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  آخر اإلقطاعيين يف فلسطين

 تماري سليم

قريــة ليســت كــالقرى، ومدينــة ليســت كاملــدن، وأســرة تختلــف بتقاليــدها عــن األســر 
القرويــة، وقــالع وحصــون، وقصــور تمتــاز عــن عمــارات القــرى ومســاكنها، وتقاليــد 
مقدســـة يحرصـــون عليهـــا كـــل احلـــرص، وآثـــار علـــم وأدب، وحضـــارة قديمـــة ذاويـــة 

وللمــرأة ال يشــبهه  لبــاس للرجــل. جفّــت بعــد أن رفّ عليهــا ظــل العــز والتــرف العريــق
فالبلــدة . لبــاس جيــرانهم، ومآكــل شــهية اجتــازت أفــق البــداوة يف تنوعهــا وإتقانهــا

واحــة خضــراء يف صــحراء قاحلــة، واألســرة كأنهــا نبتــة زاهــرة اقتلعــت مــن مدينــة 
بعــد أن انغمســت جوانبهــا يف احلضــارة، ونقلــت إىل هــذه الضــيعة القصــيّة النائيــة 

  )21ص (. عن املدن والبحر
زائر لهــــذه البلــــدة يــــرى ألول وهلــــة عمــــارات ضــــخمة، وحصــــوناً شــــاخمة، فــــال

فيحــار فيمــا إذا كــان يــزور قريــة أو مدينــة، ويــزداد حيــرة حــين يتســاءل ملــاذا بنيــت 
  )72ص (هذه العمارات يف هذه القرية ومل تنتشر يف القرى األُخرى؟ 

  )"املراحل"من كتاب (
صــــــالح عبــــــد اجلــــــابر البرغــــــوثي تقــــــدم لنــــــا مــــــذكرات عمــــــر الصــــــالح، حفيــــــد الشــــــيخ 

تــويف ســنة (آخــر زعمــاء ديــر غسّــانة، وابــن الشــيخ حســين الصــالح    )1(،)1881 -	1819(
، نافـــذة فريـــدة علـــى األيـــام األخيـــرة لزعمـــاء فلســـطين الوســـطى اإلقطـــاعيين يف )1919

عنــدما شــرعت التنظيمــات العثمانيــة يف خصخصــة ملكيــة  -	أواســط القــرن التاســع عشــر
ـــــانة مقـــــر بنـــــي زيـــــد شـــــمايل القـــــدسكانـــــ. األراضـــــي وكـــــان امللتزمـــــون فيهـــــا . ت ديـــــر غسّ

يســيطرون علــى أراضــي عشــرين قريــة تفصــل القســم الشــمايل مــن تــالل القــدس عــن جبــل 
  .نابلس، ويمارسون سلطة واسعة على الفالحين يف املنطقة

إن حليـاة عمــر الصــالح أهميــة كبــرى ألنهــا توضــح علــى مــدى خمســة عقــود االنتقــال 
اعتـــداد واضـــح باالمتيـــاز األرســـتقراطي احمللـــي إىل تبنـــي الصـــالت الوطنيـــة  مـــن إظهـــار

وقـــــد قادتـــــه صـــــالته املقدســـــية إىل عـــــدد مـــــن . احلضـــــرية ونمـــــط احليـــــاة املصـــــاحب لهـــــا
تبنّــي مســار الالمركزيــة العثمانيــة، ومــا تــاله مــن انغمــاس تــام يف : التحــوالت السياســية

امه إىل حـــــــزب االســـــــتقالل، مـــــــن وأصـــــــبح، بعـــــــد انضـــــــم. القوميـــــــة العربيـــــــة الفلســـــــطينية
                                                            

)(  المصدر: Jerusalem Quarterly File, no. 16 (November 2002), pp. 27-42. 
)(   أستاذ مشارك يف علم االجتماع يف جامعة بير زيت، ومدير مؤسسة الدراسات املقدسية)القدس.( 
وأود أن أتقــدم ). 5نظــر أدنــاه احلاشــية ا(فتحــي أحمــد التاريخــان غيــر أكيــدين، وهمــا مســتقان مــن مصــادر شــفهية ذكرهــا   )1(

  .بالشكر إىل سعاد العامري وريما حمامي على إبداء تعليقاتهما على مسودة هذه املراجعة
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املعارضــــــين البــــــارزين لزعامــــــة احلــــــاج 
، 1948وبعـــد حـــرب    )2(.أمـــين احلســـيني

ارتــــــــبط عملــــــــه بالنظــــــــام األردين بشــــــــكل 
وثيــق علــى الــرغم مــن انتقــاده امللــك عبــد 
ــــــــــــه، وعمــــــــــــل وزيــــــــــــراً يف حكــــــــــــومتين  الل

وأدى نشـــاطه ضـــد املشـــروع . متتـــاليتين
الصــــــــهيوين وحتريضــــــــه ضــــــــد املنــــــــدوب 

البريطــــاين، هربــــرت صــــامويل،  الســــامي
إىل نفيــــه إىل عكــــا يف عشــــرينات القــــرن 

  .العشرين
لكــن عمــر كــان أيضــاً عالّمــة وداعيــة نشــيطاً إىل تعلــيم املــرأة وفــق التقليــد العلمــاين 

املقدســـــية، إحـــــدى أكثـــــر  "مـــــرآة الشـــــرق"شـــــارك يف حتريـــــر  1919ويف ســـــنة . الليبـــــرايل
مـع ( "تـاريخ فلسـطين": تضم جمموعة كتبـهو. الصحف نفوذاً يف فلسطين يف ذلك الوقت

، )1922( "دراســــــــات يف الفولكلــــــــور والعــــــــادات الفلســــــــطينية"، و)1923خليــــــــل طــــــــوطح، 
، )1948( "الــــوزير اليــــازوري: اجملهــــول"، و)1929( "القضــــاء عنــــد البــــدو يف فلســــطين"و
، وعـدة أعمـال قصصـية وخمطوطـات تاريخيـة غيـر )مـن دون تـاريخ( "تاريخ األمويين"و

درس القــانون يف أثنــاء االنتــداب، وصــار أســتاذ القــانون يف معهــد احلقــوق    )3(.منشــورة
فهرست قوانين وأنظمة "الفلسطيني، حيث ألّف عدداً من النشرات القانونية، بما يف ذلك 

  .1931يف سنة  "فلسطين

                                                            
أمــين احلســيني مفتــي القــدس يف أثنــاء االنتــداب وزعــيم احلــزب العربــي الفلســطيني، قــوة املعارضــة الرئيســية ضــد الســلطات   )2(

  .ينات القرن العشرينالبريطانية يف ثالث
، ص )1976ان، عمّـ( "مـن أعـالم الفكـر واألدب يف فلسـطين"يعقـوب العـودات، : للحصول على الئحة بهذه املنشورات، راجـع  )3(

43.  
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يوي توضح مذكرات عمر بشكل ح
أن التحول من نظام االلتزام، الذي 

، طال وامتد 1858سنة أُلغي رسمياً 
وأبقى كثيراً من االمتيازات يف أيدي 

اإلقطاعيين يف مناطق بني حارث 
وبني زيد وبني مرّة بعد إلغائه رسمياً 

ومن هذه االمتيازات . بفترة طويلة
استمرار جمع ضريبة العُشر باسم 

تحكيم يف وال   )4(الباب العايل،
املنازعات بشأن األراضي، ومزاولة 
القضاء التقليدي، وملكية العبيد يف 

املنازل، واملهمات اإلدارية املتعددة 
التي أناطتها بهم السلطة التحديثية يف 

كما تُبيّن أن العالقة الغنية . نبولاإست
واملعقدة التي تربط، عن طريق أواصر 

املصاهرة والدعم املتبادل، بين 
 -  اء اإلقطاعيين لبني صعبالزعم

عشيرة اجليوسي، وبني زيد، وبني 
وبين نخب األعيان يف القدس ونابلس، كانت أكثر قوة مما  -  حارث، وآخرين غيرهم

ويزعم البرغوثي يف هذا السياق أن عزة أسرته نشأت يف . تفترضه الكتابات يف الغالب
الباب (حيث كُلِّفت اإلشراف على دخول املدينة عبر باب الداعية    )5(القدس نفسها،
عندما تعاقد الباب العايل مع العائلة من أجل القيام بأعمال االلتزام ) اجلديد الحقاً

ملصلحة الدولة يف منطقة كبيرة تشمل بني زيد وبني مرّة وبني سامل ومناطق أُخرى 
غير أن األهم من ذلك هو تأثير هذه    )6(.تمتد حتى سواحل البحر األبيض املتوسط

                                                            
  .نبولاالسلطان كممثل للدولة العثمانية يف إست  )4(
للحصــول علــى نقــد مقبــول ووجهــة نظــر . يطعــن عــدة مــؤرخين، بمــن فــيهم إحســان النمــر، يف هــذه االدعــاءات وكثيــر غيرهــا  )5(

منطقـة : تـاريخ الريـف الفلسـطيني يف العهـد العثمـاين"فتحـي أحمـد، : بديلة بشأن أصول عائلـة البرغـوثي ومكانتهـا، راجـع
 -	173، ص "الصـــراع القبلـــي يف بنـــي زيـــد يف العهـــد العثمـــاين": ، الفصـــل الســـادس)1992رام اللـــه، ( "بنـــي زيـــد نموذجـــاً

209.  
ـــرَّرت هـــذه املـــذكرات . 33، ص )2001املؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، : بيـــروت( "املراحـــل"عمـــر صـــالح البرغـــوثي،   )6( حَ

صــــورة  24صــــفحة، و 739( 2001 ان،رفيـــف البرغــــوثي، ونشــــرتها املؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، بيــــروت وعمّــــ
ومــن االنعكاســات املؤســفة لألوضــاع الســائدة حاليــاً، أن مــن املســتحيل فعليــاً شــراء هــذا ). فوتوغرافيــة، وخمســة مالحــق

بســــبب تعــــذر (ويف فلســــطين ) بســــبب منعــــه(الكتــــاب إالّ إذا توجــــه القــــارئ إىل لبنــــان، ألن الكتــــاب غيــــر متــــوفر يف األردن 
  .ع الرئيسي من قرائه احملتملين، وهما البلدان اللذان يضمان القطا)استيراده
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 التحوالت يف حياة أعضاء 

هذه األرستقراطية الريفية 
الذين بدأوا االنتقال إىل مراكز 

النواحي وغيرها من املدن الكبرى 
والقدس يف هذه  -  يف فلسطين

ومذكرات عمر مهمة بسبب . احلالة
رواياتها الذاتية واحلية، على 

حتدي الرغم من أن يف اإلمكان 
بعض جوانب تاريخ العشيرة 

   )7(.املدرج يف تلك الصفحات
ولعل الوصف البليغ واملفصل 

للحياة اليومية يف قصر الشيخ 
صالح، جد عمر، ووالده الشيخ 

حممود، يف األيام األخيرة 
للسلطنة، يجعل من هذه املذكرات 

  .كنزاً ثميناً للمؤرخين
  

لكــن أهميــة املــذكرات تتجــاوز 
ة الشخصـــــــــــــية تفصـــــــــــــيالت احليـــــــــــــا

للمؤلــــــف، إذ إنهــــــا تعــــــرض فرصــــــة 
نــــــادرة ملعاينــــــة طبقــــــة جديــــــدة يف 

ولعـــل عمـــر الصـــالح . أثنـــاء تكوّنهـــا
هــــو كاتــــب املــــذكرات الوحيــــد الــــذي 
يســـــجل التحـــــول احلاســـــم لســـــالالت 
الزعمــــــــاء اإلقطــــــــاعيين الكبــــــــار يف 
فلســـــطين القـــــرن الثـــــامن عشـــــر مـــــن 
عشـــــــرين قريـــــــة متميـــــــزة إىل مـــــــدن 

ا، أي القـــدس ونـــابلس ويافـــا وحيفـــ
                                                            

وهـو  -	إذ يشـير فتحـي أحمـد، الـذي أرّخ ملنطقـة بنـي زيـد. على املرء أن يأخذ رواية البرغوثي عن تاريخ أسـرته بحـذر شـديد  )7(
إىل أن البرغـــوثي يتجاهـــل فعليـــاً منافســـي عائلتـــه الرئيســـيين بشـــأن الســـلطة يف املنطقـــة، وهـــم  -	علـــى صـــواب يف ذلـــك

كمـا أنـه يعتبـر ادعـاءات البرغـوثي باالنتسـاب إىل خالـد بـن الوليـد، وإرجـاع أصـول عائلتـه إىل .  عبوينعشيرة سحويل يف
تــاريخ "، وكــان يشــير إىل "املراحــل"وقــد نشــر أحمــد هــذه التعليقــات قبــل صــدور . وجهــاء القــدس، حمــض افتــراض واخــتالق

  .ال يغيّر، يف رأيي، أساس حكمه "حلاملرا"، لكن نشر )كتبه باالشتراك مع خليل طوطح(للبرغوثي  "فلسطين
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وهنـاك، أخـذت تتشـكل طبقـة حضـرية جديـدة مهيمنـة . املراكز احلضرية الكبرى يف البلد
من شبكات اجملموعات التجارية املؤتلفة واألعيان احلضريين واملـالّك الوافـدين الـذين 

وتمثّــل عــائالت طوقــان وعبــد الهــادي والقاســم واجليوســي . قــدموا مــن منــاطقهم الريفيــة
تــي كــان يعرفهــا عمــر الصــالح معرفــة وثيقــة عــن طريــق املصــاهرة هــذه الفئــة األخيــرة، ال

  .والشراكة التجارية والتحالفات واخلصومات السياسية
يف الكتاب األول من املذكرات، يذكر عمر احلد الكبير الذي يفصـل مسـاكن البراغثـة 

 1011( 1603كــان قصــر أبيــه، الــذي بنــي أصــالً ســنة . عــن مســاكن بقيــة فالحــي القريــة
السالمْلك، الذي يضم املضافة ومنطقة االستقبال وغـرف : ، مقسماً ثالثة أقسام)هجرية

الطعــــام؛ احلَرَمْلــــك، وهــــو مكــــان إقامــــة النســــاء واخلــــدم؛ منطقــــة اخلــــزين، وتضــــم الــــورش 
وكانت نوافذ الطبقات العلوية ترتفـع عاليـاً فـوق القريـة، . واالصطبالت وخمازن الطعام

وفــوق كــل . ع مــن خاللهــا النســوة أن يَــرَيْن مــن دون أن يُــرَيْنوكــان لهــا مشــربيّات تســتطي
  )8(.ذلك، توجد العُليّة، وهي خلوة الشيخ ومكان استراحته املشرف على أمالكه

 
خالفــاً لــنمط حيــاة نســاء الفالحــين يف املنطقــة، كانــت النســاء البرغوثيــات يتشــددن 

أســفلهن بالعبايــات الســود، كــن يتســترن مــن أعالهــن إىل . يف احلجــاب ويلــزمن احلَرَمْلــك
. ومل يكــن يُســمح لهــن بزيـــارة قريــب لتعزيتــه إالّ بعــد املغيـــب مصــحوبات بأحــد احملـــارم

وكانـت الشـيخة ترتـدي . غير أنهن يف بيوتهن كن يرتـدين األلبسـة املدنيـة األرسـتقراطية
كـــان . الطربـــوش املـــزيَّن بـــالنقود الذهبيـــة، وكـــان أعلـــى غطـــاء شـــعرها مرصـــعاً بـــالآللئ

وكــن . س النســوة اليــومي مصــنوعاً مــن أقمشــة قطنيــة أو حريريــة خفيفــة غيــر مطــرزةلبــا
وخالفــــاً للنســــاء احلضــــريات، مل تكــــن النســــاء . يرتــــدين يف أرجلهــــن اخلالخيــــل الفضــــية

البرغوثيـــات يســـتخدمن أحمـــر الشـــفاه أو البـــودرة، لكـــنهن كـــن يكحّلـــن عيـــونهن وينـــتفن 
يرة مــــن االجتــــار باألقمشــــة بشــــكل وكــــان يف وســــعهن جمــــع ثــــروات صــــغ   )9(.حــــواجبهن

  )10(.رئيسي، ومن إقراض املال بفوائد عالية جداً
مــع ذلــك، كانــت حيــاتهن مقيــدة جــداً عبــر تقليــد متشــدد يف التــزام البيــت؛ وهــو تقليــد 

مل يكــن هنــاك (جعــل النســاء البرغوثيــات فريــدات بــين العــائالت اإلقطاعيــة يف فلســطين 
   )11().الهــادي تمــاثلهن يف احلجــاب والتــزام البيــتســوى عــائالت اجليوســي والريّــان وعبــد 

                                                            
  :للحصول على دراسة شاملة عن العمارة اإلقطاعية يف دير غسّانة، راجع  )8(

  Suad Amiry, "Space, Kinship, and Gender: The Social Dimension of Peasant Architecture in 

Palestine," 
  ).1991مارة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة أدنبره، كلية الع( 

  .42 - 41البرغوثي، مصدر سبق ذكره، ص   )9(
  .61املصدر نفسه، ص   )10(
العمـارة "سـعاد العـامري ورنـا عنـاين، : للوقوف على مقارنة لألوضاع االجتماعية يف قـرى الكراسـي وسـط فلسـطين، راجـع  )11(

  ).يف قيد الطباعة(، )2003منشورات رواق، : رام الله( "قرى الكراسي: والتاريخ
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مل تكن النساء البرغوثيـات يُـزوَّجن إالّ : وقد تعزز التزام البيت بحصر الزواج يف األقارب
بـــأفراد يف األســـرة نفســـها ويف دائـــرة ضـــيقة مـــن العـــائالت اإلقطاعيـــة، منهـــا اجليوســـي 

ــــان وأبــــو كشــــك واألمــــراء املســــعوديون انــــت النســــاء الفالحــــات غيــــر يف املقابــــل ك. والريّ
  :مقيَّدات

فليس دونهـن حجـاب، ويظهـرن بـارزات للنـاظرين، ويمارسـن األعمـال 
مــع الرجــال األجانــب، فيســرحن مــع العمــال، ويــنقلن امليــاه ويحتطــبن 

إلـخ؛ ... ويحصدن وينَمْنَ يف احلقـول، وحتـت األشـجار، وينطـرن الكـروم
وربمــــــا نــــــام  والرجــــــال يــــــدخلون البيــــــوت علــــــى النســــــاء دون حمظــــــور،

  )12(.الضيف يف بيت ينام فيه النساء
ــانة امــتالك العبيــد؛ وهــو ممارســة امتــدت إىل  ومــن الســمات املميــزة ألعيــان ديــر غسّ

وقد كان مقر العبيـد يف قصـر عمـر الصـالح يضـم حـرس . الثلث األول من القرن العشرين
. لـة منـذ الطفولـةالقصر واخلدم والطهاة واملقاتلين، وكثيرون منهم تربـوا يف كنـف العائ

وكان عبيد آل البرغوثي يلبسون لباساً جيداً، كما قيل لنا، ويحملون السـالح، ويمتطـون 
وكانــت مكــانتهم، وفقــاً لعمــر الصــالح، أرقــى مــن مكانــة الفالحــين احملليــين، كمــا . اخليــل

  )13(.كانوا يحملون اسم سيدهم

  "أُم الدنيا"عمر يهجر 
القريـــة لدراســـة القـــرآن وقواعـــد اللغـــة، وكـــان  ، أُرســـل عمـــر إىل كُتّـــاب1898يف ســـنة 

وعنـدما اجتـاز اختبـارات خـتم القـرآن، وكـان يف التاسـعة، . آنذاك يف اخلامسـة مـن عمـره
أرســـــله أبـــــوه إىل مدرســـــة األليـــــانس؛ وهـــــي مدرســـــة ابتدائيـــــة يهوديـــــة فرنســـــية اللغـــــة يف 

ة دوليــــاً وكــــان القصــــد مــــن ذلــــك دراســــة الفرنســــية والتركيــــة، وهمــــا لغتــــا الســــلط. القـــدس
وهنــاك اكتشــف العــامل خــارج القريــة، . تنبولاوحمليــاً، اســتعداداً ملتابعــة الدراســة يف إســ

ويشــــير عمــــر يف الكتــــابين األولــــين مــــن . ومبــــاهج احليــــاة اجلديــــدة يف املدينــــة الكبيــــرة
  :إىل نفسه بصيغة الغائب دائماً - وهما يغطيان طفولته وشبابه - مذكراته

ــــــانة أظــــــن أنهــــــا أم الــــــدنيا ": فيخلــــــو بنفســــــه ويقــــــول كنــــــت يف ديــــــر غسّ
ــــا قــــدِمْتُ القــــدس وجــــدت فــــوق مــــا تصــــورت،  وعاصــــمة العواصــــم، فلمّ
وشــاهدت عربــات جترهــا اخليــول مُعــدّة لألجــرة تســير يف طــرق طويلــة 
عريضــــة معبــــدة إىل البيــــرة ونــــابلس ويافــــا واخلليــــل وأريحــــا، يركبهــــا 

أمّـــا  شـــخص واحـــد أو يشـــترك معـــه آخـــرون ويـــدفع كـــل مـــنهم حصـــته،
الكــــارات التــــي جترهــــا خيــــول أو بغــــال فكانــــت مُعــــدّة لنقــــل البضــــائع 

                                                            
  .30البرغوثي، مصدر سبق ذكره، ص   )12(
  .43املصدر نفسه، ص   )13(
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ـــا ركبهـــا مـــع والـــده  ".واألثقـــال كـــان يتهيـــب الركـــوب يف العربـــات، فلمّ
سهلت عليه وصار يركبها يوميـاً مـن بـاب اخلليـل إىل مـدخل مدرسـته، 

  .يعادل ثلث قرش، ويتلذذ ويطرب يف رحلته القصيرة "متليكاً"ويدفع 
بيح يف الليل على جوانب الشوارع تنيرها وتبدد الظالم رأى املصا

شـــــاهد هـــــؤالء األجانـــــب أصـــــحاب البـــــرانيط . وتســـــهل الســـــير يف الليـــــل
األجنبيــات ) الســيدات(بألبســتهم الرســمية األنيقــة، وشــاهد الســنيورات 

اجلمــــيالت اللــــواتي يلبســــن أزيــــاء نفيســــة، ويخــــرجن ســــافرات الوجــــه، 
اتـــــه النســـــوة احملجّبـــــات اللـــــواتي يجلـــــبن الفتنـــــة وينـــــبهن الشـــــهوة، وه

يتــــــدثرن باملاليــــــات الســــــود، ويســــــدلن علــــــى وجــــــوههن منــــــديالً أســــــود 
ثــم هــؤالء الرجــال الــذين يـــذهبون إىل . ويســرن بــين الرجــال بــال حيـــاء

الـــدكاكين يتبضـــعون رطـــل طحـــين وأوقيـــة زيـــت وأوقيـــة ســـمن ورطـــل 
إلـــخ، فيــــرى يف هـــذا بدعـــة غيــــر مستحســـنة، فلمـــاذا مل يشــــتروا ... بصـــل

كميــــة كبيــــرة تكفــــيهم مــــدار الســــنة أو الشــــهر وهــــو تعــــود أن يــــرى أهلــــه 
يخزنــون الشــيء الكثيــر ليكفــيهم ســنة أو مــدة طويلــة، وأن شــراء حاجــة 

  .البيت اليومية عادة غير معروفة وال مألوفة
وكــذلك رأى الشــوارع يف داخــل املدينــة مرصــوفة باحلجــارة لتمنــع 

ـــــــى النوافـــــــذ رأى الزجـــــــ. تـــــــراكم الوحـــــــل ولتظـــــــل الطـــــــرق نظيفـــــــة اج عل
فاستحســــنه واســــتجمله، يجلــــب الفضــــاء والنــــور ويمنــــع البــــرد والهــــواء 
ويحول دون دخول الغبار، وهذا يليق باملدينة أكثر مما يليـق بالقريـة 
ألن الصــــغار يف القريــــة يحصــــبونه باحلجــــارة فيكســــرونه وإذا نشــــبت 

يف القريــة ســلّطوا حجــارتهم علــى الطاقــات فحطّمــوا زجاجهــا  "طوشــة"
  )14(.ولةبسه

عنـــــد اقتـــــراب عمـــــر مـــــن ســـــن البلـــــوغ، وجـــــد مســـــكناً يف البلـــــدة القديمـــــة عنـــــد ماريـــــا 
إمــــرأة "وهــــي صــــنف مــــن النســــاء مل يصــــادفه ســــابقاً؛ فهــــي، علــــى حــــد قولــــه،  - القبطيــــة

تبنّته ماريا فعالً، وأدخلته عامل ). 86ص ( "نصف، تدخن أركيلة، مرحة، تغني وترقص
إليهـــا غيـــر مباشـــرة، لكنهـــا مفعمـــة باكتشـــاف الشـــباب كانـــت إشـــاراته املتكـــررة . املدينـــة
كانت حتمّمـه مـرة يف األسـبوع، وتفـرك جسـمه بالليفـة، بينمـا تـروي لـه قصصـاً . للجنس

وقــــد أصــــبحت . عــــن احلــــب واملشــــاعر موشــــاة بكلمــــات مبتذلــــة مل يكــــن يعرفهــــا مــــن قبــــل
  .رفيقته، وأبقت على صداقتها له بعد أن انتقل إىل مسكن جديد

كـــان عمـــر دائـــم االهتمـــام بـــإجراء مقارنـــات مـــع بيئتـــه القرويـــة، ويشـــعر يف القــدس، 

                                                            
  .87املصدر نفسه، ص   )14(
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كــان يشــعر بانزعــاج شــديد . بــالنفور مــن أســاليب املدينــة وباالجنــذاب إليهــا يف آن واحــد
ولزمــه وقــت . ألن والــده يعامَــل كمــواطن عــادي، ال شــيخ بنــي زيــد، وهــو ابــن الشــيخ البكــر

ات والفنادق، حيث يدفع الزبائن املال يف طويل ليعتاد أجواء املطاعم واملقاهي والبار
وأصـيب عمـر بالـذهول مـن الشـرب العلنـي للكحـول، إذ مل يكـن املسـلمون . مقابل طعامهم

ـــتن بعـــادات النســـاء يف املدينـــة. يمتنعـــون مـــن الشـــرب إالّ يف رمضـــان ثيـــابهن : لكنـــه افتُ
 لكنـــــه). 91ص ( "إن هـــــذا لشـــــيء عجـــــاب"الضـــــيقة وأحمـــــر شـــــفاههن وطريقـــــة مشـــــيهن، 

ســرعان مــا تـــأقلم مــع املدنيـــة، ويف العــام الثـــاين صــار يُحـــرج فعــالً مـــن أن يُــرى ماشـــياً 
  .بصحبة زوّاره من القرية

انـــــدمج الطفـــــل املراهـــــق يف حيـــــاة املدينـــــة فـــــاحتقر اللبـــــاس العربـــــي، 
واحلطـــــة والعقـــــال أو التالويـــــة والكوفيـــــة والقنبـــــاز والعبـــــاءة، وجتنـــــب 

، وكــان "فــالح"ن يُنعــت بأنــه الظهــور مــع الفالحــين يف الســوق خشــية أ
هـذا اللقــب حقيــراً لزرايــة لباســه، وضــحالة طباعــه، وقــذارة مآكلــه، ومــا 

واختـار مـن لهجـة القـدس . للفالحين من لهجات جافة وعقول ساذجة
ما راق له وطاب، وبقي يلفظ حرف القاف قافاً والظاء ظاءً والثاء ثاءً 

تاءً أو سـيناً وال زايـاً، فكـان يقـول إلخ، ال آفاً وال زاياً، وال ... والذال ذاالً
 "سالســــه وســــلس"ال  "ثالثــــة وثلــــث"و "زمل"ال  "ظلــــم"و "أهــــوة"ال  "قهــــوة"
  )15(.إلخ، واحتفظ بأصول اللغة الفصحى... "زل"ال  "ذل"و

وأبــرز . شــكّل التعلــيم املدرســي لعمــر ســجالً لتحــديث التعلــيم يف فلســطين العثمانيــة
ومـن ثـم انتقـل إىل . األليانس تعرّفه على التعليم العلمـاينانتقاله من الكُتّاب إىل مدرسة 

ولشـدّ مـا راع والـده مقـدار التلقـين املسـيحي . مدرسة الفرير ذات املنهج الفرنسي األقوى
وقـــــد تمـــــرد املســـــلمون واليهـــــود وأضـــــربوا اعتراضـــــاً علـــــى الصـــــفوف . الـــــذي يخضـــــع لـــــه

وهـي (ىل مدرسة السان جورج فانتقل عمر إ. الكاثوليكية اإللزامية، لكن من دون جدوى
، حيـــــث التـــــدريس بالعربيـــــة واإلنكليزيـــــة، والتعلـــــيم ليبـــــرايل ومنفـــــتح، )مدرســـــة إجنيليـــــة

ومـــــن أســـــاتذته، الـــــذين . ويـــــدرَّس املســـــلمون واليهـــــود النصـــــوص الدينيـــــة اخلاصـــــة بهـــــم
. يــذكرهم، خليــل الســكاكيني، املربـــي التقــدمي الــذي منــع اســـتخدام العنــف ضــد التالميـــذ

اخلــامس مــن التعلــيم املدرســي، انتقــل عمــر ثانيــة إىل املدرســة الســلطانية يف ويف العــام 
دار (نبول احيـــث التـــدريس بالعربيـــة والتركيـــة يعـــدّه لدراســـة القـــانون يف إســـت - بيـــروت
  ).الفنون

كانـــت مدرســـة بيـــروت الســـلطانية، وهـــي املدرســـة اإلقليميـــة، قائمـــة علـــى انضـــباط 
اجلغرافيـــــا والرياضـــــيات والتربيـــــة املدنيـــــة وكانـــــت مـــــواد العلـــــوم والتـــــاريخ و. عســـــكري

                                                            
  .105املصدر نفسه، ص   )15(



  92، ص )2003ربيع ( 54، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ملف القدس

 

9 
 

وكانـــــت الهيئـــــة . باســـــتثناء اللغـــــة العربيـــــة - والقواعـــــد واألدب تـــــدرَّس كلهـــــا بالتركيـــــة
التعليميــــة تشــــرف علــــى الطــــالب دائمــــاً يف أثنــــاء صــــلواتهم اليوميــــة اخلمــــس، ويف أثنــــاء 

ي التــي غيــر أن مقــدار الصــلوات وحصــص التعلــيم الــدين. تنــاولهم الطعــام، ويف الصــفوف
. خضــع لهــا عمــر أدى إىل عكــس الغايــة املرجــوة منهــا، ويبــدو أنــه غرّبــه عــن الــدين تمامــاً

كــان التالميــذ يســتحمون يــوم اخلمــيس حتــت اإلشــراف واملراقبــة، ويؤخــذون يــوم اجلمعــة 
وكان يوزَّع على الطالب زيّان مدرسيان . إىل خارج املدرسة، إىل جونيه أو ضبية عادة

ـــــاين يف الصـــــيفجـــــوخ يف الشـــــ: كـــــل عـــــام ومـــــن املســـــتغرب أن التالميـــــذ كـــــانوا . تاء، وكتّ
جمبــرين علــى ارتــداء الــزي املدرســي عنــدما يغــادرون املدرســة ويف أيــام العطلــة، لكــنهم 

لكـن عمـر كـان سـعيداً، . كانوا أحراراً يف ارتـداء مالبسـهم اخلاصـة يف الصـفوف الدراسـية
  .يفةعلى الرغم من االنضباط الصارم ولغته التركية الضع

  بيروت خمتلفة عن القدس
يف بيروت، اكتشف املراهق عمر القومية العربية والسينما واجلرائد والبحـر وبيـوت 

، واملدينــة جتــيش بـــالثورة 1907كانــت الســنة ســنة . بهــذا الترتيــب إىل حــد مــا - البغــاء
. نبولاضـــد االســـتبداد العثمـــاين، وباحلركـــات التـــي تـــدعو إىل االســـتقالل الـــذاتي عـــن إســـت

يف رأي عمــر فــإن احلريــة املتاحــة يف املدينــة تــوازن االنضــباط الــداخلي الــذي تفرضــه و
كــان يتعــرض للســخرية . عليــه احليــاة كتلميــذ داخلــي يف املدرســة الســلطانية يف بيــروت

واحلـــط مـــن قـــدره بســـبب ضـــعف لغتـــه التركيـــة، لكنـــه كـــان يتـــدبر أمـــره يف احلصـــول علـــى 
  .ينةإجازات مرضية، ويف التلذذ بمسرات املد

يف القـــدس، كـــان عمـــر يصـــادف بـــين احلـــين واآلخـــر مســـتحدثات أوروبيـــة قـــرأ عنهـــا 
كـان يـذهب بصـحبة . فحسب يف القرية، أمّا يف بيروت فكان االختيار منها ماثالً أمامه

وقـد اسـتمع إىل الغراموفـون أول . والده إىل املسرح يف مقهى املعارف، قرب باب اخلليل
ى املصرية والفرنسية املسجلة على أسـطوانات شـمعية مرة يف حياته، يصدح باملوسيق

. وأســكره اخلمــر احللــو الــذي قدمتــه لــه ماريــا. يف منــزل الــدكتور فــوتي، الطبيــب اليونــاين
وارتـاد السـينما أول مـرة بصـحبة ابـن . وهي التي علمته أيضـاً تـدخين السـجائر امللفوفـة

مــوج البحــر العاصــف الــذي عمــه، وشــاهد النظــارة يفــرون مــن القاعــة خوفــاً مــن التبلــل ب
  .ظهر مكبَّراً على الشاشة

لكــــن هــــذه املواجهــــات مــــع املــــؤثرات األوروبيــــة تبهــــت كلهــــا قياســــاً بســــعادة عمــــر 
ويرجــــع افتتانــــه بهــــا جزئيــــاً إىل غيــــاب . الغــــامرة باملســــتجدات التــــي لقيهــــا يف بيــــروت

لكنــه . اإلشــراف العــائلي يف املدرســة الســلطانية يف بيــروت، حيــث يعــيش ويتنقــل وحــده
بل إن عمر يعدد، . يرجع أيضاً إىل تعرّفه على مدينة ذات طابع عاملي تفتقر إليه القدس

  :يف قائمة خمتصرة، مزايا بيروت جتاه القدس ويافا
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   اجلرائـــد اليوميـــة تـــوزَّع يف الصـــباح، وتطالـــب علنـــاً بالالمركزيـــة وبجعـــل اللغـــة
  العربية اللغة الرسمية لبالد الشام؛

   فنـــادراً مـــا . يرتـــدون ألبســـة متنوعـــة ال تشـــاهَد يف القـــدس ونـــابلسالبيروتيـــون
تشـــاهد الكوفيـــة، بـــل إن الرجـــال يرتـــدون يف معظمهـــم بـــدالً منهـــا الطربــــوش أو 

  البرنيطة على بدلة أوروبية؛
  السيارات بدأت حتل حمل العربات التي جترها اخليول يف كل مكان؛  
   كما أن املـأكوالت . املوجودة يف القدساملطاعم والفنادق أفضل كثيراً من تلك

  أكثر تنوعاً، واخلدمة أكثر تقدماً ورقياً؛
   املقـــاهي واملالهـــي فيهـــا غراموفونـــات تصـــدح بأحـــدث املوســـيقى مـــن ســـورية

وثمـــة حيـــاة ليليـــة غنيــة ومتنوعـــة، واحلكومـــة تضـــبط عمـــل . واألناضــول ومصـــر
  دور البغاء؛

  جلمارك الواردات مباشرة، وينزل فيه بحر بيروت فيه ميناء أمين تستقبل فيه ا
أمّا يف بحر يافا، فقد كان يتم نقل الركـاب والسـلع مـن    )16(.املسافرون إىل البر

  .السفن إىل مراكب أصغر تصل إىل الشاطئ للنزول إىل البر
وقــد الحظهــا يف نزهــات يــوم . تــأثر عمــر تــأثراً خاصــاً باملدنيــة املتكلفــة يف بيــروت

ســباق اخليــل قــرب حــرج بيــروت، ويف املتنزهــات علــى شــاطئ البحــر، اجلمعــة إىل ميــدان 
بـل إنـه وجـدها يف . حيث كانت الطبقات الوسـطى تتفـاخر بثرواتهـا يف لبسـها وعرباتهـا

غيـر أن علــى املــرء (   )17(.املقـابر التــي تنتشـر فيهــا األزهـار والشــواهد الرخاميـة املنقوشــة
فقــــد زار . غ فيهــــا بــــين بيــــروت ويافــــاأن يلــــزم جانــــب احليطــــة بشــــأن مقابلــــة عمــــر املبــــال

الكاتــب النابلســي والــزعيم الــوطني الكبيــر، حممــد عــزة دروزة، بيــروت قبــل ذلــك ببضــعة 
، حـــين مل يكـــن مينـــاء بيـــروت اآلمــن قـــد أُنشـــئ بعـــد، وكـــان وصـــفه 1898أعــوام، يف ســـنة 

  ).)18(للمدينة أكثر تواضعاً، وال سيما مقارنة بيافا ونابلس

  حرية مفروضة؟
ــر يف روايــة عمــر هــو انتقاداتــه الالذعــة غيــر أن  ، "املناهضــة لإلقطــاع"أكثــر مــا يحيّ

فعنـــد البحـــث يف    )19(.يف فلســـطين "النظـــام البائـــد"التـــي تزخـــر بهـــا إشـــاراته الدائمـــة إىل 
                                                            

  .1قارن هذا الوصف للحداثة باجلوهرية، اجمللد . 126 -	124املصدر نفسه، ص   )16(
  .125املصدر نفسه، ص   )17(
  .121-	120، ص )1993دار الغرب اإلسالمي، : بيروت(، اجلزء األول "املذكرات"حممد عزة دروزة،   )18(
هنــا بطريقــة فضفاضــة لإلشــارة إىل نظــام االمتيــازات التــي جتمّعــت لــدى شــيوخ فلســطين  "اإلقطــاع"إننــي أســتخدم مفهــوم   )19(

وللوقـوف علـى بحـث يف . 1858الوسطى، الذين كانوا يف معظمهم ملتزمين حتـى صـدور قـانون األراضـي العثمـاين لسـنة 
  :نظراهذه املسألة، 

  Alexander Scholch, "Was there Fendalism in Palestine?" in his seminal Radical Transformation of 

Palestine (IPS, 1991), 
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نظـــر ا(أهـــداف اجلمعيـــة العربيـــة، وهـــي احلركـــة الســـرية التـــي انضـــم إليهـــا يف العشـــرينات 
: لســلطة املتهاويــة لشــيوخ النــواحي بطريقــة حتقيريــة، كــان يف الغالــب يشــير إىل ا)أدنــاه

إن نظام اإلقطاع أصبح بالياً فاشالً، ليس له جيش وال قـوة تُخضـع اخلـارجين وتـؤدب "
العاصــين وتــبطش بــاملتمردين، فــإذاً، زعامــة الــزعيم ترتكــز علــى مرضــاة التــابعين، فــإن 

النظــام اإلقطــاعي "وكــان يشــير بشــكل متكــرر إىل ). 145ص ( "...عصــوه انهــارت زعامتــه
  ."اإلقطاعية املتخلفة"و "الرجعي

مــــع ذلــــك يبــــدي عمــــر، يف أمــــاكن أُخــــرى مــــن مذكراتــــه، اعتــــداده بإرثــــه، فضــــالً عــــن 
فعلـــى ســـبيل املثـــال، اســـتغل مركـــزه . اســـتعداده الســـتغالله عنـــدما يخـــدم ذلـــك مصـــاحله

نطقـة بنـي زيـد، االجتماعي املميَّز أيما استغالل عندما بدأ يـنظم املقـاتلين الشـبان مـن م
نـــه يشـــير بـــاعتزاز كبيـــر إىل أواصـــر أكمـــا . ويـــدعوهم إىل االنضـــمام إىل اجلمعيـــة العربيـــة

الــزواج احلصــرية التــي تــربط البراغثــة يف ديــر غسّــانة بالعــائالت األرســتقراطية يف جبــل 
وغضــب غضــباً شــديداً عنــدما كــان أفنديــة . نــابلس، وال ســيما عــائلتي اجليوســي والقاســم

فكيـف ). 91ص ( "علـى قـدم املسـاواة، ال كمـا يعاملـه أهـل القـرى"ون والـده القدس يعامل
  يفسر املرء هذه املفارقة يف وجهة نظر عمر؟

يكمـــن التفســـير، إىل حـــد مـــا، يف تمـــرد عمـــر الشخصـــي علـــى والـــده، وهـــو آخـــر ممثـــل 
ومـــن الواضـــح أن الشـــيخ حســـين كـــان ينتمـــي إىل املعارضـــة املعتدلـــة . للنظـــام املنصـــرم

متكاملـــة مـــع ) نبحـــث يف ذلـــك أدنـــاه(فقـــد كانـــت قيادتـــه حلـــزب الفالحـــين . ينللعثمـــاني
مؤسســـــات النظـــــام بشـــــكل تـــــام، وتهـــــدف إىل التنـــــافس مـــــن أجـــــل الوصـــــول إىل التمثيـــــل 

وكان يعارض باستمرار خيـارات عمـر يف . نبولاالصحيح يف جملس املبعوثان يف إست
ول بدالً من بيروت؛ عضـويته نبارغبته يف الدراسة يف إست: اللحظات احلرجة من شبابه

يف اجلمعيـــة العربيـــة وحتريضـــه ضـــد املتصـــرف العثمـــاين؛ وربمـــا األكثـــر أهميـــة، رغبتـــه 
  .التي أُهملت يف عدم الزواج بابنة عمه

يف الوقت نفسه، كان عمر يهرب باستمرار من خلفيته الريفية، كما اتضح ذلـك مـن 
يف حـــــين أنـــــه احـــــتفظ (عدَّلـــــة رفضـــــه ارتـــــداء احلطـــــة يف القـــــدس، وتبنيـــــه لهجـــــة مدنيـــــة م

ويمكــن التقــاط هــذا . ، ونمــط حياتــه العــام)بالفصــحى كعالمــة علــى التميــز األرســتقراطي
االفتتـــان بحيـــاة املدينـــة مـــن خـــالل تعرّفـــه األول علـــى يافـــا، التـــي يقابلهـــا بانطباعاتـــه 

م وقد أخذه والده إىل فندق الظريفة، حيـث كـان يقـدَّ. 1904السلبية عن رام الله يف سنة 
  .فيه برنامج غنائي راقص، فكان ينسل إليه ليالً

رأى : وأحــــب الغــــالم يافــــا، ورأى فيهــــا مــــا مل يــــره يف القــــدس ونــــابلس
ــــل أذيالهــــا ويحمــــل إىل مينائهــــا الســــفن، وتفــــوح منــــه  بحــــراً يهــــدر، يقبّ

                                                                                                                                                                          
األردن،  ، منشــــورات جامعـــــة"حتـــــوالت جذريــــة يف فلســـــطين": الصــــفحات هنـــــا تعــــود للترجمـــــة العربيــــة( 216 - 211ص  

1988.(  
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رائحــة لهــا نكهــة لذيــذة، ومتــى جلــس املــرء علــى شــاطئه شــاهد أمواجــه 
املــــارين متتابعــــة كقطعــــان األغنــــام، تصــــطفق جاحمــــة لتقبيــــل أقــــدام 

باجتــاه ) أشــرعتها(واملراكــب والــزوارق والقلــوع راســية ناشــرة أفوافهــا 
  .الريح

بســـاتين البرتقــــال تطوقهــــا وتنشــــر أريــــج عطورهــــا، وفيهــــا نــــاعورة 
كثــرت الفنــادق يف ســوق اســكندر . وبركــة مــاء وأنــواع الزهــور اجلميلــة

املـــواخير املباحـــة عـــوض وكـــل مكـــان، وفـــرق الغنـــاء والـــرقص وبيـــوت 
إن كثـرة املالهــي واملـراقص يف بلــد سـاحلي ومينــاء بحـري غيــر . علنـاً

غريبــة، مــع أن هــذا خمــل بــاملروءة واألخــالق والــدين واآلداب وعــادات 
  )20(.كل بناياتها من احلجر الرملي الرخو. العرب والشرقيين

اءت كتعبيـر جـ "بـاملروءة واألخـالق"املالحظة األخيرة للبرغوثي يف شأن اإلخـالل 
  .وصفي، ويمكن اجلزم أنها ال تعكس موقفاً أيديولوجياً من جانب املؤلف جتاه الدين

لقــد كانــت أساســاً بحثــاً . لــذا يجــب أالّ تؤخــذ مناهضــة عمــر لإلقطاعيــة علــى ظاهرهــا
وكانـت كـذلك مسـاراً . عن احلداثة، وعن وضع اجتماعي متحرر افتقده يف بيئته القرويـة

وقـد . عن جدول أعمال إصـالحي أمـل بـأن يرفـع شـأن اجملتمـع ككـل اتخذه لنفسه، فضالً
جرى التعبير عن هذا امليل اإلصالحي بشكل دائم يف مسـاندته تعلـيم املـرأة، وهـو األمـر 

فقد تفاوض قبـل احلـرب . الذي استمر يحظى بحماسة شديدة وغير عادية طوال مسيرته
يكولســــون، كــــي تفــــتح مدرســــة مباشــــرة مــــع مبشّــــرة إنكليزيــــة مــــن عــــابود، هــــي الراهبــــة ن

ولهــذه الغايــة، أقنــع والــده باملســاهمة بغــرف للمدرســة، وبتقــديم . للبنــات يف ديــر غسّــانة
وبعـــد ذلـــك ضـــغط علـــى اخملـــاتير احملليـــين . غـــرفتين يف قصـــر العائلـــة مســـكناً للمعلمـــات

وقــد كــان . لتوقيــع مــذكرة بــدفع رواتــب املعلمــات، وذلــك ضــد رغبــات املســنين يف القريــة
ريصــــاً، علــــى الــــرغم مــــن تخليــــه عــــن لقبــــه اإلقطــــاعي، علــــى االحتفــــاظ باالمتيــــاز عمــــر ح

  .واملكانة والسلطة التي تأتي مع حقوق السيد املوروثة

                                                            
  .108البرغوثي، مصدر سبق ذكره، ص   )20(
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غيــــر أن خمططــــات والــــد 
عمــــــر وااللتزامــــــات العائليــــــة 
كانت حتبط دائماً بحـث عمـر 

وقــــد . عــــن التحــــرر الشخصــــي
حــــــــــــدثت أول أزمــــــــــــة كبــــــــــــرى 
عنـــــدما رأى الوالـــــد أن يـــــزوج 

مـــــــر بإحـــــــدى بنـــــــات عمـــــــه، ع
ويبـــــدو أن ذلـــــك كـــــان يهـــــدف 
إىل إبعــــــــــــاده عــــــــــــن تعــــــــــــاطي 

ومل تـــــدم مقاومـــــة . السياســـــة
  :عمر طويالً

اعتــرض الفتـــى علــى هـــذا الــرأي الفـــج، واعتــذر بأنـــه ال يــزال صـــغيراً 
ـــــــا الـــــــزواج  ومل يكمـــــــل دراســـــــته بعـــــــد وأنـــــــه متـــــــى أتمهـــــــا ســـــــيتزوج، أمّ

دفــن العلــم "األولــون واالنصــراف إىل العلــم فهــذان ال يتفقــان، وقــد قــال 
، فمـــن الـــزواج يـــأتي األبنـــاء وتتســـع املســـؤوليات، "بـــين أفخـــاذ النســـاء

ــيَّن  ومــن احلكمــة والعقــل تأجيلــه، وعــدم اتبــاع منــاهج األجــداد التــي تَبَ
أمّا ابنة العـم فهـي جاهلـة مل تبـرح القريـة وال تقـدر أن جتـاري . خطلها

  )21(.تيارات احلضارة اجلارفة
ج عندما فشـلت احتجاجاتـه، لكنـه قـرر أن يفـرض قوانينـه فيمـا سلّم عمر بأمر الزوا

  :يتعلق بالسلوك املنزيل لعروسه، وهي
  .أنها شريكة الزوج ال خادمته وكل منهما متمم لآلخر  )1(
  .أن ال تقبّل يده، وتعامله معاملة احلبيب حتى يتبادال احتراماً باحترام  )2(
  )22(.يف أوقاته، وتعتني بزيّها وهندامهاألزمها أن تتناول الطعام معه، وتعدّه   )3(

ال ريب أن هذه الفروض، التي تقيم املساواة بين الزوجين، كان لها وقع ثقيل على 
لكن هذه الفروض كانت ثورية حقاً بالنسبة إىل جمتمع القرية اجلبليـة . املرأة املسكينة

قاطع رئيسية وال شك يف أن القارئ حلقت به خسارة عظيمة بسبب حذف م. الفلسطينية
لكننـا نعـرف أن العهـد الـذي    )23(.من النسخة املطبوعة تبحث يف شؤون العائلة احلميمة

                                                            
  .149املصدر نفسه، ص   )21(
  .151املصدر نفسه، ص   )22(
، كانـــت جريئـــة يف نشـــر كـــل مداخلـــه 2002احملـــررة، الراحلـــة رفيـــف البرغـــوثي، حفيـــدة عمـــر، والتـــي توفيـــت يف أوائـــل ســـنة   )23(

أنها ارتأت عدم نشـر إشـاراته املثيـرة للجـدل بشـأن حيـاة  لكن يبدو. السياسية، األمر الذي أدى إىل منع الكتاب يف األردن
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وعنــدما انتقــل إىل القــدس، رفضــت االنتقــال معــه إالّ بعــد أن . أقامــه عمــر مــع زوجتــه فشــل
الــذي اختــاره لــه  "مصــعب"وعنــدما رُزقــا طفــالً، رفضــت اســم . هــددها بقطــع صــالته بهــا

وكانـــت تنفـــر بشـــكل خـــاص مـــن الزائـــرات . "جميـــل"اة الصـــبي باســـم وأصـــرت علـــى منـــاد
اجلمــــيالت، وذلــــك موقــــف غيــــر مفــــاجئ عنــــدما نطّلــــع الحقــــاً يف مذكراتــــه علــــى إشــــارات 

مل تقـــــدّر هـــــذا "وقــــد اشـــــتكى عمـــــر بمـــــرارة مــــن أنهـــــا . واضــــحة إىل مغامراتـــــه مـــــع النســـــاء
  )151ص ( ".االحترام، وكانت تثير موجات السخط والغضب والنكد لغير ما سبب

  كلنا عثمانيون
بعدما أُرسل عمر إىل بيروت للدراسة، بدأ يقدّر طبيعة االنقسام الرئيسي يف احلركة 

   )24().االئتالفيــــين(الوطنيــــة يف ســــورية بــــين االحتــــاديين ودعــــاة الالمركزيــــة العثمانيــــة 
للقضـية ، وأعلـن والءه "الـرأي العـام"و "املفيـد"وأصبح قارئاً نهماً للصـحافة املعارضـة، 

  .العربية
لكــــن الشــــعور بالعروبــــة عنــــد عمــــر كــــان متناقضــــاً، مثلمــــا كانــــت ميولــــه املناهضــــة 

واملـــــذكرات التـــــي بـــــين أيـــــدينا مملـــــوءة بالتناقضـــــات يف شـــــأن هـــــذه . لألتـــــراك متحفظـــــة
املسألة، ويرجع ذلـك بشـكل جزئـي إىل إعـادة كتابتهـا علـى أسـاس املـذكرات التـي فقـدت 

يف ذلـــك الوقـــت، كـــان الشـــعور املنـــاهض . الل نهـــب منزلـــهيف احلـــرب العامليـــة األوىل خـــ
لألتــراك قــد ازداد حــدة بســبب الســلوك القاســي للضــباط األملــان واألتــراك جتــاه جمنــديهم 

غيــــر أن تنــــاقض املشــــاعر يظهــــر بصــــورة رئيســــية نتيجــــة معرفــــة عمــــر الوثيقــــة . العــــرب
يف السياســــة  بضــــباط أتــــراك وســــوريين ينتمــــون إىل الفئتــــين املتنافســــتين الرئيســــيتين

العثمانية، االحتـاديين واالئتالفيـين، وخصوصـاً بالضـباط الـذين أرادوا أن ينشـئوا حقـاً 
  .دولة دستورية متعددة املواطنة حتت السيادة اإلمبراطورية للدولة العثمانية

يتضـــــح هـــــذا اإلبهـــــام بشـــــأن حـــــدود القوميـــــة العربيـــــة يف مناقشـــــة عمـــــر للحركـــــات 
جمعيــة "األوىل كانــت عضــويته يف . صــفوفها وهــو فتــى السياســية الــثالث التــي نشــط يف

التي أسستها جمموعة من زعماء اإلقطاعيين يف القدس وترأسها  "الفالَح لنجاح الفالّح
وكان من أهدافها تأييد الدستور اجلديد ومد يـد العـون . الشيخ حممود الصالح، والد عمر

احلميــد إلغــاء الدســتور، عبــأت وعنــدما حــاول الســلطان عبــد    )25(.نبولالالنقــالب يف إســت
اجلمعيـــــة آالف املســـــاندين املســـــلحين يف منطقـــــة القـــــدس دعمـــــاً حملمـــــود شـــــوكت باشـــــا 
وقيـــادة احلركـــة الدســـتورية يف تركيـــا حتـــى تـــم إلقـــاء القـــبض علـــى الســـلطان ونفيـــه إىل 

ويف أعقـــــاب االنقـــــالب، قـــــام الفلســـــطينيون املؤيـــــدون لالمركزيـــــة العثمانيـــــة . ســـــالونيك
                                                                                                                                                                          

  .العائلة وعشيقاته
الــوارد أدنــاه يف ) Hasan Kayali(للوقــوف علــى اخلالفــات بــين هــاتين الفئتــين، نحيــل القــارئ علــى كتــاب حســن كيــايل   )24(

  .31احلاشية 
  .112 -	111البرغوثي، مصدر سبق ذكره، ص   )25(
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التي كان لهـا (لعرب بدور فعال يف إرسال املوفدين البرملانيين من القدس والقوميون ا
وقد فشلوا، على حد قول البرغوثي، ألن . نبولاإىل البرملان اجلديد يف إست) ثالثة مقاعد

االحتـــاديين كـــانوا يســـيطرون علـــى الصـــحافة احملليـــة واملؤسســـات احلكوميـــة ووحـــدات 
  .االستخبارات

ـــانة يســـترد عافيتـــه بعـــد إصـــابته    )26(عنـــدما انـــدلعت احلـــرب، كـــان عمـــر يف ديـــر غسّ
وهنـاك اتفـق مـع عشـرة أفـراد مـن عشـيرته علـى إنشـاء حركـة سـرية، هـي . بكسر يف ساقه

وقــد اشــترطوا أربعــة . ، بغيــة تكثيــف النضــال ضــد االســتبداد العثمــاين"اجلمعيــة العربيــة"
ن مــــن العمــــر، وأن يجــــب أن يكــــون العضــــو دون الثالثــــي: شــــروط لالنضــــمام إىل اجلمعيــــة

ومـــن مل تســـاعده أوضـــاعه علـــى شـــراء بندقيـــة، (طلقـــة علـــى األقـــل  100يمتلـــك بندقيـــة و
زكّــى املرشــح مــن عضــوين، ويجــب أن يُقسِــم ، ويجــب أن يُ)يســمح لــه باالنضــمام بمســدس

وقــد رفعــت اجلمعيــة العلــم العربــي لــبالد الشــام يف مقارهــا . يمــين الــوالء للــوطن العربــي
  .مقاتالً 150وجممّع الصالح، وارتفع عدد أعضائها خالل شهر إىل 

ويبـدو مـن وصـف عمـر أن . مل تكن واضـحة تمامـاً "اجلمعية العربية"غير أن سياسة 
كانــت تقلــد عــادات قبضــايات البلــدة القديمــة، وتتعــاطى بشــكل أساســي أعمــال اجملموعــة 

وتأديـــــب  "اخلـــــوّات"العصـــــابات الريفيـــــة، مـــــن تـــــدريب علـــــى اســـــتعمال الســـــالح وفـــــرض 
وكــــان للجمعيــــة فــــروع يف القــــرى اجملــــاورة، كبيــــت ريمــــا والنبــــي صــــالح . املعارضــــين

عضـــو يف ســـتة  800لين وبلـــغ عـــدد أعضـــائها الفـــاع. وعـــابود وبلـــدات بنـــي زيـــد األُخـــرى
يف الكتابــات عــن التيــارات  "اجلمعيــة العربيــة"و "جمعيــة الفــالّح"غيــر أن عــدم ذكــر . أشــهر

السياسية السورية يف احلركة العثمانية املتأخرة يشير إىل أن البرغـوثي كـان يبـالغ يف 
كانتـا حـركتين حمليتـين تتخـذان مـن  - وهو األمر األرجح - وصف تأثيرهما، أو أنهما

  )27(.قدس مركزاًال
وجهــــة نظــــر سياســــية عريضــــة وإحساســــاً باالنتمــــاء  "اجلمعيــــة العربيــــة"مل تكتســــب 

القومي إالّ بعد أن انضم عمر إىل الضباط الفلسـطينيين السـاخطين مـن اجلـيش العثمـاين 
وكانــت . 1912والناشــطين يف صــفوف حــزب العهــد، وهــو احلــزب الــذي انضــم إليــه ســنة 

ة ألهــداف احلركــات القوميــة األُخــرى يف ســورية العثمانيــة أهــداف احلــزب املعلنــة مماثلــ
  :التي تناصر املعتقدات التالية

   أن تكـــون اللغـــة العربيـــة لغـــة رســـمية للدولـــة، وأن تُســـتعمل وحـــدها يف األقـــاليم
  العربية؛

                                                            
وإلضــافة . تاركــاً للقــارئ أن يخمــن تــاريخ احلــدث مــن الســياق) أو عــدم تأريخهــا البتــة(مداخلــه البرغــوثي مهمــل يف تــأريخ   )26(

  .مزيد من االلتباس، فإنه يعود يف الغالب إىل أحداث سابقة لتنميق روايته
العثمانيــة يف مل يــرد ذكــر ألي مــن احلــركتين يف مــذكرات حممــد عــزة دروزة، الــذي عــايش احلركــات الداعيــة إىل الالمركزيــة   )27(

  .منطقة نابلس يف الفترة نفسها ونشط فيها



  92، ص )2003ربيع ( 54، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ملف القدس

 

16 
 

  نبول بنسبة العرب من السكان ككل؛اأن يكون عدد النواب يف برملان إست  
  وزراء يف احلكومــة، وأن يعــيَّن املســؤولون العــرب أن يشــكل العــرب نصــف عــدد الــ

  يف الوظائف احلكومية يف األقطار السورية؛
  تطبيق الالمركزية على إدارة الشؤون الداخلية.  

، بمســـاعدة حـــزب العهـــد، تـــدعو إىل "اجلمعيـــة العربيـــة"ولتنفيـــذ هـــذه األهـــداف، بـــدأت 
وبلــغ االئــتالف حلظــة اجملــد . مقاطعــة دفــع الضــرائب، ثــم تــال ذلــك دعــوة إىل ثــورة عامــة

عند تنظيم عـرض للقـوة العسـكرية يف موكـب النبـي صـالح قـرب ديـر غسّـانة، شـارك فيـه 
  .مئات األعضاء من قرى بني زيد

كــان اإلجنــاز الوحيــد لهــذا العــرض العســكري لفــت انتبــاه متصــرف القــدس العثمــاين 
أمّـا . "معيـة العربيـةاجل"وحُظـرت . فاستدعوا قادة احلزب وألقـوا القـبض علـيهم. وخمبريه

عمــر فقــد عُــيّن مــأموراً للتبــغ، وهــو املســؤول عــن اإلفــادة عــن التبــغ املــزروع بصــورة غيــر 
ــــيّن مــــأمور تعــــداد األغنــــام، . قانونيــــة يف منطقــــة بنــــي زيــــد وإتالفــــه وبعــــد عــــدة أشــــهر، عُ

وممــا يعطــي صــورة واضــحة عــن شخصــية . ومهمتــه فــرض ضــريبة األغنــام علــى الرعــاة
السياســـية طـــوال مذكراتـــه بأنهـــا  "التراجعـــات"وعـــدداً مـــن  "املهمـــات"ه عمـــر تصـــويره هـــذ

  .أعمال قام بها خلدمة اجملتمع
قصـــد املتصـــرف مـــن إســـناد هـــاتين الـــوظيفتين إىل الفتـــى، علـــى صـــغر 

بتواطــؤ مــن الشــيخ حســين، والــد عمــر، [ســنه، إبعــاده عــن جــو السياســة 
ه قــــام بمــــا ، واســــتمالته بالراتــــب املغـــري، ولكنــــ.]ت. س - يف الظـــاهر

عهـــد لــــه بـــه، ومل ينقطــــع عــــن االتصـــال برجــــال اجلمعيـــة وحــــثهم علــــى 
  )28(.التمسك بمبادئها

وبينمـــا تقـــدم اجملهـــود احلربـــي وأخـــذ يوقـــع اخلســـائر بـــين اجملنـــدين الفلســـطينيين، 
بــــدأت املشــــاعر احملليــــة تتحــــول ضــــد األتــــراك، وأصــــبحت أنشــــطة حــــزب العهــــد ســــرية يف 

صــلة  جانــبونُصــح لعمــر مــن . حلكــوميين املــدنيينصــفوف الضــباط العــرب واملــوظفين ا
وصــله بــاحلزب، القائــد الســوري حلمــي بيــه، أن يــتحفظ يف التعبيــر عــن آرائــه، وأن يظهــر 

  .والءه العلني للباب العايل
تشـــير التذبـــذبات يف تكتيكـــات اجلماعـــات السياســـية يف القـــدس وأهـــدافها، يف تلـــك 

حبيســـة رعايـــة البـــاب العـــايل للمجموعـــات  الفتـــرة، إىل أن النخـــب احملليـــة كانـــت ال تـــزال
وكان والد عمر، وربما عمر نفسه، ينتمي إىل العناصر التـي حتظـى . اإلقطاعية اإلقليمية

بامتيــــازات يف املقاطعــــات الفلســــطينية والســــورية، بحيــــث أنهــــا كانــــت ال تــــزال حتــــاول 
يف الوقــت العثــور علــى بنيــة سياســية حتمــي عالقتهــا باحلكومــة املركزيــة، بينمــا تــرتبط 

                                                            
  .148البرغوثي، مصدر سبق ذكره، ص   )28(
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. نبولانفسه ارتباطاً فعاالً باجملموعـات احملليـة التـي تسـعى لالسـتقالل الـذاتي عـن إسـت
وهذا االسـتمرار يف اللعبـة السياسـية القديمـة، بأسـماء جديـدة، يفسـر ملـاذا كـان يف وسـع 

الفاشـــــــلة يف (البرغـــــــوثي أن ينخـــــــرط يف عـــــــدد مـــــــن جمموعـــــــات املعارضـــــــة السياســـــــية 
الت عائلتـــه عنـــدما تنهـــار هـــذه احملـــاوالت أو يلقـــى القـــبض ، ثـــم يرتـــد إىل صـــ)معظمهـــا

وعندما بدأت قيـادة احلركـة الدسـتورية تسـلك بشـكل متزايـد سـبيل التتريـك، مل يعـد . عليه
  .االستقاليل يف املقاطعات السورية - يمكن الدفاع عن هذا اخليار اإلصالحي

ــد عمــر يف اجلــيش العثمــاين ســنة  ، كــان مــن مهماتــه املســاعدة يف 1914عنــدما جُنّ
تعبئــــة القــــرويين بمعســــكرات اجلــــيش يف منطقــــة القــــدس، بتــــدبيج اخلطابــــات احلماســــية 

. ، وهو ما قام به بشـيء مـن احلماسـة)158ص ( "حماربة أعداء الدين"وحتريضهم على 
لكن مع تقدم احلرب حتولـت املشـاعر العامـة يف سـورية وفلسـطين، ومعهـا أهـداف حـزب 

وبــــدأ حــــزب العهــــد يتــــآمر ســــراً النفصــــال . اجتــــاه معــــاد لألتــــراك بشــــكل علنــــي العهــــد، إىل
ووفقــاً ملــداخل عمــر يف مذكراتــه، اســتدعى جمــال . املقاطعــات العربيــة عــن اإلمبراطوريــة

وكان مـن مـآثر هـذا . باشا، حاكم سورية، اجليش العاشر من إزمير ملنع الثورة احملتملة
يف هـذه . باط الناشـطين يف احلـزب وإعـدامهماجليش إلقاء القبض على كثيـرين مـن الضـ

كــان ال يــزال يخــدم : املرحلــة، كــان البرغــوثي يقــوم بــدور مــزدوج علــى الصــعيد السياســي
كضــابط علــى اجلبهــة التركيــة اجلنوبيــة، لكنــه كــان أيضــاً عضــواً يف حركــة تســعى بشــكل 

ابط ويف وقــت الحــق، عنــدما رُقّــي عمــر إىل منصــب ضــ. فعــال لتقــويض اجملهــود احلربــي
التمـــوين يف بئـــر الســـبع، زُوّد بتعليمـــات لتشـــجيع اجلنـــود العـــرب علـــى الفـــرار وااللتحـــاق 

كمــا طُلــب منــه أن يخــرب اجملهــود احلربــي بحــرق خمــزن أغذيــة . بجــيش الشــريف حســين
وبـــدالً مـــن ذلـــك مـــنح اجلنـــود إجـــازة مطولـــة . تـــابع للجـــيش، وهـــي مهمـــة رفـــض تنفيـــذها

  .باستخدام أوراق مزوّرة
ثيــــر مــــن الشــــبان يف فلســــطين العثمانيــــة خــــالل احلــــرب، أُعجــــب عمــــر علــــى غــــرار ك

كان جمال . بشخصية جمال باشا، وهو من الشخصيات الرئيسية يف احلركة االحتادية
باشــا مرهــوب اجلانــب ومكروهــاً كخصــم للوطنيــة واالنفصــالية الســورية التــي يتصــاعد 

نهايـــة احلـــرب  تيارهـــا، لكنـــه كـــان يحظـــى باإلعجـــاب كقائـــد عســـكري شـــرس، جهـــد حتـــى
  .إلبقاء فلسطين وسورية ضمن النظام العثماين

  :لكن عند انتهاء األعمال احلربية، يقول عمر ما يلي عن اجليش العثماين املنسحب
وطافـــــت علـــــى ألســـــنة اخلاصـــــة إشـــــاعة غمـــــرت احملافـــــل بـــــأن احللفـــــاء 
فاوضــوا جمــال باشــا علــى أن يشــق عصــا الطاعــة، ويعلــن دولــة عربيــة 

ن وســورية والعــراق ويكــون رئيســها، ويخلــع رجــال مــن فلســطين ولبنــا
وكـان النـاس يرحبـون بهـذا النبـأ، ويميلـون . تركيا وينضم إىل احللفاء
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إىل تصـديقه، إالّ إن احلقيقــة مل تبلــغ هـذا احلــد وإنمــا قيـل كانــت هنالــك 
  )29(.عروض ومفاوضات مل تَسِر يف طريق النجاح

ك فيـــه جـــداً، وإنمـــا اســـتعداد لـــيس املهـــم يف هـــذه القصـــة صـــحتها، وهـــذا أمـــر مشـــكو
وتعكـس هـذه الظـاهرة تنـاقض مشـاعر . كثيرين من الفلسطينيين لتصديقها ومسـاندتها

كثير من املثقفين الـوطنيين العـرب يف تلـك الفتـرة، مـن أمثـال عمـر، جتـاه االنفصـال عـن 
ويعكــس موقــف عمــر مــن جمــال باشــا تصــويراً متعــدد اجلوانــب أقــرب إىل    )30(.نبولاإســت

الذين يحـاولون إعـادة النظـر  - التي يرسمها املؤرخون العثمانيون التعديليون الصورة
مــن املوقــف الســائد يف التــأريخ  - يف ســمعته بشــأن معــاداة العــرب ومعــاداة الســوريين

  )31(.القومي العربي

  احلرب كأداة للحداثة
مـــن نقـــاط الضـــعف الكبـــرى يف هـــذه املـــذكرات امليـــل املـــزعج لـــدى الكاتـــب إىل قطـــع 
روايتـــه الشخصـــية بمـــداخالت سياســـية وتاريخيـــة، كـــان يمكـــن بســـهولة نقلهـــا إىل جـــزء 
. منفصــل، وهــي علــى أي حــال متــوفرة بيُســر يف كتــب التــاريخ املؤسســة علــى تلــك الفتــرة

لكـــن القـــارئ يكتســـب كثيـــراً مـــن الـــذكريات الواضـــحة واإلدراك الشخصـــي للحـــدث حينمـــا 
ويـروي أحـد أكثـر األحـداث إثـارة . التاريخيـة يكون عمر شاهداً مباشراً على تلك األحـداث

يف كتابه انهيار اجلبهة اجلنوبيـة يف أثنـاء خدمتـه ضـابطاً يف بئـر السـبع وهربـه الحقـاً 
إىل دير غسّانة، حيث يحاول االنسالل بين اجليشين التركـي واألملـاين املنسـحبين وبـين 

السياســـي يف أفضـــل ويف هـــذه القصـــة ينـــدمج الشخصـــي و. القـــوات البريطانيـــة املتقدمـــة
  .صورة

يعيـــد يعقــــوب العـــودات روايــــة القصـــة نفســــها مـــع إضــــافة تنميـــق رئيســــي واحــــد يف 
  :مقالته عن السيرة الذاتية لعمر

عمـــــــر [، قبـــــــل ســـــــقوط القـــــــدس بيـــــــد اإلنكليـــــــز، نفـــــــي 1917ويف عـــــــام 
إىل أنقــــرة، أســــوة بالشــــبان العــــرب الــــذين عمــــد األتــــراك إىل ] البرغــــوثي

تشــريدهم ونفــيهم إىل جماهــل األناضــول تخلصــاً مــن وعــيهم القــومي 
                                                            

  .187املصدر نفسه، ص   )29(
من املصادر املهمة اجليدة يف شأن املواقف الفلسطينية والسورية مـن جمـال باشـا، وفيمـا يتعلـق باملشـاعر العربيـة جتـاه   )30(

 :العاملية األوىل املسألة العثمانية يف أثناء احلرب
 James Gavin, Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of the Empire 

(University of California Press, 1998).  
 :نظرا  )31(

 Hasan Kayali, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman 

Empire, 1908-1918 (University of California Press, 1997), 

  .Syria Under Cemal Pasha’s Governorship," pp. 192-195" وخصوصاً القسم املتعلق بـ 
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ومــن هــذه [....] وشــعورهم العربــي، لكنــه هــرب إىل جنــين بلــواء نــابلس 
  )32(.بلد اجليايسة - هرب إىل كور

ولعلـه خلـط بـين عمـر ووالـده الـذي . العودات أورد الوقائع بصـورة مغلـوط فيهـالكن 
يتكتم عمر عن سبب نفي والـده، وهـو (صدر فعالً أمر بنفيه إىل أنقرة لكنه مل يصل إليها 

  ).الشخصية املعتدلة بشكل ظاهر، والداعية إىل التوافق مع العثمانيين
، وتتسـم بطـابع مغـامرة عسـكرية مـن القصة التي يرويهـا عمـر أكثـر إثـارة لالهتمـام

وفيها يهرب من موقعـه العسـكري يف صـحراء النقـب، وينتقـل متنكـراً إىل . الدرجة األوىل
اجملتمعـــين يف بيـــت خليـــل  - القـــدس، حيـــث يشـــارك يف جـــدال كبيـــر مـــع وجهـــاء املدينـــة

أي منطقـــة غيـــر (بشـــأن إعـــالن القـــدس مدينـــة مفتوحـــة  - الســـكاكيني يف البلـــدة القديمـــة
ويف أثنــاء اختبــاء عمــر يف القــدس يلتقــي فــوزي القــاوقجي، . وتســليمها للحلفــاء) بيــةحر

وهو الضابط العثماين السوري الذي سيقود جيش اإلنقاذ يف فلسطين بعـد ذلـك بثالثـين 
عامــاً، والعقيــد عصــمت إينونــو، رئــيس أركــان اجلــيش العثمــاين الثــامن ورئــيس تركيــا يف 

ن للقــادة األملــان يف القــدس الكلمــة الفصــل، ورفضــوا ويف هــذه النقاشــات، كــا. املســتقبل
  .إعالن القدس مدينة مفتوحة

فهجــر بيتــه ومتاعــه وحــاول الوصــول إىل . منــذ ذلــك احلــين، أصــبح عمــر طريــداً فــاراً
وخــالل هــذه العمليــة، أصــيب بالرصــاص مــرتين ونقــل . اجلــيش البريطــاين لتســليم نفســه

ــــا بــــرح . ابود، ثــــم إىل يافــــا للنقاهــــةيف النهايــــة إىل مستشــــفى بريطــــاين نقــــال يف عــــ وملّ
، وحدثـــه ‘مســـتر ديـــدس’، ]البريطانيـــة[زاره رئـــيس االســـتخبارات السياســـية "املستشـــفى 

باللغة التركية، وهنأه بالسالمة، واستوضح منـه عـن ميـول العـرب واجتاهـاتهم، وتغنـى 
 "وذهـــب اإلنكليزيـــة التقليديـــة، وطلـــب منـــه اخلـــدمات التـــي يريـــدها - بالصـــداقة العربيـــة

  .وهكذا أُسدل الستار على احلقبة العثمانية يف حياة عمر). 209ص (
. ال يســع املــرء إالّ أن يكــوّن انطباعــاً بــأن البرغــوثي كــان يتمتــع بالقــدرة علــى البقــاء

ويتضـح ذلـك مـن سـخريته جتـاه اســتخدام العثمـانيين الـدين لتعبئـة الفلسـطينيين عنــدما 
كما يتضح من استخدامه الواسع ملناصـبه . صريةكان احللفاء يتقدمون على اجلبهة امل

يف اجلــيش واحلكومــة وجتييرهــا خلدمــة حياتــه العمليــة واملســاهمة يف الوقــت نفســه يف 
ــن عمــر مــن رؤيــة التــأثير . تقــدم التزاماتــه األيديولوجيــة جتــاه القضــية العربيــة لكــن تمكُّ

راتـــه التحليليـــة طويـــل املـــدى لهـــذه األحـــداث املهمـــة يف مســـتقبل فلســـطين دليـــل علـــى قد
فعمر قبل كل شيء يتأمل بشكل شامل يف تـأثير احلـرب فيمـا يعتبـره . وحبه لالستطالع

  :وهو يقول يف هذا اجملال. السلوك االجتماعي للبلد

                                                            
  .42العودات، مصدر سبق ذكره، ص   )32(
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تطــور العــرب باحتكــاكهم مــع األملــان، فســرت العــدوى بــين النــاس مــن 
هـــذا االخـــتالط، وتفاعـــل اجلمـــود الشـــرقي بلقـــاح األوروبيـــين، وانصـــهر 
الرجـال والنسـاء يف بوتقـة املظـاهر احلديثـة، وزالـت احلـدود واحلــواجز 
الفاصلة بين األفراد واجلماعات، فتقاربت العقليـات وتوحـدت امليـول 
وتعاطفـــت العـــادات، فالضـــعيف تـــأثر بـــالقوي وقلـــده، وخطـــا خطـــوات 
واســـــعة إىل األمـــــام، ولـــــو مل تكـــــن احلـــــرب ومل يحصـــــل هـــــذا االخـــــتالط 

  )33(.عرب إىل ما وصلوا إليه بعد عشرات السنينوالتعاشق ملا وصل ال
يســـرد عمـــر بعـــد ذلـــك بعـــض هـــذه التغيـــرات البـــارزة، الســـلوكية واأليديولوجيـــة علـــى 

ومــن التغيــرات الســلوكية يــذكر رفــع البرقــع عــن النســاء، بــين املســيحيات أوالً ثــم . الســواء
عات مقاهي الطبقـة ويذكر أيضاً جمتم. بين املسلمات، إىل أن اعتُبر البرقع عادة رجعية

املتوســطة وشــرب الكحــول، إىل حــد أنــه ســمع بعــض املســلمين يــزعم أن معــاقرة الكحــول 
  .غير حمرمة

. ومــن التغيــرات األيديولوجيــة التــي أحــدثتها احلــرب، يــذكر عمــر ظــاهرتين بــارزتين
[....] املســـــلمون "إذ صـــــار . فهـــــو يـــــذكر أوالً أن االلتـــــزام بالـــــدين أصـــــبح طقســـــياً فحســـــب

   )34(".للصــــالة، واســــتخفوا بــــاألعالم النبويــــة، وشــــعرات النبــــي واآلثــــار الدينيــــةيتنكــــرون 
  .1916وكان ذلك سنة 

والظــاهرة األيديولوجيــة الثانيــة التــي يشــير إليهــا عمــر هــي ظهــور القوميــة العربيــة، 
التي أطلق شرارتها حماوالت تتريك املقاطعـات العربيـة وقمـع الكرامـة الوطنيـة العربيـة 

وقد طوّر كثيراً من هذه التأمالت يف حوارات مفعمة باحليوية مع ثالثة . واللغة العربية
ويف . وإسـعاف النشاشـيبي) أستاذه(خلة زريق وخليل السكاكيني ن: من رفاقه املفكرين

، ربمــا بســبب اختالفــه مــع )193ص ( "كــان يســتمع وال يشــترك"معظــم هــذه املناقشــات، 
لكـــن عمـــر كـــان طـــوال الوقـــت يكـــوّن انطباعاتـــه عـــن احلقبـــة . رفاقـــه الـــذين يكبرونـــه ســـناً

 .آلتي اجملهولاجلديدة املقبلة، وكان يشعر بحماسة منقطعة النظير نحو ا

                                                            
  .192البرغوثي، مصدر سبق ذكره، ص   )33(
  .يف املواسم الدينية، مثل النيب موسى والنيب صاحل ولعل عمر يشري هنا إىل املشاركة. املصدر نفسه  )34(
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