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قراءات

كتب بالعربية
موقف الوالة والعلماء واألعيان
واإلقطاعيين يف فلسطين من املشروع
الصهيوين ( 1856ـ )1914
نائلة الوعري
بيروت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر 564 .2012 ،صفحة.

الكتاب

يف األصل
رسالة
دكتوراه يف التاريخ احلديث
أجنزتها الباحثة البحرينية
نائلة الوعري يف لبنان
بإشراف الدكتور حسان
حالق ،متابع ًة عملها
يف املاجستير عن "دور
القنصليات األجنبية يف
هجرة واستيطان اليهود يف
فلسطين  1840ـ "1914
[أجنزت املاجستير يف سنة
 .]2006وتستند الدراسة
أساس ًا على سجالت احملاكم
الشرعية ودفاتراألوقاف
والطابو العثمانية
واخملطوطات واألوراق
الشخصية واملراسالت
والصحف وتقارير القناصل

واملسوحات اجلغرافية
والكتب التي أ َّرخت للفترة
موضوع الدرس.
نقطة البدء هي سنة
 ،1856عهد السلطان
العثماين عبد اجمليد
( 1839ـ  )1861الذي
أطلق برناجم ًا إصالحي ًا
واسع ًا كان له أثره يف
سيما
واليات السلطنة ،وال ّ
املقاطعات اجلنوبية الغربية
من بالد الشام ،حيث ألوية
فلسطين الثالثة :عكا ونابلس
والقدس .وذلك فيما خص
قانون تملّك األجانب ،وما
أحدثه من حتوالت اجتماعية
وسياسية ومن ضمنها
املشروع الصهيوين.
ُتدد الباحثة لغير

املتخصصين ،املصطلحات
الرئيسية املستخدمة يف
عرف :أ ـ الوالة،
دراستهاُ ،
فت ّ
ويطلق على الهيئات احلاكمة
ُ
ابتداء من
والعسكريين
املدنية
ً
السدة السلطانية يف إستانبول
مروراً بوالة دمشق وبيروت؛
ب ـ العلماء ،واملقصود
أصحاب العلوم الشرعية من
واملدرسين
الفقهاء والقضاة
ّ
وعمدة األشراف ونقبائهم،
الذين عملوا يف سلك القضاء
الشرعي واإلفتاء والتدريس
واإلمامة واخلطابة وإدارة
صناديق األيتام واألوقاف
وغيرها؛ ج ـ األعيان ،أي
الزعماء احملليين وهم
الشيوخ والوجهاء والنظّ ار
والعمداء؛ د ـ اإلقطاعيون،
وهذا املصطلح يدل على
العسكريين من الفرسان
ممن استحقوا إقطاع ًا يف
ّ
مقابل اخلدمات العسكرية
التي يؤدونها للدولة يف زمن
احلرب .وتضيف (الكاتبة)
إليهم التجار والسماسرة
الذين جمعوا األموال واشتروا
األراضي الشاسعة.
وكذلك ُتدد الوعري
لبحثها نطاقه اجلغرايف،
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وهو "يمتد على هيئة إسفين
أو خنجر يغوص حده يف
جوف الصحراوية بين هضبة
سيناء غرب ًا ووادي عربة
شرق ًا ورأس خليج العقبة
جنوب ًا ،ويرتفع مقبضه
ال إىل منابع نهر األردن
شما ً
املنحدرة من قمة جبل
الشيخ ،وذلك بين البحر امليت
وجمرى نهر األردن شرق ًا
وشاطىء البحر املتوسط
غرب ًا" ،وتشير إىل أن األلوية
الثالثة املشمولة بالدرس
شكلت نسبة كبيرة من
أراضي فلسطين التي رسمها
يف سنة  ،1920االستعماران
الفرنسي والبريطاين واحلركة
الصهيونية.

بدايات املشروع
الصهيوين وجتذّره

يف الفصل األول ترصد
الباحثة "اجلذور األوىل
للمشروع الصهيوين
( 1831ـ  ")1806فترى
بدايته مع قدوم احلملة
املصرية إىل بالد الشام،
ويف ظل حكم حممد علي
باشا لها ( 1831ـ )1840
الذي ساوى بين الطوائف
اإلسالمية وغير اإلسالمية
(املستأمنين) ،فقدم امتيازات

إىل القوى األجنبية مثل شراء
املسكن واألراضي وإنشاء
بعثات التبشير.
واستغلّت الطوائف
اليهودية احمللية األوضاع
املستجدة لتحسين أحوالها
وحماولة شراء أراض ،ثم
جت َّذر املشروع الصهيوين
مع عودة احلكم العثماين إىل
فلسطين (  1840ـ ،)1856
ومراعاته الدول الكبرى،
وخصوص ًا بريطانيا التي
أخذت على عاتقها "حق
حماية اليهود" إىل جانب
الطائفة البروتستانتية .وقد
أرسلت بريطانيا إىل فلسطين
جلنة فنية بقيت فيها ستة
أعوام مسحت يف خاللها
األراضي من الشمال إىل
اجلنوب .وبدأ الترويج الغربي
لفكرة "إعادة اليهود" يف
مشاريع استيطان ،وكان
املنعطف يف سنة 1897
حين ُعقد أول مؤتمر صهيوين
أقر تشجيع االستعمار يف
فلسطين ،وهجرة اليهود
إليها ،والسعي للحصول
على اعتراف دويل بشرعية
االستيطان فيها .فانطلقت
حملة شراء األراضي بقوة،
إبان
والتي كانت قد بدأت يف ّ
احلكم املصري مستفيدة من
"األذونات" [إذ يف املبدأ ُمنع

بيع األرض لغير املسلمين]،
ومن أنشطة القنصليات
األجنبية ،ومن عمليات
السمسرة ،ومن املتعاونين،
ومن خالل التحايل على
القوانين من قبيل "تسجيل
األراضي والعقارات يف
وثائق خاصة خارج إطار
الدوائر الرسمية".
تورد الوعري أهم
املشاريع الصهيونية الكبرى
( 1840ـ  )1914مثل:
مدرسة نيتر الزراعية يف
قرية يازور العربية قرب
يافا بموافقة عثمانية؛
مستعمرة بتاح تكفا على
أراضي قرية ملبس قضاء
يافا ()1878؛ مستعمرة
ريشون ليتسيون على
أراض من قرية عيون قارة
ٍ
()1882؛ مستعمرة زخرون
يعقوب على أراض قرية
زمارين ()1882؛ مستعمرة
مشكانوت شأناليم على
أراض من قرية عين كارم.
ٍ
وحتى نهاية العهد العثماين
توصل اليهود اىل إقامة
نحو  24حي ًا استعماري ًا
يف غربي القدس .وبلغ عدد
املستعمرات اليهودية يف
فلسطين حتى سنة 1914
نحو  47مستعمرة منتشرة
بين اجلليل ومرج ابن عامر
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والسهل الساحلي .وتشير
الوعري اىل أن األراضي
املنتقلة إىل اليهود حتى سنة
 1918كانت يف معظمها من
الدولة واملالّك الكبار غير
الفلسطينيين ،إذ على الرغم
من اإلغراءات املادية ،فإن
ال فقط من الفالحين
عدداً قلي ً
واإلقطاعيين الفلسطينيين
باع أراضيه.
وبصورة عامة ،فإن
املوقف الرسمي املصري من
بيع األراضي وبناء العقارات
لرعايا الدول األجنبية
راوح ما بين التساهل
والتشدد أحيان ًا بحجة
القواعد الشرعية .وورث والة
السلطنة يف فلسطين أيض ًا
هذا املوقف ،وإن حاولوا
التشدد يف القدس واملناطق
التابعة لها ،وحددوا أسس
البيع والشراء حتى للرعايا
العثمانيين ،بينما اتسم
املوقف الشعبي بالرفض
واملقاومة واالحتجاج
على التدخل الغربي يف
شؤونهم .وهذا الوضع
مل يمنع وجود متعاملين
وسماسرة "من بعض أبناء
الطوائف املسيحية واليهودية
احمللية املتمتعين باجلنسية
العثمانية ،وبعض أعيان
املواقع املأهولة الفلسطينية
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البدوية والريفية واملدنية"
الذين انخرطوا يف سياسة
النفوذ واحلماية والربح
املادي ،مثل متسلم القدس
أحمد دزدار ،وكان كرمه
الشهير أول قطعة أرض تم
شراؤها يف فلسطين عامة،
والقدس خاصة ،إلقامة حي
استيطاين بموجب فرمان
سلطاين يف سنة .1854

موقف الوالة
تعرض الباحثة يف
الفصل الثاين "موقف السدة
السلطانية (الوالة) من
املشروع الصهيوين" ،وال
يبرز موقف حاسم وقاطع
منه ،إذ ارتبط األمر دائم ًا
بحركة التاريخ العثماين
وتطوراته وموقع الوالة يف
الس َّلم اإلداري .ويف إبان
فترة الدراسة (1856ـ
 )1914التي تواىل فيها
على احلكم خمسة سالطين،
راوح املوقف العام ما بين
رفض املشروع الصهيوين
ومقاومته وبين مهادنته.
ففي إطار املواجهة صدر
يف سنة  1858أول قانون
مدين عثماين ُيعالج
شؤون األراضي يف الدولة
العثمانية حيازة وتصرف ًا

ال ،ومل ُي َف َّعل يف
واستغال ً
األراضي الفلسطينية إال
يف سنة  ،1869وذلك بعد
صدور قانون تملّك األجانب
بعامين ،بهدف ضبط
وتنظيم انتقال األراضي،
و ُأقرت جمموعة إجراءات
للحد من الهجرة والتملك.
ويف سنة ُ 1874أحلقت
القدس بالعاصمة إستانبول
من أجل اإلشراف على ما
يجري فيها .وكان السلطان
عبد احلميد الثاين متشدداً
يف مواجهة حماوالت شراء
األراضي ،ورفض املشاريع
اإلستيطانية التي قدمها
املسؤولون األوروبيون له
لتوطين اليهود يف فلسطين،
كما أن السدة السلطانية
ساعدت األهايل على البقاء
يف أرضهم واملواجهة.
وحين كانت السلطنة تراوغ
وتهادن الدول األجنبية،
فقد تم ذلك وفق ًا ألوضاعها
الداخلية وأزماتها .والنتيجة
كانت مزيداً من املهاجرين
واألذونات اخلاصة بشراء
األراضي ،وكان للصدر
األعظم [رئيس الوزراء]
مهمة اإلشراف على هذه
الشؤون .ويف احملصلة مل
يختلف موقفه عن اإلرادة
ال حين تم خلع
السلطانية إ ّ

كتب بالعربية

السلطان عبد احلميد الثاين
( 1876ـ  )1909وتس ُّلم
"االحتاد والترقي" احلكومة،
ثم انحيازه إىل املشروع
الصهيوين .ويف تقويم عام
تعزو الباحثة فشل القرارات
والفرمانات العثمانية يف
وقف الهجرة واالستيطان إىل
األسباب التالية :مداخالت
السفراء األجانب يف األستانة
والقناصل األجانب يف
القدس؛ فساد اجلهاز اإلداري
يف متصرفية القدس؛ تملّص
اليهود املستمر من القيود
والتحايل على القوانين من
خالل االستعانة باحلماية
األجنبية.
وكان للوالة واحلكّام
دور تنفيذي مباشر وفاعل
على األرض ،ترصده الباحثة
وحتدده تبع ًا ملصادرها
التاريخية :فوالة صيدا
[املدينة الرابعة يف قائمة
واليات بالد الشام إىل
جانب الشام وحلب والقدس
الشريف] كانوا حازمين
ومتشددين يف مسائل
الهجرة واالستيطان وشراء
األراضي .وكذلك فعل وايل
دمشق ،ال بل بذل وسعه للحد
من املشروع الصهيوين،
فأشرف على عمليات املسح
والتسجيل التي بدأت يف سنة

 ،1869وعلى إعمار املواقع
واألراضي اآليلة للخراب،
كي ال تكون هدف ًا للشركات
واملؤسسات الصهيونية
وأخذها ذريعة إلعمارها،
كما كان على اتصال
دائم باأللوية الفلسطينية
وبالعاصمة العثمانية عبر
شبكة التلغراف ،ملتابعة كل
أما بعض والة
ما يستج ّدّ .
بيروت فساندوا املشروع
الصهيوين ،مثل راشد باشا
الذي تواطأ مع آل سرسق
والتيان لشراء
والتويني
ّ
أراض يف عكا ونابلس،
ٍ
ثم نقلها إىل ملكية احلركة
الصهيونية يف صفقات
متفرقة ،وكانت أراضي قرية
الفولة الواقعة وسط مرج
ابن عامر فاحتة استهداف
أخصب سهول فلسطين
الداخلية.
وتشير الباحثة إىل
أن حكام املقاطعات ،يف
معظمهم ،كانوا من غير
الفلسطينيين ،وكان يجري
تغييرهم باستمرار حتسب ًا
إلقامتهم عالقات وثيقة
مع السكان احملليين،
وأغلبيتهم نفذت أوامر
الدولة .فرؤوف بك ،متصرف
القدس ( 1876ـ ،)1899
ذو األصول البوسنية ،وقف

قراءات
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بوجه املهاجرين اليهود
اخملالفين لشروط اإلقامة،
وأبطل عقود شراء األراضي
وشجع السكان
اخلاصة بهم،
ّ
على الصمود ومقاومة إغراء
املال .كما وقف قائمقام
طبرية األمير أمين أرسالن
إىل جانب أهايل قرية
لوبيا وبدو الدالقة والزبيد
يف معركتهم ضد احلركة
الصهيونية ،ورفض شكري
العسلي ،قائمقام الناصرة،
يف سنة  ،1910املصادقة
على صفقة بيع أراضي
قرية الفولة البالغة 9000
دونم ،والتي كان قد أبرمها
الياس سرسق مع جوش
هانكين ،مندوب الشركة
الصهيونية "تطوير أراضي
فلسطين" ،بخالف رغبة وايل
أيد
بيروت ،راشد باشا ،الذي ّ
فتمت الحق ًا يف
الصفقةّ ،
بيروت بعد مغادرة العسلي
منصبه وانتخابه نائب ًا عن
دمشق يف جملس املبعوثان.
ومن األماكن املهمة التي
كانت مسرح ًا للمواجهة بين
احلكومات احمللية يف طبرية
وجنين واحلركة الصهيونية
"جسر اجلامع" القائم إىل
اجلنوب من بحيرة طبرية،
فقد عمدت تلك احلكومات
إىل إقامة قلعة عسكرية ملنع
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ال
بيع األراضي ،إذ يحظر ،عم ً
بقانون تملّك األجانب ،إقامة
أي مشاريع أجنبية بالقرب
من قالع اجليش .بيد أن هذه
املواقف احلازمة سرعان ما
تبدلت ما إن أطيح بالسلطان
عبد احلميد الثاين (،)1909
وتسلّم "االحتاد والترقي"
مقاليد احلكم .وقد أشارت
الصحافة املقدسية يف سنة
 1912إىل أعمال جودت
باشا ،متصرف القدس ،التي
س ّهلت شراء األراضي ،ونددت
كذلك بانحياز متصرف
لواء القدس اجلديد ،مهدي
بك ،إىل احلركة الصهيونية.
وانعكس تراخي حكومة
"االحتاد والترقي" مع
احلركة الصهيونية على أداء
املوظفين العاملين يف الدوائر
احلكومية ،وال سيما دوائر
الطابو .غير أن احلرب الكونية
ال
األوىل ( )1914حملت تبد ً
يف املوقف العثماين ،إذ
أغلق جمال باشا ،القائد
العام للجيش الرابع،
املكاتب القنصلية الراعية
للمصالح األجنبية واملشروع
الصهيوين ،باستثناء
األملانية والنمساوية،
ووضع املستوطنين بين
خيار الرحيل عن املقاطعات
الفلسطينية ،أو أخذ اجلنسية
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العثمانية واتباع األوامر
العسكرية القاضية بإخالء
املواقع الساحلية والتوجه
نحو الداخل ،وبنتيجة ذلك
تقلّص عدد املستوطنين
اليهود.

موقف العلماء
تناولت الباحثة يف
الفصل الثالث "موقف العلماء
من املشروع الصهيوين" ،وهم
تلك الفئة القليلة من علماء
الشريعة صاحبة التأثير
املعنوي يف الناس من
خالل اخلطب والتصريحات
واجلهر بالرأي ،ورفع
العرائض وقيادة االحتجاج
واملواجهات ضد املشروع
الصهيوين واالعتراض
على عمليات بيع األراضي
والسعي إلفشالها يف دوائر
الطابو .وانضم إىل ركبهم
الحق ًا جمموعة من املثقفين
احلديثين املتخصصين
بالطب والهندسة
والرياضيات واإلدارة
واحملاماة واألدب والزراعة،
وهؤالء شغلوا مراكز حساسة
يف اإلدارة العامة واخلاصة
مثل القائمقاميات والبلديات
والطابو واملدارس واحملاكم
والقنصليات والصحف

واملستشفيات والوكاالت
التجارية والشرطة واجليش.
وقد تتبعت الوعري مواقفهم
وأنشطتهم وأوردت أبرز
وجوهم مثل :أحمد سامح
راغب اخلالدي (1895ـ
 ،)1951متخرج من كلية
الصيدلة يف اجلامعة
األميركية يف سنة ،1917
وخدم يف اجليش العثماين،
وعمل يف حقل الصيدلة
والتعليم .شكّل جمعية
يف سنة  1913ضمت
أربعين طالب ًا فلسطيني ًا
بهدف الدفاع عن القضية
الفلسطينية يف احملافل
الدولية؛ أحمد عارف
احلسيني ( 1873ـ ،)1917
من مواليد غزة ،خطيب
ال
وممث
وإمام ،كان عضواً
ً
ملتصرفية القدس يف
جملس املبعوثان .ندد يف
خطبه ومقاالته باملشروع
ونبه اىل أخطاره
الصهيوينّ ،
على الدولة العثمانية؛ أسعد
الشقيري ( 1860ـ )1940
من مواليد عكا ،جماز من
األزهر الشريف ،ووثيق
الصلة بالسلطنة ،ولذا ُعين
مفتي ًا للجيش العثماين الرابع
يف سنة  .1914كان مناوئ ًا
للحركة الوطنية ،ويتهمه
بعض الروايات بالتواطؤ
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مع احلركة الصهيونية؛
إيليا زكات (تويف يف سنة
 )1926الذي عمل يف
الطباعة وأصدر جريدة
"النفير العثماين" التي فتحت
صفحاتها ملقاالت مأجورة
تؤيد االستيطان؛ حنا عبد
الله العيسى (تويف يف سنة
رواد
 ،)1909وهو من ّ
احلركة الثقافية الفلسطينية
يف نهاية القرن التاسع عشر
ومطلع القرن العشرين .أصدر
جملة أدبية تناولت القضايا
السياسية ،فهاجم املشروع
الصهيوين والتسهيالت التي
قدمتها احلكومة العثمانية
لالستيالء على األراضي
العربية؛ راغب اخلالدي
( 1866ـ  ،)1952مؤسس
املكتبة اخلالدية؛ روحي
اخلالدي ( 1864ـ )1913
الدارس يف السوربون ،والذي
ال عام ًا للدولة
ُعين قنص ً
العثمانية يف مدينة بوردو
الفرنسية .حذّر يف كتاباته
من الهجرة واالستيطان
الصهيونيين؛ سعيد جار
الله ،ناشر صحيفة "املنادي"
التي جعلت هدفها فضح
املشروع الصهيوين وأعوانه
من سماسرة ومتعاونين؛
سليمان التاجي الفاروقي
( 1882ـ  ،)1958األزهري

واحلقوقي واخلطيب ،صاحب
املواقف اجلريئة ضد خطر
الصهيونية؛ طاهر مصطفى
احلسيني ( 1842ـ )1908
املقدسي ،واملفتي الذي
حذّر من نشاط احلركة
الصهيونية يف بيت املقدس،
وال سيما شراء األراضي؛
عبد الله حممد عبد الله
خملص ( 1878ـ ،)1947
توىل منصب مدير األوقاف
العامة يف القدس بتكليف
من احلاج أمين احلسيني
نظراً إىل مواقفه املتشددة
ضد املشروع الصهيوين.
وإىل جانب هؤالء تذكر
وس َير كل
الوعري أسماء ِ
من :علي النشاشيبي
(1883ـ  ،)1916من أنصار
النزعة العربية؛ فريد حممد
إبراهيم العنبتاوي (1865ـ
)1960؛ عيسى العيسى،
مؤسس جريدة "فلسطين"
يف يافا ( ،)1910والتي
كرست صفحاتها للتنديد
باالستيطان وعمليات
البيع؛ كامل طاهر احلسيني
(تويف يف سنة  )1921رجل
الدين واملفتي ،ويؤخذ عليه
"مواقفه السياسية املعتدلة"
من اخملطط الصهيوين؛
حممد إسعاف النشاشيبي،
من مواليد سنة 1885
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يف القدس ،عمل يف سلك
التدريس و ُل ّقب بـ "خطيب
فلسطين"؛ حممد الشنطي
( ُأعدم يف سنة  1916على
يد جمال باشا) صحايف
توىل حترير جريدة "اإلقدام"
األسبوعية يف القاهرة؛ حممد
موسى املغربي (تويف يف
سنة  ،)1915حمرر صحيفة
"املنادي" الذي هاجم يف
مقاالته احلكومة العثمانية
والسماسرة واملتعاونين
مع الصهيونيين؛ جنيب
نصار ( 1865ـ ،)1948
ذو األصول اللبنانية ،أسس
يف حيفا صحيفة "الكرمل"
( )1908منبراً لفضح
الصهيونيين وأساليبهم
يف شراء األراضي؛ نظيف
اخلالدي (تويف يف سنة
 ،)1916املهندس الذي
يقرب بين
حاول وفشل يف أن ّ
زعماء احلركة الصهيونية
وبعض الشخصيات الوطنية
الفلسطينية؛ يوسف ضياء
الدين حممد علي اخلالدي
( 1842ـ  ،)1906املقدسي
ملدرك ألبعاد
واملثقف ا ُ
املشروع االستيطاين.

موقف األعيان
يفحص الفصل الرابع
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"موقف األعيان من املشروع
الصهيوين" ،واملقصود بهم
الشيوخ والزعامات املتنفذة
ووجهاء العشائر والقبائل
واحلمايل والعائالت يف
املواقع البدوية والريفية
واملدنية ،يف فترة شهدت
فلسطين فيها تطورات
إقتصادية واجتماعية
بفعل حل نظام اإلقطاع
يف سنة  ،1893وتغلغل
رأس املال وارتباط السوق
احمللية بالعاملية وظهور
فئة رأسمالية جديدة امتلكت
مع األعيان القدماء موارد
إقتصادية مهمة منها األرض
الزراعية اخلصبة .وقد عملوا
يف الصناعة والتجارة
وتطوير قطاع اخلدمات،
وعلى هذا النحو حتكموا يف
مفاصل االقتصاد احمللي.
ال ُيظهر
درج الباحثة جدو ً
وت ِ
ُ
حجم ُملكيات األعيان يف
املقاطعات الفلسطينية
الثالث :عكا ونابلس
والقدس ،وهم ينتمون
إىل عائالت :آل الشكعة
والنشاشيبي واحلسيني
والفرا والبيطار
واللحام
ّ
والسعيد واألحمد والعبوشي
والعلمي وأبو غوش ،إلخ.
ولتأثيرهم الكبير يف احلياة
العامة ،أشارت املكاتبات
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الرسمية إليهم بصفتهم
األكابر والوجهاء واملتكلمين
واملعتبرين واملشايخ وأهل
الرأي وأصحاب احلل والعقد
والزعماء والرؤساء والذوات
والوجوه ،ويشار إليهم يف
السجالت بتعبير "أصحاب
الدراية".
ويف الواقع ،مل يكن
لهذه الفئة االجتماعية ذات
التكوين الطبقي الرأسمايل
موقف موحد وحاسم ،ولذا،
جتهد الوعري يف تمييز
مواقفهم بحسب التراجم
املتداولة .فتقدم بعض
النماذج مثل :أحمد آغا فضل
الدين الدزدار (تويف يف سنة
 ،)1872املتحدر من أسرة
العسلي املقدسية الشهيرة،
ورث ثروة طائلة وتقلّب يف
مناصب مدنية وعسكرية
كثيرة .باع يف سنة 1854
بستانه للثري اليهودي
موسى منتفيوري؛ إسماعيل
طاهر احلسيني ( 1860ـ
 ،)1945من مواليد القدس،
التحق بالسلك الوظيفي
وتب ّنى فكرة التفاهم مع
احلركة الصهيونية؛ حافظ
بك السعيد ( 1843ـ ،)1916
من مواليد يافا ،عمل يف
خدمة الدولة العثمانية
وتنبه خلطورة املشروع
ّ

الصهيوين ،فطالب يف سنة
 1909بإغالق ميناء يافا
أمام الهجرة؛ خليل أفندي
بسيسو ( 1860ـ ،)1939
من غزةُ ،ع ّد أول من أدخل
اجلرار (التراكتور) إىل العمل
ّ
الزراعي يف سبيل تدعيم
االقتصاد احمللي يف مواجهة
املشروع الصهيوين؛ رشيد
سليمان النشاشيبي ،من
أعيان القدس ،الذي أظهر
موقف ًا مهادن ًا من احلركة
الصهيونية؛ سعيد أحمد
احلسيني ( 1878ـ ،)1945
ممن
املقدسي وواحد ّ
حاربوا احلركة الصهيونية
وبينوا خطرها االقتصادي
ّ
والسياسي واالجتماعي؛
طنوس قعوار(  1819ـ
 )1888من األثرياء يف
التجارة ،وهو من س ّهل يف
أراض من
سنة  1870نقل
ٍ
مرج ابن عامر إىل آل سرسق
الذين باعوها بدورهم إىل
احلركة الصهيونية؛ عثمان
سليمان النشاشيبي ،من
مواليد القدس يف سنة
 ،1912وقد مثّل مدينته يف
جملس املبعوثان ،وعارض
بشدة شراء األراضي وبناء
املستوطنات.
وترى الباحثة أن مواقف
األعيان انحصرت يف ثالثة
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أقسام :األول" ،املعارضة
والتصدي" وهو الغالب،
وعبروا من خالله عن قلقهم
ّ
يف ساحات عملهم :أروقة
جملس املبعوثان وجمالس
اإلدارة والبلديات والصحف
واملؤتمرات ،وبذلوا املال
للح ّد من تغلغل املشروع
االستيطاين يف بلدهم؛ الثاين،
موقف "املهادنة واالعتدال"،
وتب ّناه قلّة ،وقد أخطأوا يف
ظنهم أن التفاهم مع زعماء
احلركة الصهيونية يف
فلسطين ربما يح ّد من آثار
مشروعهم ،فأجروا اتصاالت
ومراسالت ولقاءات ،هم
ومن جاراهم من أعضاء
َ
حزب الالمركزية العرب مع
ممثلي الصهيونية ،ووضعوا
معهم لهذه الغاية خطط ًا
وبرامج ومقترحات؛ الثالث،
موقف "املسايرة واالنحياز"،
وأربابه السماسرة وجتار
األراضي املنخرطين يف
ركاب املشروع االستيطاين
سيما
بغية الربح املادي ،وال ّ
مع ارتفاع أسعار األراضي
ووجود أزمة مالية شديدة،
ويف ظل تواطؤ بعض
املوظفين يف دوائر األوقاف
والطابو .هذا ،وكانت
الصحافة الفلسطينية تتابع
ما يجري بدقة وتندد بكل

عملية بيع وشراء وتفضح
القائمين بها.

موقف اإلقطاعيين
يرصد الفصل اخلامس
"موقف اإلقطاعيين من
املشروع الصهيوين" ،وهم
فئة كبار مالّك األراضي
احملليين والوافدين
على تباين استثماراتهم
االقتصادية واندراجهم
يف السوق العاملية .ولهذا
الغرض حتصي الباحثة
امللكيات وحجمها مع
جدول دقيق بها ،وأبرزها
"اجلفتلك العثماين" أي ملكية
السلطان عبد احلميد الثاين
( 1876ـ  )1909التي
قاربت نحو 2,500,000
دونم ،وتركزت يف املناطق
احلدودية القريبة من مصادر
املياه ومشارف الصحراء،
"ملكية
ُ
برز على أنها ُ
وت َ
دفاعية ح ّتمتها األخطار
االستعمارية" ،وال سيما
إزاء فلسطين ،وقد حاولت
احلركة الصهيونية وضع
اليد عليها منذ عزل السلطان
يف سنة  .1909ثم هناك
ملكية اللبنانيين اإلخوة
سرسق ألكثر من 800,000
دونم من األراضي اخلصبة
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التي حصلوا على أكثرها من
املزادات التي جتريها الدولة
بعد عجز الفالحين عن سداد
الضرائب .وأيض ًا ملكية آل
عبد الهادي ،والبالغة نحو
 500,000دونم ،وتميزت
هذه األسرة بنقل والئها إىل
َمن يملك السلطة حفاظ ًا على
مصاحلها ،وانخرط أفرادها
بعد حركة اإلصالحات
والتحديث يف السلطنة يف
سلك الوظائف احلكومية
واألهلية .وهناك ملكية آل
التيان املتكونة من جتارة
ّ
األرض والسمسرة ،وبلغت
نحو  100,000دونم موزعة
يف عدة أماكن.
ويف عودة إىل املواقف جند
السلطان عبد احلميد معارض ًا
للمشروع الصهيوين وحافظ ًا
لألراضي إىل أن جرى خلعه،
وإحلاق ملكية "اجلفتلك"
بوزارة املالية حتت اسم
"األراضي املدورة" ،والتي
طرحتها احلكومة العثمانية
الحق ًا للبيع حللّ أزمتها
املالية ،وجنحت احلركة
الصهيونية مع نهاية سنة
 1930يف االستحواذ على
 742,000دونم منها،
وضمنها  100,000دونم
قدمتها لهم حكومة االنتداب
البريطاين يف برة قيسارية.
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أما آل سرسق وعبد الهادي
ّ
والتيان فس ّهلوا للصهيونيين
ّ
شراء األراضي واالستيطان،
ومل ينجحوا يف نقل جميع
ال بعد سنة 1909
امللكيات إ ّ
بسبب القوانين السابقة التي
وضعتها الدولة العثمانية
كانت تفرض الشروط وتضع
العراقيل أمام التسجيل يف
دفاتر الطابو.
يف ختام دراستها ترى
الوعري أنه على الرغم من
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تنوع التكوينات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية
للمجتمع الفلسطيني ،التي
حالت دون قيام جبهة
قوية يف وجه املشروع
االستعماري ،فإن هذا األمر
أضفى حيوية على حركة
املعارضة ،وساهمت هذه
املعارضة القوية يف صد
احلركة الصهيونية إىل حين
عزل السلطان عبد احلميد
ّ
وتول جمعية "االحتاد
الثاين

والترقي" السلطة ،والتي قدمت
التسهيالت للهجرة وشراء
األراضي واالستيطان .وبذل
العلماء وسعهم ملقاومة هذا
املشروع ،بينما انقسم األعيان
أما أصحاب امللكيات
بشأنهّ .
فاجنروا وراء الربح
الكبيرة
ّ
املادي وباعوا إقطاعاتهم
ومعها ضميرهم وشرفهم.
عفيف عثمان
باحث وكاتب لبناين
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مذكرات محام فلسطيني
حنا ديب نقارة
محامي األرض والشعب
تحرير
عطا الله سعيد قبطي
 385صفحة
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