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أعضاء اللجنة التحضيرية إلصدارات مرور  150عاماً على تأسيس بلدية نابلس
خالد زواوي" /رئيساً

وزارة األوقاف والشؤون الدينية

رجاء الطاهر /مقرراً

بلدية نابلس

ضرار طوقان /عضواً

بلدية نابلس ،املكتبة العامة

زهير الدبعي/عضواً

وزارة األوقاف والشؤون الدينية /متقاعد

عدنان عودة/عضواً

مدير املركز االجتماعي اخليري

أمين الشكعة/عضواً

مركز تنمية موارد املجتمع

عماد كمال/عضواً

جتمع دواوين الديار النابلسية

غياث جازي/عضواً

محافظة نابلس

أعضاء اللجنة العلمية
إلصدارات مرور  150عاماً على تأسيس بلدية نابلس
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د .أمني أبو بكر "رئيساً"

جامعة النجاح الوطنية

د .جوني منصور

مؤرخ ومحاضر /حيفا

د .سعيد البيشاوي

جامعة القدس املفتوحة

د .محمود يزبك

مؤرخ ومحاضر /الناصرة

د .عبد الرحمن املغربي

جامعة القدس املفتوحة

د .زهراء زواوي

جامعة النجاح

د .شامخ عالونة

جامعة القدس املفتوحة

د .سميح حمودة

جامعة بيرزيت

د .أمين يوسف

اجلامعة العربية األمريكية
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جامعة األقصى
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أعضاء جلنة التوثيق إلصدارات مرور  150عاما على تأسيس بلدية نابلس
بشار التمام /رئيسا

بلدية نابلس ،املكتبة العامة

ماهر احلنبلي/عضواً

بلدية نابلس /متقاعد

محمود بيراوي /عضواً

وزارة السياحة واآلثار

سليم الكعكاني/عضواً

بلدية نابلس /متقاعد

عبد الرحمن شرف/عضواً

بلدية نابلس ،الدائرة الهندسية

األستاذ بشير شرف/عضواً

وزارة التربية والتعليم /متقاعد

نصير عرفات/عضواً

اللجنة األهلية

ماجد عبد اهلل/عضواً

بلدية نابلس /متقاعد

السادة جمعية عيبال اخليرية/عضواً
حسني املصري /عضواً

جامعة النجاح

بالل بانا /عضواً

وكالة وفا
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
كلمة سعادة املهندس عدلي يعيش
رئيس بلدية نابلس
يف هــذا العــام 2019م مي ـ ُّر علــى تأســيس بلديــة نابلــس مئــة وخمســون عام ـاً ،فقــد
تأســس املجلــس البلــدي األول يف العــام 1869م يف نهايــات العهــد العثمانــي ،وتعتبــر
البلديــة الثانيــة مــن الناحيــة التاريخيــة بعــد بلديــة مدينــة القــدس ،وهــذا يرجــع ملــا
للمدينــة وقتهــا ،يف ظــل الدولــة العثمانيــة ،مــن أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة
وسياســية مت تأسيســها علــى مــدار تاريــخ طويــل مــن قيــادة ،وحكــم مــا كان يعــرف تاريخيـاً
"بجبــل نابلــس" والــذي يشــمل مــا يعــرف اآلن باحملافظــات الشــمالية للضفــة الغربيــة.
تاريــخ هــذه البلديــة ،كمــا تاريــخ مدينتهــا لــم يكتــب حتــى اآلن بالشــكل الــذي يتناســب
وأهميتهــا ،ودورهــا التاريخــي سياســياً ،واجتماعيــاً واقتصاديــاً  ،األمــر الــذي دفعنــا
يف بلديــة نابلــس التخــاذ قــرار بالعمــل بشــكل جــدي لكتابــة هــذا التاريــخ باالســتناد
إلــى الوثائــق مــن مصادرهــا األساســية لنصــوغ تاريخ ـاً دقيق ـاً مبني ـاً علــى أســس علميــة
صحيحــة تعطــي للبلديــة حقهــا ،وتبــرز أدوراهــا علــى مــدار املراحــل التــي قطعتهــا خــال
مســيرتها التاريخيــة.
وانطالقـاً مــن أن مــا كتــب عــن تاريــخ البلديــة ومدينتهــا ال يعــدو عــن كونــه مقتطفــات
ملراحــل تاريخيــة محــددة ،أو تنــاول ملواضيــع تختــص باملدينــة سياســية أو اقتصاديــة أو
دينيــة ،أو مشــاهدات لرحالــة وقناصــل كانــت يف األعـ ِّم األغلــب ســلبية ومنحــازة ،وطبعـاً
ال ميكــن إنــكار مــا كتــب مــن كتــب ،وأبحــاث تاريخيــة تناولــت نابلــس وبلديتهــا فاجلهــد
املبــذول فيهــا كبيــر ،االمــر الــذي يح ِّتــم كتابــة التاريــخ الكامــل والدقيــق لهــذه املدينــة،
وبلديتهــا.
ولــذا ،ويف مناســبة حلــول هــذه الذكــرى يف العــام اجلــاري 2019م عمد املجلس احلالي
علــى تشــكيل جلــان وطواقــم تبحــث يف وضــع مخطــط تفصيلــي لالحتفــال يتجــاوز مــا
يتعــارف عليــه يف مثــل هــذه املناســبات  ،وأصبــح يتعلــق بتنفيــذ مشــروع متكامــل وشــامل
يتنــاول اجلوانــب االحتفاليــة االعتياديــة كمــا هــو معــروف ،إضافــة إلــى رؤيــة جديــدة
تتعامــل مــع التاريــخ النابلســي بجوانبــه كافــه ســواء منــه مــا يتعلــق بتأســيس البلديــة،
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ونشــاطاتها؛ خدماتي ـاً ،واجتماعي ـاً واقتصادي ـاً وسياســياً ،أو غيرهــا مــن اجلوانــب التــي
عملــت املجالــس البلديــة املتالحقــة عليهــا خدمــة للمواطــن النابلســي أو خدمــة لألهــداف
والــرؤى الوطنيــة العامــة ،أو مــا عاصرهــا مــن عهــود سياســية وهــي كثيــرة يف الفتــرة
املمتــدة مــا بــن 1869م وحتــى 2019م العــام احلالــي عــام االحتفــال بهــذه الذكــرى.
وقــد شــكل املجلــس البلــدي عــدداً مــن اللجــان إلدارة هــذه االحتفاليــة بجوانبهــا كافــة
وهي:
1.1اللجنــة التحضيريــة العليــا إلدارة احتفاليــة  150عــام علــى تأســيس بلديــة نابلــس
والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن أعضــاء املجلــس البلــدي وعــدد مــن مــدراء الدوائــر
واألقســام واملراكــز الثقافيــة.
2.2اللجنــة التحضيريــة إلصــدارات ( 150عام ـاً) علــى تأســيس بلديــة نابلــس والتــي
تتشــكل مــن عــدد مــن أبنــاء املدينــة الــذي ميتلكــون اخلبــرة يف إدارة هــذه األمــر.
وينبثــق عنهــا:
●اللجنــة العلميــة والتــي تتكــون مــن عــدد مــن األكادمييــن يف عــدد مــن
التخصصــات ذات العالقــة بطبيعــة األبحــاث املطلوبــة كالتاريــخ ،والهندســة،
والعلــوم السياســية.
●جلنــة التوثيــق والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن الشــخصيات النابلســية الوازنــة
والتــي متتلــك مــن اخلبــرة والتاريــخ مــا يؤهلهــا لتقــود هــذه اللجنــة وتديرهــا.
وهــي تعنــى بتجميــع كل الوثائــق املتعلقــة بتاريــخ البلديــة واملدينــة ســواء يف
الفتــرة املذكــورة أو يف الفتــرة التــي تســبقها وتؤســس لهــا.
كمــا قــام املجلــس البلــدي باطــاق صفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك تعنــي بالترويــج
لعــدد مــن النشــاطات واالجتماعــات واألخبــار التــي تختــص باالحتفاليــة ،باإلضافــة إلــى
نشــر صــور لبعــض الوثائــق الهامــة والتــي تنيــر جوانــب مــن تاريــخ البلديــة ونشــاطاتها منــذ
التأســيس ،وقــد القــى نشــر هــذه الوثائــق اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل املواطنــن.
وميكــن تقســيم هــذا املشــروع إلــى شــقني؛ االحتفالــي وليــس هنــا مكانــه ،والتوثيقــي
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــن خــال هــذه اإلصــدارات التوثيقيــة وفــق اآلتــي:
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الجانب التوثيقي:
لرمبــا كان لهــذا اجلانــب االهتمــام األكبــر يف االحتفاليــة احلاليــة ،ملــا لــه مــن أهميــة
كبيــرة يف حفــظ وتوثيــق تاريــخ البلديــة ،األمــر الــذي يعنــي توثيــق ســتة مراحــل تاريخيــة
رافقــت الوجــود التاريخــي واحلالــي للبلديــة ،واملدينــة بكونهــا احلاضــن الطبيعــي
والسياســي والتاريخــي لهــا ،علم ـاً أن هــذا املشــروع لــن يتوقــف عنــد انتهــاء االحتفاليــة
هــذا العــام وإمنــا ســتكون لــه اســتمرارية ترتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً بانتهــاء أهــداف هــذا
املشــروع الراميــة إلــى توثيــق كل مــا يتعلــق باملدينــة وحفظــه كوثائــق أو أبحــاث لتوضــع
أمــام الباحثــن واملهتمــن الراغبــن باســتخراج الكنــوز التــي تكمــن فيهــا.
ومت تقسيم هذا اجلانب إلى مراحل عدة تتمثل يف:
املرحلة األولى:
جمــع الوثائــق املتعلقــة بتاريــخ مدينــة نابلــس واملجلــس البلــدي (وهــي يف هــذه املرحلــة
تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة مــن  ،2019-1869علــى أن يتــم العمــل علــى جمــع مــا يتعلــق
بالفتــرات الســابقة يف املراحــل القادمــة ليكــون هنــاك حتصيــل ،وجتميــع جلميــع تاريــخ
املدينــة وبلديتهــا يف كافــة املراحــل) مــن مصادرهــا وتوفيرهــا للباحثــن لتكــون أبحاثهــم
مبنيــة عليهــا ،واعتبــار الكتــب التاريخيــة التــي تناولــت املدينــة واملجلــس كمصــادر ثانويــة
تأتــي لتفســير أمــر ،أو حتديــده دون اعتمادهــا كمصــدر رئيســي ،وهــذه الوثائــق موجــودة
يف:
1.1وثائــق األرشــيف العثمانــي مــن العــام 1868م وحتــى ( 1918مت إجنــازه وحصلنــا
علــى ( )6039وثيقــة خاصــة بالبلديــة ،واملدينــة تتعلــق بالفتــرة املذكــورة مــن
األرشــيف العثمانــي.
2.2وثائــق االنتــداب البريطانــي  1918وحتــى  ( 1948وقدمنا طلباً للقنصل البريطاني
لتوفيرهــا وال زلنــا نتواصــل معــه للحصول عليها)
3.3وثائــق احلكــم األردنــي 1950 .وحتــى  ( 1967حصلنــا علــى جــزء منهــا وال زلنــا
نتواصــل للحصــول علــى بقيتهــا)
4.4وثائــق األرشــيف اإلســرائيلي 1967 .وحتــى ( 1994نحــاول أن جنــد مخرجـاً آلليــة
احلصــول عليهــا بشــكل صحيــح)
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5.5وثائــق العائــات النابلســية التــي شــارك أعضــاء منهــا يف رئاســة وعضويــة املجلــس
البلــدي طيلــة الفتــرة املذكــورة وحتــى العــام احلالــي ،أو مارســت دوراً مــا (سياســي،
اقتصــادي ،اجتماعــي ،ثقــايف )....خــال فتــرة الدراســة .
6.6وثائــق العائــات الكبــرى يف املدينــة ،والتــي كان لهــا دور فاعــل يف تاريــخ املدينــة
وبلديتهــا طيلــة الفتــرة املاضيــة (وهنــا كان لنــا تعــاون مــع جتمــع دواويــن عائــات
الديــار النابلســية للحديــث مــع العائــات والزلنــا نعمــل علــى هــذا املوضــوع رغــم
صعوبتــه ،خاصــة يف ظــل تعامــل بعــض هــذه العائــات مــع وثائــق أفــراد عائلتهــا
علــى مــدار التاريــخ املذكــور كإرث عائلــي خــاص وال يجــب تعميمــه).
7.7االســتفادة مــن مــا كتــب عــن املدينــة وبلديتهــا مــن كتــب ،أو رســائل أكادمييــة
باللغــات كافــة واحلصــول علــى نســخ منهــا إما أصليــة أو مصورة أو حتــى الكترونية
لضمــان وضعهــا يف مكتبــة بلديــة نابلــس األمــر الــذي سيســهل علــى الباحثــن يف
الوصــول إلــى مــا كتــب عــن املدينــة مــن مــكان واحــد.
8.8توثيــق الصــور التاريخيــة املتعلقــة مبدينــة نابلــس ومدينتهــا ســواء مــن املصــادر
العامليــة أو احملليــة (وقــد مت احلصــول علــى مــا يقــارب ( 6500صــورة) تشــمل
صــوراً للمدينــة أو لنشــاطات البلديــة).
املرحلة الثانية:
وهــي مبنيــة علــى املرحلــة األولــى ،وتســتند عليهــا مــن خــال تشــكيل جلنــة علميــة مــن
قبــل أكادمييــن مختصــن أكفــاء مــن جامعــات الوطــن لإلشــراف علــى جلنــة اإلصــدارات
العلميــة التــي مت حتديــد محاورهــا عبــر مراحــل محــددة تشــمل املراحــل التاريخيــة التــي
حكمــت املدينــة ،ومت اســتكتاب عــدد مــن الباحثــن يف اجلامعــات املختلفــة مــن خــال
مراســلة اجلامعــات نفســها أو مــن خــال اســتكتاب الباحــث ،وقــد تناولــت محــاور النشــرة
اخلاصــة اآلتــي:
1.1مــا قبــل تأســيس املجلــس البلــدي والتطــورات السياســية واإلداريــة التــي حدثــت يف
جبــل نابلــس وأدت إلــى تأســيس املجلــس (مــا بعــد احلــرب األهليــة ،وانتهــاء مرحلــة
شــيوخ النواحــي يف العــام  ،1860وانتهــاء احلكــم الداخلــي جلبــل نابلــس ،وابتــداء
مرحلــة احلــكام اخلارجيــن)...
2.2مرحلة تأسيس املجلس البلدي 1868م وحتى  ،1917العهد العثماني.
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3.3مرحلة االنتداب البريطاني من العام 1917م وحتى .1948
4.4مرحلة احلكم العراقي من العام 1950 -1948م
5.5مرحلة احلكم األردني  1950وحتى العام 1967م.
6.6مرحلة االحتالل اإلسرائيلي  1967وحتى العام 1994
7.7مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية 1994 .حتى العام .2019
ومتحــور البحــث يف هــذه املراحــل يف النواحــي اخلدماتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية والوطنيــة والنضاليــة للمجالــس البلديــة املتعاقبــة وبالتفصيــل.
وهــذه املرحلــة اآلن قــد وصلــت إلــى نهايتهــا مــن خــال انتهــاء كتابــة األبحــاث التــي
شــملت احملــاور ســالفة الذكــر ،ومت حتكيمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة ،وهــي اآلن
بــن أيديكــم مــن خــال املجلــدات التــي أصــدرت ،يف سلســلة مــن اإلصــدارات ســتغطي
احملــاور كافــة؛ بحيــث يشــمل كل كتــاب محــوراً مــن احملــاور بأبحاثــه وأوراقــه العلميــة.
هــذه املجلــدات التــي تعتبــر السلســة األولــى مــن هــذه اإلصــدارات ،لكوننــا ،وبنــاء علــى
عظــم هــذا املشــروع واتســاعه ،نحتــاج إلــى مزيــد مــن األبحــاث واإلصــدارات إلــى أن
يكــون هنــاك تغطيــة كاملــة ،أو قريبــة مــن الكمــال ،للجوانــب التــي تتعلــق بعمــل البلديــة
ومجلســها منــذ التأســيس وحتــى اآلن ،وهــو أمــر نعــي صعوبتــه ،ومقــدار اجلهــد الــازم
إلجنــازه ،مبــا يحيــط بهــذه الفتــرة الطويلــة تاريخيـاً ،خاصــة يف ظــل تعــدد اجلوانــب التــي
عملــت املجالــس البلديــة فيهــا سياســياً وخدماتي ـاً ،وثقافي ـاً ،واجتماعي ـاً.
وقــد أعطــى املجلــس البلــدي قــراره باالنعقــاد الدائــم للجنــة العلميــة ليتــم إصــدار
بقيــة األبحــاث يف إصــدارات علميــة تغطــي اجلوانــب األخــرى التــي لــم يتــم التطــرق لهــا
لقصــر الوقــت خــال الفتــرة القادمــة.
إن دافعنــا لالهتمــام بتاريــخ املدينــة وبلديتهــا ،إضافــة ملــا ذكرنــاه أعــاه ،يتعلــق أيضـاً

برغبتنــا الكبيــرة وامللحــة لوضــع هــذا التاريــخ العظيــم بــن يــدي أبنــاء املدينــة بهــدف
دفعهــم جميعـاً للعمــل علــى إعــادة تاريــخ وأمجــاد املدينــة التــي كانــت قبلــة علميــة ووطنيــة
وسياســية بــارزة ،وإن شــئتم فاقــرأوا تاريخهــا يف القــرن الســابق (القــرن العشــرين) وحــده
لتــروا عظــم إجنــازات رجاالتهــا يف الترجمــة واآلداب والعلــوم والسياســة ،إضافــة لدورهــم
الوطنــي يف عقــد املؤمتــرات الوطنيــة واملشــاركة يف تأســيس األحــزاب التــي كان لهــا الــدور
الكبيــر يف العمــل الوطنــي والسياســي ،وهــي فرصــة لنــا إلعــادة التفكيــر يف واقــع هــذه
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املدينــة وضــرورة العمــل بشــكل حثيــث إلرجــاع دورهــا ،طبعــا دون بــكاء علــى األطــال ،أو
االكتفــاء بتذكــر أمجــاد زمــن مضــى.
إن معرفتنــا بطبيعــة مشــروعنا هــذا ،وأهميــة توحيــد اجلهــود كافــة؛ ســواء يف وضــع
املقترحــات ،أو املســاعدة يف التنفيــذ وضعتنــا أمــام ضــرورة االســتعانة بكافــة مؤسســاتنا
الوطنيــة؛ رســمياً ،وأهلي ـاً ،وهــو األمــر الــذي وضعنــاه موضــع التنفيــذ وكانــت لنــا عــدة
لقــاءات خرجنــا منهــا بالعديــد مــن التوصيــات التــي كان لهــا أكبــر األثــر يف إجنــاح عملنــا
ومشــروعنا ،فلهــذه املؤسســات منــا كل الشــكر ،كمــا نزجــي شــكراً للجــان التحضيريــة
والعلميــة والتوثيقيــة وألبنــاء البلديــة جميعـاً والذيــن ســاهموا معنــا يف إجنــاح عملنــا هــذا.
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كلمة اللجنة التحضيرية
خالد علي زواوي
رئيس اللجنة التحضيرية
احلمد هلل  ..والصالة والسالم على رسول اهلل  ..وبعد؛
مبناســبة االحتفاليــة مبــرور  150عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس كلــف احلــاج
عدلــي يعيــش رئيــس بلديــة نابلــس اللجنــة التحضيريــة لإلصــدارات التوثيقيــة بالعمــل
علــى تشــكيل اللجــان والبــدء بعمليــة التوثيــق التــي تشــمل مــا يتعلــق بتاريــخ البلديــة منــذ
تأسيســها يف العــام 1869م وحتــى العــام 2019م ،مراعــن األســس املنهجيــة والعلميــة يف
عمليــة التوثيــق.
وبنــاء علــى هــذا التكليــف مت تشــكيل جلنتــن وقــع علــى عاتقهمــا عــبء العمــل العلمــي
والتوثيقــي األولــى هــي (اللجنــة العلميــة) التــي يرأســها الدكتــور أمــن أبــو بكــر وتضــم يف
عضويتهــا عــدداً مــن األكادمييــن واملؤرخــن الهامــن ،ويف تخصصــات مختلفــة تتناســب
وتنــوع عمــل بلديــة نابلــس .والثانيــة (جلنــة التوثيــق) التــي وقــع علــى عاتقهــا عــبء العمــل
علــى حصــر وحفــظ وتصويــر الوثائــق والصــور واخلرائــط واملخطوطــات اخلاصــة بهــذا
التاريــخ الــذي يشــمل عهــوداً تاريخيــة ســتة.
ونحــن يف اللجنــة التحضيريــة وبعــد عمــل قــارب تســعة أشــهر مــن عمــل اللجنــة
العلميــة ،نضــع بــن أيديكــم اجلهــد األولــي (السلســلة األولــى) مــن األبحــاث التــي تنتظــر
إكمــاالً يف الفتــرات القادمــة؛ فهــذا املشــروع مســتمر ولــن يكتمــل إال باإلحاطــة بــكل مــا
يتعلــق بتاريــخ البلديــة ودورهــا اخلدماتــي والسياســي والوطنــي ،األمــر الــذي يقتضــي
متابعــة مســتمرة وجهــداً لــن يقــف عنــد هــذه اإلصــدارات.
إن العمــل املوجــود بــن أيديكــم ،وقــد حمــل عنــوان (احتفاليــة مــرور  150عامـاً علــى
تأســيس بلديــة نابلــس /اإلصــدارات التوثيقيــة العلميــة) ويضــم بــن دفتيــه األوراق
العلميــة ،وأوراق العمــل التــي اختارتهــا جلنــة املؤمتــر العلميــة مــن بــن أوراق عمــل وبحــوث
كثيــرة قدمــت للجنــة العلميــة .ويبلــغ عــدد هــذه األوراق اثنــن وعشــرين ورقــة عمــل وبحــث
رشــحتهم جلنــة املؤمتــر العلميــة للطباعــة ضمــن هــذا املجلــد توزعــت علــى محــاوره
اخلمســة التــي غطــت جوانــب هامــة تاريخيــة ،وسياســية ،وخدماتيــة ،وعمرانيــة ،إضافــة
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إلــى خطــط وأدوار تتعلــق ببلديــة نابلــس وعملهــا طيلــة العهــود التاريخيــة التــي حكمــت
نابلــس وســيطرت عليهــا.
ومبناسبة نشر هذا العمل ،تؤكد اللجنة التحضيرية بكل محبة على ما يلي:
لقــد مت اختيــار املناســب مــن البحــوث العلميــة وأوراق العمــل املقدمــة للمؤمتــر وفــق
املعاييــر والضوابــط التــي وضعتهــا اللجنــة العلميــة لغايــات النشــر والعــرض يف املؤمتــر.
إن األوراق العلميــة املنشــورة يف هــذا اإلصــدار محكمــة حتكيمـاً أكادمييـاً وفــق معايير
وأســس البحــث العلمــي املعمــول بهــا يف اجلامعــات ،ومت اختيارهــا وقبولهــا وفــق أســس
علميــة تناســب عــرض أعمــال املؤمتــر ونشــرها بعــد حتريرهــا.
البحــوث املنشــورة ال تعبــر عــن رأي بلديــة نابلــس أو سياســتها ،أو رأي أيــة جلنــة مــن
جلــان املؤمتــر ســواء كانــت جلنــة احتفاليــة مــرور  150عامـاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس،
أو اللجنــة التحضيريــة أو اللجنــة العلميــة ،وإمنــا هــي تعبيــر عــن رأي كتابهــا.
بلديــة نابلــس ،واللجنــة العلميــة والتحضيريــة غيــر مســؤولني عــن اإلخــال بقواعــد
البحــث العلمــي وأخالقياتــه ،خاصــة مــن حيــث عــدم النزاهــة واألمانــة يف النقــل والتوثيق،
بــل هــي منشــورة علــى ذمــة أصحابهــا ومســؤوليتهم.
وختامـاً ،نغتنــم فرصــة هــذا اإلصــدار األولــي مــن هــذا العمــل لنزجــي شــكرنا للجنــة
العلميــة ،وجلنــة التوثيــق و لكافــة الباحثــن الذين ســاهموا يف إجناحه ،داعني أشــخاصهم
قبــل غيرهــم أن يتقــوا اهلل عنــد اإلفــادة مــن األعمــال املنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة،
لتأصيــل اإلفــادة عنهــا وفــق مــا يتوافــق مــع أســس ومنهــج البحــث العلمــي الــذي ســاهم
بصياغتــه أجدادنــا وفــق معطياتهــم احلضاريــة .كمــا تغتنــم فرصــة شــكرها اخلــاص
لكافــة املســؤولني الذيــن اضطلعــوا باملؤمتــر وتشــجيعهم لعمــل اللجــان مــا اســتطاعوا،
آملــن يف توفيــر األجــواء الالزمــة للحريــة الفكريــة والعلميــة؛ طمعـاً بتقــوى اهلل ،وبتعزيــز
املصداقيــة وإشــاعة الثقــة.
واهلل من وراء القصد
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نابلس
بين ( َدورة القطن واألقمشة)
وبين (زَيتونها وصابونها)
طاهر املصري

(((

حســناً فعلــت بلديــة نابلــس مببادرتهــا بهــذا املشــروع اجلليــل؛ توثيــق تاريخ نابلــس وبلديتها
يف مئــة وخمســن عامــاً ،أي منــذ التأســيس العثمانــي ملجلســها البلــدي األول يف العــام
1869م ،يف مطلــع عهــد التنظيمــات اإلداري العثمانــي ،الــذي فرضتــه ظــروف سياســية دوليــة
علــى الدولــة العثمانيــة ،بعــد أقــل مــن عقديــن علــى انســحاب قــوات محمــد علــي باشــا حاكــم
مصــر ،بقيــادة ابنــه إبراهيــم باشــا يف العــام 1841م ،مــن الديــار الشــامية ،ومنهــا نابلــس.
وهــو مشــروع ،برأيــي ،ينبغــي أن يبقــى مفتوح ـاً علــى جهــود الباحثــن الشــباب ،وأن
أن محــاور املشــروع
يكــون هــذان املجلــدان نــواة لهــذا املشــروع املتراكــم اجلهــود ،ذلــك ّ
قــد يصعــب أن حتيــط باملعــارف املطلــوب إجنازهــا لهــذا العنــوان الكبيــر؛ ذلــك أن تاريــخ
أن تاريــخ املدينــة وريفهــا ال
املدينــة وإدارتهــا ال ينفصــان عــن تاريــخ ريفهــا .متامـاً ،كمــا ّ
ينفصــان عــن تاريــخ جبلهــا املمتــد شــرقاً حتــى آخــر حــدود (البلقــاء) ،وال عــن جوارهــا
اإلقليمــي ،شــماالً وجنوب ـاً ،وال عــن صالتهــا الدوليــة ،جتــارة وسياســة ،ومــا رافقهــا مــن
وخضــات اجتماعيــة كبــرى ،يف فلســطني وجوارهــا.
موجــات غــزو
ّ
وإذ أتــرك مه ّمــة البحــث العلمــي التفصيلــي ،املنتــج ملعــارف جديــدة عــن نابلــس وريفها،
جليــل الشــباب املثابــر واملهتــم بتاريــخ وطنــه وناســه ،فإ ّننــي أتفهــم رغبــة البلديــة الكرميــة،
يف أن أكتــب عــن فتــرة العهــد األردنــي ،يف حكــم فلســطني الوســطى وإدارتهــا ،التــي باتــت
تُعــرف بالضفــة الغربيــة ،ومنهــا نابلــس.
وســأكتفي ،هنــا ،باإلشــارة إلــى عنوانــن الفتــن للبحــث ،وإعــادة إنتــاج معرفــة علميــة
بتلــك الفتــرة ،وهمــا؛
●القوانــن األردنيــة التــي شــ ّكلت اإلطــار القانونــي للحكــم ،واإلدارة األردنيــة
لفلســطني الوســطى.
((( رئيس مجلس الوزراء األردني األسبق
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●ومقالــة نــادرة ،ألحــد أبنــاء نابلــس ،يف مطلــع تلــك الفتــرة 1949م ،تعكــس رؤيــة
نخبــة املدينــة ملســتقبل املنطقــة وفلســطني آنــذاك؛ وأقصــد بذلــك مقالــة للمرحــوم
حكمــت املصــري.
ً
أوال؛ يف إطار القوانني األردنية ،جتدر اإلشارة إلى؛
ـت إلــى بعــض مــا
(قانــون اإلدارة العامــة يف فلســطني رقــم  17لســنة 1949م) ،وألفـ ُ
جــاء فيــه؛ املــادة1؛ يســمى هــذا القانــون (قانــون اإلدارة العامــة يف فلســطني) ويعمــل بــه
مــن تاريــخ نشــره يف اجلريــدة الرســمية.
املــادة 2؛ تلغــى وظائــف احلــكام العســكريني األردنيــن يف فلســطني ،ويتولــى أعمــال
اإلدارة فيهــا موظفــون مدنيــون.
املادة 3؛ جميع ســلطات املندوب الســامي الســابق التي كان يتوالها احلاكم العســكري
العــام يف فلســطني متــارس بــإرادات ملكيــة خاصــة يعرضهــا الوزيــر املختــص مبوافقــة
رئيــس الــوزراء.
املــادة 5؛ جميــع القوانــن واالنظمــة التــي كان معمــوالً بهــا حتــى انتهــاء االنتــداب علــى
فلســطني تظــل نافــذة املفعــول ،إلــى أن تُلغــى أو تعــدل.
وكذلــك (قانــون تعديــل قانــون اإلدارة العامــة يف فلســطني وتعديالتــه رقــم  17لســنة
1949م) ،والــذي جــاء فيــه؛ املــادة 2؛ جلاللــة امللــك أن ميــارس ويتمتــع يف فلســطني
بجميــع الصالحيــات التــي كان يتمتــع بهــا جاللــة امللــك ملــك بريطانيــا ،ووزراؤه ،واملنــدوب
الســامي يف فلســطني مبوجــب مرســوم دســتور فلســطني لســنة 1922م وتعديالتــه.
املــادة 3؛ جلاللــة امللــك أن يعــن شــخصاً أو أكثــر لتولــي أعبــاء اإلدارة يف فلســطني
ملنصــب احلاكــم اإلداري العــام ،أو بــأي لقــب آخــر يفــوض عليــه ،أو إليهــم جميــع أو بعــض
صالحيــات جاللتــه ،وتنفيــذاً لهــذه الصالحيــات جلاللتــه أن يصــدر إليــه أو إليهــم ( مــن
حــن آلخــر) التعليمــات التــي يراهــا ضروريــة.
املــادة 5؛ جميــع القوانــن واألنظمــة واألوامــر الصــادرة مبوجبهــا ،والتــي كان معمــوالً

بهــا حتــى انتهــاء االنتــداب علــى فلســطني ،تبقــى نافــذة املفعــول إلــى أن تُلغــى أو تعــدل.
وكذلــك (قانــون ذيــل قانــون جــوازات الســفر رقــم  11لســنة 1949م)،والــذي جــاء
فيــه؛ املــادة 2؛ يصــرف النظــر عمــا جــاء يف املــادة الثانيــة مــن قانــون جــوازات الســفر
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رقــم 5-لســنة 1942م ،يجــوز ألي شــخص عربــي فلســطيني يحمــل جنســية فلســطينية
االســتحصال علــى جــواز ســفر أردنــي مبوجــب قانــون جــوازات الســفر رقــم 5-لســنة
1942م.
وكذلــك (قانــون إضــايف لقانــون اجلنســية رقــم  56لســنة 1949م) ،الــذي جــاء
فيــه؛ املــادة 2؛ جميــع املقيمــن عــادة عنــد نفــاذ هــذا القانــون يف شــرق األردن أو يف
املنطقــة الغربيــة التــي تــدار مــن قبــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية ممــن يحملــون اجلنســية
الفلســطينية ،يُعتبــرون إنهــم حــازوا اجلنســية األردنيــة ويتمتعــون بجميــع مــا لألردنيــن
مــن حقــوق ويتحملــون مــا عليهــم مــن واجبــات.
أن كل تلــك القوانــن أقــ ّرت ،وأصبحــت نافــذة ،قبــل إعــان وحــدة
مــع مالحظــة ّ
الضفتــن قانونيــاً أو دســتورياً.
ثاني ًا؛ مقالة حكمت املصري 1949م؛
يف فتــرة عصيبــة مــن تاريــخ فلســطني واألردن ،وبعــد توقيــع اتفاقيــات هدنــة رودس
بنحــو ثالثــة أشــهر فقــط ،وقبــل إقــرار وحــدة الضفّتــن يف البرملــان األردنــي رســم ّياً،
حيــث كانــت ٌّ
كل مــن األردن ،ومــا تب ّقــى مــن فلســطني خارجتــن للت ـ ّو مــن كارثــة حــرب
العــام 1948م.
كتــب حكمــت املصــري هــذا املقــال ،الــذي يقتــرح فيــه تشــكيل (مجلــس اقتصــادي
أعلــى) ،إلنقــاذ البــاد مــن أحوالهــا الكارثيــة ،وهــو مقــال بالــغ األهم ّيــة والداللــة ،وتاليـاً
ـص املقــال ،مــن دون تعليــق (نُش ـ َر املقــال يف مجلّــة الصريــح؛ نابلــس؛ فلســطني؛ عــدد
نـ ّ
19؛ تاريــخ 1949-7-26م).
اقتصادنا القومي.....رأي واقتراح 1949/7/26م
أي نظــرة يلقيهــا الباحــث االقتصــادي علــى القســم العربــي مــن فلســطني ،بعــد
ّ
إن ّ
احلــوادث اجلســام ،التــي م ـ ّرت علــى البــاد ،خــال الســنتني املنصرمتــن ،والتــي قلَبــت
جميــع األوضــاع فيهــا ،وغ ّيــرت مــن معاملهــا الشــيء الكثيــر ،يجعلــه يخــرج بنتيجــة واحــدة
ال ثانيــة لهــا ،وهــذه النتيجــة تنــذر بأوخــم العواقــب ،وتُنــبء عــن مســتقبل اقتصــادي ســيء
أعظــم مــن أن يصفــه قلــم ،أو أن يدركــه عقــل.
فالقســم العربــي مــن فلســطني ،بعــد أن ُجـ ّرد مــن أجــود األراضــي ،التــي كان ميلكهــا،
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والتــي كانــت مزروعــة باألشــجار احلمضيــة ،واخلضــراوات ،واحلبــوب ،وغيرهــا ،أصبــح
أراض وجبــال محــدودة املــوارد واإلنتــاج ،وأصبــح الدخــل القومــي
اآلن ال ميلــك ســوى ٍ
للفــرد الواحــد مــن هــذه املنطقــة ال يتجــاوز العشــرة جنيهــات ســنوياً ،بينمــا كان يف املاضي
ال يقــل عــن خمســن جنيه ـاً يف العــام الواحــد ،بحســب تقديــرات احلكومــة الســابقة يف
ـإن هــذا املبلــغ ال يكفــي
ســنة 1944م ،وإذا قلنــا عشــرة جنيهــات ســنوياً للفــرد الواحــد ،فـ ّ
لسـ ّد ال َرمــق.
والســكان األصل ّيــون ،الذيــن يســكنون الضفــة الغربيــة مــن األردن اآلن ،والذيــن ُجـ ِّردوا
مــن أجــود أراضيهــم ،كمــا ذكرنــا آنفـاً ،أصبــح يزاحمهــم الكثيــرون مــن الالجئــن ،الذيــن
نزحــوا مــن املناطــق األخــرى لكســب العيــش (.)...
أمــا الوضــع االقتصــادي يف الض ّفــة الشــرقية مــن األردن ،فإ ّنــه ينــذر أيض ـاً بأســوأ
ألن شــرقي األردن قــد فقــدت  -نتيجــة لألحــداث التــي وقعــت يف
العواقــب نســبياًّ ،
فلســطني  -أكبــر ســوق جتــاري لهــا ،لتصريــف بضائعهــا املســتوردة وغيــر املســتوردة،
وكان هــذا الســوق أكبــر عامــل اقتصــادي يف التجــارة فيهــا خــال العشــرين ســنة املاضيــة.
وكان لفلســطني ،أيــام االنتــداب البريطانــي ،سياســة ماليــة ،واقتصاديــة خاصــة،
ـإن هــذه السياســة املاليــة ،واالقتصاديــة قــد
تتــاءم ووضعهــا يف ذلــك احلــن ،أمــا اآلن فـ ّ
أصبحــت ال تتــاءم والوضــع احلاضــر يف القســم العربــي مــن فلســطني ،وكذلــك احلالــة
ـإن السياســة املاليــة واإلقتصاديــة املتبعــة هنــاك اآلن،
يف الضفــة الشــرقية مــن األردن ،فـ ّ
واملنبثقــة مــن ســنني خلَــت ،قــد أضحــت غيــر متفقــة مــع الوضــع احلاضــر ،خصوصـاً بعــد
أن صــارت الضفتــان الغربيــة ،والشــرقية مــن األردن حتــت تــاج واحــد ،وحكــم واحــد.
لذلــك وجــب علــى املســؤولني ،يف حكومــة اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،أن ينهجــوا
سياســة اقتصاديــة وماليــة جديــدة ،تتــاءم ومقتضيــات الوضــع الراهــن.
ومــن أجــل ذلــك ،ومــن أجــل معاجلــة احلالــة االقتصاديــة اخلطيــرة ،التــي تواجههــا
البــاد ،والتــي تســير مــن ســيء إلــى أســوء ،فإ ّنــي أتقـ ّدم باالقتــراح مــن احلكومــة يف عمــان
أن تبــادر يف احلــال  -كخطــوة أولــى  -بتشــكيل "مجلــس اقتصــادي أعلــى" ،يضـ ُّم رجــاالت
والتخصــص يف التجــارة،
مــن ضفتـ ّـي األردن الغربيــة والشــرقيةُ ،عرفــوا بالنزاهــة والكفــاءة،
ّ
والزراعــة ،واالقتصــاد ،علــى أن يــرأس هــذا املجلــس وزيــر املاليــة ،أو وزيــر التجــارة،
ليرســموا لنــا سياســة اقتصاديــة ،وماليــة علــى أســاس الوضــع احلاضــر ،حتــى يســتطيعوا
أن يقيلــوا البــاد مــن عثراتهــا املاليــة ،ومــن مســتقبل مظلــم ينتظرهــا ،إذا لــم نبــادر بخلــق
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مــوارد جديــدة للبــاد ،بعــد أن َ
ـب َمعــن اقتصادياتهــا ،وق ـ ّل امل ُ ّد َخــر مــن بــن أيديهــا.
نضـ َ
هنــا ،أســمح لنفســي بــأن أض ـ َع إطــاراً عام ـاً لتاريــخ نابلــس قبــل تأســيس مجلســها
أن إطــاراً كهــذا رمبــا يضــع جهــود الباحثــن
البلــدي األول يف العــام 1869م ،ذلــك ّ
وأبحاثهــم ،حــول املدينــة وريفهــا ،يف الســياق التاريخــي الطبيعــي الــذي شــهدته منطقــة
جبــل نابلــس والبلقــاء ،ومــا طــرأ عليهــا مــن حتــوالت ومتغيــرات.
نابلس؛ املدينة..
نابلــس ..هــي املدينــة التــي قــال فيهــا شــمس الديــن األنصــاري (ت 727هـــ1327 /م)
إن جــوا َر نابلــس املباشــر رائـ ٌع ،بكثــرة شــجره
أ ّنهــاَ ( :قصـ ٌر يف حديقــة ،)..مســتطرداًّ ..« :
ووفــرة نباتــه؛ وهــو حقـاً مــن أجمــل بقــاع فلســطني وأخصبهــا» .وفعـ ً
ا ،فــإن كل مــن زار
نابلــس ،بــدءاً بالرحالــة املســلمني يف العصــور الوســطى ،وصــوالً إلــى الشــبان اإلنكليــز
الباحثــن عــن املغامــرة يف القــرن التاســع عشــر ،وصــف منظــر املدينــة بألفــاظ تتشــابه مــع
األنصــاري يف إطرائــه .وملّــا كانــت مدينــة نابلــس القدميــة تقــع يف واد ضيــق وخصــب ،بــن
جبلــن شــديدي االنحــدار ،ويحيــط بهــا حــزام واســع مــن بســاتني الزيتــون وكــروم العنــب
وحدائــق الفاكهــة وأشــجار النخيــل املتناثــرة ،فقــد ُوصفــت ،منــذ أجيــال ،بأنهــا شــبيهة
بـ« َقصـ ٌر يف حديقــة» ،وفــق مــا قالــه األنصــاري.
فمدينــة نابلــس كانــت خــال القــرن الثامــن عشــر ،ومعظــم القــرن التاســع عشــر ،هــي
املركــز الرئيســي لتجــارة فلســطني وصناعتهــا ،كمــا كانــت ركيــزة لعشــرات القــرى القائمــة
وســط املنطقــة اجلبليــة ،املمتــدة مــن الشــمال إلــى اجلنــوب ،مــن اجلليــل إلــى اخلليــل،
والتــي لــم تــزل موطنـاً ألكبــر املســتق ّرات الفالحيــة حجمـاً يف فلســطني ،وأثبتهــا اســتقراراً
منــذ أقــدم العصــور(((.
غنــي ،وكانــت ،منــذ القــدم ،بوابــة التجــارة بــن أنحــاء
أن نابلــس مركــز لــواء
ومبــا ّ
ّ
البــاد الفلســطينية الشــمالية واجلنوبيــة ،وكذلــك بــن يافــا ،وبيــروت مــن جهــة ،وأقضيــة
شــرق األردن مــن جهــة أخــرى ،فقــد أصبحــت بحكــم الضــرورة ُســوقاً لتجــارة ناشــطة،
أن أهلهــا َتتّعــوا بدرجــة مــن رفاهيــة يف العيــش أعلــى منهــا يف أيــة مدينــة
وهــذا يســتتبع ّ
(((
أخــرى يف فلســطني .
((( رســتم ،د .أســد؛ األصــول العربيــة لتاريــخ ســورية يف عهــد محمــد علــي باشــا-األوراق السياســية للفتــرة ()1841-1831م؛ خمســة مجلّــدات؛ منشــورات
اجلامعــة األمريكيــة يف بيــروت؛ طبعــة بيــروت ()1933-1931م؛ مــج ( 3و )4لســنة ()1255-1251هـــ)1839-1835( /م؛ ص 18-17؛ ص 24-23؛ ص
32؛ ص 105؛ ص  .265-257وسيشــار لــه الحقـاً بـ(األصــول العربيــة؛ رســتم مــج (رقــم)؛ ص ().دومانــي ص؛ ( .)59 ،58األصــول العربيــة؛ رســتم ،أســد؛

((( األصول العربية؛ رستم مج ( )1لسنة 1247هـ1832/م؛ ص ()47-46؛ ()81-79؛ ( .)136-134دوماني ص؛ ()9
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ِد ُ
الصغرى..
مشق ُ
الصغــرى .)..ذلــك إ ّن عبــارةَ «دمشــق الصغــرى»،
وقــد قيــل فيهــا أيض ـاً أ ّنهــا (دِ مش ـ ُق ُ
التــي يتداولهــا ســكان نابلــس عــاد ًة يف اإلشــارة إليهــا ،ت ِّ
ُلخــص َمنظــر املدينــة و َمخْ برهــا
وجوهرهــا ،فقــد كانــت أوجــه الشــبه بــن املدينتــن الفتــة حقــاً؛ إذ كلتاهمــا تنعــم باملــاء
وتتوســط اخلضــرة ،وكلتاهمــا كانــت مــن «املوانــىء اجلا ّفــة» ،الواقعــة داخــل ســورية الكبــرى،
ّ
ولكلتيهمــا قطــاع صناعــي قــوي ،كمــا قامــت ٌّ
كل منهمــا بــدور احملــور التجــاري لعــدد كثيــر
التجــار ،احملافظــة والراســخة
مــن القــرى احمليطــة ،وأخيــراً ،ففــي كلتيهمــا كانــت جماعــات ّ
اجلــذور ،تهيمــن علــى احليــاة الثقافيــة ،كمــا اتّســمت كلتاهما باســتمرار السياســات العائلية.
وبالطبــع ،اختلفــت نابلــس عــن دمشــق يف بعــض النواحــي امله ّمــة .فخالفــاً للتنــوع
الدينــي واإلثنــي لــدى ســكان دمشــق ،كان أهالــي نابلــس ،كأهالــي اخلليــل ،متجانســن ،إذ
والســمرة ،اللتــن لــم يتجــاوز عــدد
إ ّنــه باســتثناء الطائفتــن الصغيرتــن مــن املســيحيني
َ
فــإن الســكان كانــوا كلّهــم مــن املســلمني
أفرادهمــا معــاً بضــع مئــات مــن األشــخاصّ ،
الســنَّة ،حيــث كان املســيحيون يشــ ّكلون كبــرى األقليــات ،وكانــوا يف معظمهــم حرفيــن
ُ
وجتــاراً ،وكانــت أكثريتهــم مــن الــروم األورثوذكــس ،أ ّمــا الباقــون ،فقــد حت ّولــوا إلــى
البروتســتانتية يف أواســط القــرن التاســع عشــر تقريبـاً ،بفعــل األنشــطة اإلجنيليــة ،التــي
قــام بهــا القــس بويــن ،مــن جمعيــة الكنيســة التبشــيرية .إذ فتــح مدرســة نهاريــة ،وأطلــق
ـول حديــث ،ومعصــرة زيــت حديديــة(((.
عــدداً مــن املشــاريع األخــرى ،كشــراء نُـ ٍ
وخالف ـاً لدمشــق ،أيض ـاً ،لــم تكــن نابلــس حاضــرة كبــرى ،وال عاصمــة إداريــة لواليــة،
فطبيعــة أرضهــا اجلبليــة الصعبــة ،وموقعهــا اجلغــرايف ســاعدا يف احلفــاظ علــى اســتقالليتها
ـاب جعلها غير مؤاتيــة للتجارة
احملليــة ،وحمايتهــا مــن اجليــوش االمبراطوريــة ،لكــن علــى حسـ ٍ
الدوليــة ،ومــع ذلــك ،فــإ ّن التجــارة اإلقليميــة ،الداخليــة منهــا واخلارجيــة ،لــم تــزل عبــر
التاريــخ أهــم كثيــراً بالنســبة إلــى االقتصــاد الفلســطيني ،حيــث كانــت نابلــس يف موقــع مثالــي
لكلتــي التجارتــن .فالــوادي الض ّيــق ،الــذي يشــ ُّق املرتفعــات الوســطى ،ويصــل الصحــراء
بالســهول العربيــة اخلصبــة ،كان معبــراً طبيعيــاً للبضائــع ،املُتّجهــة إلــى اجلهــات األربــع،
وكانــت زرافــات مــن ّ
جتــار نابلــس تســافر بانتظــام إلــى املــدن املجــاورة ،كحيفــا ،ويافــا ،وعـ ّكا،
وغ ـزّة علــى الســاحل ،وإلــى اجلنــوب اللبنانــي ،والناصــرة ،وصفــد ،والقــدس ،واخلليــل مــن
املناطــق اجلبليــة ،وإلــى الســلط ،وجبــل عجلــون ،وحــوران إلــى الشــرق ،والشــمال الشــرقي.
((( .1864 ,Reverend John Mills, Three Months Residence at. Nablus and an Account of the Modern Samaritans
دومانــي ص؛ ()27
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أ ّمــا بالنســبة إلــى التجــارة بــن املناطــق ،فقــد كانــت القاهــرة ،ودمشــق غايــة رحــات
ّ
جتــار نابلــس األكثــر أهميــة ،وقــد شــملت هــذه التجــارة ،يف معظمهــا ،بضائــع اجلملــة ال
الكماليــات ،وخــال الفتــرة العثمانيــة ،كان نحــو ثالثــة أربــاع إنتــاج نابلــس مــن الصابــون
يُشــحن إلــى القاهــرة بـ ّراً ،عــن طريــق غـزّة وصحــراء ســيناء ،وبحــراً عبــر مينــاءي يافــا،
وغ ـزّة .أ ّمــا مــن مصــر ،وخصوص ـاً مــن القاهــرة ودميــاط ،فقــد اســتورد ّ
جتــار نابلــس،
فيمــا اســتوردوا ،األر َّز والســ ّكر والتوابــل ،إضافــة إلــى األقمشــة الكتّانيــة والقطنيــة
والصوفيــة ،كمــا ص ـ ّدروا إلــى دمشــق كثيــراً مــن املنتوجــات املتن ّوعــة ،وال س ـ ّيما القطــن،
والصابــون ،وزيــت الزيتــون ،وأقمشــة متوســطة النوعيــة .واســتوردوا منهــا ،أكثــر مــا
اســتوردوا ،احلري ـ َر ،وأقمش ـ ًة مــن كل األنــواع ،والنحــاس ،وبعــض الكماليــات.
لقــد عمــل موقــع نابلــس اجلغــرايف علــى تعزيــز مزاياهــا ،وذلــك طــوال فتــرة احلكــم
العثمانــي واســتقراره النســبي ،فضـ ً
ا عــن تعزيــز احل ّيــز السياســي الواســع الــذي أوجــد
اســتقرار ذلــك ا ُ
حلكــم ،فمنــذ أوائــل القــرن الســادس عشــر ،اس ـتُكملت الشــبكات ،التــي
تصــل نابلــس بــكل مــن دمشــق والقاهــرة ،بإنشــاء محطــات جتاريــة آمنــة ،وكذلــك يف
احلجــاز ،ومنطقــة اخلليــج يف اجلنــوب والشــرق ،فضــ ً
ا عــن شــبه جزيــرة األناضــول،
وجــزر البحــر األبيــض املتوســط يف الشــمال والغــرب .كمــا طـ ّورت نابلــس عالقــات جتارية
ثابتــة مــع حلــب ،واملوصــل ،وبغــداد(((.
نابلس َ
حي ٍز اجتماعي..
اجلبل؛ َك ِّ
وجبــل نابلــس هــو قلــب ســورية اجلنوبيــة ،يحـ ّده غربـاً البحــر األبيــض املتوســط ،مــن
نهــر العوجــا إلــى ُقــرى بَنــي ماضــي (آل ماضــي؛ هــم شــيوخ قضــاء حيفــا ،ومركزهــم
إجــزم) ،أي قضــاء حيفــا جــوار قيســارية ،ومــن الشــمال ،قضــاء حيفــا إلــى قفــزة الناصــرة،
وآخــر حــدود ســهول بيســان الشــمالية ،ومــن اجلنــوب ،نهــر العوجــا (ووراءه قضــاء يافــا،
والرملــة) إلــى طـ ّ
ـف َســلفيت (مغــارة تشــبه غصــن الزيتــون تتجــه نحــو جبــال القــدس)،
حيــث تبــدأ جبــال القــدس ،ث ـ ّم مي ـ ّر بحــدود مــزارع النوبانــي ُمش ـ ِّرقاً إلــى الغــور ،حيــث
تنتهــي حــدود أريحــا ،أمــا احلــدود الشــرقية ،فتــار ًة نهــر األردن ،وتــار ًة أخــرى جتتــاز
األردن إلــى مــا وراء حــدود مقاطعــة ع ّمــان ،شــاملة البلقــاء جنوبـاً إلــى الكــرك ،وشــاملة
عجلــون شــماالً إلــى حــوران(((.
((( دومانــي ،بشــارة؛ ترجمــة زينــة ،حســني؛ (إعــادة اكتشــاف فلســطني  -أهــل جبــل نابلــس )1900-1700؛ مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ بيــروت؛ ط1؛
1998؛ ص؛ ( .)32وسيشــار لــه الحقـاً بـ(دومانــي).
((( دوماني ص؛ ()35
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كان مــدى االســتقاللية احملليــة يف فلســطني يختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى ،فقــد
اكتســب جبــل نابلــس ،بُ َعيْــد بــدء احلكــم العثمانــي ،شــهر ًة كونــه أش ـ ّد املناطــق صعوبــة
يف الســيطرة عليــه .وال يحتــاج املــرء إلــى أكثــر مــن املقارنــة ،بــن ر ّدات الفعــل املتباينــة
علــى الفرمانــات الســلطانية املطالبــة باملَــدد ،واســتجابة للمطالبــة بإرســال الرجــال (كان
أن «عــدد
الفرمــان األول ،املــؤرخ يف  21كانــون األول /ديســمبر 1798م ،قــد ادعــى ّ
الرجــال واألبطــال يف جبــال نابلــس والقــدس ونواحيهمــا يقــ ّدر بــأن يكــون مئــة ألــف
مقاتــل» ،حيــث تقاطــر زعمــاء جبــل القــدس ،وجبــل اخلليــل إلــى دار احملكــة الشــرعية يف
القــدس ،وتع ّهــد كل زعيــم أمــام القاضــي يإيفــاد عــدد مــن املقاتلــن ،حتــت طائلــة دفــع
غرامــة كبيــرة إن هــو أخلــف العهــد(((.
لــم تــزل مدينــة نابلــس ،منــذ أن كانــت بلــدة كنعانيــة ،متواشــجة بريفهــا وشــديدة
االرتبــاط بــه ،وعلــى م ـ ّر العصــور ،ول ـ ّدت التفاعــات املتش ـ ّعبة ،واملتعــددة األبعــاد ،بــن
هذيــن اجلزأيــن املترابطــن عضويــاً ،واملتمايزيــن يف الوقــت نفســه ،ح ّيــزاً اجتماعيــاً
متماســكاً ونابض ـاً باحليــاة؛ جبــل نابلــس .ولقــد كانــت الشــبكات االقتصاديــة العميقــة
اجلــذور ،بــن املدينــة ،والقــرى احمليطــة بهــا ،تش ـ ّكل األســس املاديــة الســتقاللية جبــل
نابلــس احملليــة ،كمــا كانــت ديناميــات العالقــات االجتماعيــة ،والسياســية بــن املدينــة
التجــار والفالحــن ،مصــدر الينابيــع الثقافيــة لهويتــه .وكان هــذا
والريــف ،ال ســيما بــن ّ
التضافــر ،بــن املعامــات املاديــة ،والثقافيــة ،الســبب يف جعــل جبــل نابلس يبــدو للناظرين
إليــه مــن اخلــارج كيان ـاً قائم ـاً بذاتــه ،واألهــم مــن ذلــك ،أ ّنــه جعــل أهلــه يشــعرون بأ ّنــه
ـس الــوالء اإلقليمــي لــه؛ وهــذا مــا أشــار إليــه جــون مِ لْــز حــن قــال:
دا ُرهــم ،إذ بــثَّ فيهــم حـ َّ
إن «أهالــي (نابلــس) فخــورون جــداً بهــا ،وهــم يعتقــدون أن ال مــكان يف العالــم يســاويها».
ّ
بهــذا املعنــى العــام ،كان جبــل نابلــس شــبيهاً بجبــال أخــرى قائمــة حتــت مظلــة احلكــم
ويفســر وجــود هــذه الفضــاءات االجتماعيــة ( َكح ّيــزات اجتماعيــة مســتقّلة
العثمانــي،
ّ
نســبياً) ،طــوال قــرون كثيــرة ،وال َعصب ّيــات والهويــات اإلقليميــة القويــة ،التــي ال تــزال
تشـ ّكل جــزءاً مهمـاً مــن الثقافــة الشــعبية يف ســورية الكبــرى ،وميكــن للمــرء ،علــى ســبيل
املثــال ،أن يتح ـ ّدث عــن :جبــل لبنــان وجبــل عامــل (املعــروف أيض ـاً ببــاد بشــارة) ،فيمــا
هــو اليــوم اجلنــوب اللبنانــي؛ جبــل الــدروز (حــوران) يف ســورية اليــوم؛ وجبــل اخلليــل
وجبــل القــدس ،اللذيــن كانــت اخلليــل والقــدس ،علــى الترتيــب ،مركزيهمــا املدي ِن َّيـ ْـن(((.
((( النمــر ،إحســان؛ تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء -ج1؛ ط دمشــق 1938م؛ ص؛  .82 ،81 ،34مــع التحفّــظ َ
الشــديد علــى الكتــاب وبنيتــه ،وعصبيتــه،
واعتمــاده كلّي ـاً علــى الروايــة الشــفوية .وسيشــار لــه الحق ـاً بـ(جبــل نابلــس؛ النمــر؛ ص ()).
((( دوماني ص؛ ()29
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نابلس؛ الريف..
إن مســاحة فلســطني الصغيــرة ،وتنــ ّوع تضاريســها اجلغرافيــة املُذهــل ،واالعتمــاد
ّ
علــى الزراعــة ال َبعليــة ،هــي عوامــل أ ّدى تضافرهــا إلــى احلــؤول دون الزراعــة الواســعة
النطــاق ،ودون تطويــر اقتصــاد أحــادي احملصــول .وقــد طـ ّور الفالحــون ،ونســبتهم نحــو
 %80تقريب ـاً مــن مجمــوع الســكان ،مصــادر متع ـ ّددة للدخــل ،بابتكارهــم ُســب ً
ال متنوعــة
الســتخدام الســمات الطوبوغرافيــة كا ّفــة ،فاحلقــول ز ُِرعــت حبوبـاً ،وبقــوالً ،وخضــروات،
ومنبســطات ُغرســت فيهــا األشــجار ،واألراضــي الصخريــة
مســاطب،
والتــال ُســ ّويت
َ
َ
العاليــة اسـتُغلت للرعــي ،وحتــى يف العقــود األخيــرة مــن احلكــم العثمانــي ،كان الفالحــون،
يف معظمهــم ،مــن صغــار مالكــي األرض ،املتمركزيــن يف املناطــق اجلبليــة الداخليــة ،حيــث
كانــت البســتنة ،ال ســيما العنايــة ببســاتني الزيتــون ،طريقــة العيــش األساســية لهــم (((.
كان ف ّ
الحــو املناطــق اجلبليــة يعيشــون يف مجتمعــات قرويــة وثيقــة الوشــائج والروابــط،
تــراوح عــدد ســكانها بــن بضــع عشــرات وبضــع مئــات ،وكانــت هــذه املجتمعــات تض ـ ّم
ـض العائــات املمت ـ ّدة الكبيــرة ،وكان
يف معظمهــا مــا بــن حمولتــن ،وأربــع حمائــل ،وبعـ َ
أســاس التضامــن اجلماعــي هــو انتظــام املجتمــع الفالحــي يف حمائــل؛ وهــي اجلماعــات
ذات األصــل األبــوي الواحــد ،والتــي يعــود نســبها إلــى اجلــد اخلامــس املشــترك ،وقــد أتــاح
نظــام احلمائــل شــبكة األمــان ،التــي أســعفت العائــات يف أوقــات الش ـ ّدة ،والتــي كانــت
مالئمــة بصــورة جيــدة لتقلبــات الزراعــة البعليــة ،وفقــر التربــة ،يف املناطــق اجلبليــة،
وكان مــن مســؤولية احلمائــل أيضــاً حمايــة أفرادهــا يف وقــت الضيــق ،والتفــاوض يف
شــأن مصاحلــات ،أو الثــأر لــأذى اجلســدي ،وكانــت هــذه الواجبــات تقــع علــى عاتــق
كبــار الســن يف احلمولــةّ ،
فضــون النزاعــات الداخليــة بنــاء
ينظمونهــا ويديرونهــا ،وكانــوا يَ ُّ
تتجســد يف ممارســات غيــر مكتوبــة ،عميقــة اجلــذور ،تسـ ّمى ال ُعــرف ،تُعـ َّـن
علــى معاييــر،
ّ
احلقــوق والواجبــات ،وحتـ َّـدد آليــات ح ـ ّل اخلالفــات ،والتعويــض والعقــاب(.((1
وقد كانت مجموعة املعايير هذه تختلف اختالفاً ب ّيناً عن تطبيق الشــريعة اإلســامية،
الســائدة يف املراكــز املدنيــة ،كمــا كانــت تُع ِّبــر عــن " َق َب ِل ّيــة" املجتمــع الفالحــي ،مــن حيــث
أن ال ُعــرف كان يَســتم ُّد الكثيــر مــن أحكامــه مــن مفاهيــم صيغــت أص ـ ً
ا يف املجتمعــات
ّ
البدويــة ،ففــي هــذا املجــال ،إذاً ،كان املجتمــع الفالحــي ميتلــك ثقافتــه الداخليــة اخلاصــة،
ـإن الفالحــن نــادراً مــا كانــوا يذهبــون،
واســتقالليته القانونيــة احمللّيــة .ونتيجــة لذلــك ،فـ ّ
((( دوماني ص؛ ()32

( ((1دوماني ص؛ ()40 ،39
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لفــض
قبــل أواســط القــرن التاســع عشــر ،إلــى احملاكــم الشــرعية ،القائمــة يف املــدن،
ّ
خالفاتهــم ،أو إلقامــة الشــراكات ،أو لشــراء األمــاك ،أو للتعاقــد علــى قــروض ،أو إلجــراء
جملــة مــن املعامــات املتعلقــة باألحــوال الشــخصية ،كالــزواج والطــاق وحصــر اإلرث (.((1

في التاريخ االقتصادي لنابلس وريفها وجبلها
األقمشة؛ القطن؛ الصابون..
فضــ ً
فــإن ثــاث مراحــل قــد َع َبرهــا التاريــخ
ا عــن الزراعــة البعليــة الثابتــة،
ّ
االقتصــادي جلبــل نابلــس ومدينتــه وريفــه ،هــي؛ جتــارة األقمشــة ،وجتــارة القطــن،
وصناعــة زيــت الزيتــون ،والصابــون ،طــوال الفتــرة العثمانيــة (1918_1516م) ،وفتــرة
خضــات سياســية وعســكرية
االنتــداب البريطانــي (1948 _1918م) .وفيهــا ،وعبــر ّ
عنيفــة ،تش ـ ّكل التاريــخ االجتماعــي جلبــل نابلــس ومدينتــه وريفــه ،م ـ ّرات وم ـ ّرات ،عبــر
انخــراط انتاجــه يف شــبكات التجــارة احملليــة ،واإلقليميــة ،والدوليــة.
شبكات التجارة اإلقليمية..
ففــي الفتــرة العثمانيــةَ ،ح ـ َوت متاجــر خــان التجــار يف نابلــس أنواع ـاً مــن األقمشــة
مــن مختلــف مناطــق العالــم ،وكان جتــار األقمشــة مــن الهنــد ،وبغــداد ،واملوصــل ،وحلــب
أن هــذه االتصــاالت املباشــرة كانــت هامشــية؛ ذلك
وغيرهــا يــزورون نابلــس بانتظــام ،غيــر ّ
بأ ّنــه لــم يكــن لنابلــس ،يف بدايــة الفتــرة العثمانيــة ،ذلــك احلجــم ،وال املوقــع ،اللــذان مــن
إن التجــارة اإلقليميــة ،داخــل
شــأنهما أن يســمحا باحلديــث عــن أمنــاط جتــارة دوليــة ،بــل ّ
االمبراطوريــة العثمانيــة ،املمتـ ّدة مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة إلــى األناضــول ،ومــن العــراق
إلــى مصــر ،هــي التجــارة التــي كان يألفهــا التجــار النابلســيون أكثــر مــن ســواها .وحتــى يف
ـإن معظــم الصــات التجاريــة اإلقليميــة كان يتر ّكــز حــول املدينتــن ،اللتــن
هــذه احلــال ،فـ ّ
كانــت دوائــر نفوذهمــا تغطــي ســائر فلســطني ،وهمــا القاهــرة ودمشــق.
وحتــى النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر ،كانــت القاهــرة وســواها مــن املــدن
املصريــة هــي املصــدر الرئيســي لألقمشــة ،بالنســبة إلــى التجــار النابلســيني ،أ ّمــا يف أواخــر
ذلــك القــرن ،فقــد أصبحــت بيــروت ودمشــق حتتـ ّـان مركــز الصــدارة ،وقد حمل هــذا التب ّدل
املكانــي معــه جملــة مــن التغييــرات ،يف طــرق تنظيــم شــبكات جتــارة األقمشــة اإلقليميــة (.((1
( ((1شولش ،ألكزاندر؛ ترجمة العسلي ،د .كامل؛ حتوالت جذرية يف فلسطني ()1882-1856م؛ ص ()222-218؛ ص ( .)133-93دوماني ص؛ (.)40 ،39
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المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

نابلس ..وشبكات التجارة احمللية وثقافتها
تاريخ ّيـاً ،تُوصـ ُ
ـف عالقــة مدينــة نابلــس بريفهــا وكأ ّنهــا مثــل ملكــة النحــل ،فقــد كانــت
املدينــة حتتــاج إلــى فائــض الفالحــن يف ريفهــا َكــي تبقــى علــى قيــد احليــاة ،وأ ّنهــا كثيــراً
مــا كانــت تعتمــد علــى ميليشــيا الفالحــن ،لصــون اســتقالليتها احملليــة النســبية ،حيــال
القــوى اإلقليميــة والدولــة العثمانيــة ،ويف املقابــل ،كانــت مدينــة نابلــس تتيــح للفالحــن
الســلع ،التــي مــا كان يف وســعهم إنتاجهــا ،واخلدمــات التــي كانــوا يطلبونهــا ،إضافــة إلــى
مجموعــة مــن نقــاط االنطــاق السياســية ،والثقافيــة إلــى العالم العثماني األوســع ،ولهذا،
فقــد اســتحوذت أنشــطة التجــارة والصناعــة احملليــة علــى طاقــات الســواد األعظــم مــن
أن الكثيــر ممــا كانــت مت ّثلــه هــذه املدينــة يف نظــر أهلهــا ،بالنســبة إلــى
النابلســيني ،كمــا ّ
احليــاة اليوميــة ،كان يتأ ّثــر يف تش ـ ّكله مبجموعــة أساســية مــن العالقــات التــي تربطهــا
باألريــاف احمليطــة.
وملّــا كانــت املصنوعــات النســيجية هــي الســلع األوســع انتشــاراً يف التجــارة احملليــة،
تفحــص التفاعــات الداخليــة لهــذه الشــبكات ،وكيفيــة تب ّدلهــا مــع مــرور الزمــن،
فـ ّ
ـإن ّ
يكشــف تاريخـاً اجتماعيـاً لــأدوار الديناميــة ،التــي قــام بهــا التجــار والفالحــون معـاً ،يف
إعــادة ابتــداع احليــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة جلبــل نابلــس باســتمرار(.((1
لــم ينفــرد التجــار بتقســيم الريــف إلــى حصــص مــن الســوق ،باملعنــى احلديــث لتقســيم
العمــل ،بــل كان جبــل نابلــس مشــتبكاً يف عشــرات الشــبكات االجتماعيــة املتداخلــة،
الرســمية منهــا وغيــر الرســمية ،ومنهــا؛ الشــبكات السياســية للعائــات املدنيــة احلاكمــة،
ولشــيوخ النواحــي الريفيــن؛ والشــبكات املاليــة لضبــاط الســباهية (أو صباهيــة؛ ومفردها
ســباهي ،نســبة إلــى ســباه جنــد ،وهــم جنــود فرســان عثمانيــون علــى درجــات ،كانــوا
يقيمــون يف الديــاالت (املــزارع) يف األراضــي التــي فتحوهــا ،بصفتهــم فاحتــن ،وكانــوا
يعفــون مــن كل التكاليــف مقابــل الدفــاع عــن أهــل تلــك املناطــق) وملتزمــي الضرائــب؛
أي تنافــر بــن هــذه الشــبكات ،بعضهــا
والشــبكات الدينيــة ملشــايخ الصوفيــة ،ومــن دون ّ
مــع البعــض اآلخــر ،حيــث كان التفاعــل فيمــا بينهــا ،يف املجــاالت املشــتركة ،يشـ ّكل املشــهد
السياســي والثقــايف واالجتماعــي العــام ،ويح ـ ّدد إيقاعــات احليــاة اليوميــة ودينامياتهــا،
وكان أثــر أي تبــ ّدل رئيســي ،يف حــدود هــذه املجــاالت املشــتركة ،ينعكــس علــى كامــل
التشــكيل االجتماعــي جلبــل نابلــس ،فيعيــد تنظيــم التحالفــات وأمنــاط الســلطة والتجارة،
متام ـاً كمــا حــدث مــن اختــاالت جــراء االحتــال املصــري يف العــام 1831م.
( ((1دوماني ص؛ ( .)96مخطوطة رقم ( /)5القدس1325 /هـ1907 /م .احملفوظات امللكية؛ رستم مج ()3؛ ص .24
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أ ّمــا الشــبكات التجاريــة ،فكانــت مــن النــوع غيــر الرســمي ،فهــي لــم تســتلزم
موافقــة رســمية ،ولــم تســتند إلــى الســلطة القســرية للدولــة ،بــل كان التجــار والعائــات
السياســية الســائدة يتعاونــون تعاون ـاً متزايــداً ،خــال القــرن التاســع عشــر ،يف شــؤون؛
أمــن املواصــات والطــرق؛ تنفيــذ العقــود؛ واســتيفاء الديــون ،ولذلــك ،فقــد أقــرض جتــار
األقمشــة النابلســيون الزعمــاء السياســيني األمــوال ،وأتاحــوا أمامهــم فــرص التجــارة ،مــن
أجــل صــون شــبكاتهم وإعــادة إنتاجهــا ،ويف الوقــت نفســه ،اســتخدموا تشــكيلة واســعة
مــن األســاليب االقتصاديــة وغيرهــا ،لتوطيــد الوشــائج احلميمــة بزبائنهــم مــن الفالحــن.
ولــم تكــن هــذه املمارســات حكــراً علــى جبــل نابلــس ،فالشــبكات التجاريــة ،املعتمــدة
علــى الروابــط الشــخصية والــوالء ،كانــت النمــوذج يف املجتمعــات التــي متتــاز بحيــاة
اقتصاديــة نشــيطة ،ضمــن إطــار بنــى سياســية المركزيــة ،وكانــت الســبيل األكثــر فاعل ّيــة
للحفــاظ علــى احلركــة والتبــادل ،عبــر الزمــان واملــكان ،يف بيئــة كهــذه ،حيــث مي ـ ُّر فيهــا
العمــل مــن خــال مســتويات متعــددة مــن التعامــل واملمارســات القائمــة علــى مس ـلّمات
شــائعة القبــول ،وعلــى املســؤولية املتبادلــة بــن ك ّل أطــراف ومســتويات العمــل .ومعنــى
أن الفالحــن ،كأحــد أطــراف العمــل ومســتوياته ،لــم يكونــوا مغلوبــن علــى أمرهــم،
ذلــك ّ
ربــا كان العكــس هــو
ّ
وأن قراهــم لــم تكــن مقســمة ببســاطة إلــى مجــاالت نفــوذ ،بــل ّ
األقــرب إلــى الواقــع ،فقــد شــارك الفالحــون مشــاركة نشــطة يف عمليــة تكويــن الشــبكات،
وكان لهــم خيــارات وبدائــل ،بالنســبة إلــى َمــن يريــدون التعامــل معــه مــن التجــار ،كمــا كان
لهــم أدواتهــم يف املســاومة ،كعــدم تأديــة املســتحقات أو االنتقــال إلــى موضــع آخــر.
اقتصاديــاً ،كانــت احللقــة الرئيســية الواصلــة بــن التجــار والفالحــن هــي إتاحــة
بــأن تســديد ال َديْــن كان يؤجــل عــادة إلــى موســم احلصــاد،
خدمــات التســليف ،علمــاً ّ
يضــاف إلــى ذلــك أن متجــر كل تاجــر كان يعمــل عمــل مصــرف بســيط أو متواضــع ،فقــد
كان يف وســع الفالحــن أن يفتحــوا حســاباً بإيــداع الســلع واألمــوال ،وأن يســحبوا منــه،
و/أو أن يســتلفوا يف زيــارات الحقــة ،أ ّمــا ثقافي ـاً ،فقــد كان هنــاك أهميــة كبيــرة لثقافــة
وقيمــة (ال َديْــن واألمانــة وحســن الســمعة) ،كجوهــر ملعنــى كلمــة (تاجــر) ،أ ّمــا اجتماعيـاً،
فقــد ع ـزّز التجــار شــبكاتهم التجاريــة ،بــأن قامــوا بــدور (مفتــاح املدينــة) ،بالنســبة إلــى
الفالحــن .فتجــار األقمشــة كانــوا أكثــر كثيــراً مــن مجــرد باعــة بضائــع بال َديْــن ملواليهــم
مــن الزبائــن الريفيــن ،إذ كانــوا وســطاء ،أتاحــوا مجموعــة واســعة من اخلدمــات واملعارف
اإلجتماعيــة ،كمــا كانــوا يــزورون الفالحــن يف قراهــم ،ويحضــرون أعراســهم ،ويتبادلــون
معهــم املجامــات والهدايــا .كمــا كانــوا يق ّدمــون الطعــام واملــأوى ،لزبائنهــم مــن الفالحــن
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يتوســطون
الذيــن يــزورون املدينــة ،ولذلــك لــم يكــن يف نابلــس نــزل للفالحــن ،كمــا كانــوا
ّ
لهــم عنــد جتــار آخريــن ،ويتيحــون لزبائنهــم الريفيــن اســتخدام مخازنهــم كمقــار للتسـ ّوق.
أن جتــار نابلــس ربطــوا الثقافــة والتعامــل االجتماعــي والتبــادل
ومجمــل القــول هنــا؛ ّ
االقتصــادي بعضهــا ببعــض ،لتكويــن ُعــرى وخيــوط متينــة وباقيــة و َمرنــة ،شــملت مختلــف
أنحــاء جبــل نابلــس مــع أهاليــه يف تشــكيل اجتماعــي ونســيج واحــد ،ولعــ ّل أعــراس
ألن شــراء األقمشــة ،املــازم لهــذا التقليــد
الفالحــن هــي خيــر شــاهد علــى ذلــك ،ذلــك ّ
االجتماعــي ،كان العمــود الفقــري لتعامــل تاجــر األقمشــة مــع أهــل الريــف (.((1
لــم تتغ ّيــر تلــك التقاليــد إال بالتغ ّيــرات التــي حدثــت يف شــبكات التجــارة اإلقليميــة،
ال ســيما بــن جتــار نابلــس ومنافســيهم األوروبيــن والســاحليني ،إذ حت ـ ّول محــور هــذه
الشــبكات ،إجمــاالً ،مــن مصــر إلــى دمشــق وبيــروت ،أي مــن مشــاريع متع ـ ّددة العائــات
تتوســط فيهــا العائــات
إلــى مشــاريع أحاديــة العائلــة ،ومــن أنظمــة تســليف واســتيفاء،
ّ
السياســية ،إلــى أنظمــة أخــرى يفرضهــا القانــون ،ومــن مصــادر إقليميــة الســتيراد
األقمشــة إلــى مصــادر أوروبيــة بصــورة متزايــدة ،ومــن نظــام الــوكالء إلــى احلســابات
ـإن شــبكات التجــارة
الفرديــة املفتوحــة يف شــركات التجــارة اإلقليميــة .ومبعنــى آخــر ،فـ ّ
اإلقليميــة فقــدت الكثيــر مــن اســتقالليتها ،مــع إخضاعهــا لالقتصاديــن اإلقليمــي
والعاملــي ،أو بصــورة أدق ،مــع اندمــاج جتــار نابلــس يف تلــك الشــبكات.
أن اســتمرارية وتعزيــز منظومــة القيــم واملعانــي ،املرتبطــة
ويف هــذا اإلطــار ،يتبــن ّ
بــأن عوامــل مثــل التماهــي
بشــبكات التجــارة احملليــة ،كانــا ال
يقــدران بثمــن ،ذلــك ّ
ّ
بالهويــة اإلقليميــة ،واملكانــة الدينيــة واالجتماعيــة ،وتنميــة الصــات احملليــة ،مــن
خــال تبــادل اخلدمــات والهدايــا ،كانــت مــن الضــرورات للحفــاظ علــى مدخــل جتــار
األقمشــة النابلســيني إلــى فائــض الريــف ،يف مواجهــة القــوى التــي أطلقتهــا سياســات
املركــزة العثمانيــة ،وعمليــة االندمــاج يف االقتصــاد العاملــي ،وقــد ع ّبــر ذلــك التنافــس
عــن نفســه مبــا انعكــس علــى احليــاة االجتماعيــة ،يف االنتقــال إلــى جتــارة القطــن،
وتبـ ّـدل السياســات التجاريــة املرافقــة لهــا ،ال س ـ ّيما التو ّتــرات املتو ّلــدة مــن التنافــس
بــن التجــار احملليــن واإلقليميــن واألوروبيــن ،ومــع الدولــة العثمانيــة أيضـاً ،يف شــأن
حركــة الســلع (.((1
( ((1احملفوظات امللكية؛ دوماني ص؛ ( .)99 ،98رستم مج ()4؛ ص 331 -326؛ ص .333
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شــ ّكل جتــار األقمشــة النابلســيون التحــ ّدي األكبــر يف وجــه ظاهــر العمــر
(1689م1775-م) وخلفائــه يف عــكا ،أل ّنــه كان يف إمكانهــم أن يُفلحــوا يف احلــ ّد مــن
توســع سياســة االحتــكار ،فقــد اســتعملوا شــبكاتهم جلعــل نابلــس مركــز تصنيــع وتســويق
أن القــرى املنتجــة للقطــن كانــت أقــرب إلــى املــدن الســاحلية،
القطــن يف فلســطني ،مــع ّ
التــي كان القطــن يشــحن منهــا إلــى مــا وراء البحــار ،ومــع ذلــك ،فإ ّنهــم عندمــا جنحــوا،
يف الســيطرة علــى جتــارة القطــن ،واجهــوا حتدي ـاً آخــر أش ـ ّد خطــراً ،هــو بــروز سياســة
"التجــارة احلـ ّرة" .حيــث تنافــس جتــار األقمشــة النابلســيون فيمــا بينهــم ،ونافســوا التجــار
الســاحليني واألجانــب ،إضافــة إلــى احلكومــة العثمانيــة ،مــن أجــل الوصــول إلــى فائــض
الريــف والتح ّكــم فيــه ،وقــد جــرى هــذا التنافــس يف إطــار بيئــة سياســية جديــدة ،أوجدهــا
الغــزو املصــري ،واإلصالحــات العثمانيــة التــي تلتــه.
القطن وسياسة االحتكار..
إن قصــة اإلنتــاج التجــاري للقطــن يف فلســطني ليســت جديــدة ،ألن هــذه الســلعة كانــت
ّ
قــد َوجــدت طريقهــا إلــى ســواحل أوروبــا منــذ القــرن العاشــر امليــادي علــى األقــل ،وإ ْن
كانــت مصــر هــي الســوق الرئيســية منــذ ذلــك العصــر ،وظلّــت كذلــك حتــى القــرن الثامــن
عشــر ،فبــن القرنــن العاشــر والثالــث عشــر امليالديــن ،ش ـ ّكل القطــن املُص ّنــع معظــم
الصــادرات ،أ ّمــا يف أوائــل القــرن اخلامــس عشــر ،فكانــت البندقيــة ،التــي هيمنــت علــى
التجــارة مــع ســورية الكبــرى ،تســتورد ،أكثــر مــا تســتورد القطــن اخلــام ،وتص ـ ّدر الســلع
القطنيــة املُصنّعــة(.((1
نابلس والقطن ..وحكّ ام عكّ ا
يف عشــرينيات القرن الثامن عشــرَ ،عمد التجار الفرنســيون إلى توظيف األموال ،يف
إنتــاج القطــن علــى املســتوى احمللــي ،مــن أجــل ضمــان حاجاتهــم مــن القطــن اخلــام .وقــد
دفعــوا لشــيوخ القــرى ثمــن محصــول القطــن مقدمـاً لســنة ،أســوة بالتجــار احملليــن ،غيــر
أن مدخــل التجــار األوروبيــن املباشــر إلــى القطــن الفلســطيني انقطــع بعــد عقديــن مــن
ّ
الزمــان ،يــوم جعــل ظاهــر العمــر مدينــة عــكا مقـ ّراً حلكمــه ،يف أواســط األربعينيــات مــن
القــرن الثامــن عشــر ،وأفلــح ،مبــؤازرة إبراهيــم الص ّبــاغ ،مديــر أعمالــه املاليــة ومستشــاره
السياســي ،يف أن يُحـ ّل نفســه وســيطاً بــن التجــار الفرنســيني وتلــك القــرى ،التــي تــزرع
القطــن ،املنتشــرة بــن القــرى اخلاضعــة لــه ،وكانــت فكرتــه أن يحصــر الفائــض ،ويتح ّكــم
( ((1دوماني ص؛ ()116
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يف األســعار عنــد نقطــة البيــع للتجــار األجانــب ،وقــد م ّكنــت أربــاح هــذا االحتــكار غيــر
ـتقل داخــل
احملكــم ظاهـ َر العمــر مــن حتويــل عــكا إلــى مدينــة حصينــة ،ومركــزاً جليـ ٍـب مسـ ٍ
االمبراطوريــة العثمانيــة ،بعــد أن كانــت مجــرد بلــدة صغيــرة.
ويف العــام 1784م ،أي بعــد تســعة أعــوام مــن وفــاة ظاهــر العمــر ،اســتطاع خليفتــه،
أحمــد باشــا اجلــزار (1734م1804 -م) ،أن يفــرض احتــكاراً أشــ ّد صرامــة علــى بيــع
القطــن واحلبــوب وشــرائهما ،ويف العــام 1790م ،أفلــح اجلــزار يف ّ
فــك قبضــة التجــار
الفرنســيني عــن جتــارة القطــن ،وطردهــم إلــى صيــدا ،وإذ حت ّكــم أحمــد باشــا ،علــى
نحــو أفضــل ،بســوق القطــن ،فقــد مت ّكــن مــن أن يجنــي أرباحـاً أكثــر ،فــكان يف قدرتــه أن
يوســع خياراتــه بــن املشــترين احملتملــن ،وأن يضــع حــداً ملمارســة االلتفــاف الفرنســية
علــى جبــاة الضرائــب التابعــن لــه ،وذلــك مــن خــال االســتثمار املباشــر علــى مســتوى
القريــة(.((1
إنتاج القطن يف جبل نابلس..
تترســخ أبــداً سياســة االحتــكار يف بقيــة أنحــاء فلســطني ،فقــد زادت األراضــي
لــم
ّ
املخصصــة لزراعــة القطــن زيــادة كبيــرة ،وانتشــرت يف مناطــق لــم تكــن تخضــع لســيطرة
ألن املوقــع القــوي ،الــذي كان جلماعــة التجــار
حـ ّكام عــكا ،ال ســيما جبــل نابلــس ،وذلــك ّ
أن
يف جبــل نابلــس ،إضافــة إلــى البنيــة السياســية الالمركزيــة لهــذه املنطقــة ،كانــا يعنيــان ّ
سياســة االجتــار بالقطــن كانــت تتســم بالتنافــس ،ال باالحتــكار.
فقــد اســتطاع جتــار األقمشــة النابلســيون أن يضمنــوا ألنفســهم إمــداداً منتظمـاً مــن
القطــن اخلــام ،مــن خــال اســتعمال شــبكات جتارتهــم احملليــة ،التــي كانــت شــبيهة بنســيج
كثيــف مــن الصــات بقــرى وحمائــل معينــة ،أو بأفــراد مع ّينــن يس ـ ّددون ديونهــم عين ـاً،
ال نقــداً ،يف أغلــب األحيــان .ويف الثالثينيــات مــن القــرن التاســع عشــر ،إن لــم يكــن قبــل
ذلــك ،كان جبــل نابلــس قــد أصبــح املنتــج األكبــر للقطــن ،ال يف فلســطني فحســب ،بــل يف
ســورية الكبــرى كلهــا أيضـاً(.((1
ُأ ُ
فول جتارة القطن اخلارجية..
لقــد تراجــع إنتــاج القطــن تراجعـاً كبيــرا ً،عندمــا بــدأ اندمــاج فلســطني يف االقتصــاد
العاملــي ،وأخــذ اســتيالء النزعــة التجاريــة علــى زراعتهــا يــزداد بســرعة ،فبعــد أن ســاهم
( ((1دوماني ص؛ ()121

( ((1دوماني ص؛ ()124 ،123
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القطــن يف متهيــد الطريــق أمــام تنامــي االجتــار مــع أوروبــا ،جتاوزتــه يف أواســط القــرن
التاســع عشــر ســلع أخــرى ،أصبحــت محاصيــل جتاريــة أهــم وأولــى بالتصديــر ،مثــل؛
القمــح ،والشــعير ،والسمســم ،وزيــت الزيتــون ،وأخيــراً برتقــال يافــا الشــهير.
أن
لــم يكــن هــذا التراجــع يتوالــى علــى نحــو خــط مســتقيم ومتواصــل ،واألرجــح ّ
ألن الســلطات
أعــوام احلكــم املصــري العشــرة شــهدت تزايــداً إجماليـاً يف زراعــة القطــنّ ،
املصريــة شــجعت الزراعــة التجاريــة ،فضـ ً
ا عــن التجــارة اخلارجيــة مــع أوروبــا ،وهنــاك
ـأن سياســة إبراهيــم باشــا ،يف "الزراعــة القســرية" ،أ ّدت إلــى مضاعفــة املســاحة
تقديــر بـ ّ
املزروعــة قطنــاً يف ســورية الكبــرى ،وذلــك يف أواخــر الثالثينيــات مــن القــرن التاســع
أن إنتــاج القطــن تراجــع يف أواســط القــرن التاســع عشــر ،ثــم
عشــر ،ومجمــل القــولّ :
تصاعــد حتــى الــذروة يف فتــرة نــدرة القطــن يف أوائــل الســتينيات منــه ،ثــم تراجــع م ـ ّرة
أخــرى.
إن املنافســة اإلقليميــة ،وطبيعــة الطلــب األوروبــي املتقلّبــة ،وركــود صناعــة النســيج،
ّ
كانــت كلّهــا عوامــل مهمــة يف الفتــرة األولــى مــن االنحطــاط ،فمــن ذلــك ،أوالً ،أن نوعيــة
القطــن املصــري ،بعــد اكتشــاف نبــات اجلومــل (املاكــو) الطويــل التيلــة (ســنة 1820م)،
إضافــة إلــى كميــة اإلنتــاج الضخمــة يف وادي النيــل ،قــد قلّصتــا أهميــة فلســطني ،مــن
ـأن طوبوغرافيــة هــذه املنطقــة الصغيــرة
صــدر للقطــن ،تقليصـاً كبيــراً ،ذلــك بـ ّ
حيــث هــي َم ْ
ومناخهــا لــم يتيحــا لهــا اقتصــاداً واســع النطــاق ،وال تطويــراً القتصــاد أحــادي احملصــول،
كمــا هــي احلــال يف مصــر ،فضـ ً
أن تيلــة قطنهــا القصيــرة لــم تعــد مرغوبــة.
ا عــن ّ
كمــا سـ ّبب الطلــب البريطانــي علــى احلبــوب (القمــح والشــعير) ،ال ســيما بعــد إلغــاء
رحــب الفالحون
قوانــن القمــح ،حتـ ّوال يف نســبة األراضــي
املخصصــة لهــذا الغــرض ،وقد ّ
ّ
بهــذا التغييــر ،أل ّنهــم كانــوا يفضلــون زراعــة احلبــوب؛ فاحلبــوب ،إذا مــا قوبلــت بالقطــن،
أقــدر علــى التح ّمــل ،وزراعتهــا أســهل ،وهــي حتتــاج إلــى كميــة مــاء أقــل ،كمــا أ ّنهــا ال
ـإن زراعــة
تســتنزف التربــة بالقــدر نفســه ،وال تســتلزم القــدر نفســه مــن العمــل ،كذلــك ،فـ ّ
احلبــوب وتســويقها هــي عمليــة جتاريــة أقــل مجازقــة ،فث ّمــة علــى الــدوام ســوق محليــة
أو إقليميــة للقمــح ،بينمــا كانــت ســوق القطــن عرضــة للمخاطــر ،ج ـ ّراء تقلّــب األســعار
صحــة صناعــة النســيج ،وأخيــراًَ ،
قطــ َع تزايــ ُد اســتيراد اخليــوط
العامليــة ،وأوضــاع ّ
املغزولــة آلي ـاً مــن إنكلتــرا الطلــب احمللــي ،واإلقليمــي علــى القطــن اخلــام الفلســطيني،
ألن املــواد اإلنكليزيــة كانــت أقــوى وأفضــل نوعيــة ،وإن لــم تكــن دائمـاً
وخيوطــه املغزولــةّ ،
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أفضــل مالءمــة للصناعــة احملليــة ،غيــر أن تأثيــر املنافســة األجنبيــة لــم يكــن مد ّمــراً،
أن دور نابلــس
إن اســتمرار الطلــب احمللــي واإلقليمــي خ ّفــف مــن وقعــه ،إضافــة إلــى ّ
إذ ّ
املركــزي ،يف تصنيــع القطــن يف فلســطني ،اســتم ّر حتــى فتــرة متق ّدمــة مــن أوائــل القــرن
العشــرين(.((1
احلرة
جبل نابلس ..وسياسة التجارة
ّ
يف الثالثينيــات مــن القــرن التاســع عشــر ،ويف ذروة ســيطرة نابلــس علــى جتــارة
القطــن ،حتديــداً ،هــ ّددت سياســة جتاريــة جديــدة مكانــة املدينــة ،بوصفهــا عاصمــة
فلســطني التجاريــة ،بــا منــازع .فقــد فتحــت َمركــزة احلكــم املصــري للســلطة السياســية
يف ســورية الكبــرى ،ودعمهــا لنشــاط التجــار األجانــب ،آفاقـاً جديــدة للتجــارة اخلارجيــة،
وتــداول رأس املــال التجــاري .ذلــك بــأن الســلطان محمــود الثانــي (ولــد 1785م؛ يف
الســلطة 1808م ّ -
تــوف 1839م) ( ،نظــراً ملّــا اضط ّرتــه الهزائــم العســكرية الفادحــة،
التــي أنزلتهــا بــه القــوات املصريــة ،إلــى االعتمــاد علــى مســاعدة القــوى األوروبيــة إلعــادة
تثبيــت ســلطته مقابــل محمــد علــي باشــا) ،وافــق ،يف العــام 1838م ،علــى (املعاهــدة
التجاريــة األنكلــو _تركيــة للتجــارة احلـ ّرة) ،التــي ألغــت االحتــكارات ،وخفَّضــت التعرفــة
اجلمركيــة علــى البضائــع األوروبيــة ،وفتحــت األســواق الداخليــة لالمبراطوريــة ،كمــا
أ ّنــه أرســى األســس لسلســلة شــاملة مــن اإلصالحــات السياســية واإلداريــة واملاليــة
صم َمــة
(التنظيمــات) ،التــي أُعلنــت بعــد أربعــة أشــهر علــى وفاتــه عــام 1839م ،وكانــت َم َّ
لتيســير ســيطرة أكبــر للدولــة علــى مــوارد االمبراطوريــة البشــرية واملاديــة ،وقــد س ـ ّهلت
هــذه التنظيمــات للتجــار األوروبيــن واإلقليميــن الوصــول إلــى األســواق الداخليــة ،علــى
توســع مباشــرة حجــم جاليــات
حســاب نظرائهــم احملليــن الراســخني ،ونتيجــة لذلــكّ ،
التجــار األجانــب يف االمبراطوريــة العثمانيــة توســعاً حــاداً ،ال سـ ّيما يف بيــروت وســواها،
مــن مــدن املوانــىء الســاحلية(.((2
واألوروبيون وغزو األسواق العثمانية
نابلس..
ّ
جــاء غــزو البضائــع البريطانيــة واألوروبيــة علــى ثــاث مراحــل؛ أوالً :إدخــال خيــوط
قطنيــة مغزولــة آليـاً ،يف أواخــر القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر ،وهــي
خيــوط ذات قــدرة أعلــى علــى املنافســة ،إذ كانــت أقــوى مــن اخليــوط املغزولــة محلي ـاً،
( ((1دوماني ص؛ ()128 ،127
( ((2دوماني ص؛ ()131 ،130
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وأفضــل صنعـاً ،وأرخــص ثمنـاً ،ثانيـاً :محــاوالت واعيــة لتقليــد بعــض املالبــس الدارجــة،
عنــد العناصــر املدنيــة املوســرة ،ثالثـاً :القيــام باقتحــام نهائــي لســوق الفالحــن والطبقــات
املدنيــة الدنيــا ،يف اخلمســينيات مــن القــرن التاســع عشــر.
األوروبــي الغالــب لإلمبراطوريــة العثمانيــة ،يف
حيــث أضحــت بريطانيــا الشــريك
ّ
النصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر ،وصــارت االمبراطوريــة العثمانيــة الشــريك
التجــاري الرئيســي الثالــث إلنكلتــرا ،وكان أكثــر مــن ثلــث مجمــوع الصــادرات البريطانيــة
إلــى االمبراطوريــة العثمانيــة يتكــون مــن األقمشــة القطنيــة(.((2
وكانــت مركزيــة األقمشــة يف الصــادرات البريطانيــة أبــرز يف حــال ســورية الكبــرى ،ثــم
تــا ذلــك تراجــع بطــيء عندمــا اســتق ّرت الســوق ،كان مــن شــأن هــذا التوســع النشــيط
يف ســورية الكبــرى( ،الناجــم جزئي ـاً عــن التحســينات التقنيــة ،كإدخــال خدمــات الســفن
البخاريــة بصــورة منتظمــة يف أواســط القــرن التاســع عشــر ،التــي خفّضــت نفقــات النقــل
وقلّصــت مدتــه ،وجعلــت النقــل البحــري آمنـاً وأكثــر انقيــاداً للتوقعــات) ،أن ســاق كثيــر مــن
ّ
مجلتهــم الدوريــة وتقاريرهــم ،نهايــة
املراقبــن الغربيــن املعاصريــن إلــى أن يعلنــوا ،يف
احلِ ـ َرف احملليــة إجمــاالً ،وصناعــة النســيج حتديــداً .ففــي ســنة 1875م ،كتــب شــموئيل
(إن مراكــز (صناعــة) النســيج احملليــة ،كبيــت جــاال ونابلــس ،ويف وقــت
أفيتســور يقــولّ :
الحــق اخلليــل وغيرهــا مــن املــدن ،كانــت يف القــرن التاســع عشــر قــد باتــت إ ّمــا خربــة
متامــاً وتالشــت ،وإ ّمــا اختزلــت إلــى حجــم حرفــة رديفــة ،تتيــح زيــادة قليلــة يف دخــل
احلرفيــن املنكوبــن ،الذيــن راحــوا يك ـ ّدون لكســب القــوت بطــرق أخــرى).
وقــد كتــب املــؤ ّرخ احمللّــي إحســان النمــر ،يف هــذا الســياق ،فصــ ً
ا بعنــوان (قتــل
الصناعــات احملليــة) ،يقــول فيــه:
ّ
تتعطــل بنســبة عكســية مــع الصناعــات الغربيــة .فباســتعمال
(باتــت صناعــات البــاد
ـرج والع ّوامــات احمل ّليــة .وباســتعمال الصفيــحّ ،
املصبــاح البترولــيّ ،
تعطلــت
السـ ُ
تعطلــت ُ
ّ
اجللــد اإلفرجنــي ،أخــذت تتقهقــر صناعــة اجللود
القـ َر ُب،
ِ
فتعطلــت َمدابغهــا .وباســتعمال ِ
البلدية ،إلى أن لم يبقَ من ســبع مدابغ بلدية ســوى بقية املدبغة احلاضرة ،التي توقّ فت
عــن العمــل ،وبقيــت أنقاضهــا ،التــي ُر ِدمــت مبــرور شــارع فلســطني .والضربــة القاضيــة هــي
التــي أصابــت أنـ َ
ـوال النســيج ،التــي بلغــت مــن الكثــرة يف املدينــة والقــرى حــد ًا عظيم ـ ًا،
حتــى ضــرب املثــل بازدحــام ســوق القطــن .فــكان يقــال( :ويــن فطيمــة بســوق القطــن) ،أو
( ((2احملفوظات امللكية؛ رستم مج ()4؛ ص 331 _326؛ ص  .333دوماني ص؛ ()132

34

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

بســوق ال َغــزل (املؤ ّلــف) .ومــا أصــاب املنســوجات القطنيــة أصــاب املنســوجات الصوفيــة ،إلــى
أن قضــي علــى صناعــة البشــوت (جمــع ِبشــت ،وهــي كلمــة ســامية تعنــي العبــاءة؛ املؤ ّلــف)،
يف أزمــة الصــوف األخيــرة .وبالقضــاء علــى صناعــة النســيجُ ،قضــي علــى املصابــغ ،التــي
كانــت تبلــغ العشــرين ،فتق ّلصــت علــى أجــران بســيطة ،لــم يبــقَ منهــا إال مصبغــة بســيطة
آلل العبــوة ،قــرب اجلامــع الكبيــر .وكانــوا يســتعملون املالعــق اخلشــبية ،ومنهــا خشــب
البقــش ،فلمــا وصلــت املعدنيــة أبطلتهــا .وباســتعمال قالئــد الليــرات العثمانيــة ،واحللــي
اإلفرجنــيُ ،قضــي علــى الصباغــة ،إلــى أن انكمشــت إلــى حــد بســيط جــداً ،بعــد أن كانــت
ناميــة .وبإدخــال وابــور الطحــنُ ،قضــي علــى مطاحــن املــاء والهــواء واحليــوان .وكذلــك
معاصــر الزيتــون والسمســم ،إذ أصبحــت آالتهــا جميع ـ ًا ُتســتورد مــن اخلــارج ،وقــد بلــغ
محصــول الزيــت بلــواء نابلــس اثنــي عشــر ألــف طــنُ ،تــدرس بــآالت حديديــة ،وقــد ّ
تعطلــت
ّ
فتعطــل انتــاج القلــي.
ال ُبــدود (جمــع َبـ ّـد) احلجريــة .وقــد اســتعملوا الصــودا للصابــون،
وقــد ضعفــت صناعــات احلــدادة والنجــارة إلــى حــد كبيــر .وباســتعمال العقاقير اإلفرجنية،
تعط ّلــت العقاقيــر البلديــة والوصفــات)(.((2
بتجــارة القطــن واألقمشــة اندمــج اقتصــاد فلســطني يف االقتصــاد العاملــي ،إضافــة إلى
دور التجــار احملليــن يف العالقــة املتغيــرة بــن السياســة والتجــارة .وتبــن قصــة القطــن
أن القفــزة النوعيــة ،يف عالقــات التجــارة بأوروبــا خــال فتــرة 1856م1882 -م ،لــم تكــن
تطــوراً مفاجئـاً ،كمــا لــم تكــن مجــرد نتيجــة اختــراق أوروبــي .فاملجتمــع الفلســطيني كان
تــا ّم النضــج ،إلقامــة عالقــات جتاريــة متســارعة الوتيــرة مــع أوروبــا ،والفضــل األكبــر
يف ذلــك يعــود إلــى كــون التجــار والفالحــن الفلســطينيني ،ال ســ ّيما أولئــك املقيمــن
بالداخــل ،قامــوا بــدور نشــيط يف تهيئــة البنــى االجتماعيــة _ االقتصاديــة والسياســية
األساســية ،التــي جعلــت تلــك القفــزة ممكنــة أصــ ً
إن التجــارة اإلقليميــة ظلّــت
ا .ثــم ّ
متقدمــة علــى ســواها ،حتــى العقــود األخيــرة مــن احلكــم العثمانــي ،يف املناطــق الداخليــة
بالتوجــه والتســارع ،أيــام كانــت االمبراطوريــة
كجبــل نابلــس ،علــى األقــل .فاملســألة ،تتعلّــق
ّ
العثمانيــة كلّهــا تدخــل بالتدريــج يف فلــك االقتصــاد األوروبــي.
خــال القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر ،حت ّولــت الســيطرة علــى إنتــاج
القطــن واالجتــار بــه مــن عــكا إلــى نابلــس ،غيــر أن عمليــة اندمــاج جبــل نابلــس يف النظــام
الرأســمالي العاملــي كانــت بطيئــة .ذلــك بــأ ّن موقــع نابلــس الداخلــي ،ومــا كان جلماعــة التجــار
فيهــا مــن نفــوذ ،ومــا لهــا مــن تقاليــد عريقــة يف الغيــرة علــى صــون اســتقالليتها احملليــةّ ،إنــا
( ((2دوماني ص؛ ()147 ،146
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هــي عوامــل تضافــرت علــى اســتيعاب القــوى السياســية واالقتصاديــة اخلارجيــة ّ
باطــراد
موجهـاً لتلبيــة حاجات
متــد ّرج ،وإعــادة إنتاجهــا محليـاً .يضــاف إلــى ذلــك أ ّن إنتــاج القطــن كان َّ
الســوق اإلقليميــة واحملليــة ،ال حاجــات التجــار الفرنســيني والبريطانيــن فحســب .ولذلــك لــم
يكــن جبــل نابلــس عرضــة بصــورة كلّيــة للعطــب ،مــن جـ ّراء التقلبــات يف الطلــب األوروبــي .كمــا
أ ّن عمليــة االندمــاج لــم تكــن متســاوية ،فالقطــن لــم يــزرع إ ّال يف املناطــق الســاحلية والســهول.
وقــد كانــت القــرى يف هــذه املناطــق أكثــر انخراط ـاً يف التجــارة مــع أوروبــا مــن تلــك القائمــة
علــى املرتفعــات الوســطى والنواحــي الشــرقية ،والتــي كانــت تنتــج الزيتــون أساسـاً (.((2
زيتون نابلس وفلسطني ورمزيته..
إ ّن «خيـ َر الصابــون وأشــهره ،اليــوم ،هــو الصابــون النابلســي .وفيــه ،علــى مــا يظهــر ،خاص ّيــة
ليســت بغيــره ،أو أ ّن السـ ّر ،يف جودتــه ،هــو إتقانــه بــدون غــش .وكان لــه مــن الشــهرة مــا جعــل
الصابــون املصنــوع علــى غــراره يوســم بـــ «الصابــون النابلســي» .وحتــى يف القــرن العشــرين،
أسســه املســتوطنون اليهــود يف فلســطني خــال االنتــداب البريطانــي،
أعلــن معمــل زيــت حديــثّ ،
ويُدعــى "شــيمن احملــدود"» ،أ ّن النخــب األول مــن صابونــه هــو "مــن نوعيــة النابلســي"».
محمد كرد علي؛ مجلّة املقتبس؛ النصف األ ّول من القرن العشرين -إن «شــجرة الزيتــون هــي الوثيقــة املا ّديــة للتاريــخ» ،بتعبيــر ديفيــد أوركهــارت (1850م)،
ّ
وهــو تعبيــر ،ومنــذ أقــدم العصــور ،يصـ ُّح علــى فلســطني عامــة ،وعلــى جبل نابلــس خاصة،
وذلــك العتمــاد أهاليــه األكبــر عليها.
واليــوم تعتبــر شــجرة الزيتــون أيقونــة وطنيــة عنــد الفلســطينيني .فانتشــارها الكثيــف
يف التــال واألوديــة ،وكذلــك عمــره املمعــن يف الدهــور ،يرمــزان إلــى الرســوخ والتج ـ ّذر،
واالنتمــاء ،والبقــاء علــى الرغــم مــن الصعوبــات كا ّفــة .وهــي ترمــز أيضــاً إلــى تاريــخ
ـرق يف القــدم ،حــن كانــوا فالحــن أحــرا َر ،يعيشــون مــن ثمــار األرض
للفلســطينيني مغـ ٍ
أن أهميــة شــجرة الزيتــون يف الوعــي السياســي
وغاللهــا .ومــن ســخرية املقاديــرّ ،
الفلســطيني تزايــدت بنســبة معاكســة ألهميتهــا يف احليــاة املاديــة .ففــي الوقــت احلاضــر،
لــم يبـ َق إ ّال قلــة قليلــة مــن الفلســطينيني الذيــن يكســبون رزقهــم مــن الزراعــة ،وقلّــة أقــل
ممــن يعتمــدون علــى الزيتــون حصــراً يف معيشــتهم .وحتــى صابــون نابلــس الشــهير ،بــات
يُصنــع معظمــه اليــوم مــن زيــت زيتــون مســتورد(.((2
( ((2دوماني ص؛ ()149 ،148
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ُ
يتون نابلسُ ..
وصابونها..
وزيتها
َز
ُ
يف الوقــت الــذي اســتح ّرت فيــه املنافســة األوروبيــة ركــود قطاعــات صناعيــة أخــرى،
أصبحــت صناعــة الصابــون القطــاع االقتصــادي األكثــر ديناميــة وهيمنــة ،فقــد ازداد
عــدد املَصابــن العاملــة بكامــل طاقتهــا يف نابلــس ثالثــة أضعــاف ،وزاد حجــم اإلنتــاج أربعة
أضعــاف تقريب ـاً ،وتصاعــدت أثمــان املصابــن بســرعة هائلــة .ولــم يكــن ذلــك جــزءاً مــن
إن إنتــاج الصابــون قــد انخفــض
انبعــاث عــام لصناعــة الصابــون يف ســورية الكبــرى .بــل ّ
انخفاضـاً حــاداً ،يف جميــع مــدن وبلــدات املنطقــة ،مــع إمــكان اســتثناء نابلــس.
وتصعــب املبالغــة يف تقديــر أهميــة هــذه التطــورات يف فهــم اقتصــاد نابلــس السياســي،
والتغيــر يف دور جماعــة التجــار .فرمبــا بــزَّت نابلــس مــدن الســاحل املتناميــة ،خــال
ـت
القــرن التاســع عشــر ،كمــا بـزَّت معظــم املناطــق الداخليــة يف ســورية الكبــرى ،ورمبــا َفـ ّ
مــن عضدهــا اســتيراد البضائــع األوروبيــة .لكــن مــادام كان ث ّمــة ســوق ميكــن االهتــداء
وصنايعيهــا لــم يتــر ّددوا يف اســتثمار املــال
إليهــا ،وربــح ميكــن أن يُجتنــى ،فـ ّ
ـإن جتــار نابلــس َ
يف الصناعــات احملليــة ،ولــم يته ّيبــوه.
وقــد تضافــر عــدد كثيــر مــن العوامــل علــى دفــع هــذه الصناعــة إلــى األمــام .فالصابون
كان يُصنــع مــن زيــت الزيتــون ،رأس املنتوجــات الزراعيــة يف جبــل نابلــس .وهــذا مــا جعــل
إنتــاج الصابــون أفعــل الســبل الســتغالل فائــض الريــف ،وأهــم مصــادر الثــروة يف جبــل
إن نابلــس تقــع علــى ُقــرب مالئــم مــن الضفــة الشــرقية لنهــر األردن ،حيــث
نابلــس .ثــم ّ
كانــت املصــدر الثانــي للمــادة اخلــام ،مــن حيــث األهميــة ،وهــي نبتــة احلــرض ،التــي تنمــو
هنــاك بكميــات كبيــرة ،والتــي كان رمادهــا يش ـ ّكل الصــودا القلويــة الطبيعيــة املعروفــة
بالقلــو.
كانــت صناعــة الصابــون تســتلزم رأس مــال كبيــراً ،وتنطــوي علــى هوامــش ربح واســعة.
وكانــت ،مــن حيــث هــي حقــل اســتثمار فائــق املالءمــة ،لتركيــز الثــروة اجلــاري يف جبــل
نابلــس ،بدي ـ ً
ا مغري ـاً مــن األنشــطة الصناعيــة احملليــة األخــرى ،كإنتــاج األقمشــة الــذي
كان بــدأ يتأ ّثــر بوطــأة املنافســة اإلقليميــة واألوروبيــة ،ولــم ينحصــر تركيــز الثــروة داخــل
جماعــة التجــار فحســب ،بــل َشــمل ك ّل عائلــة جتــار علــى حــدة أيضـاً.
كانــت املَصابــن موضــع تقديــر عــال ،ألنهــا كانــت أكبــر مؤسســات اإلئتمــان يف جبــل
نابلــس وأه ّمهــا ،ولــذا كانــت تعمــل عمــل املصــارف .فقــد كان قســط كبيــر مــن زيــت
زيتــون املنطقــة يُخـزَّن يف اآلبــار الكبيــرة املتعـ ّددة ،احملفــورة حتــت ك ّل مصبنــة .ولــم تكــن
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هــذه اآلبــار تســتخدم لتخزيــن زيــت الزيتــون املعـ ّد لصناعــة الصابــون فحســب ،بــل كانــت
تســتعمل أيض ـاً لإليــداع والســحب مــن قبــل الفالحــن والتجــار ،وحتــى مــن قبــل جبــاة
الضرائــب احلكوميــة احمللّيــن ،الذيــن كثيــراً مــا كانــوا يســتوفون الرســوم زيتـاً .وملّــا كان
أصحــاب املصابــن يُســلِّفون الفالحــن املــا َل مق ّدمــاً علــى املواســم املأمولــة ،بواســطة
عقــود التســليم ،فقــد كانــوا يق ّدمــون تســليفات مرتفعــة الفائــدة .ومثلمــا اقتطــع جتــار
األقمشــة جيوبـاً جغرافيــة مــن الزبائــن يف ريــف نابلــس ،فقــد كان لــك ّل مصبنــة زبائــن مــن
قــرى مع ّينــة.
كان االســتثمار يف إنتــاج الصابــون ،بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن كان لديهــم مبالــغ
كبيــرة مــن رأس املــال ،وقــدر قليــل مــن النفــوذ السياســي ،عم ـ ً
ا ينطــوي علــى القليــل
ألن نوعيــة صابــون نابلــس كانــت تضمــن لــه طلبـاً قويـاً وثابتـاً يف األســواق
مــن املجازفــةّ ،
أن نابلــس كانــت معروفــة بإنتــاج الصابــون منــذ
اإلقليميــة ،وال ســيما يف مصــر .والواقــع ّ
القــرن الرابــع عشــر علــى األقــل ،وكانــت شــهرة صابونهــا قــد اســتق ّرت منــذ زمــن بعيــد
قبــل احلكــم العثمانــي.
الصابــون النابلســي علــى شــهرته ،بأ ّنــه األفضــل يف ســورية الكبــرى خــال
حافــظ َ
العهــد العثمانــي ومــا بعــده ،إ ْن لــم ي ُكــن إلــى مــا أبعــد مــن ذلــك(.((2
للتجــار يف مدينــة نابلــس ذاتهــا .ومــع
اشــتملت صناعــة الصابــون علــى إقامــة قاعــدة ّ
أواســط القــرن التاســع عشــر ،كان قــد تبلــور يف جبــل نابلــس نخبــة جديــدة مر ّكبــة،
محورهــا جماعــة التجــار.

كانــت القــوة السياســية ،بحســب مــا توحــي بــه هــذه الصفقــات تضمينـاً ،بالغــة األهمية
ألن أصحــاب املصابــن كانــوا بحاجــة إلــى نفــوذ كبيــر ،ليجمعــوا بــن
إلنتــاج الصابــونّ ،
عناصــر اإلنتــاج وقــواه املتعـ ّددة .فقــد كان عليهــم أن بينــوا شــبكة مع ّقــدة ،تضــم مجموعــة
واســعة مــن الفئــات االجتماعيــة املتف ّرقــة جغرافيـاً ،كــي يضمنــوا اإلمــداد الــكايف والقــوى
العاملــة ،وهــي:
●فالحــون يف جبــل نابلــس وعجلــون ،يُنتجــون زيــت الزيتــون ِ
والشــيد (العنصــر
املكــ ّون الثالــث) وينقلونهمــا.
●جماعــة مــن البــدو علــى الض ّفــة الشــرق ّية لنهــر األردن جتمــع كميــات كبيــرة مــن
نبــات احلــرض ،حلرقهــا ونقــل الرمــاد إلــى نابلــس ،بقوافــل كبيــرة.
( ((2دوماني ص؛ ()217 ،216
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ّ
ويوضبونه.
ويقطعونه
●فِ َر ٌق من احلرف ّيني والع ّمال ،يطبخون الصابون
ّ
●جتــا ٌر يشــترون الزيــت ،ويطلبــون طبخــات مــن الصابــون ،ويُشــغلّون شــبكات جتــارة
إقليمية.
فلــوال تو ّفــر احلــد األدنــى مــن القــوة السياســية أو ،علــى األق ـ ّل ،املدخــل إلــى هــذه
التجــار االســتثمار املك ّثــف يف إنتــاج الصابــون ،ولكانــت
القــوة ،ملــا كان يف قــدرة جماعــة ّ
املزايــا الطبيعيــة للمدينــة قليلــة القيمــة ،قياسـاً ببعــض مراكــز إنتــاج الصابــون األخــرى.
وقــد اكتســبت العالقــة الوثيقــة ،بــن السياســة وإنتــاج الصابــون ،أهميــة إضافيــة،
يف أثنــاء فتــرة اإلصالحــات العثمانيــة ،يــوم وصلــت جماعــة التجــار إلــى املناصــب
السياســية(.((2
الصابون واالقتصاد..
َ
ث ّمــة ثالثــة عناصــر جعلــت إنتــاج الصابــون يف نابلــس صناعــة تســتلزم رأس مــال كبيــر،
وهي:
أ ّولهــا األصــول الثابتــة؛ املَبنــى الضخــم ،واآلبــار لتخزيــن الزيــت ،والقِ ـ ْدر النحاســية
الكبيــرة لطبــخ الصابــون ،وكانــت باهظــة التكلفــة ،مــن حيــث الشــراء والبنــاء والصيانــة.
أن الصابــون كان يُطبـ ُخ بكميــات كبيــرة ،تســتلتزم توظيفـاً ماليـاً أ ّول ّيـاً وافــراً
ثانيهــاّ ،

يف املــواد األوليــة.

التجــار علــى
 ثالثهــا ،أ ّنــهّ ،ربــا ،كان ميـ ُّر عامــان أو ثالثــة أعــوام ،قبــل أن يحصــل ّ
إيــرادات مــن رأس املــال الــذي ّ
وظفــوه.
لــك ّل مــا َســبق ،كان الب ـ ّد مــن تهيئــة املــواد األوليــة قبــل عــام مــن بــدء التصنيــع ،كــي
وتفيفــه ،وتَوضيبــهَ ،
ض َمــن اإلمــداد الــكايف .وكانــت عمليــة َطبــخ الصابــونَ ،
وشــحنه،
يُ ْ
وبَيعــه ،تســتلزم عام ـاً آخــر علــى األق ـ ّل.
لذلــك ،كان الب ـ ّد مــن تراكــم رأس املــال ،واملشــاركة فيــه علــى ع ـ ّدة مســتويات ،مــن
أجــل جمــع املبلــغ املطلــوب ملراحــل اإلنتــاج كا ّفــة .وفيمــا عــدا بعــض االســتثناءات النــادرة،
ـإن تقســيم العمــل األساســي ،فيمــا يختــص بتوظيــف رأس املــال ،حتــى أوائــل القــرن
فـ ّ
التجــار ،الذيــن ق ّدمــوا الطلبــات إلنتــاج الصابــون ،وو ّفــروا
التاســع عشــر ،كان يتــوزّع بــن ّ
(((2دوماني ص؛ ()226 ،225 ،224
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أغلــى املــواد األوليــة والزيــت ،وبــن أصحــاب املصابــن ،الذيــن ق ّدمــوا املــكان والقــوى
العاملــة واملــواد األوليــة األخــرى .وحيــث ســادت املشــاركة ضمــن كل فريــق ،فقــد كانــت
املصابــن ملكيــات مشــتركة ،يف أغلــب األحيــان ،كمــا كان ّ
جتــار الزيــت يجمعــون مواردهــم
ويدمجونهــا ،للتعاقــد علــى طبخــة الصابــون (وكانــت ك ّل طبخــة تســتهلك أكثــر مــن خمســة
أطنــان مــن زيــت الزيتــون).
وقــد أ ّدت عمليــة تراكــم الثــروة يف نابلــس ،حتــى أواســط القــرن التاســع عشــر ،إلــى
االندمــاج العمــودي لهــذه الصناعــة ،بحيــث بــات بعــض األفــراد مي ـ ّول مبفــرده مراحــل
ـض هــذا التطـ ّور إلــى تغيــرات نوعيــة يف عمليــة اإلنتــاج ،التــي بَقيــت،
اإلنتــاج كا ّفــة .ولــم يُفـ ِ
علــى نحــو الفـ ٍـت ،علــى حالهــا خــال العهــد العثمانــي كلّــه ،وإلــى حـ ٍّـد كبيــر حتــى اليــوم.
وكان األبلــغ داللــة هــو تزايــد عــدد املَصابــن ،وارتفــاع أثمانهــا ،ومثلهمــا حجــم اإلنتــاج(.((2
وممــا يرتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً بتوســع إنتــاج الصابــون ،هــو تر ّكــز الثــروة عنــد جماعــة
التجــار ،وهــي العمليــة التــي أ ّدت إلــى االندمــاج العمــودي لإلنتــاج ،يف أواســط القــرن
ّ
التاســع عشــر(.((2
َد ُ
الصابون والنسيج االجتماعي..
ورة إنتاج َ
كان تراتــب الفئــات االجتماعيــة املنخرطــة يف عمليــة إنتــاج الصابــون يشــبه (التنانيــر؛
األهرامــات) ،وهــي مكعبــات الصابــون املك ّدســة علــى شــكل مخروطــات بغيــة التجفيــف
(انظــر صــورة َمصبنــة آل املصــري 1940م) ،املنتصبــة كاحلـ ّراس الصامتــن يف املَفــرش.
ففــي القاعــدة ،التــي حتمــل البنيــة كلّهــا ،كان الفالحــون الذيــن أنتجــوا زيــت الزيتــون،
والبــدو الــذي ز ّودوا املَصابــن بالقلــو ،والع ّمــال غيــر املَهــرة .وفوقهــم ،كانــت الفئــات
املتن ّوعــة مــن السماســرة وصغــار التجــار ،الذيــن عملــوا عمــل أطــراف أخطبــوط عمــاق؛
ُشــراةُ وباع ـ ٌة صغــار؛ دائنــون؛ وكالء؛ مراقبــون.
يف الطبقــة الثانيــة ،كانــت تنتشــر مجموعــة صغيــرة مــن عمــال ّالصابــن ،املَهــرة وأشــباه
املَهــرة ،وهــم الذيــن كانــوا ُيســكون بامله ّمــات املركزيــة يف صناعــة الصابــون .وكان موقعهم
يتو ّقــف علــى تراتبيــة داخليــة ،تقــوم علــى نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه ،واملنشــأ العائلــي،
وعالقــات الــوالء بأصحــاب املَصابــن .وتتجلّــى قدرتهــم علــى أن يقتطعــوا ألنفســهم ،مــع
مــرور الزمــن ،ح ّيــزاً مم َّيــزاً يف أ ّنهــم كانــوا ،يف معظمهــم ،ينتمــون إلــى عائــات احتكــرت
( ((2دوماني ص؛ ()227
( ((2دوماني ص؛ ()228

40

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

مختلــف مراحــل اإلنتــاج ،منــذ زمــن بعيــد ،قبــل القــرن التاســع عشــر ،حتــى فتــرة االنتــداب
البريطانــي يف القــرن العشــرين .وبالقــرب مــن ق ّمــة ال َهــرم نفســها ،كان هنــاك ّ
جتــار
الصابــون ،الذيــن كانــوا يق ّدمــون الزيــتُ ،فــرادى أو جماعــاتَ ،
وطلبيــات َطبخــه صابونـاً،
ويُس ـ ّوقون الصابــون .وكان الكثيــر مــن هــؤالء التجــار يتعاملــون أص ـ ً
ا ببضائــع أخــرى،
فقــد كان بينهــم معظــم جتــار األقمشــة باجلملــة .ويف الق ّمــة ،كان أصحــاب املَصابــن،
الذيــن ق ّدمــوا مــع شــركائهم مواقــع اإلنتــاج وجتهيــزات املــواد األوليــة كلّهــا عــدا الزيــت،
كمــا أشــرفوا علــى تنظيــم اإلنتــاج .وقــد ض ّمــت الصفــوة الداخليــة منهــم ،حتــى أوائــل
القــرن التاســع عشــر ،العائــات احلاكمــة ووجــوه رجــال الديــن .ومــن جميــع الفئــات
االجتماعيــة املنخرطــة يف إنتــاج الصابــون يف جبــل نابلــس ،منــذ أواخــر القــرن الثامــن
ـإن أكثــر مــا هــو معــروف هــو عــن أصحــاب
عشــر حتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر ،فـ ّ
املصابــن ،وإلــى درجــة أقــل عــن ّ
جتــار الزيــت .وذلــك بســبب مــا َخلّفتــه مــن وثائــق كلّمــا
اشــترى فــرد منهمــا عقــاراً ،أو باعــه ،أو بادلــه بغيــره ،فضـ ً
ا عــن الدعــاوى ،واملعاريــض،
و/أو تســجيل تركــة فــرد منهمــا يف احملكمــة.
ُع ّمال ا َملصابن..
لــم يكــن إنتــاج الصابــون عمليــة حتتــاج إلــى قــوى عاملــة كثيــرة العــدد ،ولــم يكــن يتطلّب
مجموعــة واســعة مــن العمــال املَهــرة ،كمــا أنــه لــم يُو ّلــد إ ّال القليــل مــن الصناعــات املتّصلــة
بــه .وفيمــا عــد األصــول الثابتــة ،كانــت التجهيــزات ،مــن رفــوش ،ودالء ،وجــرار ،وأجــران،
خاصــة.
ومد ّقــات ،ودكشــاب (محــراك) ،مســائ َل بســيطة ،ولــم تســتلزم تصاميــم أو نوعيــة
ّ
تخصــص بعــض احلرفيــن ،ومعظمهــم مــن آل الفطايــر والشــامي ،بصنــع أكيــاس
وقــد
ّ
صلبــة ،مص ّممــة لتخفيــض االحتــكاك بــن مكعبــات الصابــون إلــى أدنــى حــد ،لتحافــظ
علــى وزنهــا وشــكلها ،خــال الرحلــة الطويلــة إلــى مصــر واألســواق اإلقليميــة ،أ ّمــأ القِ ـ ْدر
النحاســية ،فكانــت تخــدم أعوامـاً طويلــة ،ومــا مــن داللــة علــى أ ّنهــا كانــت تُصنــع محليـاً
يف مشــاغل
متخصصــة (.((2
ّ
أصحاب ا َملصابن..
ُ
َشـ ّكل أصحــاب املصابــن ،يف مدينــة صغيــرة بحجــم نابلــس ،ناديـاً محــدود العضويــة،
قوامــه أعضــاء أقويــاء ،جمعــوا النفــوذ السياســي والثــروة واملكانــة االجتماعيــة املرموقــة.
وكانــت آل ّيتــان متضافرتــان تتحكمــان يف الدخــول إلــى هــذا النــادي احملــدود العضويــة،
( ((2دوماني ص؛ ()240 ،239
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وهــي؛ التحــ ّول الهيكلــي الطويــل األجــل يف املجتمــع النابلســي ،مــن جهــة ،والتحــ ّوالت
املفاجئــة نســبياً يف ميــزان القــوى داخــل النخبــة احلاكمــة ،مــن جهــة أخــرى.
كانــت هاتــان اآلليتــان مترابطتــن ،كمــا كانــت كل واحــدة منهمــا تع ـزّز األخــرى .وقــد
كان لتفاعلهمــا ،خــال القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر ،أثــر اندماجــي؛ فقــد
أفضتــا ،علــى نحــو ال يُقــا َوم ،إلــى بــروز نخبــة واحــدة ذات قاعــدة ماديــة مشــتركة .وميكــن
أن يبصــر املــرء هــذا األثــر االندماجــي بوضــوح يف حــال العائــات احلاكمــة القدميــة،
التــي أفلحــت يف احلفــاظ علــى موطــىء قــدم لهــا يف النــادي احملــدود العضويــة ،طــوال
العهــد العثمانــي .ومــا اســتمرار عضويتهــا يف األســاس إ ّال ثمــرة مــن ثمــار التح ـ ّول يف
قاعدتهــا املاديــة .إذ باتــت هــذه العائــات احلاكمــة القدميــة ،التــي تكيفــت تكيفـاً ناجحـاً،
وفــق التغيــرات يف االقتصــاد السياســي جلبــل نابلــس ،تشــبه التجــار بصــورة متزايــدة
يف ك ّل شــيء إ ّال يف االســم والســمعة أو ،بعبــارة أدق ،مــا كان يعنيــه كــون املــرء تاجــراً يف
أواســط القــرن التاســع عشــر(.((3
ـت وحت ّولــه إلــى صابــون ،منــذ مئــات الســنني.
مــا َف ِتئَــت َمصاب ـ ُن نابلــس تطبــخ الزيـ َ
التوســع والنمــو النشــيط.
ـج ُل بُــرو َز فتــرة اســتثنائية مــن
غيــر ّ
أن القــرن التاســع عشــر يُسـ ّ
ّ
فبينمــا كانــت املناطــق الداخليــة مــن األراضــي العثمانيــة تتهــاوى كالفرائــس ،أمــام منــط
جديــد مــن التجــارة ،يَســتخدم املــدن الســاحلية المتصــاص املــواد األوليــة ،ويطــرح بضائــع
مســتوردة بــدالً منهــا ،أفلــح قطــاع صناعــي قــدمي يف مدينــة داخليــة صغيــرة (نابلــس) يف
النمـ ّو واالزدهــار ،مــن دون إدخــال تكنولوجيــا جديــدة ،أو تطويــر تقنيــات حديثــة ،أو فتــح
أســواق جديــدة ،أو االعتمــاد علــى توظيــف رأس مــال أجنبــي .وقــد ّ
نظــم هــذا التوســع
ّ
جتــار الداخــل ،الذيــن حصلــوا باســتمرار علــى كميــات كبيــرة ومتزايــدة باطــراد مــن زيــت
الزيتــون ،والذيــن أداروا شــبكات واســعة النطــاق ،ال س ـ ّيما مــع مصــر واألناضــول وشــبه
اجلزيــرة العربيــة ،وأقامــوا عالقــات مــع قبائــل بدويــة وفالحــن ومدين ّيــن علــى الضفــة
الشــرقية مــن نهــر األردن؛ وهــي منطقــة لــم تســيطر عليهــا احلكومــة العثمانيــة نفســها،
وال حتــى بأدنــى درجــات الســيطرة ،إ ّال يف الربــع األخيــر مــن القــرن التاســع عشــر.
توســع صناعــة الصابــون مــع تركيــز الثــروة ،واندمــاج عناصــر اإلنتــاج على
و َكمــا ترافــق ّ
اختالفهــا ،كذلــك ذابــت احلــدود بــن الســلطة السياســية والثــروة واملكانــة االجتماعيــة،
مح ّولــة ُطـ ُر َق التحـ ّول االجتماعــي ،التــي كانــت مختلفــة ومتمايــزة فيمــا مضــى ،إلــى جــا ّدة
التجــار إلــى نــادي أصحــاب املصابــن،
واحــدة باتــت تهيمــن عليهــا الثــروة .فقــد كان تسـلّل ّ
( ((3دوماني ص؛ ()247
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احملــدود العضويــة ،قــد بــدأ قبــل االحتــال املصــري ،ومثلــه متامـاً كانــت املرحلــة األولــى
توســع إنتــاج الصابــون .وقــد كان مــن شــأن األجــواء السياســية اجلديــدة،
املتماســكة مــن ّ
املتو ّلــدة يف الثالثين ّيــات مــن القــرن التاســع عشــر ،ثــم املســتم ّرة بفضــل أنشــطة املَر َكــزة،
التــي قامــت بهــا احلكومــة العثمانيــة وبرامجهــا اإلصالحيــة ،أن بَلــو َرت نخبــ ًة ُمر ّكبــ ًة
وحـ ّددت
التجــار ،كمــا شـ ّكلت أيضـاً تلــك الفتــرة َ
جديــدة يف جبــل نابلــس ،قوامهــا جماعــة ّ
نظــرة مدينــة نابلــس وأهلهــا ونخبتهــا التجاريــة إلــى العالــم(.((3
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بلدية نابلس في العهد العثماني 1918-1868م
د .مروان محمد حمدان االقرع

(((

امللخص
تــدور هــذه املقالــة حــول بلديــة نابلــس التــي تأسســت يف عــام 1868م حيــث أســهمت
البلديــة يف نهضــة املدينــة يف مختلــف اجلوانــب االداريــة ،والتعليميــة ،واالقتصاديــة،
وتناغمــت مــع الواقــع اجلديــد الــذي شــهدته الدولــة العثمانيــة بعــد صــدور قانــون
الواليــات وقانــون البلديــات ،وتعاقبــت علــى البلديــة مجالــس بلديــة متعــددة منــذ إنشــائها
الــى عــام 1918م تاريــخ االحتــال اإلجنليــزي للمدينــة ،لقــد تنوعــت أعمــال البلديــة مــن
نواحــي عديــدة ،أهمهــا :اجلانــب العمرانــي ،والهندســي ،واجلانــب الصحــي ،والتعليمــي،
والثقــايف ،واالجتماعــي.
املقدمة:
تعــد هــذه الفتــرة الزمنيــة التــي عايشــتها املدينــة ،مــن أهــم الفتــرات الزمنيــة ،التــي
كان لهــا دور بــارز يف رســم الصــورة املســتقبلية للمدينــة حيــث شــهدت املدينــة نهضــة
عمرانيــة وفــق أســس هندســية حديثــة أســهمت يف تنظيــم الشــوارع والبيــوت واحملــات
التجاريــة ،كمــا تطــور التعليــم ،وأســس عــدد مــن املــدارس ،وحتســن الوضــح الصحــي ،مــع
إنشــاء املستشــفى الوطنــي ،وعلــى الصعيــد االجتماعــي أســهمت البلديــة يف مســاعدة
الفقــراء والغربــاء ،الذيــن تقطعــت بهــم الســبل.
تعــددت املجالــس البلديــة خــال فتــرة الدراســة ،وتعــددت أعمــال البلديــة ،التــي واكبت
احلالــة العامــة التــي ســادت الدولــة العثمانيــة لتشــمل خدمــات واســعة؛ حيــث نظمــت
اجلانــب املعمــاري ،وعملــت علــى تنظيــم املدينــة ،ودعمــت القطــاع التعليمــي والصحــي
والثقــايف ،وعملــت علــى إنشــاء بنيــة حتتيــة قويــة حتافــظ علــى مكانــة املدينــة مــن حيــث
العمــق التاريخــي للمدينــة كمركــز للــواء نابلــس وعلــى مكانتهــا التجاريــة واالقتصاديــة ممــا
شــكل أهميــة خاصــة للمدينــة ،ولدورهــا يف محيطهــا.
((( باحث يف التاريخ
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النشأة والتطور:
تأسســت بلديــة نابلــس يف عــام 1285ه1868/مـــ((( ،وذلــك بعــد انشــاء بلديــة القــدس
الشــريف ،بخمــس ســنوات ،حيــث كانــت ثانــي بلديــة تأســس بعــد بلديــة العاصمــة
إســطنبول ،ولــم يكــن للبلديــات قانــون ينظــم عملهــا ،إلــى أن صــدر قانــون الواليــات يف
عــام 1864م وقانــون البلديــات 1877م ،الــذي نظــم عملهــا ،وأصبــح دســتوراً لهــا(((،كان
مقــر البلديــة موجــوداً داخــل مقــر احلكومــة العثمانيــة يف محلــة القريــون((( ،وقــد اختيــر
الشــيخ "محمــد تفاحــة احلســيني" ،الــذي كان قائمقــام نقيــب األشــراف((( ،أول رئيــس
لبلديــة نابلــس((( ،وأمــا أعضــاء البلديــة فهــم :علــي طوقــان ،وســليمان طوقــان ،وعبــد
الفتــاح النمــر ،وحســن عبــد الهــادي ،ومحمــد البســطامي ،وعبداللطيــف عبدالهــادي،
وبشــير طوقــان ،و وتوفيــق حمــاد ،ومحمــد عبــده(((.
ـص
أصــدرت الدولــة العثمانيــة قانونـاً يخــص البلديــات يف عام(1288هـــ1871/م) وينـ ّ
علــى تشــكيل مجلــس بلــدي للنظــر يف األمــور البلديــة يف املدينــة أو القصبــة التــي تكــون
مركــز الواليــة أو اللــواء أو القضــاء((( ،كمــا حــدد أهــم أعمــال البلديــة وصالحيــات الرئيس
واألعضــاء((( ،ويتألــف مــن رئيــس ،ومعــاون ،وســتة أعضــاء ،وعــدد آخــر مــن األعضــاء
االستشــاريني ،وبــن هــؤالء طبيــب البلديــة ومهندســها ،والكاتــب ،وأمــن الصنــدوق،
ويشــكل عــن طريــق االنتخــاب ،ومــدة انتخــاب الرئيــس واألعضــاء ســنتان ،ويجــري تغييــر
نصفهــم كل ســنة ،ومينــع مــن العضويــة كل مــن كان محكومـاً عليــه يف جنايــة ،أو جنحــة،
أو موظف ـاً ،أو متعهــداً ،أو كان عمــره أقــل مــن عشــرين ســنة(.((1

وينعقــد املجلــس البلــدي مرتــن يف األســبوع (األحــد واألربعــاء) ومــن لــم يحضــر ثــاث
مــرات يعـ ُّد مســتنكفاً( ،((1ومت تشــكيل جلنــة لالنتخابــات مــن أجــل إعــادة انتخابــات نصــف
أعضــاء البلديــة ،وقــد حــدد مــن يصــح لــه االقتــراع بأن يدفع ( )100غرش ويركو يف الســنة،
كمــا ســمح للطوائــف -املســيحية والســامرية -بدخــول اللجنــة واملشــاركة يف االنتخابــات(.((1
((( النمر ،تاريخ ،ج ،3ص.26

((( الدباغ .بالدنا فلسطني ،ج ،10ص.201-200
((( دروزة ،مذكرات ،ج ،1ص.130
((( الراميني ،نابلس ،ص.49

((( النمر ،تاريخ ،ج ،3ص.26

((( املرجع نفسه ،ج ،3ص.27

((( النجار ،االدارة ،ص.256

((( نوفل ،الدستور ،ج ،2ص.402

( ((1عوض ،االدارة ،ص.110 ،109

( ((1نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.21

( ((1نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.61
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كان يعمــل يف البلديــة عــدد مــن املوظفــن ،منهــم أمــن الصنــدوق( ،((1ووظيفتــه عمــل
املوازنــات اخلاصــة يف البلديــة ،وطبيــب البلديــة الــذي كان مســؤوالً عــن مراقبــة احلالــة
الصحيــة داخــل املدينــة ،ومعاقبــة املخالفــن( ،((1ومــن األطبــاء الذيــن عملــوا يف البلديــة
ــن مأمــوراً لتلقيــح
محــرم أفنــدي( ،((1وجرجــي أفنــدي( ،((1وأيــوب جنــم الديــن( ،((1و ُع ّ
اجلــدري ،حيــث كان يقــوم بإعطــاء الطعــم ألهــل املدينــة ومــا حوالهــا مــن القــرى(،((1
كمــا عينــت طبيبــاً بيطريــاً كانــت وظيفتــه تقــوم علــى مراقبــة ذبــح احليوانــات ،ومنــع
ذبــح احليوانــات خــارج الســلخانة ،ومنــع ذبــح احليوانــات املريضــة والضعيفــة( ،((1وعينــت
مهندس ـاً تقــوم وظيفتــه علــى تنظيــم الناحيــة املعماريــة داخــل املدينــة ،وعمــل خريطــة
للمدينــة مــن أجــل شــق الطــرق وتصليــح القائــم منهــا(.((2
وكان هنــاك مأمــور تنويــر يف كل حــارة مــن حــارات املدينــة وظيفتــه إنــارة شــوارع املدينــة
بوســاطة القناديــل ،حيــث كان هنــاك  186قندي ـ ً
ا يف مختلــف حــارات املدينــة( ،((2ومتعهــداً
للنظافــة يف كل حــارة وظيفتــه إخــراج النفايــات خارج املدينة كل صباح( ،((2ومختاراً للبســاتني،
ويف احلــر الشــديد ،وظفــت البلديــة أشــخاصاً لــرش املــاء يف الطريــق؛ حيــث وظفت شــخصني
لــرش املــاء مــن بــاب احلكومــة الــى بوابــة اخلضــر( ،((2كمــا عينــت البلديــة حرس ـاً حلراســة
األســواق ،ودفــع جتــار املدينــة رواتبهــم( ،((2فقــد عــن حــارس حلراســة خــان التجــار ،وســوق
العصايــرة ،وســوق البصــل ،وبلغــت مصاريــف البلديــة يف متــوز عــام 1890م ( )2490قــرش،
وكانــت البلديــة تراقــب موظفيهــا ،وتعاقــب مــن قصــر منهــم يف أداء واجباتهــم(.((2
املجالس البلدية (1868م 1918 -م):
كانــت املجالــس البلديــة ،منــذ 1868م ،تاريــخ تأســيس البلديــة ،إلــى عــام 1918م،
تاريــخ انتهــاء احلكــم العثمانــي علــى املدينــة ،وبدايــة االحتــال اإلجنليــزي ،اســتنادا الــى
( ((1نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.53

( ((1نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.69

( ((1نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.69

( ((1نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.61

( ((1نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.111

( ((1نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.36

( ((1نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص .205
( ((2نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص .61

( ((2نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.206

( ((2نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص .208
( ((2نابلس دفتر1327 ،3/27 ،ه1911/م ،ص .83

( ((2نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.19

( ((2نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص .74
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األرشــيف والســجالت العثمانيــة التــي رصــدت تلــك الفتــرة املهمــة مــن تاريــخ املدينــة،
وفــق اجلــداول اآلتيــة التــي تبــن طبيعــة تلــك املجالــس:
ويف عــام 1286ه1869 -م ،وحســب ســالنامة واليــة ســوريا ،كان املجلــس البلــدي مكونـاً

مــن التاليــة أســماؤهم ،برئاســة الشــيخ محمــد تفاحة(:((2
جدول  :1املجلس البلدي 1286ه1869 -م.

األعضاء
معاون :طوقان زادة
سليمان بك
حسن يعيش أفندي
عبداه قمحية أفندي
أحمد القاسم أفندي
أنطون سويده أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
عبد اللطيف

رئيس املجلس
محمد تفاحة أفندي

عالء الدين زيد أفندي
طبيب أحمد أفندي
أحمد بكري أفندي
بطرس أفندي
الطبيب :صدقة أفندي

وأمــا يف عــام 1288ه1871-م فــكان املجلــس البلــدي مكونـاً مــن القائمــة اآلتيــة ،وكان
أيضـاً برئاســة الشــيخ محمــد تفاحــة(.:((2
جدول  :2املجلس البلدي1288ه1871 -م
رئيس املجلس
الشيخ محمد تفاحة
أفندي

األعضاء
طبيب أحمد أفندي أبو
غزالة
جنيب أفندي اخلماش

عبد السالم أفندي حتميد

إبراهيم أفندي العبدو

أحمد أفندي النابلسي

إلياس أفندي

انطون أفندي سويده
الكاتب وأمني الصندوق:
ناصر أفندي

إسرائيل أفندي

عالء الدين زيد أفندي

( ((2سالنامة والية سوريا ،1286 ،ص .107

( ((2سالنامة والية سوريا1288 ،هـ ،ص.88
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ويف عــام 1291ه1874-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وكان برئاســة عبــد الرحمــن
عبــد الهــادي(:((2
جدول  :3املجلس البلدي 1291ه1874 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد الرحمن أفندي

عالء الدين زيد أفندي

عباس أفندي

جنيب أفندي اخلماش

عبد السالم أفندي

إبراهيم أفندي

حاجي يوسف أفندي

إلياس تيرقاسي أفندي

انطون سويده أفندي

إسرائيل سراوي أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
ناصر أفندي

طبيب :أحمد أفندي

ويف عــام 1292هـــ1875-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وكان برئاســة عبد اللطيف
عبد الهــادي(:((2
جدول  :4املجلس البلدي 1292ه1875 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد اللطيف أفندي

عالء الدين زيد أفندي

عباس أفندي

جنيب أفندي اخلماش

عبد السالم أفندي

إبراهيم أفندي

بدوي أفندي

إلياس تيرقاسي أفندي

انطون سويده أفندي

إسرائيل السراوي أفندي

طبيب :أحمد أفندي

عيسى أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
ناصر أفندي

عبداه أفندي

( ((2سالنامة والية سوريا1291 ،هـ ،ص .90

( ((2سالنامة والية سورية1292 ،هـ ،ص .112
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ويف عام 1293ه 1876-م طرأ تغير على بعض األعضاء وبقي الرئيس كما هو(: ((3
جدول  :5املجلس البلدي 1293ه1876 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد اللطيف أفندي

أحمد أفندي

سليم أفندي

عالء الدين أفندي

اصطفان أفندي

طبيب :أحمد أفندي

خضر أفندي

عبد الرحيم أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
يوسف أفندي
ويف عــام 1294ه 1877-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وكان برئاســة عبــد الفتــاح
النمــر(:((3
جدول  :6املجلس البلدي 1294ه1877 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد الفتاح أفندي

أحمد أفندي

سليم أفندي

عالء الدين أفندي

اصطفان أفندي

طبيب :أحمد أفندي

خضر أفندي

عبد الرحيم أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
يوسف أفندي

( ((3سالنامة والية سوريا1293 ،هـ ،ص.122

( ((3سالنامة والية سوريا1294 ،هـ ،ص .116

50

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

ويف عــام 1295ه1878-مكانــت تشــكيلة املجلــس البلــدي كالتالــي؛ حيــث عــاد عبــد
اللطيــف عبــد الهــادي لرئاســة املجلــس البلــدي(:((3
جدول  :7املجلس البلدي 1295ه1878 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد اللطيف أفندي

ابراهيم فخر الدين أفندي

بكر أفندي

عودة أفندي

اصطفان أفندي

عبد القادر صالح أفندي

خضر أفندي

املفتش :درويش أفندي
أمني الصندوق :يوسف
أفندي

الكاتب :راغب أفندي

ويف عــام 1296ه1879 -م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وبقــي برئاســة عبــد اللطيف
عبــد الهادي(:((3
جدول  :8املجلس البلدي 1295ه1878 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد اللطيف أفندي

سليمان أفندي

بكر أفندي

عودة أفندي

اصطفان أفندي

عبد القادر صالح أفندي

خضر أفندي

املفتش :درويش أفندي
أمني الصندوق :درويش
أفندي

الكاتب :طاهر أفندي

( ((3سالنامة والية سوريا1295 ،هـ ،ص .84

( ((3سالنامة والية سوريا1296 ،هـ ،ص.87
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ويف عــام 1297ه1880-م كان املجلــس البلــدي مكونـاً ممــن يأتــي ،وكان برئاســة حســن
عبد الهــادي(:((3
جدول  :9املجلس البلدي 1295ه1878 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

حسن عبد الهادي أفندي

عالء الدين أفندي

قاسم أفندي

ابراهيم أفندي

عبد اللطيف أفندي

عبداة أفندي

حامد أفندي

محمد أفندي

الطبيب :أحمد أفندي

املفتش :محمد أفندي

الكاتب :أحمد أفندي

احلارس :إبراهيم أفندي
أمني الصندوق :درويش
أفندي

إسماعيل آغا

ويف عــام 1298ه 1881-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وكان أيضـاً برئاســة حســن
عبــد الهــادي(:((3
جدول  :10املجلس البلدي 1298ه1881 -م.
األعضاء

رئيس املجلس

قاسم أفندي

عالء الدين أفندي

حسن عبد الهادي أفندي

عبد اللطيف أفندي

ابراهيم أفندي

حامد أفندي

داود أفندي

الطبيب :أحمد أفندي

محمد أفندي

الكاتب :أحمد أفندي

املفتش :محمد أفندي

ديكري :سعيد آغا

اجلاويش :إبراهيم أفندي
أمني الصندوق :اندراوس
أفندي

( ((3سالنامة والية سوريا1297 ،هـ ،ص .212
( ((3سالنامة والية سوريا1298 ،هـ ،ص.216
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ويف عــام 1299ه 1882-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وبقــي برئاســة حســن عبــد
الهادي(:((3
جدول  :11املجلس البلدي 1298ه1881 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

حسن عبد الهادي أفندي

عالء الدين أفندي

قاسم أفندي

ابراهيم أفندي

الشيخ نعمان أفندي

داود أفندي

حامد أفندي

حسن أفندي

الطبيب :أحمد أفندي

املفتش :محمد أفندي

الكاتب :أحمد أفندي

احلارس :إبراهيم آغا
أمني الصندوق :اندراوس
أفندي

سعيد آغا

ويف عــام  1300ه 1883-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وظــل حســن عبــد الهــادي
رئيساً(:((3
جدول  :12املجلس البلدي 1300ه1883 -م.
رئيس املجلس
حسن عبد الهادي أفندي

األعضاء
عالء الدين أفندي زيد
ابراهيم أفندي
عارف أفندي
يوسف أفندي
املفتش :محمد عزت
أفندي
اجلاوش :ابراهيم آغا
أمني الصندوق :حسن
أفندي

قاسم أفندي
الشيخ نعمان أفندي
حامد أفندي
الطبيب :أحمد أفندي
الكاتب :أحمد أفندي
احلارس :سعيد آغا

( ((3سالنامة والية سوريا1299 ،هـ ،ص.239
( ((3سالنامة والية سوريا1300 ،هـ.238 ،
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ويف عــام 1301ه 1884-م كان املجلــس مكونـاً ممــن يأتــي ،وظــل حســن عبــد الهــادي
رئيس ـاً له(:((3
جدول  :13املجلس البلدي 1301ه1884 -م.
األعضاء

رئيس املجلس

قاسم أفندي

عالء الدين أفندي زيد

حسن عبد الهادي أفندي

الشيخ نعمان أفندي

ابراهيم أفندي

حامد أفندي

عارف أفندي

الطبيب :أحمد أفندي

يوسف أفندي
أمني الصندوق :حسني
أفندي
املفتش :محمد عزت
أفندي

الكاتب :أحمد أفندي

ويف عــام 1302ه 1885-م كان املجلــس البلــدي مكونـاً ممــن يأتــي ،وظــل حســن عبــد
الهــادي رئيسـاً(:((3
جدول  :14املجلس البلدي 1302ه1885 -م.
األعضاء

رئيس املجلس

قاسم أفندي

عالء الدين أفندي زيد

حسن عبد الهادي أفندي

الشيخ نعمان أفندي

ابراهيم أفندي

حامد أفندي

عارف أفندي

الطبيب :أحمد أفندي

يوسف أفندي
أمني الصندق :اندراوس
أفندي

الكاتب :أحمد أفندي

( ((3سالنامة والية سوريا1301 ،هـ ،ص.185
( ((3سالنامة والية سوريا1302 ،هـ ،ص.176
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ويف عــام 1303ه 1886-م كان املجلــس البلــدي يتشــكل كمــا يلــي برئاســة شــريف
طوقــان(:((4
جدول  :15املجلس البلدي 1303ه1886 -م.
األعضاء

رئيس املجلس

ابراهيم أفندي

عالء الدين أفندي زيد

شريف طوقان بك

محمد أفندي

إسماعيل بك

يوسف أفندي

عارف أفندي

الطبيب :ابراهيم أفندي

الكاتب :أحمد أفندي
أمني الصندوق :سليم
أفندي

ويف عــام 1311ه1893-م كان املجلــس البلــدي علــى اآلتــي ،وكان عبــد اللطيــف عبــد
الهــادي رئيسـاً لــه(:((4
جدول  :16املجلس البلدي 1311ه1893 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد اللطيف أفندي

عبد السالم احلنبلي
أفندي

إسماعيل الشافعي بك

حسن املنياوي أفندي

الطبيب :محرم أفندي

محمد الشرابي أفندي

محمد قناديلو أفندي

الكاتب :أحمد عتمة
أفندي
أمني الصندوق :أمني
كاملي أفندي

عثمان السايح أفندي
املفتش :محمد فيتاني
أفندي

( ((4سالنامة والية سوريا1303 ،هـ ،ص .166
( ((4سالنامة والية بيروت1311 ،هـ ،ص.190
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ويف عامــي 1317ه 1899 -م1318 /ه1900-م كان املجلــس البلــدي علــى النحــو اآلتي،
وبقــي عبــد اللطيــف عبــد الهادي رئيسـاً لــه(:((4
جدول  :17املجلس البلدي 1317ه1899 -م.
األعضاء

رئيس املجلس

قاسم آغا النمر

الشيخ عالء الدين أفندي

عبد اللطيف أفندي

خضر أفندي اخلماش

إسماعيل بك الشافعي

الطبيب :ارتني أفندي

محمد شرابي أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
أحمد أفندي

ويف عــام 1319ه 1901-م كانــت البلديــة علــى النحــو اآلتــي ،وبقيــت برئاســة عبــد
اللطيــف أفنــدي(:((4
جدول  :18املجلس البلدي 1319ه1901 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

عبد اللطيف أفندي

الشيخ عالء الدين أفندي

قاسم آغا النمر

إسماعيل بك الشافعي

سليمان الصمادي أفندي

محمد شرابي أفندي
عبد السالم احلنبلي
أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
أحمد أفندي

سليم اجلوهري أفندي
الطبيب :محرم أفندي

( ((4سالنامة والية بيروت1317 ،هـ ،ص .213

( ((4سالنامة والية بيروت1319 ،هـ ،ص.170-169
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ويف عــام 1322ه1904-م كان املجلــس البلــدي علــى النحــو اآلتــي ،وكان برئاســة توفيــق
حماد(:((4
جدول  :19املجلس البلدي 1322ه1904 -م.
رئيس املجلس

األعضاء

توفيق حماد أفندي

محمد شرابي أفندي

رامز النمر آغا

تقي الدين عرفات أفندي

عبد احلليم كنعان أفندي

الكاتب :أحمد أفندي

طاهر كمال أفندي

الكاتب وأمني الصندوق:
محمد سعيد أفندي
ويف عــام 1324ه1906-م كان املجلــس البلــد علــى النحــو الســابق برئاســة توفيــق
حمــاد(:((4
جدول  :20املجلس البلدي 1324ه1906 -م.
األعضاء

رئيس املجلس

الشيخ عالء الدين أفندي

محمد شرابي أفندي

توفيق حماد أفندي

طاهر كمال أفندي

محي الدين أفندي

الطبيب :نشأت أفندي

الكاتب :أحمد أفندي
الكاتب وأمني الصندوق:
محمد سعيد أفندي

( ((4سالنامة والية بيروت1322 ،هـ ،ص .229
( ((4سالنامة والية بيروت1324 ،هـ ،ص.332
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ويف عــام 1326ه  1908-كان املجلــس علــى النحــو اآلتــي ،وظــل حتــت رئاســة توفيــق
حمــاد(:((4
جدول  :21املجلس البلدي 1326ه1908 -م.
الشيخ عالء الدين
أفندي
طاهر كمال أفندي
الطبيب :نشأت أفندي
املفتش :محمد أفندي

األعضاء

رئيس املجلس

محمد شرابي أفندي

توفيق حماد أفندي

محي الدين أفندي
الكاتب :أحمد أفندي
أمني الصندوق :سعيد
أفندي

ويف عــام 1908م عــن محمــد عبــده ،الــذي أعفــي مــن منصبــه(،((4ويف عــام 1328هـــ
1910م كان املجلــس البلــدي برئاســة عبــد اللطيــف عبــد الهــادي( ،((4ويف عــام 1330هـــ 1912م
الــى 1331هـــ 1912م كان رئيــس املجلــس البلــدي حيــدر علــي طوقــان( ،((4وعضويــة محمــد
نــور الديــن العكــر( ،((5ويف عــام 1912م كان كمــال الديــن عرفــات ،ويف عــام 1913م يوســف
التميمــي ،ومــن عــام 1913م الــى عــام 1915م كان حســن حمــاد ،ومــن عــام 1915م الــى عــام
1918م ،بدايــة احلــرب العامليــة األولــى الــى عــام 1918م ،عــدد مــن الشــخصيات مت تعيينهــم
بــدون انتخابــات ،وهــم "بشــير الشــرابي ،وكمــال الديــن عرفــات ،واحمــد مختــار القبانــي،
ويوســف التميمــي ،وحيــدر طوقــان ،ومنــر حمــاد ،وســليمان الصمــادي ،وطاهــر احلجــاوي"(.((5

( ((4سالنامة والية بيروت1326 ،هـ ،ص.335

( ((4نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.161

( ((4سجالت احملكمة الشرعية ،نابلس ،سجل  43ب1328 ،هـ ،ص .13
( ((4سجالت احملكمة الشرعية ،نابلس ،سجل  ،49ص.188
( ((5سجالت احملكمة الشرعية ،نابلس ،سجل  ،46ص .43
( ((5التمام ،بلدية ،ص.40
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أقسام بلدية نابلس
وكانت أعمال البلدية تتمحور حول:
 .١الهندسة واالعمار
كانــت تقــوم بشــق الطــرق اجلديــدة( ،((5وتوســيع القائــم منهــا( ،((5وإذا لــزم األمــر كانــت
تهــدم البيــوت واحملــات مــن أجــل التوســعة ،وكان يتــم تعويــض أصحــاب البيــوت يف كثيــر
مــن األحيــان( ،((5وقــد وســعت طريــق عــن حســن ،وهدمــت بعــض الدكاكــن مــن أجــل
توســعة الشــارع ،وعوضــت املتضرريــن مــن التجــار ،كمــا وســعت طريــق الســوق الشــرقي
وفتحــت طريقـاً مــن نابلــس الــى قريــة رفيديــا ،بعــرض ثالثة أمتــار ،ومنعت التعــدي عليها،
حيــث كانــت البلديــة تفــرض غرامــات علــى مــن يعتــدي ،علــى الطريــق إمــا بالبنــاء( ((5أو
بوضــع بســطات( ،((5أو بربــط احليوانــات( ،((5وكانــت تزيــل التعديــات علــى الطــرق حيــث
قامــت بإزالــة درج بنــي يف الطريــق يف محلــة الغــرب( ،((5ومراقبــة البنــاء وعــدم الســماح
ألحــد بالبنــاء إال بعــد أن يحصــل علــى رخصــة مــن البلديــة( ،((5وفــرض غرامــات علــى
مــن يخالــف ،وألزمتهــم بوقــف البنــاء( ،((6كمــا قامــت بهــدم بعــض بيــوت املخالفــن(،((6
وألزمــت البنائــن بعــدم البنــاء ألي شــخص إال بعــد ان يأخــذ اإلذن مــن البلديــة(،((6
وفرضــت الغرامــة علــى مــن يباشــر البنــاء بــدون إذن مســبق( ،((6كمــا كانــت البلديــة تهــدم
البيــوت املعرضــة للســقوط ،والتــي تشــكل خطــراً علــى األهالــي( ((6وكانــت تســاعد يف
ترميــم البيــوت املتشــققة للفقــراء الذيــن ال يســتطيعون إصــاح بيوتهــم( ،((6وإعــادة بنــاء
جــدر معرضــة للســقوط يشــكل بقاؤهــا خطــراً علــى الســكان؛ حيــث قامــت ببنــاء جداريــن
يف حــارة الشــويترة ،كانــا يشــكالن خطــرا علــى حيــاة النــاس ،ورواد القهــوة(.((6
( ((5نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.130

( ((5نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.32

( ((5نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.208
( ((5نابلس دفتر1319 ،2/27 ،ه1903/م ،ص.4
( ((5نابلس دفتر1308 ،1/27،ه1892/م ،ص.4

( ((5نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.2
( ((5نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892-م ،ص.4

( ((5نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.41

( ((6نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.88

( ((6نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.28

( ((6نابلس دفتر1324 ،4/27،ه1908/م ،ص9

( ((6نابلس دفتر1325 ،6/27 ،ه1909/م ،ص.54

( ((6نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.52

( ((6نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.120

( ((6نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.26
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اســتحدثت البلديــة قســم الهندســة ،الــذي كان يشــرف علــى النشــاط العمرانــي
يف املدينــة( ،((6فعينــت "أمــن العقــاد" مديــر مكتــب دار املعلمــن يف نابلــس -الــذي كانــت
لديــه خبــرة يف أمــور البنــاء -مهندســا للبلديــة يف عام(1330هـــ1914/م)( ،((6فقــام بعمــل
خريطــة للبلديــة ووســعت طــرق املدينــة وفــق هــذه اخلريطــة(.((6
قامــت بتوســعة الطــرق الــى ( )3أمتــار مــن أجــل مــرور العربــات( ،((7وإنــارة شــوارع
املدينــة ،وتشــكيل إدارة مــن أجــل إنــارة األحيــاء والشــوارع( ((7وقــد بلــغ عــدد القناديــل
املوضوعــة يف مدينــة نابلــس ( )186قندي ـ ً
ا ،وضعــت يف أماكــن مختلفــة( ،((7كمــا قامــت
البلديــة بالتعاقــد مــع مقاولــن مــن أجــل اإلنــارة( ((7يتولــون تركيــب القناديــل اجلديــدة
وتغييــر الــكاز والزيــت وإصــاح القناديــل التالفــة( ،((7وكان هنــاك مأمــو ٌر يف كل محلــة
يتولــى أمــور اإلنــارة فيهــا(.((7
وقامــت البلديــة بتعميــر بعــض املســاجد التــي حتتــاج للتعميــر( ،((7وإصــاح عيــون
امليــاه وتغطيتهــا ومنــع إلقــاء القــاذورات فيهــا( ،((7وتعميــر مكتــب الرشــدية( ،((7واملكتــب
االبتدائــي الكبيــر( ،((7وتعميــر مقــام يوســف والكشــف عليــه (،((8وإعمــار عــن األزرق( ((8يف
املدينــة املنــورة ،والتكفــل بكافــة املصاريــف الالزمــة(.((8
تلقــت البلديــة مناقصــة مــن "فيكتــور شــميلفي" عام(1333هـ1914/م) مــن أجل متديد
الكهربــاء إلــى مدينــة نابلــس( ،((8ولقــد وافقــت البلديــة علــى املشــروع الــذي يكلــف ()3500
( ((6نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.64

( ((6نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.61

( ((6نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.207
( ((7نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.130

( ((7نابلس دفتر1319 ،2/27 ،ه1903/م ،ص.89

( ((7نابلس دفتر1332 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.68

( ((7نابلس دفتر1325 ،6/27 ،ه1909/م ،ص.279
( ((7نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.8

( ((7نابلس دفتر1327 ،7/27،ه1911/م ،ص.208

( ((7نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.46

( ((7نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.31

( ((7نابلس دفتر1308 ،1/27،ه1892/م ،ص.61

( ((7نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.153
( ((8نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.234

( ((8عــن األزرق :قنــاة مائيــة جتــري حتــت األرض ،أنشــأها مــروان بــن احلكــم عندمــا كان أميــرا علــى املدينــة املنــورة بأمــر اخلليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان
وكان مــروان أزرق العينــن فنســبت القنــاة إليــه ،وأصلهــا مــن بئــر األزرق ،وهــي بئــر واســعة األرجــاء عذبــة املــاء يف بســتان قــرب مســجد قبــاء وتســير القنــاة
شــماال نحــو املدينــة مبجــرى مغطــى ،لــه فتحــات يســقى منهــا تســمى الديــول .عــكاظ،
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120405/Con20120405491866.htm

( ((8نابلس دفتر1324 ،4/27،ه1908/م ،ص.87

( ((8نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.58
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ليــرة فرنســي ثمــن محركــي كهربــاء وســائر األدوات الالزمــة لــه ،وبســبب األزمــة املاليــة
اخلانقــة التــي كانــت تعانــي منهــا البلديــة مت تقســيم املبلــغ إلــى أربعــة أقســاط ،القســط
األول يبلــغ ( )1600ليــرة ،تقــوم البلديــة باســتدانة القســط االول مــن أحــد البنــوك ،أو
أحــد التجــار ،ويتــم دفــع القســط الثانــي عنــد وصــول اآلالت مــن مينــاء حيفــا ،والنصــف
املتبقــي يقســط علــى ثمانيــة أقســاط يف مــدة أربعــة وعشــرين شــهراً اعتبــاراً مــن تاريــخ
بــدء تشــغيل احملطــة ،ولــم ينفــذ بســبب احلــرب العامليــة األولــى(.((8
 .٢الصحة
اهتمــت البلديــة بالصحــة العامــة للســكان ،حيــث منعــت الســكان مــن إلقــاء النفايــات
يف الشــوارع واألزقــة وخــارج احملــات ،وفرضــت غرامــة علــى املخالفــن( ،((8كمــا ألزمــت
القصابــن بذبــح احليوانــات يف الســلخانة (املســلخ) خــارج املدينــة( ،((8وفرضــت غرامــة
ماليــة علــى مــن يذبــح احليوانــات داخــل املدينــة( ،((8وعلــى مــن يلقــي احليوانــات النافقــة
دون أن يدفنهــا( ،((8وفرضــت علــى الباعــة تغطيــة اللحمــة واللــن بالقماش مــن الذباب(،((8
كمــا عينــت شــخصاً لديــه خبــرة ومعرفــة مــن أجــل الكشــف علــى احليوانــات قبــل ذبحهــا
وفحــص الكــرش( ،((9وكانــت تتلــف البضائــع املنتهيــة الصالحيــة مــن احملــات التجاريــة
بعــد فحصهــا مــن قبــل طبيــب البلديــة( ،((9ومنــع طبيــب البلديــة ذبــح احليوانــات الضعيفــة
واملريضــة( ،((9وحــذو اخليــول داخــل طــرق املدينــة ألنــه يشــكل مــكاره صحيــة( ،((9كمــا
طلبــت مــن أصحــاب املصابــن عمــل أماكــن للطهــارة وقضــاء احلاجــة( ،((9وعينــت البلديــة
مفتشـاً يقــوم بالتفتيــش واملراقبــة وفــرض غرامــة علــى املخالفــن( ،((9وأصــدرت البلديــة
يف عــام (1308ه1892/م) قانونــاً للصحــة يحتــوي علــى ( )18مــادة يراعــي األوضــاع
الصحيــة العامة(،((9داخــل املدينــة ويتكــون مــن ثمانيــة عشــر بنــداً وهــي:
( ((8نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.111
( ((8نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.5
( ((8نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.7

( ((8نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.18
( ((8نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.6
( ((8نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.5

( ((9نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.138

( ((9نابلس دفتر1325 ،6/27 ،ه1909/م ،ص.24

( ((9نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.205

( ((9نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.60

( ((9نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.62
( ((9نابلس دفتر1308 ،1/27،ه1892/م ،ص.2

( ((9نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.5
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1.1زيــادة عــدد العاملــن يف النظافــة ،وزيــادة عــدد احلميــر التــي تنقــل النفايــات إلــى
عــدد ()15؛ وكل حمــار يعمــل عليــه شــخصان ،كمــا عينــت أربعــة عمــال نظافــة
للشــوارع.
2.2منــع إلقــاء النفايــات أمــام البيــوت يف النهــار ،وإخراجهــا ليـ ً
ا ومخالفــة مــن يفعــل
ذلــك.
3.3إلزام بائعي اللحم بتغطية اللحوم من الذباب وعدم وضع اللحمة خارج احملل.
4.4تغطية احللويات واللبنة.
5.5الطلب من املختارين حتذير األهالي من وضع أطفالهم األوساخ أمام احملالت.
6.6التعميــم علــى بائعــي احلليــب واللــن بــأن يطلبــوا مــن الفالحــن غســل األوانــي
التــي يتــم وضــع احلليــب واللبنــة فيهــا.
7.7التنبيــه علــى الطباخــن ،والكبابجيــة ،وبائعــي الكنافــة بلــزوم غســل األوانــي قبــل
االســتعمال.
8.8إلزام اللحامني بذبح احليوانات داخل مسلخ البلدية.
9.9نقل جلود األغنام غير املدبوغة إلى محالت الدباغة املوجودة خارج البلدة.
1010منع األساكفة من وضع جلود اجلمال يف الطريق أمام محالتهم.
1111إلزام أصحاب احليوانات امليتة بدفنها خارج البلدة وفرض غرامة على املخالفني.
1212منع ربط احليوانات خارج احملالت ويف الطرق.
1313إلزام بائعي الكباب بوضع مداخن مرتفعة من أجل الدخان.
1414منع البائعني من وضع بسطات خارج احملالت.
1515منع الغرباء من وضع كراسي للجلوس يف الطرق.
1616إلــزام اصحــاب احلمامــات بتنظيفهــا جيــداً ومنــع دخول االشــخاص إلــى خزانات
امليــاه وتنظيفها.
1717فرض غرامة على من يلقي قشر البطيخ خارج دكانه.
1818فرض غرامة على من يلقي قشور الصبر يف السوق الشرقي والغربي(.((9

( ((9نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.5
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قامــت البلديــة بإخــراج النفايــات مــن املدينــة ،فتعاقــدت مــع متعهديــن للتنظيفــات
(((9يكــون كل واحــد منهــم مســئوالً عــن محلــة مــن محــات نابلــس( ،((9وقــد خصصــت
البلديــة ( )15ح ّمــاراً مــن أجــل نقــل النفايــات الــى خــارج البلديــة مقابــل أجــرة شــهرية
تبلــغ ( )120غرش ـاً( ،((10وقــد طلبــت البلديــة مــن الســكان إخــراج نفاياتهــم مــن البيــوت
واحملــات يف الصبــاح الباكــر ،أو يف الليــل( ،((10وقــد كانــت البلديــة تشــدد علــى االهتمــام
بالنظافــة أثنــاء انتشــار األوبئــة واألمــراض ،فعندمــا تفشــت الكوليــرا يف مدينــة يافــا زادت
البلديــة مــن عــدد عمــال النظافــة خوفــاً مــن تفشــي املــرض يف املدينة(،((10وخصصــت
ســاحات خــارج املدينــة مــن أجــل بيــع الفحــم والبطيــخ والعنــب والقطــن خوفــاً مــن
دخــول احليوانــات ،وقامــت مبراقبــة األســواق وفرضــت تســعيرة موحــدة لبعــض الســلع
األساســية( ((10ومعاقبــة املخالفــن ،كمــا كانــت تراقــب املوازيــن وتلــزم التجــار بااللتــزام
يف الــوزن( ((10وكانــت البلديــة تعاقــب وتفــرض الغرامــة علــى مــن يتالعــب بــاألوزان
واملكاييــل(.((10
كمــا عملــت علــى تطعيــم األطفــال ضــد اجلدري وشــراء الطعــم من بيــروت( ،((10وتعيني
(((10
محمــد صائــب مأمــوراً لتلقيــح اجلــدري( ((10وشــراء األدوات التــي يحتاجهــا التطعيــم
وإلــزام األطفــال بالتلقيــح( ((10وفــرض غرامــة علــى املمتنعــن ،كمــا قامــت البلديــة بإجــراء
التطعيــم يف القــرى التابعــة للقضــاء واألقضيــة التابعــة ألقضيــة جنــن وطولكــرم.
 .٣مساعدة الفقراء
وقامــت بتخصيــص مخصصــات شــهرية للفقــراء واأليتــام( ((11حيــث كان يف البلديــة
قائمــة ألســماء مــن تســاعدهم البلديــة براتــب شــهري يبلــغ ( )30قرش ـاً( ،((11كمــا كانــت
( ((9نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.279
( ((9نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.208
( ((10نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.4
( ((10نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.5

( ((10نابلس دفتر1327 ،7/27،ه1911/م ،ص.255

( ((10نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.79

( ((10نابلس دفتر1324 ،4/27،ه1908/م ،ص.176

( ((10نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.66

( ((10نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.54

( ((10نابلس دفتر1319 ،2/27 ،ه1903/م ،ص.36

( ((10نابلس دفتر1319 ،2/27 ،ه1903/م ،ص.10

( ((10نابلس دفتر1325 ،6/27 ،ه1909/م ،ص.70
( ((11نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.3

( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.67
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البلديــة تســاعد الغربــاء الذيــن تقطعــت بهــم الســبل يف نابلــس ،فســاعدت البعــض
ماديــاً( ،((11ويف بعــض األحيــان كانــت تشــتري لهــم دواب مــن أجــل الســفر عليهــا(،((11
(((11
حيــث قدمــت املســاعدة إلــى أشــخاص مــن املدينــة املنــورة( ((11وتونــس( ((11واســتانبول
وطرابلــس الغــرب( ((11وطرابلــس الشــام( ((11وقونيــة( ((11والهنــد( ،((12ومالطيــة(،((12
وإســكندرونة (((12والســلط( ،((12واليمــن( ،((12ومكــة املكرمــة( ،((12وحلــب( ،((12وبيــروت(،((12
وأزميــر( ،((12ومصــر ،واملنصــورة( ،((12كمــا كانــت تتبــرع مــن أجــل تكفــن ودفــن بعــض
الغربــاء الذيــن يتوفــون يف املدينــة(.((13
 .٤التعليم:
قامــت البلديــة مبســاعدة مكتــب املعــارف املوجــود يف املدينــة بالعمل علــى تطوير العملية
التعليميــة حيــث عمــرت املكتــب االبتدائــي الكبيــر ،وعملــت صيانــة شــامله لــه فبدلــت
الزجــاج ودهنــت اجلــدران وأصلحــت األرضيــة( ((13وعمــرت املكتــب الرشــدي ،وعملــت علــى
إنشــاء مكتــب للصنائــع يف حــارة الشــويترة( ،((13وســاعدت بعــض الطــاب علــى الدراســة يف
إســطنبول وبيــروت( ،((13ووفــرت بعــض األدوات اخلاصــة بالعمليــة التعليميــة.
( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.52

( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.119

( ((11نابلس دفتر31323/27 ،ه1907/م ،ص.77

( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.60

( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.64

( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.130

( ((11نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.71

( ((11قونيــة :مدينــة تركيــة تقــع يف هضبــة االناضــول وهــي عاصمــة ســاجقة الــروم يقــوم فيهــا قبــر املتصــوف الشــهير ،جــال الديــن الرومــي .وقونيــة
اليــوم مــن مــدن اجلمهوريــة التركية.احلميــري ،الــروض ،ص .484نابلــس دفتــر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.150

( ((12نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.119

( ((12مالطيــة :مدينــة تركيــة تقــع يف هضبــة االناضــول بالقــرب مــن نهــر الفــرات ،يبلــغ تعــداد ســكانها حوالــي  381،081نســمة وهــم خليــط مــن الكــرد
والترك.القزوينــي ،اثــار ،ج ،1ص .232احلميــري ،الــروض ،ج ،1ص .545نابلــس دفتــر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.128

( ((12اســكندرونة :مدينــة تركيــة تقــع علــى خليــج االســكندرون القائــم علــى الســاحل الشــرقي للبحــر األبيــض املتوســط.احلميري ،الــروض ،ص .56نابلــس
دفتــر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.165

( ((12نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.18

( ((12نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.48

( ((12نابلس دفتر1324 ،4/27،ه1908/م ،ص.37

( ((12نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.121

( ((12نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.92

( ((12إزميــر :مينــاء تركيــا الرئيســي علــى البحــر االبيــض املتوســط وقــد احتلهــا اجليــش اليونانــي خــال احلــرب العامليــة االولــى ولهــذا دمــرت اثنــاء حــرب
االســتقالل التركــي يف عــام 1924م .نابلــس دفتــر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص .63ديورانــت ،قصــة ،ج ،6ص.273

( ((12نابلس دفتر1323 ،3/27،ه1907/م ،ص.74
( ((13نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.9

( ((13نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص .153
( ((13نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص .248
( ((13نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص .13
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 .٥الثقافة والترفيه
قامــت البلديــة باالشــتراك يف عــدد مــن املجــات واجلرائــد ،مثــل جريــدة اإلخــاء
العثمانيــة( ،((13وبيــروت الرســمية ،واإلقبــال التــي تصــدر يف إســتانبول( ،((13واجلريــدة
اإلســامية العلميــة( ،((13وجريــدة الصبــاح التركيــة( ،((13كمــا منعــت بيــع املصاحــف الــواردة
مــن روســيا ألنهــا حتتــوي علــى أخطــاء(.((13
وشــاركت يف االحتفــاالت الرســمية ،كعيــد جلــوس الســلطان( ،((13وتخصيــص مصاريف
للمشــاركة يف االحتفــال بجلــوس الســلطان محمــد رشــاد( ،((14وخصصــت البلديــة األمــوال
الالزمــة مــن أجــل عمــل ( )100بيــرق وشــراء األلعــاب لالحتفــال بيــوم نشــر الدســتور
وهــو يــوم إعــادة العمــل بالدســتور يف أواخــر أيــام الســلطان "عبــد احلميــد الثانــي" يف
عام(1326هـ1908/م)(.((14
أنشــأت حديقة البلدية (الرشــادية) يف محلة الشــويترة ،وقامت بشــراء أشــتال وشــجر
مــن يافــا مــن أجــل زراعــة احلديقــة( ،((14والتــي التــزال بعــض هــذه االشــجار قائمــة ،كمــا
قامــت بتبليــط احلديقــة( ،((14وإنشــاء بركــة ميــاه( ،((14وتوصيــل امليــاه إليهــا عــن طريــق
مواســير حديديــه( ،((14كمــا قامــت بشــراء األدوات الالزمــة مــن أجــل تعميــر احلديقــة
وشــراء قواريــر فخــار لوضعهــا يف احلديقــة( ،((14واإلشــراف علــى القايــق( ((14املوجــود
علــى نهــر الشــريعة ،وتكليــف ملتــزم يقــوم بتحصيــل رســوم علــى األفــراد واحليوانــات
والبضائــع(.((14

( ((13نابلس دفتر1330 ،9/27 ،ه1914/م ،ص.8
( ((13نابلس دفتر1323 ،3/27 ،ه1907/م ،ص.2

( ((13نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.50

( ((13نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.64
( ((13نابلس دفتر1325 ،6/27 ،ه1909/م ،ص .8

( ((13نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.136

( ((14نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.50

( ((14نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.116

( ((14نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.132

( ((14نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.35

( ((14نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.95

( ((14نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.155
( ((14نابلس دفتر1327 ،7/27 ،ه1911/م ،ص.159

( ((14القايــق :لــوح خشــبي كبيــر مربــوط باحلبــل مــن ناحيــة ضفتــي الــوادي ويســحب ويجــر حســب حركــة املــرور حيــث يقــف عليــه املاريــن علــى هيئــة
اجلســر مــن وإلــى البر.اخلطيــب ،معجــم ،ص.346-345

( ((14نابلس دفتر1327 ،3/27 ،ه1911/م ،ص.47

65

 .٦أعمال متنوعة
وقامــت بتعيــن حــراس مــن أجــل حراســة األســواق ،وحتصيــل رواتبهــم مــن قبــل
التجــار( ،((14ويراعــى فيهــم الصــدق واألمانــة( ،((15وخصصــت ســاحات خارج البلــد( ((15من
أجــل بيــع البطيــخ وفــرض رســوم علــى متعهــد تختــاره البلديــة عــن طريــق املناقصــة(،((15
وســاحات للعنــب( ((15والفحــم( ((15والقطــن( ((15وتعيــن متعهديــن وأخــذ رســوم منهــم،
وحتديــد ســعر املواصــات بــن نابلــس وبقيــة املــدن األخــرى واملناطــق وإلــزام أصحــاب
الــدواب والعربــات باألجرة(.((15ويبــن اجلــدول التالــي املناطــق التــي كانت تصلهــا العربات
واألجــرة التــي حددتهــا البلديــة ألصحــاب العربــات(:((15
أسعار املواصالت بني نابلس وما حولها عام (1328ه1914/م)
املكان
االجرة بالقرش
نابلس -عنبتا
7.5
نابلس -طولكرم
9.5
نابلس -قاقون
14.25
نابلس-قلقيلية وجلجولية
15
نابلس -باقة
23.23
نابلس -دير شرف
5
نابلس-السيلة
9.5
نابلس -جنني
19
نابلس -العفولة
23.30
نابلس -حوارة
5
نابلس -خان اللنب
9.5
نابس -عني سنيا
15
نابلس -البيرة
19
نابلس -القدس
30.23
نابلس -السرايا
 9.5للعربة الواحدة
( ((14نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.19

( ((15نابلس دفتر1308 ،1/27 ،ه1892/م ،ص.186

( ((15نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.13

( ((15نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.53

( ((15نابلس دفتر1324 ،4/27 ،ه1908/م ،ص.132
( ((15نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.7

( ((15نابلس دفتر1325 ،5/27 ،ه1909/م ،ص.13

( ((15نابلس دفتر1328 ،8/27 ،ه1912/م ،ص.247
( ((15نابلس دفتر1328 ،8/27 ،ه1914/م ،ص.247
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المصادر والمراجع:
أوال :املصادر غير املنشورة.
1.1سجالت احملكمة الشرعية نابلس.
2.2نابلس سجل1328( ،43ه1910/م1329-ه1911/م).
3.3نابلس سجل1331( ،46ه1913/م1332-ه1914/م).
4.4نابلس سجل1334 ،49ه1916/م1336-ه1918/م.
5.5دفاتــر بلديــة نابلــس ،النســخة األصليــة يف قســم االرشــيف ،مكتبــة بلديــة نابلــس،
نابلس ،فلســطني.
6.6نابلس دفتر1308( ،1/27ه1892/م).
7.7نابلس دفتر1319( ،2/27ه1901/م).
8.8نابلس دفتر1323( ،3/27ه1907/م).
9.9نابلس دفتر1324( ،4/27ه1908/م).
1010نابلس دفتر1325( ،5/27ه1909/م).
1111نابلس دفتر1325( ،6/27ه1909/م).
1212نابلس دفتر1327( ،7/27ه1911/م).
1313نابلس دفتر(1328 ،8/27ه1912/م).
1414نابلس دفتر1330( ،9/27ه1914/م).
1515نابلس دفتر1332( ،10/27ه1916/م).
1616نابلس دفتر1333( ،11/27ه1917/م).
سالنامات الدولة العثمانية:
1.1سالنامة والية سوريا.
2.2سالنامة والية سورية ،ع  ،1286إسطنبول ،دار سعادات1869 ،م.
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3.3سالنامة والية سورية ،ع  ،1288إسطنبول ،دار سعادات1871،م.
4.4سالنامة والية سورية ،ع  ،1291إسطنبول ،دار سعادات1874 ،م.
5.5سالنامة والية سورية ،ع  ،1292إسطنبول ،دار سعادات1875 ،م.
6.6سالنامة والية سورية ،ع  ،1293إسطنبول ،دار سعادات1876،م.
7.7سالنامة والية سورية ،ع  ،1294إسطنبول ،دار سعادات1877 ،م.
8.8سالنامة والية سورية ،ع  ،1295إسطنبول ،دار سعادات1878 ،م.
9.9سالنامة والية سورية ،ع  ،1296إسطنبول ،دار سعادات1879،م.
1010سالنامة والية سورية ،ع  ،1297إسطنبول ،دار سعادات1880 ،م.
1111سالنامة والية سورية ،ع  ،1298إسطنبول ،دار سعادات1881 ،م.
1212سالنامة والية سورية ،ع  ،1299إسطنبول ،دار سعادات1882،م.
1313سالنامة والية سورية ،ع  ،1300إسطنبول ،دار سعادات1883 ،م.
1414سالنامة والية سورية ،ع  ،1301إسطنبول ،دار سعادات1884 ،م.
1515سالنامة والية سورية ،ع  ،1302إسطنبول ،دار سعادات1885 ،م.
1616سالنامة والية سورية ،ع  ،1303إسطنبول ،دار سعادات1886 ،م.
1717سالنامة والية سورية ،ع  ،1311إسطنبول ،دار سعادات1893 ،م.
1818سالنامة والية بيروت.
1919سالنامة والية بيروت ،ع  ،1317إسطنبول ،دار سعادات1899 ،م.
2020سالنامة والية بيروت ،ع  ،1318إسطنبول ،دار سعادات1900 ،م.
2121سالنامة والية بيروت ،ع  ،1319إسطنبول ،دار سعادات1901 ،م.
2222سالنامة والية بيروت ،ع  ،1322إسطنبول ،دار سعادات1904 ،م.
2323سالنامة والية بيروت ،ع  ،1324إسطنبول ،دار سعادات1906 ،م.
2424سالنامة والية بيروت ،ع  ،1326إسطنبول ،دار سعادات1908 ،م.
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ثاني ًا :املصادر واملراجع املنشورة.
1396(1.1ه1976/م).
2.2التمــام ،بشــار ســعيد ،بلديــة نابلــس يف العهــد العثمانــي (1869م1918-ه) ،مكتبــة
بلديــة نابلــس العامــة،ب ط ،ب ت.
3.3التميمــي ،محمــد رفيــق ،ومحمــد بهجــت الكاتــب ،واليــة بيــروت ،قســمني ،مطبعــة
اإلقبــال ،بيــروت ،لبنــان ،ب.ط1335 ،ه1914/م.
4.4الدبــاغ ،مصطفــى مــراد ،بالدنــا فلســطني11،جزء ،دار الهــدى ،كفــر قــرع،
فلســطني ،ط ،1ب.ت.
5.5دروزة ،محمــد عــزة ،محمــد عــزة دروزة خمســة وتســعون عامــاً يف احليــاة
مذكــرات وتســجيالت ،جــزآن ،امللتقــى الفكــري العربــي ،القــدس ،فلســطني ،ط،2
(1413ه1993/م).
6.6الدســتور ،جــزآن ،تــر نوفــل أفنــدي نعمــة اهلل نوفــل ،د.ط ،املطبعــة األدبيــة ،بيــروت
لبنان1301( ،ه1883/م).
7.7الرامينــي ،أكــرم أحمــد ،نابلــس يف القــرن التاســع عشــر ،د.ط ،مطابــع دار الشــعب،
عمان ،االردن،
8.8عــوض ،عبــد العزيــز محمــد ،اإلدارة العثمانيــة يف واليــة ســوريا (1914-1864م)،
دار املعــارف ،د.ن ،د.ط ،د.ت.
9.9النمــر ،إحســان جنيــب ،تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء4 ،اجــزاء ،ط ،2مطبعــة جمعيــة
عمــال املطابــع التعاونيــة ،نابلس ،فلســطني1395( ،ه1975/م).
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الجيش العراقي في نابلس1936م1948 -م
د .محمد عبدالرحمن عريف

(((

مقدمة:
ســأحاول يف دراســتي عــرض بعــض مــن التعــاون العراقــي الفلســطيني الــذي كان دومـاً

يف خنــدق النضــال ،فنجــد الكفــاح بينهمــا تشــابه وتشــارك ،وللعــراق صــورة مشــرقة يف
ذهــن ثــوار فلســطني ،بــدأت بالفعــل امللمــوس ســنة 1936م ،حينمــا أبــدى شــعب العــراق
ونظامــه امللكــي يف عهــد امللــك غــازي ،تآخيــه مــع الشــعب الفلســطيني ،حيــث تطــوع
العراقيــون للجهــاد يف فلســطني ،إذ إنهــم التحقــوا بالقائــد العربــي (فــوزي القاوقجــي)
الــذي كان ضابطــاً يف اجليــش العراقــي ،واســتقال لغــرض التطــوع ،وقيــادة املناضلــن
العــرب يف فلســطني ،وحضــروا إلــى فلســطني ،ورابطــوا معــه يف قريــة بلعــا ،وخاضــوا معـاً
معــارك كبيــرة(((.
تطــورت األحــداث وصــوالً حلــرب 1948م ،لتبقــى مقبــرة الشــهداء يف قريــة "عســكر
تضــم  220شــهيداً مــن أبطــال اجليــش العراقــي الذيــن
البلــد" ،شــرق نابلــس ،التــي ُ
ســقطوا دفاع ـاً عــن االراضــي العربيــة خــال حــرب فلســطني ،والســيما يف يــوم الســابع
تضــم رفــات
مــن حزيــران /يونيــو ســنة 1948م وســنة 1949م ،وهنــاك مقبــرة أخــرى ُ
اجليــش العراقــي يف قريــة قباطيــة يف جنــن التــي تضــم  56شــهيداً عراقيــاً ســقطوا
برصــاص العــدو اإلســرائيلي يف أحــداث حــرب فلســطني.
احلقيقــة أنــه قبــل خــوض القــوة العراقيــة القادمــة إلــى فلســطني معاركهــا مــع اليهــود،
اتخــذت عــدداً مــن املواقــع املهمــة واملرتفعــة نســبياً عــن الســهل الســاحلي الفلســطيني،
والواقــع أمــام ناظريهــا ،وأهمهــا :مواقــع يف كفــر قاســم ،وصوفــن ،واجلبيــات قــرب
طولكــرم ،ونصبــت يف هــذه املواقــع عــدداً مــن املدافــع ،حتــى تكــون ســاحاً مســانداً
للمناضلــن الفلســطينيني الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم الهجــوم علــى بعــض املســتعمرات
اليهوديــة ،وكان التركيــز األســاس يف اإلســناد اخللفــي علــى ســاح املدفعيــة.
((( باحث علمي يف جامعة عني شمس

((( محمــد عبدالرحمــن عريــف ،شــهادات عــن اجليــش العراقــي يف نابلــس إبــان النكبــة ..بــن حقيقــة تاريخيــة وروايــة مشــوهة .الســفير العربــي10 ،
كانــون األول /ديســمبر .2018

h t t p s : / / w w w. a s s a fi r a l a r a b i e . c o m / % D 8 % A F - % D 9 % 8 5 % D 8 % A D % D 9 % 8 5 % D 8 % A F - % D 8 % B 9 % D 8 % A 8 %
D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/
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ويف هــذه الدراســة ،أحــاول أن أظهــر بعضــاً مــن ســير املعــارك ،وروايــات الذيــن
شــاركوا فيهــا مــن املناضلــن الفلســطينيني ،حيــث إن قــادة اجليــش العراقــي لــم ميتلكــوا
خطــة هجوميــة عســكرية ،بــل كانــت خطتهــم دفاعيــة وفــق خطــة وحــدود مرســومة أعــدت
ســلفاً ،بحيــث ال تتجــاوز خــط ســكة احلديــد الــذي يربــط رأس العــن -حيفــا ،وميــر غــرب
جلجوليــة ،وبيــار عــدس ،وقلقيليــة ،والطيــرة الصعبيــة ،وطولكــرم.
نعــم لقــد متكـ َن اجليــش العراقــي مــن دعــم القــرى العربيــة ،حيــث اســتطاع ارســال
األســلحة واألعتــدة عبــر عــارة ،وعرعــرة إلــى مجاميــع املقاتلــن العــرب الفلســطينيني
يف قــرى (اجــزم "كــرم مهرال"-عــن غــزال "عــن اياال"-جبــع "جيفــاع كرمــل") يف جنــوب
حيفــا مبعــدل جمــل إلــى جملــن اســبوعياً ،حيــث وصفــت هــذه القــرى عربيــاً باســم
(مثلــث الصمــود االســطوري) -كان موقعهــا اجلغــرايف علــى هيئــة املثلــث بجــوار جبــل
الكرمل-ووصفتهــا االذاعــة االســرائيلية آنــذاك بإســم (مثلــث الرعــب) علــى أثــر انتشــار
القناصــة الفلســطينيني علــى شــارع حيفا-تــل ابيــب (شــارع رقــم  )4حتــى ســقطت القــرى
الثــاث مبجــازر وحشــية يف أواخــر شــهر متــوز /يوليــو ســنة 1948م (خــال الهدنــة
الثانيــة ،وبعــد إعــان قيــام الدولــة اإلســرائيلية مــن جانــب واحــد بشــهرين ونيــف ،يف
مســاء الرابــع عشــر مــن أيــار /مايــو ســنة 1948م) ،أثــر انكشــاف ظهــر عــن غــزال بعــد
مجــزرة الطنطــورة املجــاورة لهــا ،واســتخدام اإلســرائيليني الطائــرات البريطانيــة ،حيــث
نقــل اجليــش العراقــي نســاء هــذه القــرى وأطفالهــا إلــى العــراق بعــد وصولهــم إلــى جنــن
مــن حيفــا.
أهداف وأهمية الدراسة:
محاولــة العــودة لنمــوذج مــن وحــدة النضــال والكفــاح التــي جمعــت الفلســطينيني فقــد
تواصــل اللقــاء العربــي املشــترك بــن العراقيــن والفلســطينيني يف الفتــرة بــن 1936م-
1948م ،ســواء عبــر جنــود وقــادة جيــش االنقــاذ ،أو مــن خــال اجليــش العراقــي الــذي
حضــر قادتــه وجنــوده للدفــاع عــن فلســطني أمــام الغــزو الصهيونــي يف مطلــع حزيــران/
يونيــو ،والذيــن يعــود لهــم الفضــل يف حمايــة املثلــث العربــي مــن الرحيــل ،والســقوط ،وقــد
امتــدت جبهــة القتــال مــن جنــن حتــى قريــة قولــة جنــوب كفــر قاســم ،وهــم الذيــن خاضــوا
معــارك الشــرف مــع العــدو الصهيونــي عنــد مجــدل الصــادق ،وقــد شــوهدت ،فيمــا بعــد،
بعــض ناقــات اجلنــد والشــحن والدبابــات التــي بقيــت يف أرض املعركــة ،كذلــك عشــرات
األنصــاب التــي تشــير جلنــود العــدو الصهيونــي الذيــن ســقطوا هنــاك.
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بداية قدوم اجليش العراقي إلى فلسطني 1930م
جــاءت البدايــة عندمــا أنهــت هدنــة مــدروس  30أكتوبــر /تشــرين األول 1918م
احلــرب بــن بريطانيــا والدولــة العثمانيــة ،وأصبــح العــراق بعــده كلــه حتــت الســيطرة
العســكرية البريطانيــة ،وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل اإلدارة البريطانيــة يف العــراق،
مــن حيــث التخطيــط والتنفيــذ اإلداري ،حيــث أصبــح الســر أرنولــد ولســون علــى رأس
اجلهــاز اإلداري ،بصفتــه احلاكــم املدنــي العــام ،ومعــه مجموعــة مــن املســاعدين االجنليــز،
يتقلــدون رأس الــوزارات املختلفــة .ولكــن ســرعان مــا ظهــر التــأزم والتوتــر بــن العراقيــن
والفلســطينيني ،وحصلــت ثــورة 1920م ،التــي عمــت جميــع أنحــاء البــاد ،وكان ســببها
الرئيســي سياســة بريطانيــا ضــد زعمــاء القبائــل بشــكل خــاص ،والعــراق بشــكل عــام(((.
تــا ذلــك قيــام مؤسســة البــاط امللكــي بــن عامــي (1921م1932 -م) ،وقــد بــدأت
باختيــار األميــر فيصــل األول مــن قبــل الســر برســي كوكــس ،والــذي رأت فيــه بريطانيــا
أفضــل الذيــن ترشــحوا حلكــم العــراق ،واختارتــه مــن بــن مجموعــة من املرشــحني ،والذي
اختيــر بالتعيــن ،ووجــدت فيــه بريطانيــا مــا يُلبــي مصاحلهــا ،ويلقــى قبــوالً مــن مختلــف
مذاهــب العــراق اإلســامية يف العــراق(((.
لــم يكــن العــراق ،يف هــذه الفتــرة ،متحــرراً مــن القيــود البريطانيــة إلــى عــام (1925م-
1930م) ،حيــث حتســنت مقــدرة وكفــاءة احلــكام اإلداريــن العراقيــن علــى القيــام
بواجباتهــم مــن غيــر رقابــة املفتشــن اإلداريــن البريطانيــن ،وبفعــل التطــور اإلداري،
ونضــال الشــعب العراقــي ،وقدرتــه علــى اســتيعاب املتغيــرات احلديثــة ،اعتــرف املجتمــع
الدولــي بالعــراق دولــة مســتقلة ،وقبولــه عضــواً يف هيئــة األمم املتحــدة عــام 1932م(((.
ولــم متنــع ظــروف التجزئــة ،رجــاالت احلركــة القوميــة العربيــة مــن اللقــاء لبحــث أمورهــم
يف املؤمتــرات الالحقــة ،ومعــاودة نشــاطهم بتشــكيل حــركات ذات طابــع قومــي عربــي.
لقــد تداعــى عــد ٌد مــن القوميــن العــرب لالجتمــاع والتباحــث علــى هامــش املؤمتــر
اإلســامي املنعقــد يف مدينــة القــدس عــام 1931م؛ لبحــث القضيــة الفلســطينية ،وقضيــة
الوحــدة العربيــة ،والذيــن حضــروا املؤمتــر اإلســامي ،وممــن ســبق لهــم العمــل يف احلــرب
العامليــة األولــى ،ولكنهــم افترقــوا ِعقــداً مــن الزمــن ،وكان األعضــاء قــد وجــدوا الفرصــة

((( أحمد خليف العفيف ،التطور اإلداري للدولة العراقية ،ص40ـ ص -42ص.47
((( أحمد خليف العفيف ،التطور اإلداري للدولة العراقية ،ص63ـ .64
((( املرجع السابق ،ص .347 ،419
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ســانحة إلعــادة نشــاط احلركــة العربيــة بعــد انشــغالها بالقضايــا احملليــة ،وعقــد االجتماع
يف أواســط كانــون األول /ينايــر1931م يف بيــت عونــي عبدالهــادي ،وشــهده قرابة خمســن
شــخصاً ،وبعــد مــداوالت اتفقــوا علــى وضــع ميثــاق قومــي عربــي يحــدد أهــداف احلركــة
العربيــة ،ويجــدد نشــاطها ،والدعــوة لعقــد مؤمتــر عربــي عــام ،وقــد بحــث األمــر مــع
امللــك فيصــل الــذي شــجع فكــرة عقــد املؤمتــر يف بغــداد ،ووافــق فيصــل علــى دعمــه،
ولكــن حالــت جملــة معوقــات دون انعقــاده ،ومنهــا النــزاع بــن الهاشــميني والســعوديني،
ومعارضــه املنــدوب الســامي ،ثــم عاجــل مــوت فيصــل يف نهايتــه.
كانــت آمــال القوميــن العــرب معلقــة علــى امللــك فيصــل ،وقــد جــرت معــه لقــاءات
مــن قبــل قــادة حــزب االســتقالل يف فلســطني ،وأعضــاء مــن عصبــة العمــل القومــي يف
ســوريا ،والكتلــة الوطنيــة الســورية ،وطــرح فيصــل فكــرة توحيــد األردن والعــراق ،وعندمــا
تــويف رأى فيــه القوميــون العــرب خســار ًة لفلســطني ،وللبــاد العربيــة ،واحلركــة القوميــة
العربيــة(((.
لقــد قــام علــى تأســيس حــزب االســتقالل ،يف فلســطني ،كل مــن :عونــي عبــد الهــادي،
ومحمــد عــزة دروزة ،وصبحــي اخلضــرا ،وأكــرم زعيتــر ،ورشــيد احلــاج إبراهيــم ،وعجــاج
نويهــض ،وفهمــي العبوشــي ،والدكتــور ســليم ســامة ،وتضمــن بيانــه الربــط بــن اســتقالل
البــاد العربيــة ،والوحــدة العربيــة التامــة غيــر القابلــة للتجزئــة ،والتوكيــد علــى عروبــة
فلســطني ،واعتبارهــا جــزءاً طبيعيـاً مــن ســوريا ،والعمــل علــى حتقيــق األهــداف باالتفــاق
مــع الهيئــات املطالبــة باالســتقالل يف البــاد العربيــة ،ويتشــابه مــع رؤيــة حــزب االســتقالل
(احلــزب القومــي العربــي) ،يف العــراق ،وســوريا الــذي أكــد أهميــة اخلــروج علــى النضــال
القطــري ،وبنــاء حــزب قومــي ،وكان مــن بــن أعضائــه العراقيــن يونــس الســبعاوي ،ومــن
أعضــاء احلــزب أعضــاء نــادي املثنــى بالعــراق ،والنــادي العربــي يف ســوريا((((((.

((( عبدالعزيز عرار ،حزب البعث العربي االشتراكي ودوره يف احلركة الوطنية الفلسطينية ،املركز القومي للدراسات والنشر ،2008 ،ص.19
((( يذكــر جــال الســيد أحــد مؤسســي البعــث أنــه كان عضــواً يف هــذا احلــزب الــذي وصفــه بأنــه "حــزب سياســي ضخــم ،ولكنــه ســري ،ضــم عــدداً كبيــراً
مــن رجــاالت العــرب ،وبرنامــج احلــزب كان شــبيهاً ببرنامــج حــزب البعــث ،وميكــن القــول أن لــه دوراً يف احلــركات اخلطيــرة كحركــة رشــيد عالــي الكيالنــي..
كان يونــس الســبعاوي وزيــر االقتصــاد يف حكومــة رشــيد عالــي ،وهــو يف الوقــت نفســه حاكــم بغــداد العســكري ...وكذلــك درويــش املقــدادي (فلســطيني
مــن طولكــرم) وســعيد احلــاج ثابــت وكان احلــزب علــى صلــة باألســتاذ ســاطع احلصــري" .أنظــر ،عبدالعزيــز عــرار ،املرجــع الســابق ،2008 ،ص.21 -20

((( يذكــر املــؤرخ أكــرم زعيتــر مــن نابلــس الــدور العراقــي املميــز بتوجهاتــه وأثــره يف مســاعدة الثــورة الفلســطينية والتعاطــف معهــا ومــع الفلســطينيني
الذيــن فــروا للعــراق هاربــن مــن العســف البريطانــي لهــم ،وقــد وصــف العــراق بأنــه بيضــة العروبــة وحاضنتهــا .ومرجــل العروبــة الــذي يغلــي ،وكان مــن
بــن الذيــن توافــدوا محمــد أمــن احلســيني والدكتــور داود احلســيني ،واملجاهــد عبدالقــادر احلســيني والشــيخ حســن ســامة ،وعــز الديــن الشــوا ،وعــارف
عبدالــرازق ،والشــاعر برهــان العبوشــي وغيرهــم .أنظــر ،محمــد عبدالرحمــن عريــف ،شــهادات عــن اجليــش العراقــي يف نابلــس إبــان النكبــة ..بــن حقيقــة
تاريخيــة وروايــة مشــوهة ،مرجــع ســابق.
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المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

الدور العراقي يف فلسطني بني (1936م1948-م)
يتنــاول عســكري عراقــي يف مقــاالت نشــرها يف جريــدة احلــوادث اللبنانيــة ،وأخرجهــا
يف كتابــه الــذي جــاء بعنــوان( :كيــف ضاعــت فلســطني) إلــى أن دور العــراق كان حاضــراً
يف ثــورة فلســطني (1936م1939-م) ،حيــث أخــذت إذاعــة بغــداد تذيــع التعليمــات الفنيــة
العســكرية يف كيفيــة معاجلــة املجاهديــن الفلســطينيني للســور املكهــرب ،وأســاكه
الشــائكة الــذي وضعتــه حكومــة بريطانيــا كحاجــز بــن فلســطني ،وســوريا ،ولبنــان ،وجنــح
الفلســطينيون وتغلبــوا علــى هــذا العائــق ،وبعدهــا كان معلمــو العــراق يقتطعــون جــزءاً مــن
رواتبهــم لصالــح القضيــة ،وأن ثــورة وحــركات 1940م بقيــادة رشــيد عالــي الكيالنــي لــم
يكــن ســببها غيــر نصــرة قضيــة فلســطني ،...وقــد خســر العــراق  150مليــون دينــار بعــد
قطــع خطــوط التاباليــن النفطيــة املتجهــة إلــى حيفــا(((.
لقد شــهدت ثورة 1936م1939-م يف فلســطني حتريكاً للقضية الفلســطينية ،وللشــعور
الشــعبي ،وللموقــف الرســمي العربــي ،وقامــت املظاهــرات يف العديــد مــن املــدن العربيــة،
وتســرب إلــى فلســطني املتطوعــون العــرب ،وخاصــة مــن العــراق ،وســوريا يقودهــم فــوزي
القاوقجــي علــى رأس قــوة ضمــت خمســمائة متطــوع ،وقــد أصــدر القاوقجــي بيانـاً قــال
فيــه" :إنــه ليغبطنــي ،وقــد شــرفني إخوانــي املجاهــدون بقيــادة الثــورة العربيــة يف ســورية
اجلنوبيــة أن أدعــو القادريــن مــن أشــبال العــرب إلــى الســاح ،أجــل إلــى الســاح يــا
أشــبال العــرب حتقيقـاً لألمانــي القوميــة ،وإنقــاذ فلســطني العزيــزة مــن براثــن العبوديــة
والغــزوة الصهيونيــة واملطامــع البريطانيــة…"(.((1
حمــل التفاعــل بــن املثقفــن الفلســطينيني والعراقيــن ،بعــد حصولــه على االســتقالل،
بالــغ األثــر يف الهبــة الشــعبية العراقيــة التــي ضغطــت علــى احلكومــة امللكيــة إلرســال
املتطوعــن العراقيــن إلــى فلســطني عــام 1936م ،وجتلــت وحــدة النضــال بــن القطريــن
الشــقيقني ،وكان العــراق األمــل املرجتــى كمــا بينــا ،وظهــر ذلــك يــوم أن أبــدى شــعب
العــراق ،ونظامــه امللكــي ،يف عهــد امللــك غــازي ،تعاطفــه مــع الشــعب الفلســطيني حيــث
إلتحــق خيــرة الشــباب العراقــي باملتطوعــن العــرب الذيــن كان يقودهــم البطــل القومــي
فــوزي القاوقجــي ،وقــد وصــل ومــن معــه إلــى قريــة بلعــا -طولكــرم.
شــكل الشــعب العراقــي جلــان عراقيــة داعمــة للقضيــة الفلســطينية علــى املســتوين
اإلعالمــي -التعبــوي واملــادي ،كمــا كانــت بغــداد يف الثالثينيــات وأوائــل األربعينيــات ،مــن
((( محمد عبدالرحمن عريف ،شهادات عن اجليش العراقي يف نابلس إبان النكبة ..بني حقيقة تاريخية ورواية مشوهة ،مرجع سابق.
( ((1عبدالعزيز عرار ،املرجع السابق ،ص.22
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القرن املاضي ،محط رحال للزعماء الفلســطينيني واملثقفني الفلســطينيني؛ حينما التجأ
عشــرات القــادة مــن الثــوار الفلســطينيني ،ومعهــم خيــرة املثقفــن الثوريــن ،والشــعراء
الوطنيــن إلــى العــراق أمثــال :احلــاج أمــن احلســيني ،وأكــرم زعيتــر ،ودرويــش املقــدادي،
وإبراهيــم طوقــان ،والضبــاط عبــد القــادر احلســيني ،وحســن ســامة ،وذو الكفــل عبــد
اللطيــف ،والشــاعر عبــد الرحيــم محمــود ،وعبــد الفتــاح املزرعــاوي ،والشــاعر برهــان
العبوشــي وغيرهــم (.((1
يجــدر بالذكــر أن الثــوار الفلســطينيني الذيــن كانــوا الجئــن يف العــراق ،حملــوا الســاح
وقاتلــوا بقيــادة عبــد القــادر احلســيني إلــى جانــب اجليــش العراقــي ،وأبــدوا بســالة فائقــة
يف القتــال فأوقفــوا تقــدم اجليــش البريطانــي بضعــة أيــام ،وعندمــا انهــارت املقاومــة
العراقيــة ،انســحبوا إلــى إيــران ،لكــن الســلطات االيرانيــة أعادتهــم إلــى احلــدود العراقيــة،
فرجعــوا إلــى بغــداد وجتمعــوا يف بيــت عبــد القــادر احلســيني ،وحاولــت الســلطات
العراقيــة اعتقالهــم لكنهــا تراجعــت بعــد تصميمهــم علــى مقاومــة االعتقــال(.((1
تواصــل اللقــاء العربــي املشــترك بــن العراقيــن والفلســطينيني يف عــام 1948م ،ســواء
عبــر املتطوعــن الذيــن أرســلهم اجليــش العراقــي لينضمــوا جليــش اإلنقــاذ ،أو مــن خــال
فــوج اجليــش العراقــي الــذي حضــر قادتــه وجنــوده للدفــاع عــن فلســطني أمــام الغــزو
الصهيونــي يف منتصــف أيــار /مايــو ،والذيــن يعــود لهــم الفضــل يف حمايــة املثلــث العربــي
مــن الرحيــل والهجــرة ،كمــا حصــل يف باقــي فلســطني ،وقــد امتــدت جبهــة القتــال مــن
مدينــة جنــن شــماالً حتــى قريــة مجــدل الصــادق جنــوب كفــر قاســم ،وهــم الذيــن خاضــوا
معــارك الشــرف مــع العــدو الصهيونــي يف هــذه املناطــق(.((1
ومــا زالــت األلســن ،يف بلــدة كفــر ثلــث ،ومحافظــة قلقيليــة ،تلهــج بالذكر الطيــب ملا قام
بــه اجليــش العراقــي ودوره يف املعــارك التــي خاضهــا دفاعـاً عــن طيــرة املثلــث ،وقلقيليــة
حيــث أوعــز للمناضلــن الفلســطينيني بالهجــوم علــى مســتعمرة رمــات هاكوفيــش ،وقــدم
اإلســناد مــن خــال املدفعيــة املرابطــة يف صوفــن ،ومــا زالــت بعــض الدبابــات املدمــرة
عنــد أبــواب املســتعمرة الصهيونيــة كشــاهد وذكــرى ،وقــد دعاهــا بعــض الكتــاب الصهاينــة
بـ"األيــام العصيبة".
( ((1أكرم زعيتر ،احلركة الوطنية الفلسطينية  ،1939 -1930ط ،2منشورات اليسار ،1988 ،ص.608 -607 -606 -352

( ((1بهجت أبو غربية ،يف خضم النضال ،ص.136

( ((1لقــد كانــت أعظــم املعــارك معركــة البطولــة والشــرف يف مدينــة جنــن وفيهــا التحــم املناضلــون الفلســطينيون بقيــادة (فــوزي جــرار) مــع جهــود القيــادة
العراقيــة املتمثلــة باملقــدم (عمــر علــي) وخيــر شــاهد علــى هــذه البطولــة املفعمــة بــروح حترريــة ،مقبــرة الشــهداء يف جنــن ومقبــرة شــهداء اجليــش العراقــي
قــرب نابلــس والتــي يتــم زيارتهــا وتنظيفهــا ســنوياً وهــي مثــار اهتمــام وعنايــة جهــات متعــددة يف فلســطني ويجــري وضــع أكاليــل الــورد علــى قبــر اجلنــدي
املجهــول .وجنــود العــراق البواســل الــذي فهمــوا معنــى العروبــة ووحــدة النضــال .أنظــر ،محمــد عبدالرحمــن عريــف ،شــهادات عــن اجليــش العراقــي يف
نابلــس إبــان النكبــة ..بــن حقيقــة تاريخيــة وروايــة مشــوهة ،مرجــع ســابق.
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وكانــت أعظــم املعــارك معركــة البطولــة والشــرف يف مدينــة جنــن ،وفيهــا إلتحــم
املناضلــون الفلســطينيون بقيــادة فــوزي جــرار ،مــع جهــود القيــادة العراقيــة املتمثلة باملقدم
عمــر علــي ،خيــر شــاهد علــى هــذه البطولــة املفعمــة بــروح قوميــة عربيــة حترريــة مقبــرة
الشــهداء يف جنــن ،ومقبــرة شــهداء اجليــش العراقــي قــرب نابلــس ،التــي يتــم زيارتهــا
وتنظيفهــا ســنوياً ،وهــي مثــار إهتمــام وعنايــة جهــات متعــددة يف فلســطني ،ويجــري وضــع
أكاليــل الــورد علــى قبــر اجلنــدي املجهــول ،وجنــود العــراق البواســل الذيــن فهمــوا معنــى
العروبــة ووحــدة نضالنــا القومــي.
حرب 1948م ومقاومة اجليش العراقي يف فلسطني
جــاءت البدايــة عندمــا اتفقــت الــدول املشــاركة يف جامعــة الــدول العربيــة علــى إرســال
بضعــة آالف مــن املتطوعــن الذيــن يقــدر عددهــم بـ(خمســة آالف) متطــوع ،وكانــوا حتــت
قيــادة (فــوزي القاوقجــي) ،وأطلــق عليــه إســم (جيــش اإلنقــاذ) ،وخــاض هــذا اجليــش
معــارك متعــددة شــملت املنطقــة الشــمالية والوســطى مــن فلســطني 1948م ،دخــل هــذا
اجليــش إلــى فلســطني بعــد تدريبــات تلقاهــا يف ســوريا ،وإثــر صــدور قــرار التقســيم عــام
1947م ،ولكنــه لــم يفلــح يف زحزحــة اليهــود مــن مواقعهــم ،أو منعهــم مــن التقــدم ،عندهــا
قــررت جامعــة الــدول العربيــة إرســال كتائــب مــن اجليــوش العربيــة النظاميــة للقتــال
يف فلســطني بعــد رحيــل وجــاء بريطانيــا مــن فلســطني يــوم  15أيــار /مايــو 1948م،
وإعــان زعمــاء العصابــات الصهيونيــة قيــام دولــة إســرائيل ،وضمــت أفــواج وكتائــب
لســبع جيــوش عربيــة(.((1
هنــا يتنــاول الفريــق البريطانــي (كلــوب باشــا) ،عــدد القــوات العربيــة املرســلة
لفلســطني يف بدايــة املعــارك يف شــهر أيــار /مايــو 1948م ،علــى النحــو اآلتــي :اجليــش
املصــري  ،10،000واجليــش العراقــي  ،3،000واجليــش األردنــي  ،4،500واجليــش
الســوري  ،3،000واجليــش اللبنانــي  ،1،000أي أن مجموعهــا ( ،)21.500وأن جيــش
اليهــود كان عــدده ( )65ألفـاً ويشــكلون  10باملائــة مــن مجمــوع اليهــود يف فلســطني ،وهــذا
يشــير إلــى عــدم التكافــؤ العــددي بــن العــرب واليهــود ،رغــم أن العــرب كانــوا يومهــا 70
مليــون نســمة ،وكانــت مصــر  24مليونـاً ،ومــع اســتمرار املعــارك زاد عــدد القــوات العربيــة،
التــي قدرهــا (كلــوب باشــا) يف أول تشــرين األول /أكتوبــر 1948م ،كمــا يلــي :مصــر15
ألفـاً ،واألردن  10آالف ،والعــراق  15ألفـاً ،وســوريا8آالف ،ولبنــان ألفــان ،والســعودية700
( ((1محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.
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جنــدي ،إلــى جانــب األفــراد املتطوعــن ومجموعهــم  55،700مقاتــل ،وهنــا ينقــل صاحــب
كتــاب فلســطني ودور اخللــق والعقــل يف معركــة التحريــر ،عــن العميــد الركــن حســن
مصطفــى ،يف كتابــه "التعــاون العســكري العربــي" أن كال التقريريــن مبالــغ فيــه ،وأكثــر
مــن الواقــع(.((1
وعــن قــدوم اجليــش العراقــي إلــى البــاد ،وأســبابه ،ينقــل الباحــث عبــد العزيــز عــرار
يف كتابــه خريــش املدمــرة ،نق ـ ً
ا عــن أحــد املناضلــن الذيــن شــاركوا يف جيــش اإلنقــاذ،
أحمــد عبــد احلــق الشــملة مــن بلــدة كفــر ثلــث " :لــم يكــف جيــش اإلنقــاذ ،وال متطوعــي
البــاد ،وال اجلهــاد املقــدس حلمايــة البــاد ،فأرســلت اجلامعــة العربيــة ســبعة جيــوش
عربيــة ،جاءتهــا هــذه القــوات مــن مختلــف اجلهــات ،فرابطــت قــوات اجليــش العربــي
كل مــن القــدس ،واللطــرون ،وقــرب اللــد ،والرملــة ،وأمــا
األردنــي بقيــادة كلــوب باشــا يف ٍ
القــوات املصريــة فرابطــت يف جهــات غــزة والنقــب ،أمــا القــوات العراقيــة يف نابلــس،
وجنــن ،وطولكــرم ،وقلقيليــة ،وكفــر قاســم ،ورأس العــن(.((1
ويف صبــاح يــوم  15أيــار /مايــو عبــرت ســريتان مــن املشــاة وبعــض املدرعــات إلــى
غــرب نهــر األردن الحتــال مســتعمرة جيشــر ،وبــدأت بقصــف مركــز البوليــس املجــاور
لهــا باملدفعيــة والطائــرات ،ولكــن تأثيــر القصــف كان محــدوداً ،ويف املســاء شــنت قــوة
املشــاة وتســاندها املدرعــات هجومهــا علــى املســتعمرة ومركــز البوليــس ،ولكنهــا لــم حتــرز
تقدمــا يذكــر ،ويف نفــس اليــوم حتــرك فــوج آخــر مــن املفــرق إلــى منطقة املجامــع ،وجددت
هجومهــا علــى املســتعمرة ،واســتطاعت احتــال ســكة احلديــد ،والتــال املشــرفة علــى
املســتعمرة مــن الغــرب ،ويف صبــاح يــوم  17أيــار /مايــو ،تقــدم فــوج جديــد بقيــادة املقــدم
عمــر علــي الحتــال مرتفــع كوكــب الهــوى ،الــذي يســيطر علــى املنطقــة مــن جهــة الغــرب،
واســتمرت املعركــة طــوال الليــل ،حيــث متكنــت الكتيبــة العراقيــة مــن احتــال كوكــب
الهــوى ،بينمــا فشــلت القــوة األولــى يف احتــال مســتعمرة جيشــر بســبب قــوة حتصيناتهــا
ومتكــن اليهــود مــن إصابــة وإعطــاب عــدد مــن املدرعــات(.((1
ويظهــر مــن ســير املعــارك قــوة التحصينــات يف مســتعمرة كيشــر ،وهــو مــا ســيجبر
العراقيــن علــى تغييــر ســير طريقهــم ،وعــن ذلــك يذكــر صــادق الشــرع :ويف اليــوم التالــي
( ((1ينقــل صاحــب كتــاب فلســطني ودور اخللــق والعقــل يف معركــة التحريــر عــن العميــد الركــن حســن مصطفــى يف كتابــه "التعــاون العســكري العربــي" أن
كال التقريريــن مبالــغ فيهمــا وأكثــر مــن الواقــع .أنظــر ،محمــد عبدالرحمــن عريــف ،اجليــش العراقــي بــن ســبعة "جيــوش إنقــاذ" عربيــة يف فلســطني بعــد
قــرار التقســيم 1947م .كذلــك ،كلــوب باشــا ،جنــدي مــع العــرب،ص.34
( ((1عبدالعزيز أمني عرار ،قرية خريش املهجرة واملدمرة ،جمعية كفر ثلث اخليرية2009 ،م ،ص.81

( ((1صــادق الشــرع ،حروبنــا مــع إســرائيل 1947مـــ 1973م معــارك خاســرة وانتصــارات ضائعــة .دار الشــروق للنشــر والتوزيــع ،عمــان -األردن ،ط1997 1م.
ص .138 -137
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شــن اليهــود هجومـاً معاكسـاً وأجبــروا العراقيــن علــى التراجــع عــن مواقعهــم يف كوكــب
الهــوى ،وبعــد اجتماعــات جــرت يف عمــان بــن نــور الديــن محمــود ،واألميــر عبــد اهلل،
وعبــد الرحمــن عــزام ،والفريــق كلــوب باشــا ،تقــرر نقــل القــوات العراقيــة إلــى منطقــة
نابلــس ،وعلــى أثــر ذلــك حتركــت نحــو جســر اللنبــي ،ومنهــا إلــى مدينتــي نابلــس وطولكــرم
عــن طريــق اجلفتلــك يــوم 1948/5/21م ،واجتهــت صــوب كفــر قاســم(.((1
مت توزيــع اجليــش العراقــي يف املنطقــة املمتــدة مــن جنــن شــماالً حتــى مجــدل يابــا
جنوبـاً ،وشــملت املنطقــة قــرى عــن الســهلة ،وعــارة ،وعرعــرة ،وكفــر قــرع ،وباقــة العربيــة،
وأم الفحــم ،ومدينــة طولكــرم ،وقريــة قاقــون ،وقريــة قلنســوة ،وقريــة طيــرة بنــي صعــب،
وقريــة جلجوليــة ،وخريــش ،وكفــر بــرا ،وكفــر قاســم واملجــدل ،بينمــا جــرى توكيــل اجليــش
األردنــي يف املنطقــة املمتــدة مــن منطقــة اللطــرون حتــى اخلليــل ،واجليــش الســوري يف
قــرى زرعــن ،وطبريــا ،ومنطقــة الناصــرة ،واجليــش اللبنانــي علــى حــدوده ،واجليــش
املصــري يف منطقــة بئــر الســبع والنقــب وغــزة ،وشــاركت بعــض الكتائــب الســعودية
والســودانية واليمنيــة مــن خــال اجليــش املصــري(.((1

( ((1محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.
( ((1محمد عبدالرحمن عريف ،املرجع السابق.
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معارك الجيش العراقي في 1948م
معركة كيشر
دعيــت هــذه املعركــة نســبة ملســتوطنة قريبــة مــن جســر املجامــع ،وبــدأت عندمــا دخــل
الفــوج العراقــي إلــى فلســطني عبــر جســر املجامــع ،ولكــن اجلســر نســفه اليهــود قبــل
وصــول العراقيــن إلــى ذلــك القطــاع ،وبــذل اليهــود كل مــا يف وســعهم لصــد الهجمــات
التــي قــام بهــا العراقيــون علــى هــذه املســتعمرة منــذ اليــوم األول الجتيازهــم يف  15أيــار/
مايــو 1948م ،إلــى اليــوم الــذي انســحبوا فيــه يــوم  25أيــار /مايــو 1948م (.((2
وحــول دور التحصينــات اإلســرائيلية ،ومتانتهــا ،ودور اجليــش العراقــي ،ومحاوالتــه
اختــراق التحصينــات فقــد راح العراقيــون ،يف صبــاح 16أيــار /مايــو ،يقصفــون املســتعمرة
مبدافــع املورتــر مــن عيــار 3بوصــات ،ومدافــع امليــدان مــن عيــار خمســة وعشــرين رطـ ً
ا،
وكانــت هــذه منصوبــة فــوق الهضــاب الكائنــة علــى جانبــي طريــق اربــد ،وألقــت الطائــرات
العراقيــة بعــض القنابــل علــى املســتعمرة ،إال أنهــا أخطــأت الهــدف ،وبعــد برهــة بــدأت
املدافــع العراقيــة مــن عيــار 3.7بوصــة املنصوبــة يف جهــة الشــونة تقصــف املســتعمرة
فدمــرت بعــض مبانيهــا ،وعــاد العراقيون ليشــنو يف فجر يــوم  17أيار/مايو هجوماً عليها،
واجتــازت املصفحــات العراقيــة عــدة حتصينــات ،وخطــوط دفاعيــة ،بقصــد اإلطبــاق علــى
كيشــر ،بينمــا دافــع اليهــود بعــدد مــن الرشاشــات ،واملدافــع املقاومــة للدبابــات ،ولكــن
اشــتد قصــف املدفعيــة العراقيــة التــي فتكــت قنابلهــا بحاميــات البوليــس ،ونفــذت حتــى
االســتحكامات ،وزحــف العراقيــون نحوهــا ،ودافــع اليهــود دفــاع املســتميت ،وجنحــوا يف
صــد العراقيــن ،وقالــوا إن العراقيــن خســروا ســتني جندي ـاً ،واســتغل اليهــود الســدود
التــي أقاموهــا علــى النهــر ،وفتحــوا الســدود أكثــر مــن املعتــاد ،ومــع اقتــراب العراقيــن
مــن احتــال املســتعمرة جاءتهــم جنــدات مــن الطائــرات ،واملشــاة ،واقتــرب العراقيــون
مــن ســياج املســتعمرة ،ثــم مــن بــاب العمــارة فيهــا ،ولكنهــا لــم تســتطع اقتحامــه ،وقذفهــا
اليهــود بقنابــل املولوتــوف فأحرقوهــا ،فعــاد العراقيــون إلــى جســر املجامــع ،وقــد أنهــك
التعــب الفريقــن ،ولكــن اليهــود ســرعان مــا حضــرت إليهــم تعزيــزات ،وجنحــوا يف إزاحــة
العراقيــن عــن هضبــة اجلمــل القريبــة ،وانتهــت بالفشــل( .((2وكان الســؤال املثيــر ملــاذا
انســحب اجليــش العراقــي مــن هــذه املنطقــة ،وتركهــا واســتدار صــوب اجلفتلــك وطوباس،
( ((2تنــاول هــذه املعركــة بالشــرح والتفصيــل املــؤرخ عــارف العــارف والــذي اعتمــد علــى لقــاءات مــع قــادة وضبــاط عراقيــن وحصــل علــى وثائــق وزارة
الدفــاع العراقيــة .أنظــر ،عــارف العــارف ،نكبــة فلســطني والفــردوس املفقــود ،ج ،2ص.374
( ((2عارف العارف ،نكبة فلسطني والفردوس املفقود ،املرجع السابق،ص.279 ،276 ،275

80

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

ومنهــا إلــى جنــن؟ وكان ال أحــد يعلــم إال الذيــن كانــت بيدهــم مقاليــد األمــور ،ملــاذا أمــر
اجليــش العراقــي بالكــف عــن محاصــرة كيشــر(((2؟
حتــت هــذا العنــوان كتــب صحفــي أمريكــي أرســل منتدبـاً مــن قبــل احتــاد الصحافــة
يف أمريــكا الشــمالية ،وممــا جــاء يف كتبــه" :ادفــع دوالر تقتــل عربيــاً" ،ويف عنــوان يف
املثلــث العربــي بفلســطني معركــة بــن العراقيــن واإلســرائيليني ...كانــت القــوات العراقيــة
املرابطــة حــول كثبــان جنــن منتشــرة مــن برقــن إلــى عرابــة ،علــى مســافة تبلــغ نحــواً مــن
ميلــن ،وإلــى الشــرق مــن طريــق جنــن  -حيفــا ،كانــت تقــوم مســتعمرتان صهيونيتــان
صغيرتــان ،وكانــت هاتــان املســتعمرتان همــا "يامــون" و"كفــردان" ..وكانــت شــوارعهما،
ومنازلهمــا تتــأأل عــادة باألنــوار الســاطعة بعــد غــروب الشــمس(.((2
وحــول خســائر العــرب يتحــدث أســتاذ التاريــخ يف جامعــة القــدس املفتوحــة مبدينــة
طولكــرم عبــد الرحيــم املــدور يف كتابه(قاقــون) أن شــهداء القريــة  33رجــ ً
ا وامــرأة،
وإثنــن هبــوا لنجدتهــا مــن ديــر الغصــون ،وأن  37جنديـاً عراقيـاً استشــهدوا يف املعركــة،
وهــم خُ مــس شــهداء اجليــش العراقــي الذيــن قدرهــم املــؤرخ الفلســطيني عــارف العــارف
بـــ( 287شــهيداً) بينهــم عشــرة ضبــاط ،وحــول احتــال القريــة؛ فقــد مت يــوم اجلمعــة
املوافــق الرابــع مــن حزيــران /يونيــو ســنة 1948م حينمــا بــدأت الكتيبــة الثالثــة التابعــة
للــواء اســكندر التابــع للجيــش اإلســرائيلي بقصــف قاقــون مبدافعهــم ،وقــد تصــدت
القــوة العراقيــة الواقعــة يف املدخــل الشــمالي لقريــة قاقــون واملقــدرة بـــ( 45جنديـاً) حيــث
قاومــت املهاجمــن بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ،وبقيــت مرابطــة يف مواقعهــا حتــى اليــوم
التالــي ،حيــث استشــهد غالبيتهــم ،وقــد وصفتهــا صحيفــة نيويــورك تاميــز بأنهــا األكثــر
دمويــة ،وذكــرت أن املدافعــن العراقيــن اســتطاعوا الصمــود يف ثالثــة خطــوط مــن
اخلنــادق خــارج القريــة ،وأضافــت أنهــم رفضــوا التخلــي عــن األرض كمــا لــو كانــوا
أصحــاب البــاد(.((2
( ((2هنــا يتحــدث املــؤرخ عــارف العــارف عــن معــارك أخــرى ومنهــا :معركــة كوكــب الهــوى والتــي احتفــظ العراقيــون بهــا مــن اخلامــس عشــر حتــى الســابع
عشــر مــن أيــار /مايــو 1948م ،والتــي تعرضــت حلصــار وقــوات كبيــرة واضطــر العراقيــون ألن يســوقوا ســرية جديــدة لتخفــف الضغــط عــن الســرية
احملاصــرة ،وانســحبوا منهــا والتــي ســقط فيهــا  23شــهيداً .أنظــر ،محمــد عبدالرحمــن عريــف ،اجليــش العراقــي بــن ســبعة "جيــوش إنقــاذ" عربيــة يف
فلســطني بعــد قــرار التقســيم 1947م.

( ((2يف تلــك الليلــة بالذات...الحــظ املراقبــون العــرب أن أضــواء الشــوارع يف تلــك املســتعمرتني الصهيونيتــن كانــت قامتــة،وأن املنــازل كانــت مهجــورة فيمــا
يبدو.وعنــد الســاعة الثامنــة حملــت هــذه األنبــاء إلــى مقــر القيــادة العليــا للقــوات العراقية،واســتعدت املواقــع العراقيــة األماميــة لــكل طارئ.عنــد العاشــرة
والنصــف خيــم الصمــت علــى املــكان ،وبلــغ التوتــر ذروة مقلقــة .كانــت القــرى املتأللئــة عــادة بالنــور مظلمــة كلهــا يف ناحيــة الغــرب ،وكان ضبــاب دان يزحــف
مــن جانــب البحــر املتوســط ،فيزيــد الســكينة ثقـ ً
ا ويشــيع الوحشــة يف اجلــو كلــه .ويف محــاذاة الكثيــب حتــرك اجلنــود العراقيــون ،محترســن حذريــن ،يف
خنادقهــم محملقــن بأعينهــم ،محاولــن أن يكتشــفوا حركــة مــا وســط الظــام .ولــم يكــن القمــر متوقعـاً قبــل ســاعات الصبــاح األولــى ،وكان الضبــاب يغشــى
النجــوم .وغــدت التربيــة الســمراء رطبـ ًة نديـ ًة بــارد ًة جــداً ،فهــي تلصــق بأيديهــم ،فيضطــرون إلــى إزالتهــا عنهــا قبــل أن ميســكوا ببنادقهــم .أنظــر ،محمــد
عبدالرحمــن عريــف ،اجليــش العراقــي بــن ســبعة "جيــوش إنقــاذ" عربيــة يف فلســطني بعــد قــرار التقســيم 1947م.

( ((2محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.
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وعــن دور الضابــط رفعــت احلــاج ســري ،يقــول أحــد أبنــاء قلنســوة :عــن قريتــه ،وهــي
قريبــة مــن قريــة الطيــرة " ،دخلــت القريــة أفــراد مــن اجليــش العراقــي وعلــى رأســهم
الرئيــس صديــق ،والرئيــس متــى يرافقــه ضابــط خبيــر متفجــرات (رفعــت احلــج ســري)
هــذا الضابــط أظهــر اهتمام ـاً بالغ ـاً ،وأبــدى حب ـاً عظيم ـاً للقريــة وأهلهــا ،ومــن أعمالــه
اإليجابيــة :نقــل اخلطــوط الدفاعيــة إلــى األمــام ،حتــى أصبحــت مالصقــة متام ـاً مــن
خطــوط اليهــود ،وقريبـاً جــداً مــن املســتعمرات ،حيــث نظــر لهــا كمكســب ،ولقــد أحبهــم
وأحبــوه وتقاســموا الرغيــف وتناوبــوا علــى احلراســة بينهــم ،..وباعــت النســوة حليهــن
وأشــترى أزواجهــن الســاح والعتــاد ،ولــم ترســل الــدول العربيــة لهــذا املوقــع مــا يســتحق
الذكــر ســوى بعــض صناديــق الذخيــرة التــي كان هــذا الضابــط يحصــل عليهــا ســراً،
وبعــض املالبــس الشــتوية أرســلت معونــة مــن الشــعب العراقــي(.((2
هجــم العــدو الصهيونــي يف ليلــة ( 28 -27أغســطس /آب 1948م) واســتهدف (ربايــا)
املتطوعــن الفلســطينيني املوجــودة يف كفــر قاســم ،واجبرهــم العــدو علــى تركهــا ،إال أن
آمــر الفــوج األول املقــدم الركــن عبــد الكــرمي قاســم لــم ميهلهــم يف هــذه املــرة أيضــاً،
فاســتخدم قســماً مــن احتياطيــة واســتطاع بإســناد املدفعيــة أن يهاجــم العــدو ،ويســترجع
جميــع الربايــا -الروابــي يف معركــة اســتمرت طيلــة يــوم  28أغســطس /آب ،ويف املســاء
أبــرق اجلحفــل األول إلــى القيــادة العراقيــة برقيــة (/711ح) الســاعة السادســة مســا ًء
قــال فيهــا" :إن مــن الســهولة احتــال املجــدل ،...وطلــب اجلــواب ،فــكان رد القيــادة مــا
يلــي" :ليــس ملجــدل يابــا أهميــة كبــرى لالحتفــاظ بهــا بعــد احتاللهــا يتطلــب اســتخدام
فــوج آخــر ،كمــا أنــه يــؤدي إلــى اتســاع جبهتنــا ،والتقليــل مــن قواتنــا االحتياطيــة" .أطلــب
منكــم االحتفــاظ مبواضعكــم األصليــة ،وعــدم اإلســراف بقواتكــم ،والســيما اعتدتكــم
علــى أغــراض بســيطة جــداً بالنســبة إلــى األهــداف العامــة ،التــي تتوخاهــا القيــادة العامــة
يف املســتقبل"(.((2
معركة جنني
جــرب اليهــود قطــع الطريــق علــى اجليــش العراقــي بجنــن فابتدئــوا وحشــدوا لهــذا
الهجــوم  4500جنــدي ،وانطلــق هجومهــم علــى العفولــة يف الثالــث مــن حزيــران /يونيــو
1948م ،فاحتلــوا يف طريقهــم قــرى زرعــن ،وصندلــة ،واجللمــة ،وقصفــوا ،مدينــة جنــن
( ((2محمد عبدالرحمن عريف ،املرجع السابق.

( ((2لقــد أعقــب صــدور هــذه البرقيــة يف  30أغســطس /آب 1948م أمــر مــن القيــادة العراقيــة بإعــادة الفــوج األول مــن كفــر قاســم وقلقيليــة إلــى االحتيــاط
يف الهــوارة وأن تســلم مواضعــه إلــي الفــوج الثالــث مــن اللــواء الثالــث .ونفــذ األمــر ليلــة  3-2يوليــو /متــوز 1948م.
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مــن اجلــو ،وتقدمــوا لهــا مــن  3محــاور ،وكان الهجــوم الرئيــس مــن الشــمال ،وقــد أخالهــا
جيــش اإلنقــاذ قبــل وصــول اجليــش العراقــي ،ولــم يكــن فيهــا أكثــر مــن 15مناضــ ً
ا
فلســطينياً وســرية أردنيــة يقودهــا عصــر املجالــي ،والتــي انســحبت أيضـاً قبــل أن تســلم

مواقعهــا للجيــش العراقــي ،فذعــر ســكان املدينــة ،ورحــل معظمهــم ،وجلــأ مــن بقــي منهــم
إلــى قلعــة تيجــارت وعددهــم ال يزيــد عــن خمســن ،ويف هــذه األثنــاء وصــل فصيــل
ا يرافقــه  50مناضـ ً
عراقــي مؤلــف مــن  37رجـ ً
ا فلســطينياً متركــزوا يف تــل يقــع شــمال
جنــن بثالثــة كيلومتــرات ،ثــم وصلــت ســرية عراقيــة تعدادهــا  80رجـ ً
ا ،وتبعتهــا ســرية
ا يرافقهــم خمســن مناضــ ً
أخــرى ،وزاد عددهــم حتــى بلغــوا  250رجــ ً
ا فلســطينياً،
ونظــراً الحتــال املدينــة مــن قبــل اليهــود قامــوا بحصــار القلعــة ومهاجمــة املتحصنــن
حتــى 3حزيــران /يونيــو 1948م(.((2
لقــد تعرضــت هــذه الكتيبــة لقصــف جــوي وهــي يف طريقهــا ،وواصــل اجليــش العراقي
زحفــه عبــر الطريــق العــام ،بينمــا زحــف املناضلــون الفلســطينيون مــن اجلبــال احمليطــة
باملدينــة بأعــداد كبيــرة ،ومعهــم عــدد مــن النســاء يزغــردن ويشــجعنهم ،وعنــد الظهــر
وصــل الفــوج العراقــي ،وجنحــوا يف فــك احلصــار عــن القلعــة ،وخســر اليهــود  350قتيـ ً
ا،
وذكــرت مصادرهــم أنهــم خســروا ألــف قتيــل وجريــح ،وغنــم العــرب كميــات كبيــرة مــن
الســاح والعتــاد واأللغــام ،واستشــهد  20جندي ـاً وضابط ـاً عراقي ـاً و 20مــن املناضلــن
الفلســطينيني و 46مــن املدنيــن(.((2
معركة قاقون
قريــة فلســطينية تقــع يف الســهل الســاحلي الفلســطيني ،عرفــت مبشــاركتها يف عــدة
ثــورات فلســطينية ،وقــد اســتعد ســتون شــاباً للدفــاع عنهــا ،وحضــر إليهــا جيــش اإلنقــاذ
بقيــادة الضابــط العراقــي مدلــول بيــك وانســحب منهــا ،ثــم وصلهــا اجليــش العراقــي
متأخــراً بعــد أن زاد ضغــط العصابــات الصهيونيــة عليهــا ،حيــث وصلهــا فصيــل مــن
اجليــش العراقــي وتعــداده  ،33واحتشــد اليهــود يف  4حزيــران /يونيــو يف البيــارات
القريبــة مــن قاقــون ،وقصفوهــا بعــد الظهيــرة بقذائــف املورتــر ،فقتلــوا عشــرة ،ممــا
اضطــر الســكان للرحيــل ،ووصلــت القريــة جنــدات متأخــرة فســقطت يف يوم5حزيــران/
( ((2حــول دور الفــوج العراقــي وتلبيتــه لنــداء املســتغيثني يف مدينــة جنــن ننقــل بعــض مــا كتبــه بهجــت أبــو غربيــة ،ويف هــذه األثنــاء طلبــوا النجــدة مــن
القيــادة يف نابلــس فتحــرك فــوج عراقي(كتيبــة) مــن نابلــس بقيــادة املقــدم عمــر علــى الــذي أشــيع أنــه حتــرك بــدون أوامــر مــن قيادتــه العليــا التــي طلبــت
منــه التريــث ،واســتعان هــذا الفــوج بأعــداد كبيــرة مــن مناضلــي قــرى نابلــس ،وجنــن ،وعرابــة ،وبرقــن ،ورمانــة ،وســيلة الظهــر ،وصانــور .أنظــر ،بهجــت أبــو
غربيــة ،مذكــرات املناضــل بهجــت أبــو غربيــة 1916م1948 -م،يف خضــم النضــال العربــي الفلســطيني ،مؤسســة الدراســات الفلســطينية،بيروت1993،م.
ص.310
( ((2بهجت أبوغربية ،املرجع السابق .ص.310
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يونيــو ،وحــاول اجليــش العراقــي اســتردادها يف اليــوم التالــي ،ولكنــه لــم يدخلهــا واكتفــى
بقصفهــا باملدفعيــة(.((2
وحــول احتــال القريــة فقــد مت يــوم اجلمعــة املوافــق الرابــع مــن حزيــران /يونيــو ســنة
1948م ،حينمــا بــدأت الكتيبــة الثالثــة التابعــة للــواء اســكندر التابــع للجيــش اإلســرائيلي
بقصــف قاقــون مبدافعهــم ،وقــد تصــدت القــوة العراقيــة الواقعــة يف املدخــل الشــمالي
لقريــة قاقــون واملقــدرة بـــ( 45جنديــاً) ،حيــث قاومــت املهاجمــن بــكل مــا أوتيــت مــن
قــوة ،وبقيــت مرابطــة يف مواقعهــا حتــى اليــوم التالــي ،حيــث استشــهد غالبيتهــم(.((3
ويتحــدث صالــح العلــي عــن انتقــام العراقيــن الستشــهاد حاميتهــم يف قريــة قاقــون
القريبــة ،والذيــن أرســلوا مصفحــات عراقيــة صــوب مســتعمرة قريبــة مــن بلدتهــم،
ومعهــم الشــباب الفلســطيني املتحمــس ،وســقطت املســتعمرة بأيديهــم والــكل يهلــل ويكبــر،
ودخلــوا املســتعمرة ونهبــوا مــا فيهــا ،ولكــن طابــع االرجتــال جعــل العراقيني والفلســطينيني
ينســحبون بعــد ســاعات ،حيــث شــن اليهــود هجوم ـاً معاكس ـاً(.((3

( ((2حــول خســائر العــرب يتحــدث اســتاذ التاريــخ يف جامعــة القــدس املفتوحــة مبدينــة طولكــرم عبدالرحيــم املــدور يف كتابــه (قاقــون) أن شــهداء القريــة
 33رج ـ ً
ا وامــرأة واثنــن هبــوا لنجدتهــا مــن ديــر الغصــون وأن  37جندي ـاً عراقي ـاً استشــهدوا يف املعركــة وهــم خُ مــس شــهداء اجليــش العراقــي الذيــن
قدرهــم املــؤرخ الفلســطيني عــارف العــارف بـــ ( 287شــهيداً) بينهــم عشــرة ضبــاط .أنظــر ،بهجــت أبوغربيــة ،املرجــع الســابق .ص.311

( ((3وصفتهــا صحيفــة نيويــورك تاميــز بأنهــا األكثــر دمويــة وذكــرت أن املدافعــن العراقيــن اســتطاعوا الصمــود يف ثالثــة خطــوط مــن اخلنــادق خــارج
القريــة ،وأضافــت أنهــم رفضــوا التخلــي عــن األرض كمــا لــو كانــوا أصحــاب البــاد .أنظــر ،عبدالرحيــم املــدور ،قريــة قاقــون ،ص.94
( ((3صالح العلي ،بصمات األيام ،ص .57 ،56
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معركة الطيرة وتقرر مصير نابلس
قريــة الطيــرة قريــة فلســطينية مناضلــة تربــض يف نهايــة الســهل الســاحلي
الفلســطيني ،وهــي قريــة حديثــة النشــأة ،وعمرهــا يقــارب مــن ( )300عامــاً ،قاومــت
االســتعمار الصهيونــي مبكــراً ،حينمــا هــب رجالهــا يف ثــورة 1921م ،لنصــرة الشــيخ
شــاكر أبــو كشــك يف هجومــه علــى مســتعمرة ملبــس ،وهــي أول مســتعمرة صهيونيــة،
ويف احلــرب راحــت تشــارك ببســالة ،وتتصــدى ملســتعمرة رمــات هاكوفيــش التــي كانــت
كالقلعــة احلصينــة ،وتعرضــت لهجمــات صهيونيــة متكــررة بلغــت 3هجمــات ،وقــد صدتهــا
جميعـاً ،بينمــا ســقطت حيفــا ويافــا وعــكا ومــع أن الذخيــرة قليلــة؛ لكــن البطولــة والفــداء
فاقــت التوقعــات وجمعــوا التبرعــات ،وجــاءت جنــدات مــن قبــل الثائــر حمــد جــودة زواتــا،
الــذي أمدهــم بســتني رجـ ً
ا ،وهــو أحــد قــواد الفصائــل يف ثــورة 1936م1939-م ،كذلــك
جاءتهــم مــن ســيلة الظهــر قــرب جنــن.
ويتحــدث املناضــل املرحــوم عبــد الرحيــم عراقــي يف كتابــه (ال تخــف) أنــه وصلــت
أبنــاء قريــة الطيــرة خبــر قــدوم اجليــش العراقــي إلــى مدينــة طولكــرم علــى بعــد 13
كيلومتــراً ،فاستبشــروا واطمأنــوا ،وضجــت القريــة بالفــرح واألمــل عندمــا ســمعوا بخبــر
هجومهــم علــى مســتعمرتي نتانيــا وكفــار يونــا ،ولكــن جاءتهــم األوامــر مــن امللــك عبــد
اهلل ملــك األردن باالنســحاب ،...ثــم حضــروا للطيــرة ومعهــم ســتون جندي ـاً ،وكان أول
عمــل قامــت بــه القيــادة العراقيــة يف الطيــرة هــو تســجيل املقاتلــن ،وصــرف عشــرة
دنانيــر شــهرياً لــكل منهــم ،ثــم حســنت اخلطــوط الدفاعيــة واخلنــادق بعمــل (الروابــي)
أو (الرابيــة) ،والتــي تســمى يف فلســطني بـ(الطابــات) ،وحضــر املقــدم عمــر علــي ليتفقــد
مواقــع الطيــرة ،وقــد ســر مــن مقاومــة القريــة ،وقــال :أنتــم بهــذا العمــل اجلبــار تدافعــون
عــن نابلــس ،وبعــد حضــوره أطلقــت املدفعيــة العراقيــة اجلبليــة قذائفهــا علــى مســتعمرة
هاكوفيــش ،..وال يدخــر اجليــش العراقــي مــن مشــاغلة دائمــة للقــوى الصهيونيــة يف هــذه
املنطقــة(.((3
ويف هــذه اإلثنــاء قــام العراقيــون بجمــع ســبعة متســللني فلســطينيني ،وطلبــوا منهــم
املســاعدة يف تنفيــذ أحــد املهمــات ،وســلموهم مســدس إشــارة تنويــر ،وطلبــوا منهــم إطالق
إشــارة عنــد اقترابهــم مــن املســتوطنة ،وقالــوا لهــم إذا جنحتــم يف هــذه املهمــة تطلقــوا
( ((3هنــا راح اجليــش يقــدم خدمــات للمدنيــن ،مثــل :تقــدمي األغذيــة للمواطنــن وتوزيعهــا عليهــم أو طبخهــا ورصــف الطريــق ...وجمعــت املنشــورات
التــي وزعهــا الصهاينــة يف حربهــم النفســية علــى الفلســطينيني والتــي راحــت تشــكك بالعالقــة بــن الفلســطينيني والعراقيــن وتواصلــت االشــتباكات وقــام
الصهاينــة بهجــوم رابــع علــى الطيــرة ولكــن العراقيــن والفلســطينيني صــدوه وقابلــوه بهجــوم معاكــس علــى مســتعمرة هاكوفيــش واستشــهد ســبعة جنــود
عراقيــن ناهيــك عــن عــدد مــن املناضلــن الفلســطينيني وبينمــا كان الــدم ينــزف مــن جنــدي عراقــي وبغــزارة كان يقــول "هــذا كرمالــك يــا فلســطني" وهكــذا
ســارت جنــازة الشــهيد أحمــد ناصــر علــى األكتــاف ويف مالبســه العســكرية.

85

طلقــة خضــراء ،وإذا فشــلتم تطلقــوا طلقــة حمــراء ،وتقدمــوا ملســتعمرة هاكوفيش ،وجاءوا
اخلنــادق مــن الغــرب ،وكانــوا يجيــدون اللغــة العبريــة ،وملــا وصلــوا اخلنــادق وجدوا حارسـاً
ببــاب املســتعمرة ،وانقّضــوا عليــه باخلناجــر بعــد أن أوهمــوه أنهــم دوريــة إســرائيلية،
وأجهــزوا علــى بقيــة املوقــع واســتلموه ،وبــدالً مــن إن يطلقــوا طلقــة خضــراء أطلقــوا طلقــة
حمــراء ،وطلقــة خضــراء أخــرى ،وكان اجليــش العراقــي علــى أهبــة االســتعداد للهجــوم،
وفكــر العراقيــون أن املناضلــن الفلســطينيني غلطــوا فعـ ً
ا ،بــدأ إســناد املدفعيــة مــع تقــدم
اجلنــود ،وســقطت كل اخلنــادق بيــد الفلســطينيني والعراقيــن ،وكانــت معركــة حاميــة
الوطيــس خســر فيهــا العــرب عــدداً كبيــراً ،وذهبــت إلــى قلقيليــة ،وكان فيهــا أكثــر مــن
عشــرين داراً استشــهد أبناؤهــا"(.((3
معارك اجليش العراقي حول جلجولية ورمات هاكوفيش
ليــس أبلــغ مــن االستشــهاد بأحــد املناضلــن عنــد حديثــه عــن ســير املعركــة ،وعالقتهــا
بالدفــاع احملــدود ضمــن معركــة سياســية محــدودة أعــد لهــا النظــام امللكــي ،وكذلــك فعــل
ملــوك ورؤســاء العــرب يومهــا ،حيــث أرســلوا هــذه األفــواج ال لتخــوض معركــة حتريــر وإمنــا
لتدافــع عــن بعــض مــا تبقــى بيــد العــرب ،بعد  15أيار /مايــو 1948م ،ويظهر أن قادة اجليش
العراقــي وضباطــه لــم ينســجموا مــع هــذا املخطــط ،وقــد دفعــوا باملناضلــن الفلســطينيني
للهجــوم ،ومت إســنادهم باملدفعيــة والدبابــات ،ويف هــذا الشــأن ســمع الفلســطينيون مقولــة
ضبــاط وجنــود عراقيــن( :ماكــو أوامــر) وهــذه كانــت مصــدر لغــط وأســيئ فهمهــا ،ورغــم
ذلــك خاضــوا معــارك الفخــار والعــز ،غصبـاً عــن نــور الســعيد وعبــد االلــه(.((3
وعــن املناوشــات التــي جــرت غيــر بعيــد مــن قــرى خريــش ،وجلجوليــة ،وعــن مشــاركة
أبنــاء القــرى الفلســطينية يقــول املناضــل عثمــان عبدالهــادي عــرار" :ســيطرت احلركــة
الصهيونيــة علــى عشــرة بيــارات كبيــرة مــن البرتقــال قــرب قريــة بيــار عــدس إلــى الغــرب
مــن جلجوليــة ،وبــدأت املعــارك حولهــن ،ويف البدايــة كانــت مناوشــة ،واجتمــع ضابــط
عراقــي وصهيونــي ،وفيهــا حــذر الضابــط العراقــي الضابــط اليهــودي بــأن يخلــي العشــر
بيــارات ،لكــن الضابــط الصهيونــي قــال :ســنأخذها غصــن عــن الســبع ملــوك ،وكان
( ((3عبدالعزيز عرار ،قرية خريش املدمرة ،جمعية كفر ثلث اخليرية2010،م ،ص.87

( ((3يــروي أحــد الشــهود املرحــوم توفيــق أبــو صفيــة" :كانــت بدايــة مشــاهداتنا ملعــارك اجليــش العراقــي أن هــذا اجليــش قصــف ملبــس ورأس العــن
حيــث تتمركــز القــوات اليهوديــة ،ودخــل املجاهديــن الفلســطينيني إلــى املعســكر البريطانــي قريبـاً مــن رأس العــن وهــرب اليهــود إلــى الغــرب حتــت غطــاء
مــن نيــران املدافــع والدبابــات العراقيــة ،وتقدمــت مشــاة اجليــش العراقــي إلــى قريــة مجــدل الصــادق ،وحدثــت معــارك باســلة بينهــم وبــن اليهــود وخســر
الطرفــن عــدد مــن الدبابــات والســيارات العســكرية ،وبعدهــا جــاءت أوامــر للجيــش العراقــي بــأن يحافــظ علــى مواقعــه وال يتقــدم ،ورجعــت القــوة إلــى كفــر
قاســم ،ورابــط العراقيــون علــى طــول خــط ســكة احلديــد املمتــدة مــن رأس العــن إلــى طولكــرم وجنــن شــماالً وســعوا إلــى ضــم فلســطينيني .أنظر،عبــد
العزيــز عــرار ،قريــة خريــش املدمــرة ،جمعيــة كفــر ثلــث اخليريــة2010،م ،ص.83
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المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

الوســيط الدولــي حاضــراً ،فمــا كان مــن الضابــط العراقــي إال أن بطحــه علــى األرض،
وخبــط عليــه ،وفصــل بينهــم املراقــب الدولــي ،وقــام العراقيــون بتوزيــع جنــود ومناضلــن
علــى البيــارات ،وأمــر الضابــط العراقــي إثنــن مــن املناضلــن العــرب بتعبئــة أكيــاس
الرمــل ،ووضعهــا يف ســواتر ترابيــة أمامهــم ،وتســللوا إلــى البيــارات وهــم منبطحــون
أرضــاً ،ويف هــذه األثنــاء دخلــت فيهــا ثــاث دبابــات إســرائيلية ،وبــدأت الرشاشــات
حتصــد شــجر البرتقــال((.)((3
ويظهــر أن العراقيــن لــم يستســلموا ،وواصلــوا قتالهــم ،رغــم جــرح القــادة ،وتســلموا
املســؤولية ،حيــث يضيــف الــراوي الســابق" :وأصيــب عريــف عراقــي بجــرح يف كتفــه،
وتســلم رشاشــه جنــدي أول ،وأصيــب هــو اآلخــر بنفــس اإلصابــة ،واســتلم الرشــاش
جنــدي عراقــي ،واثنــن مــن املناضلــن ،وأوقفــوا تقــدم اجلنــود بعــد أن جاءتهــم أوامــر مــن
القيــادة اخللفيــة يف تلــه عــارف بقريــة جلجوليــة ،وأعطــى هــؤالء إشــارة إلــى املدفعيــة يف
موقــع صوفــن مبدينــة قلقيليــة ،فأخــذت مدافــع العراقيــن تدمــر دبابــات اإلســرائيليني،
وشــوهدت إحداهــا محترقــة غربــي جلجوليــة ،واشــتركت مصفحــة لبلديــة قلقيليــة يف
املعركــة ،وكانــت محملــة مبدفــع رشــاش مــن نــوع ( ،)Six Bounderومعهــا بــرن ،واجتهــت
لبيــارة رفيــق أبــو حجلــة إلــى اجلنــوب مــن البيــارة األولــى ،وهــي مكشــوفة ،وضربهــا
اليهــود مبضــاد للــدروع وبنشــرت ،بعــد ذلــك جــاءت دبابتــان عراقيتــان ،وطرحنــا عليهــم
بــأن يتقدمــوا لنجــدة املصفحــة العربيــة ،فــكان اجلــواب" :ماكــو أوامــر" ،جــاءت دبابــة
إســرائيلية ،وهــي الثالثــة ،وطلعــوا عــن ســكة احلديــد إلــى الســهل ،وبدأنــا يف الرمايــة،
عنــد ذلــك تنفســت مصفحــة قلقيليــة الصعــداء ،ومشــت وال زالــت ترمــي ،وعندمــا
شــاهدها اليهــود طلعــت علــى الســكة تركــوا اخلنــادق وهربــوا ،وســقطت بيــارة أبــو حجلــة
ثانيــة يف أيــدي العــرب ،وبعدهــا ســقطت العشــرة بيــارات يف أيــدي العــرب ،واســتلموهن
 15يــوم ،و جــاء أمــر بوقــف إطــاق النــار األخيــر ،ورجعنــا خلــط إطــاق النــار شــرقي
خــط ســكة احلديــد"(.((3
ويبــدو أن العراقيــن اهتمــوا بتكليــف املناضلــن الفلســطينيني مبهمــات نضاليــة ،حيــث
يتحــدث املناضــل املرحــوم توفيــق أبــو صفيــة" :أرســلنا يومهــا عريــف يف اجليــش العراقــي
للقيــام باملهمــة ،وضربنــا قــوة اليهــود يف قريــة بيــار عــدس ،ورجعنــا بســام ،وصــارت
مناوشــات وانتقلنــا إلــى خنــدق يف تــل عــارف ،ويف ليلــة مــن الليالــي هاجمونــا اليهــود،
( ((3عبدالعزيز عرار ،املرجع السابق ،ص.84
( ((3عبدالعزيز عرار ،املرجع السابق ،ص.84
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وبــدأت الرمايــة مــن الطرفــن ،وبقيــت املعركــة دائــرة لغايــة الســاعة الثالثــة صباحـاً ،وكان
عندنــا جنديــن عراقيــن ،انتقلنــا بعدهــا إلــى جســر املويلــح علــى خــط ســكة احلديــد
قريــب مــن بيــارة أبــو جبــارة ،وهنــاك أيضــاً هاجمونــا اليهــود ،وكان اخلنــدق منفــرد،
وبعيديــن عــن وحــدة املناضلــن ،واجليــش العراقــي ،وبقيــت الرمايــة لغايــة الصبــح ،وكلفنــا
اجليــش العراقــي بعــدة مهمــات ،حيــث أرســلوني ومعــي داود احلــاج احمــد األشــقر،
والشــيخ ســليم ســامة هدشــة للهجــوم علــى موقــع لليهــود يقــع غــرب جلجوليــة ،ورجعنــا
للقيــادة العراقيــة يف دار عــارف بجلجوليــة ،وأشــرف علينــا الضابــط عــزت الــذي أمرنــا
بالهجــوم مــرة ثانيــة علــى البيــارة ورجعنــا ،ووجدنــا اليهــود هاربــن"( ،((3ويفخــر توفيــق
أبــو صفيــة بــدور جيــش العــراق ،ويلهــج ذكــره ببعــض األســماء التــي شــاركت يف احلــرب،
والعالقــة احلميمــة بــن أطيــاف الشــعب العراقــي(.((3
جــرت مناوشــات ومعــارك بــن القــوات الصهيونيــة واجليــش العراقــي ،قــرب عــارة،
وعرعــرة يف معركــة أم املقايــل ،وجنحــت القــوة العراقيــة يف قطــع طريــق وادي الروحــة
وجنــن ،فقــد جلــب عبــد القــادر يونــس أفــراد اجليــش العراقــي إلــى عــارة ،حيــث كانــت
تربطــه صداقــة وثيقــة بغــازي الداغســتاني منــذ أيــام الدراســة يف بيــروت ،وحصــل
تشــجيع مــن القــوة العراقيــة للفلســطينيني الذيــن قاتلوهــم يف معركــة املكايــل ،وأســهم
وجــود مجموعــة يف جلــوء مجموعــة قــرى إلــى عــارة ،وعــررة(.((3
معارك حول قرية مجدل يابا أو الصادق
يف  17متــوز /يوليــو عــام 1948م تســلم املقــدم عبــد الســتار حســن ،آمــر فــوج شــرطة،
مــن القــوة الســيارة مســؤولية القطــاع مــن املقــدم الركــن عبــد الكــرمي قاســم آمــر الفــوج
الثانــي ،وكانــت األوامــر تقتضــي أن يتحــرك فــوج عبــد الكــرمي إلــى نابلــس لاللتحــاق
بجحفــل اللــواء االول ،وحتــرك الفــوج فجــر  18متــوز /يوليــو علــى طريــق (جســر الشــيخ
حســن -داميــة -جفتلــك -نابلــس) برغــم أنــه كان مــن املفــروض حســب األوامــر ،الصادرة
لعبــد الكــرمي قاســم ،أن يســلك طريــق (املجامــع -املفــرق -الزرقــاء -عمــان -جســر
اللبنــي -اريحــا -جفلتــك -نابلــس) الــذي يزيــد علــى ضعــف الطريــق األول ،وهــو أكثــر
أمانـاً للقطعــات ،وبعيــداً عــن خطــوط نــار العــدو ،فيمــا كان الطريــق الــذي ســلكه قاســم
املســتعمرات الصهيونيــة ،وقــد خاطــر آمــر الفــوج فســلك الطريــق القصيــر خالفـاً ألوامــر
( ((3املرجع السابق ،ص.85
( ((3املرجع السابق ،ص.87

( ((3فؤاد عبدالنور ،املثلث االرض واالنسان ،ص.207
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القيــادة (متحمــ ً
ا مســؤولية عملــه ،)..ويف اليــوم نفســه الــذي التحــق فيــه قاســم إلــى
منصبــه اجلديــد ،هجــم العــدو الصهيونــي علــى مواضــع (كفــر قاســم) باملشــاة واملدرعــات
وبإســناد نيــران الهــاون والرشاشــات ،وتقدمــت بعــض قــوات العــدو واقتربــت مــن مواضــع
االحتيــاط! .وإن لــم ميهلهــم قاســم مزيــداً مــن الوقــت خاصــة بعــد احتــال قــوات العــدو
لبيــارة املختــار ،وأبنيــة املعســكر البريطانــي الشــمالية ،وقــام بهجــوم مقابــل اســتمر حتــى
الســاعة اخلامســة مــن صبــاح يــوم  21آب /أغســطس ،واســتطاع طــرد العــدو ،والســيطرة
علــى املوقــف ،واســترجاع أبنيــة املعســكر البريطانــي الشــمالية ،وبيــارة املختــار ،والتلــول
الواقعــة يف جنــوب كفــر قاســم ،ولــم يتكبــد فــوج قاســم ســوى أربعــة جرحــى مــن املراتــب،
ويف  22آب /أغســطس ،قــام قاســم بطــرد قطاعــات العــدو التــي حاولــت ثانيــة التســلل
إلــى بيــارة املختــار وكفــر قاســم(.((4
وعلينــا أن نؤكــد أن حجــم املشــاركة العســكرية العراقيــة يف فلســطني عــام 1948م..
لــم يرتــق إلــى املســتوى املطلــوب ،ليــس بســبب قــوى وقــدرات اجلنــود العراقيــن ،ومــدى
جاهزيتهــم للقتــال ،وإمنــا بســبب تــردد األوســاط السياســية العراقيــة العليــا وإحجامهــا
عــن إرســال أفضــل الوحــدات العســكرية املقاتلــة ،وامتناعهــا عــن إرســال قــوات جويــة
كافيــة للدفــاع عــن القــرى واملــدن الفلســطينية ،هــذا فضــ ً
ا عــن ضغوطــات مارســتها
بعــض النخــب العراقيــة (يف اجليــش واحلكومــة) التــي عارضــت امليــول القوميــة العربيــة،
وطــورت نزعــات محليــة انعزاليــة وشــعوبية ،ورأت يف أي تدخــل عراقــي يف فلســطني،
أو أي قطــر عربــي آخــر ،تبديــداً واســتنزافاً لقدراتــه ومقدراتــه ،فقــد شــارك زهــاء 800
عراقــي يف قــوات املتطوعــن العــرب ،يف حــن بلــغ عــدد جنــود اجليــش العراقــي يف قمــة
مشــاركته يف املرحلــة الثانيــة عشــرة آالف جنــدي(.((4
وعلــى الرغــم مــن كل هــذه الظــروف ،فقــد كانــت مشــاركة العراقيــن ،حيثمــا أتيــح
لهــم ذلــك ،مؤثــرة وفعالــة وســاهمت باإلبقــاء علــى قطاعــات واســعة عربيــة ومنعــت
تهجيرهــا ،يف املرحلــة األولــى شــارك املتطوعــون العراقيــون بقيــادة املقــدم علــي غالــب
عزيــز يف معركــة رأس العــن األولــى (الثامــن مــن آذار /مــارس 1948م) ،حيــث انتزعــوا
منطقــة العيــون ،ومنشــآت امليــاه مــن أيــدي البوليــس البريطانــي ،ومنعــوا تســليمها لقــوات
الهاجانــاه (كمــا جــرى يف حــاالت أخــرى كثيــرة قــام اإلجنليــز فيهــا بتســليم منشــآت
( ((4بالفعــل وصلــت قــوة قاســم مســاء اليــوم نفســه ثــم اســتمر بتنقلــه حتــي عســكر جــوار قريــة (عنبتــا) ضمــن قطــاع جحفــل اللــواء االول! .ويف  20آب/
أغســطس  1948نقــل املقــدم الركــن عبــد الكــرمي قاســم إلــى منصــب آمــر الفــوج األول مــن اللــواء األول بعــد نقــل املقــدم الركــن علــي غالــب عزيــز مبنصــب
احلاكــم العســكري لبلــدة نابلــس .أنظــر ،محمــد عبدالرحمــن عريــف ،شــهادات عــن اجليــش العراقــي يف نابلــس إبــان النكبــة ..بــن حقيقــة تاريخيــة وروايــة
مشــوهة ،مرجــع ســابق.

( ((4عبدالعزيز أمني عرار ،معارك اجليش العراقي يف حرب  ،1948دنيا الوطن 4 ،حزيران /يونيو 2011م.
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/06/04/229542.html
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حيويــة لليهــود) ،وقــد خســر العراقيــون يف هــذه املعركــة شــهيداً واحــداً ،وأصيــب جنــدي
آخــر بجــراح متوســطة نقــل علــى أثرهــا للعــاج يف مشــايف يافــا .كمــا شــارك بعــض
املتطوعــن العراقيــن يف هــذه املرحلــة يف معركــة كفــر قــرع حيــث ّ
نظــم أربعــة ضبــاط
منهــم وضابطــان ســوريان آخــران املعركــة التــي خاضهــا أبنــاء تلــك القريــة يــوم الثامــن مــن
أيــار /مايــو ،وصــدوا فيهــا هجومـاً مركــزاً لقــوات الهاجانــاه أرادت مــن خاللــه االســتيالء
علــى كفــر قــرع ،وممــر وادي عــارة االســتراتيجي املهــم ،كمــا تكبــدت قــوات املتطوعــن
العراقيــن خســائر كبيــرة يف األرواح ( 17شــهيداً) يف هجــوم جيــش اإلنقــاذ الفاشــل علــى
مســتوطنة مشــمار هعيمــق(.((4
أمــا يف املرحلــة الثانيــة للحــرب ،فقــد بــدأت بدخــول وحــدات مــن اجليــش العراقــي
النظامــي فلســطني يف اخلامــس عشــر مــن أيــار /مايــو 1948م عــن طريــق جســر املجامــع،
واشــتباكها مباشــرة مــع القــوات اليهوديــة يف كوكــب الهــوى وجيشــر ،حيــث استشــهد يف
هاتــن املعركتــن  40جندي ـاً عراقي ـاً ،ومــن ثــم تقــدم باجتــاه مــرج بــن عامــر ،وقضائــي
جنــن وطولكــرم ،وقضائــي يافــا والرملــة ،ويف أثنــاء انتشــاره يف هــذه اجلبهــة التــي زاد
طولهــا علــى 110كــم ،خــاض معركــة (الطيــرة  -رامــات هكوفيــش) يف الرابــع والعشــرين
مــن أيــار /أيــار 1948م ،والتــي ســقط فيهــا  12شــهيداً عراقي ـاً ،ثــم معركــة رأس العــن
الثانيــة يف 1948/5/30م ،التــي فقــد فيهــا شــهيدان ومعركــة جنــن واملــزار يف الفتــرة
الواقعــة بــن ( 4-2حزيــران /مايــو) ،والتــي فقــد فيهــا العراقيــون  65شــهيداً ،ويف معركــة
قاقــون (قضــاء طولكــرم) التــي وقعــت يف اخلامــس مــن حزيــران /مايــو ،وفقــد فيهــا
اجليــش العراقــي  45شــهيداً(.((4
إن هــذه األرقــام تثبــت ،مبــا ال يقبــل مجــاالً للشــك ،بطــان مقولــة "ماكــو أوامــر"
يف كل مــا يتعلــق باملشــاركة العراقيــة يف احلــرب ،وتأثيرهــم املباشــر علــى ســيرها يف
مناطــق التمــاس التــي تواجــدوا فيهــا ،وال تقتصــر منجزاتهــم علــى هــذا العــدد مــن
الشــهداء فحســب ،بــل ميكــن اإلدعــاء أن تواجدهــم يف الوقــت املناســب منــع تهجيــر
عشــرات القــرى يف مناطــق وادي عــارة ،وشــمالي قضــاء جنــن ،بــل ومــدن جنــن،
وقلقيليــة ،وطولكــرم ،إذ يفيــد شــهود عيــان ُجمعــت شــهاداتهم :بأنــه لــوال تدخــل اجليــش
العراقــي وصــده للهجمــات الصهيونيــة ملــا كان باســتطاعة ســكان هــذه القــرى الصمــود
يف أراضيهــم(.((4
( ((4محمد عبدالرحمن عريف ،شهادات عن اجليش العراقي يف نابلس إبان النكبة ..بني حقيقة تاريخية ورواية مشوهة ،مرجع سابق.

( ((4عبدالعزيز أمني عرار ،معارك اجليش العراقي يف حرب 1948م ،مرجع سابق.

( ((4محمد عبدالرحمن عريف ،شهادات عن اجليش العراقي يف نابلس إبان النكبة ..بني حقيقة تاريخية ورواية مشوهة ،مرجع سابق.
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وتؤكــد هــذه الشــهادات ُحســن معاملــة الضبــاط واجلنــود العراقيــن للســكان،
لدرجــة أنــه يف بعــض املناطــق التــي كانــت تعانــي الشــح الشــديد باألغذيــة ،كان اجلنــود
العراقيــون يتقاســمون مــع الســكان األغذيــة واملــؤن ،ولعــل االحتفــال الوداعــي املُهيــب
الــذي نظمــه ســكان باقــة الغربيــة لــوداع الضبــاط واجلنــود العراقيــن الذيــن رابطــوا
هنــاك حتــى اتفاقيــات الهدنــة ،وتســليم املثلــث إلســرائيل ،لهــو اإلثبــات الدامــغ علــى مــا
ربــط الفلســطينيني وجنــود اجليــش العراقــي الذيــن دافعــوا عنهــم مــن وشــائج املــودة
واحملبــة والتقديــر ،ال زالــت األلســن يف بلــدة كفــر ثلــث ومحافظــة قلقيليــة تلهــج بالذكــر
الطيــب ملــا قــام بــه اجليــش العراقــي ودوره يف املعــارك التــي خاضهــا دفاع ـاً عــن طيــرة
املثلــث ،وقلقيليــة حيــث أوعــز للمناضلــن الفلســطينيني بالهجــوم علــى مســتعمرة رمــات
هاكوفيــش ،وقــدم اإلســناد مــن خــال املدفعيــة املرابطــة يف صوفــن ،وال زالــت بعــض
الدبابــات املدمــرة عنــد أبــواب املســتعمرة الصهيونيــة كشــاهد وذكــرى ،وقــد دعاهــا بعــض
الكتــاب الصهاينــة بـ"األيــام العصيبــة"(.((4
خروج القوات العراقية ومأساة تسليم منطقة املثلث إلسرائيل
منــذ بدايــة عــام 1949م أخــذت الــدول العربيــة تعقــد معاهــدة وهدنــة مــع اليهــود،
وكانــت البدايــة بــن اجليشــن املصــري واإلســرائيلي يف جزيــرة رودس يــوم  24فبرايــر/
شــباط 1949م ،ثــم تالهــا لبنــان بعــد شــهر تقريب ـاً يف  23مايــو /آذار 1949م ،ثــم تلتهــا
األردن يف  4أبريــل /نيســان1949م ،ثــم ســوريا يف  20يوليــو /متــوز 1949م ،ولــم يوقــع
العــراق علــى اتفاقيــة الهدنــة مــع العــدو ،وانســحب اجليــش العراقــي يف شــهر مايــو/
أيــار عــام 1949م ،وحــل األردن علــى قلــة عــدد جيشــه أن يتولــى خــط الهدنــة يف القطــاع
العراقــي ،وأصبحــت املنطقــة املمتــدة مــن احلــدود الســورية عنــد ُ
المــة حتــى احلــدود
الدوليــة يف العقبــة(.((4
انســحب اجليــش العراقــي ،بقــرار واتفــاق بــن نظامــي األردن والعــراق الهاشــميني،
وجــاءت قــوة أردنيــة لترابــط يف منطقــة اجليــش العراقــي ،ولــم تســتمر طوي ـ ً
ا وانتشــرت
مــن جديــد حالــة اخلــوف والهلــع علــى مصيــر القــرى والبلــدات التــي رابــط فيهــا اجليــش
العراقــي ،واســتلم األردنيــون هــذه املنطقــة لعــدة أيــام وتركوهــا ،وبعــد أن تيقــن وجهــاء
القــرى مــن خــروج العراقيــن ،قــرروا إعــان والئهــم لــأردن ،وقدمــوا مضابــط للملــك عبــد
اهلل يعلنــوا فيهــا الــوالء ،وظنــوا أن هــذا الــوالء سيســاعدهم علــى احلفــاظ علــى البقيــة
( ((4عبدالعزيز أمني عرار ،معارك اجليش العراقي يف حرب  ،1948مرجع سابق.

( ((4محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.
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الباقيــة مــن البــاد ،بينمــا خــرج اجليــش العراقــي ومعــه بعــض الفلســطينيني مــن قــرى
عرعــرة وأجــزم وعــن غــزال ،وأخــذوا جرحاهــم معهــم بعــد خروجهــم مــن فلســطني(.((4
لقــد أدرك الفلســطينيون أن منطقــة املثلــث ُســلمت مبوجــب معاهــدة رودس،
وتركــت مجموعــة قــرى فلســطينية أمــام قدرهــا احملتــوم وتضــم (رأس العــن وكفــر
بــرا ،وكفرقاســم ،وجلجوليــة ،وخريــش ،والطيــرة ،وقلنســوة ،والطيبــة ،وباقــة الغربيــة،
وعــارة وعرعــرة وكفــر قــرع) ومجموعهــا  22قريــة ،وبعــد اتفاقيــة رودوس رجعــت القــوات
األردنيــة إلــى الشــرق كليــو متــراً مــن خــط ســكة احلديــد ،وخضعــت منطقــة املثلــث
العربــي حلكــم عســكري صهيونــي منــع فيــه أهــل البــاد باخلــروج أو املبيــت خــارج قراهــم
إال بتصاريــح ولســاعات محــدودة ،وقوبلــت عمليــة انســحاب اجليــش العراقــي ،وحلــول
اجليــش األردنــي ،بالذهــول! وشــعر النــاس باليــأس واإلحبــاط ،وأخــذوا يرســلون الوفــود
مــن طولكــرم وقلقيليــة وجنــن وعــارة وعرعــرة إلــى قيــادة اجليــش العراقــي يف عمــان
واملفــرق ،وبعضهــم توجــه للملــك عبــد اهلل يف مقــره بالشــونة اجلنوبيــة معلنــن ســخطهم
ومتســائلني عــن مصيــر ُقراهــم(.((4
كتــب املناضــل الوطنــي والقومــي بهجــت أبــو غربيــة" :هاجــت مشــاعر الفلســطينيني
حيــث يوجــد اجليــش العراقــي يف مناطقهــم ،خصوصـاً منطقــة طولكرم وقلقيلية ،وشــكلوا
وفــوداً ذهبــت إلــى عمــان ملقابلــة قائــد اجليــش العراقــي نــور الديــن محمــود لتطلــب منــه
اســتمرار بقــاء اجليــش يف مناطقهــم ،ألن عــدد اجليــش األردنــي قليــل وال يســتطيع إذا
انتشــر يف اســتمرار بقــاء"(.((4
كان مــن نتائــج تســليم منطقــة املثلــث ،وانســحاب اجليــش العراقــي أن حضــرت القــوة
األردنيــة ولكنهــا لــم تســتمر وتراجعــت نحــو الضفــة الغربيــة ،وبفعــل األحــداث مت فتــح
طريــق وادي عــارة الــذي كان مغلقـاً أمــام القــوات اليهوديــة بحضــور بــن غوريــون ،الــذي
ألقــى خطاب ـاً قــال فيــه مــا معنــاه :أن هــذا خــط حيــوي ،والــذي ميــر مــن وادي عــارة،
وقــد حاولنــا احتاللــه عســكرياً بثمانيــة آالف مــن األرغــون ،والحتــال قريــة كفــر قــرع ثــم
عــارة وعرعــرة ،ولكــن قــوات عــارة وعرعــرة أرغمــت قواتنــا علــى االنســحاب ،ثــم حاولنــا
احتاللــه عندمــا كانــت القــوات العراقيــة ،ولكــن طائراتنــا أخبرتنــا أنــه حصــن ،وهــا نحــن
اليــوم نحتفــل باســتالمه وحضــر اليهــود لإلحتفــال ،وامتــأ الــوادي باحملتفلــن(.((5
( ((4عبدالعزيز أمني عرار ،معارك اجليش العراقي يف حرب 1948م ،مرجع سابق.

( ((4محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.

( ((4عبدالعزيز أمني عرار ،معارك اجليش العراقي يف حرب 1948م ،مرجع سابق.

( ((5محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.
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نعــم بســبب انســحاب اجليــش العراقــي ،هاجــت مشــاعر الفلســطينيني وشــكلوا وفــوداً

ذهبــت إلــى عمــان ملقابلــة قائــد اجليــش العراقــي نــور الديــن محمــود ،لتطلــب اســتمرار
بقــاء اجليــش يف مناطقهــم؛ ألن اجليــش األردنــي قليــل وال يســتطيع بانتشــاره حمايــة
هــذه املناطــق ،ولكــن لــم ميكنــه أحــد مكــن اللقــاء معــه ،وزاد الطــن بلــة أنهــم علمــوا
بــأن اتفاقيــة رودس تســمح بضــم أراض جديــدة انســحب منهــا اجليــش العراقــي لليهــود،
وهــي املســماة بــأرض املثلــث الفلســطيني ،وشــعر قــادة اجليــش العراقــي باأللــم وهــو
مــا ســيدفعهم الحق ـاً لعمــل ثــورات وانقالبــات كان ســببها؛ شــعورهم باملوقــف املخــزي
حلكوماتهــم يف فلســطني ،والتــي أرســلتهم فقــط كامتصــاص لغضــب الشــارع العراقــي(.((5

وحــول مــا جــرى يف قريــة قلنســوة ،عنــد رحيــل العراقيــن منهــا ،بــن الضابــط رفعــت
احلــاج ســري مادح ـاً دور أبنــاء فلســطني وتضحياتهــم يف احلــرب" ،اجتمــع النــاس أمــام
املقــر العراقــي إثــر دعــوة الضابــط العراقــي رفعــت احلــج ســري الــذي ذرف الدمــع غزيــراً
علــى مــرأى مــن النــاس بقولــه :أنصحكــم أن تبقــوا يف بيوتكــم ،وعلــى أرضكــم ،واقبلــوا
مصيركــم بصبــر وحكمــة .لقــد تقــرر بيعكــم ألعدائكــم بعــد تولــي امللــوك قيادتكــم ،إنــي
عاجــز أن أوفيكــم قدركــم وشــجاعتكم ،واألمانــة تفــرض علــي أن أســجل أعمالكــم"(.((5
وعلــى أثــر احلــرب ونتائجهــا الوخيمــة ،أخــذ احلــكام العــرب يتبادلــون التهــم فيمــا بينهــم،
فــاألردن يتهــم مصــر بالتقصيــر ،وأنــه ســلم منطقــة بئــر الســبع والنقــب ،ولــم يبــق غيــر
قطــاع وشــريط ضيــق "قطــاع غــزة" واألردن يتعــرض لهجــوم مــن مصــر وغيرهــا ،حيــث ســلم
مدينتــي اللــد والرملــة وارتكبــت فيهمــا مذبحــة كبيــرة ،ويتحــدث القائــد األردنــي عبــد اهلل
التــل قائــد معركــة القــدس عــن قصــور ومســؤولية األميــر عبــد اهلل ومــن معــه مــن ضبــاط
اجنليــز ،بينمــا يدافــع عســكري مجهــول عــن جيــش العــراق ومواقفــه يف جريــدة احلــوادث
اللبنانيــة والــذي نشــر يف كتــاب (كيــف ضاعــت فلســطني) ،وكتــب القائــد عمــر علــي دفاعـاً
عــن جيــش العــراق ونشــره يف كتــاب حــول فريــة اجليــش العراقي":ماكــو أوامــر" والتــي
نســبت للجيــش العراقــي أثنــاء انتصــاره يف معركــة جنــن ،وأن أحــد املناضلــن الفلســطينيني
طالــب مبتابعــة الهجــوم العراقــي واحتــال حيفــا ،ولكــن القائــد نــوح رد عليــه" :ماكــو أوامــر"،
وحفظهــا الفلســطينيون واعتبروهــا عيب ـاً علــى اجليــش العراقــي .وهنــا يبقــى علــى الرغــم
مــن كل هــذه الظــروف فقــد كانــت مشــاركة العراقيــن ،حيثمــا أتيــح لهــم ذلــك ،مؤثــرة وفعالــة
وســاهمت باإلبقــاء علــى قطاعــات واســعة عربيــة ومنعــت تهجيرهــا(.((5
( ((5عبدالعزيز أمني عرار ،معارك اجليش العراقي يف حرب 1948م ،مرجع سابق.

( ((5محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم 1947م.
( ((5محمد عبدالرحمن عريف ،اجليش العراقي بني سبعة "جيوش إنقاذ" عربية يف فلسطني بعد قرار التقسيم .1947
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بعــد أن تيقــن وجهــاء القــرى مــن خــروج العراقيــن ،قــرروا إعــان والئهــم لــأردن،
وقدمــوا مضابــط للملــك عبــد اهلل يعلنــون فيهــا الــوالء ،وظنــوا أن هذا الوالء سيســاعدهم
علــى احلفــاظ علــى البقيــة الباقيــة مــن البــاد ،بينمــا خــرج اجليــش العراقــي ومعــه بعــض
الفلســطينيني مــن قــرى عرعــرة ،وأجــزم ،وعــن غــزال ،وأخــذوا جرحاهــم معهــم بعــد
خروجهــم مــن فلســطني .لقــد أدرك الفلســطينيون أن منطقــة املثلــث ســلمت مبوجــب
معاهــدة رودس ،وتركــت مجموعــة قــرى فلســطينية أمــام قدرهــا احملتــوم وتضــم :رأس
العــن ،وكفــر بــرا ،وكفــر قاســم ،وجلجوليــة ،وخريــش ،والطيــرة ،وقلنســوة ،والطيبــة،
وباقــة الغربيــة ،وعــارة وعرعــرة وكفــر قــرع ومجموعهــا  22قريــة ،وبعــد اتفاقيــة رودوس
رجعــت القــوات األردنيــة إلــى الشــرق كليــو متــر مــن خــط ســكة احلديــد ،وخضعــت منطقة
املثلــث العربــي حلكــم عســكري صهيونــي منــع فيــه أهــل البــاد باخلــروج أو املبيــت خــارج
قراهــم إال بتصاريــح ولســاعات محــدودة(.((5
كتــب املناضــل الوطنــي والقومــي بهجــت أبــو غربيــة" :هاجــت مشــاعر الفلســطينيني
حيــث يوجــد اجليــش العراقــي يف مناطقهــم ،خصوصـاً منطقــة طولكــرم وقلقيليــة ،وشــكلوا
وفــوداً ذهبــت إلــى عمــان ملقابلــة قائــد اجليــش العراقــي نــور الديــن محمــود لتطلــب منــه
اســتمرار بقــاء اجليــش يف مناطقهــم ،ألن عــدد اجليــش األردنــي قليــل وال يســتطيع إذا
انتشــر يف اســتمرار بقــاء( .((5وعــن هــذه الوفــود تذكــر إحــدى املصــادر" :أخــذ والــدي
الدفتــر الــذي يحتــوي علــى إحصــاء الالجئــن يف عرعــره ،وســافر إلــى عمــان وأخذنــي
معــه ،كمــا اصطحــب معــه خليــل الشــيخ عبــد مــن عرعــره يف صيــف 1948م ،ومت ترتيــب
زيــارة وتوجهنــا لقصــر رغــدان وهنــاك قابلنــا امللــك عبــد اهلل يف حديقــة القصــر ،وكان معه
هــزاع املجالــي رئيــس الديــوان ..وقابلــت امللــك وأنــا أحمــل مسدسـاً محشــواً بالرصــاص،
وألقيــت كلمــة وتكــرر ذهابــه جلاللــة امللــك ،ورجــوه أن يحافــظ علــى بلدهــم ،فــرد عليهــم
"إن أنــس مكــة لــن أنــس بلدكــم عــارة وعرعــرة" ،ونشــر هــذا النطــق الســامي علــى صفحــات
ّ
اجلرائــد ،وجــاءت األنبــاء حتمــل خبــر تســليم قــرى املثلــث لليهــود مبوجــب اتفاقيــة الهدنــة
يف رودس ،فأعلــن أهــل القــرى احلــداد وألبســوا الســواد ،ونصبــوا املناحــات يف البيــوت
والشــوارع ،وحزنــت أمهــات املناضلــن الالتــي ســيودعن أبناءهــن"(.((5
وبفعــل األحــداث مت فتــح طريــق وادي عــارة الــذي كان مغلقـاً أمــام القــوات اليهوديــة
بحضــور بــن غوريــون الــذي القــى خطابـاً قــال فيــه :مــا معنــاه أن هــذا خــط حيــوي والــذي
( ((5عبدالعزيز أمني عرار،خريش ،مرجع سابق ،ص.89

( ((5بهجت أبو غربية ،يف خضم النضال ،ص.129

( ((5محمد محفوظ خليل يونس ،عرعرة وعارة،ص.125
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المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

ميــر مــن وادي عــارة وقــد حاولنــا احتاللــه عســكرياً بثمانيــة آالف مــن األرغــون والحتــال
قريــة كفــر قــرع ثــم عــارة وعرعــرة ،ولكــن قــوات عــارة وعرعــرة أرغمــت قواتنــا علــى
االنســحاب ثــم حاولنــا احتاللــه عندمــا كانــت القــوات العراقيــة ولكــن طائراتنــا أخبرتنــا
أنــه حصــن ،وهــا نحــن اليــوم نحتفــل باســتالمه وحضــر اليهــود الحتفــال وامتــأ الــوادي
باحملتفلــن(.((5
وحــول تســليم املثلــث ،مــن قبــل ملــك األردن ،بــن القائــد األردنــي عبــد اهلل التــل،
هــذه املالبســات ،وجــاء بوثائــق وتفصيــات تبــن تســليم البــاد مــن قبــل امللــك عبــد اهلل
الــذي حصــل علــى تفويــض مــن اجليــش العراقــي ،ونظــام احلكــم يف العــراق ،ولكــن ملــاذا
لــم يفــاوض العــراق؟ الســبب هــو مجــاراة املعارضــة العراقيــة واملــزاج الشــعبي حيــث كانــت
املعارضــة قويــة(.((5
كان العراقيــون يعارضــون التفــاوض مــع اليهــود ،ولكنهــم أمــام موافقــة الــدول
العربيــة عقــد هدنــة مــع اليهــود وشــعورهم بإمكانيــة التآمــر عليهــم مــن قبــل امللــك عبــد
اهلل ،حيــث وصلتهــم أخبــار أن امللــك عبــد اهلل يخطــط مــع إســرائيل لالنقضــاض علــى
القــوات العراقيــة املرابطــة يف منطقــة املثلــث الفلســطيني ،وقــد أرســل إلياهــو ساســون
رســالة للملــك عبــد اهلل ،بــن فيهــا خطتــه لالنقضــاض علــى اجليــش العراقــي ،إذا بقــي
مرابطــاً يف منطقــة املثلــث الفلســطيني(نابلس وأقضيتهــا ،جنــن وطولكــرم ،وقلقيليــة)
وقــد تســربت األخبــار للعراقيــن الذيــن اختــاروا أخيــراً االنســحاب(.((5
ثــم أنهــا كشــفت العبــث باخلرائــط ،وعــدم تقديــر فداحــة النكبــة ،وقــد ادعــى امللــك
أنــه لــم يكــن باســتطاعته الدفــاع عــن هــذه املنطقــة ،وبالــغ يف خوفــه بســبب نصائــح كلــوب
باشــا ،مــع أن احتمــال جلــوء اليهــود حلــرب كان ضعيفـاً ،وكان بإمــكان األردن ،والعــراق،
احملاربــة حتــت قيــادة مخلصــة مكونــة مــن  30ألــف جنــدي(.((6
وبعــد ســقوط اللــد والرملــة ،بتقصيــر وإهمــال اجليــش األردنــي ،الــذي يقــوده القائــد
البريطانــي كلــوب باشــا ،حــاول عبــد الكــرمي قاســم أن ينجــد قريــة املزيرعــة ،وحمــل إليهــا
 2500طلقــة علــى بغــل ،ولكنــه وجدهــا قــد ســقطت ،وانســحب قائــد القــوة العراقيــة إلــى
( ((5محمد محفوظ خليل يونس ،عرعرة وعارة،ص.126

( ((5عبداهلل التل ،كارثة فلسطني،ص.472

( ((5ممــا جــرى يف قريــة الطيــرة الصعبيــة حســبما تناولــه عبــد الرحيــم عراقــي يف كتابــه (ال تخــف) وتوقــف اطــاق النــار يف 1948/4/3م وكان
العراقيــون ينتحبــون كالنســاء وهــم يقولــون :مــاذا نقــول ألمهاتنــا؟ وقــد أوصيننــا أن ال نعــود اال بتحريــر فلســطني وإرجــاع الالجئــن لبالدهــم .أنقــول بعناهــا
أم ســلمناكم؟ اهلل واياكــم يــا أهــل الطيــرة واهلل انكــم رجال...جــاء اجليــش األردنــي ورفــع العلــم أيامــا وانســحب إلــى الشــرق وخضعــت الطيــرة للحكــم
العســكري .أنظــر ،عبــداهلل التــل ،كارثــة فلســطني،ص.525
( ((6عبداهلل التل ،كارثة فلسطني،ص.536 ،535
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كفــر قاســم ،وكان ينشــج ويقــول "هكــذا هــي األوامــر" ،وينقــل رواة عــن املناضــل البعثــي
الدكتــور رفعــت عــودة مــن بلــدة بديــا؛ أن ضباط ـاً عراقيــن اجتمعــوا ذات يــوم يف بيتــه
وهــو معهــم ،وكان بينهــم عبــد الكــرمي قاســم ،ووضعــوا مسدســاتهم علــى الطاولــة وأيديهــم
فــوق املسدســات ،وأقســموا علــى قتــل الوصــي عبــد اهلل ،اتفقــوا علــى أن ينفــذ العمليــة
أي منهــم متــى ســنحت الفرصــة ،وفعـ ً
ا قتلــوه بخطيتنــا!"( ،((6لقــد كان يف (كوفيــش) ثــم
جماعــة أنيــط بهــا درء اليهــود األصاغــر(.((6
حتولــت العبــارة ملوتيــف يتــردد عندمــا يتــم وصــف تصــرف اجليــش العراقــي يف
فلســطني ،ال ســيما وأن العبــارة هــي عبــارة عراقيــة قالهــا ،حســب الروايــة الشــعبية،
أحــد القــادة امليدانيــن للجيــش العراقــي ملجموعــة مــن املدنيــن يف منطقــة جنــن ،الذيــن
طالبــوه باســتغالل االندفــاع العراقــي بعــد صــد القــوات اليهوديــة عــن جنــن ،وتطويــر
هجــوم مضــاد يســترد مــا كان قــد أحتــل مــن قــرى شــمالي قضــاء جنــن كاملــزار ونــورس
وزرعــن مــن الشــرق ،واللجــون واملنســة مــن الغــرب.
اخلامتة وأهم النتائج
مــا مــن شــك يف أن عمليــة نســب القصــور العربــي يف فلســطني إلــى اجليــش العراقــي
مــن خــال هــذه العبــارة املشــهورة فيهــا مــن التجنــي والظلــم التاريخــي الشــيء الكثيــر ،وال
ســيما أن هــذه القــوات (إن كانــت قــوات املتطوعــن واألفــواج العراقيــة التــي شــاركت يف
جيــش االنقــاذ ...كان لهــا الفضــل الكبيــر يف احلفــاظ علــى املناطــق التــي رابطــت فيهــا،
ومنــع القــوات اليهوديــة مــن دخولهــا كمنطقــة املثلــث العربــي ...املمتــدة مــن كفــر قاســم
يف اجلنــوب ،وحتــى مقيبلــة وصندلــة يف الشــمال ،وقــد خــاض اجليــش العراقــي يف ســبيل
احلفــاظ علــى هــذه املنطقــة ،علــى الرغــم مــن القســريات الهائلــة والقيود املمضــة ،معارك
حاميــة الوطيــس ســقط فيهــا عشــرات الشــهداء العراقيــن تشــهد عليهــم مقابــر الطيــرة
وطولكــرم وجنــن وكفــر قــرع وكفــر قاســم وقلقيليــة وعــارة وعرعــرة ،هــذا عوض ـاً عــن
متطوعــن عراقيــن متفرقــن ســقطوا يف الدفــاع عــن قريــة الشــجرة قــرب الناصــرة...
وعــن قــرى عــن غــزال ،إجــزم وجبــع يف منطقــة الكرمــل لــدى الســاحل اجلنوبــي حليفــا.
وعليه فقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج ،أهمها:
( ((6فؤاد عبدالنور ،املثلث األرض واإلنسان ،ص.14

( ((6عبدالرحيم عراقي ،ال تخف،ص.309،310
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لقــد شــارك العــراق (يف إطــار قــوات املتطوعــن التــي قادهــا فــوزي القاوقجــي) بثالثــة
أفــواج عراقيــة هــذا إضافــة إلــى ثالثــة مــن اجلنــراالت (طــه الهاشــمي ،إســماعيل صفــوت
ونــور الديــن محمــود) الذيــن كانــوا أعضــاء يف اللجنــة العســكرية للجامعــة العربيــة والتــي
أشــرفت علــى جتنيــد جيــش اإلنقــاذ وتســليحه وإمــداده بالذخيــرة.
يجــب التأكيــد علــى أن حجــم املشــاركة العســكرية العراقيــة يف فلســطني عــام 1948م
 ..لــم يرتــق إلــى املســتوى املطلــوب ،ليــس بســبب قــوى وقــدرات اجلنــود العراقيــن ومــدى
جاهزيتهــم للقتــال ،وإمنــا بســبب تــردد األوســاط السياســية العراقيــة العليــا وإحجامهــا
عــن إرســال أفضــل الوحــدات العســكرية املقاتلــة وامتناعهــا عــن إرســال قــوات جويــة
كافيــة للدفــاع عــن القــرى واملــدن الفلســطينية ،هــذا فضــ ً
ا عــن ضغوطــات مارســتها
بعــض النخــب العراقيــة (يف اجليــش واحلكومــة) والتــي عارضــت امليــول القوميــة العربيــة
وطــورت نزعــات محليــة انعزاليــة وشــعوبية ،ورأت يف أي تدخــل عراقــي يف فلســطني أو
أي قطــر عربــي آخــر تبديــداً واســتنزافاً لقدراتــه ومقدراتــه.
لقــد شــارك زُهــاء  800عراقــي يف قــوات املتطوعــن العــرب ،يف حــن بلــغ عــدد جنــود
اجليــش العراقــي ،يف قمــة مشــاركته ،يف املرحلــة الثانيــة ،عشــرة آالف جنــدي ،وعلــى
الرغــم مــن كل هــذه الظــروف ،فقــد كانــت مشــاركة العراقيــن ،حيثمــا أتيــح لهــم ذلــك،
مؤثــرة وفعالــة وســاهمت باإلبقــاء علــى قطاعــات واســعة عربيــة ومنعــت تهجيرهــا .يف
املرحلــة األولــى شــارك املتطوعــون العراقيــون بقيــادة املقــدم علــي غالــب عزيــز يف معركــة
رأس العــن األولــى (الثامــن مــن آذار /مــارس 1948م) ،حيــث انتزعــوا منطقــة العيــون
ومنشــآت امليــاه مــن أيــدي البوليــس البريطانــي ومنعــوا تســليمها لقــوات الهاجانــاه (كمــا
جــرى يف حــاالت أخــرى كثيــرة قــام اإلجنليــز فيهــا بتســليم منشــآت حيويــة لليهــود) .وقــد
خســر العراقيــون يف هــذه املعركــة شــهيداً واحــداً وأصيــب جنــدي آخــر بجــراح متوســطة
نقــل علــى أثرهــا للعــاج يف مشــايف يافــا.
كذلــك شــارك بعــض املتطوعــن العراقيــن ،يف هــذه املرحلــة ،يف معركــة كفــر قــرع،
حيــث ّ
نظــم أربعــة ضبــاط منهــم وضابطــان ســوريان آخــران املعركــة التــي خاضهــا أبنــاء
تلــك القريــة يــوم الثامــن مــن أيــار /مايــو وصــدوا فيهــا هجومـاً مركــزاً لقــوات الهاجانــاه
أرادت مــن خاللــه االســتيالء علــى كفــر قــرع وممــر وادي عــارة االســتراتيجي املهــم ،كمــا
تكبــدت قــوات املتطوعــن العراقيــن خســائر كبيــرة يف األرواح ( 17شــهيداً) يف هجــوم
جيــش اإلنقــاذ علــى مســتوطنة مشــمار هعيمق..أمــا يف املرحلــة الثانيــة للحــرب فقــد
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بــدأت بدخــول وحــدات مــن اجليــش العراقــي النظامــي فلســطني يف اخلامــس عشــر مــن
أيــار /مايــو 1948م عــن طريــق جســر املجامــع واشــتباكها مباشــرة مــع القــوات اليهوديــة
يف كوكــب الهــوى وجيشــر ،حيــث استشــهد يف هاتــن املعركتــن  40جنديـاً عراقيـاً ،ومــن
ثــم تقــدم باجتــاه مــرج بــن عامــر وقضائــي جنــن وطولكــرم و قضائــي يافــا والرملــة ،ويف
أثنــاء انتشــاره يف هــذه اجلبهــة التــي زاد طولهــا عــن  110كــم ،خــاض معركــة الطيــرة
 رامــات هكوفيــش يف الرابــع والعشــرين مــن أيــار /مايــو 1948م ،والتــي ســقط فيهــا 12شــهيداً عراقي ـاً ثــم معركــة راس العــن الثانيــة يف 1948/5/30م ،والتــي فقــد فيهــا
شــهيدان ومعركــة جنــن واملــزار يف الفتــرة الواقعــة بــن  4-2حزيــران والتــي فقــد فيهــا
العراقيــون  65شــهيداً ويف معركــة قاقــون (قضــاء طولكــرم) التــي وقعــت يف اخلامــس مــن
حزيــران /يونيــو ،وفقــد فيهــا اجليــش العراقــي  45شــهيداً.
ناهيــك عــن صدامــات واشــتباكات متفرقــة شــارك فيهــا العراقيــون يف مجــدل يابــا
(فقــدوا فيهــا  4شــهداء) وقلقيليــة ( 4شــهداء) وطولكــرم ( 8شــهداء) وكفــر قاســم (9
شــهداء) وباقــة الغربيــة (شــهيد عراقــي واحــد) وعــارة (شــهيد عراقــي واحــد) ،كمــا
وفقــدت القــوة اجلويــة العراقيــة خمســة طياريــن مت إســقاط طائراتهــم ومنهــم قائــد
ســرب برتبــة عقيــد .وبذلــك يكــون مجمــوع مــا فقدتــه القــوات العراقيــة وقــوات املتطوعني
العراقيــن يف فلســطني  131شــهيداً ،هــذا عوض ـاً عــن مئــات اجلرحــى الذيــن ســقطوا
علــى خطــوط اجلبهــة الطويلــة التــي تواجــد فيهــا العراقيــون.
إن هــذه األرقــام تثبــت مبــا ال يقبــل مجــاال للشــك بطــان مقولــة "ماكــو أوامــر" يف
كل مــا يتعلــق باملشــاركة العراقيــة يف احلــرب وتأثيرهــم املباشــر علــى ســيرها يف مناطــق
التمــاس التــي تواجــدوا فيهــا .وال تقتصــر منجزاتهــم علــى هــذا العــدد مــن الشــهداء
فحســب بــل ميكــن اإلدعــاء أن تواجدهــم يف الوقــت املناســب منــع تهجيــر عشــرات القــرى
يف مناطــق وادي عــارة وشــمالي قضــاء جنــن ،بــل ومــدن جنــن وقلقيليــة وطولكــرم .إذ
يفيــد شــهود عيــان ،مت جمــع شــهاداتهم ...بأنــه لــوال تدخــل اجليــش العراقــي وصــده
للهجمــات الصهيونيــة ملــا كان باســتطاعة ســكان هــذه القــرى الصمــود يف أراضيهــم.
أن هــذه الشــهادات تؤكــد أيض ـاً حســن معاملــة الضبــاط واجلنــود العراقيــن للســكان
لدرجــة أنــه يف بعــض املناطــق التــي كانــت تعانــي الشــح الشــديد باألغذيــة ،كان اجلنــود
العراقيــون يتقاســمون مــع الســكان األغذيــة واملــؤن ...ولعــل االحتفــال الوداعــي املهيــب الــذي
نظمــه ســكان باقــة الغربيــة لــوداع الضبــاط واجلنــود العراقيــن الذيــن رابطــوا هنــاك حتــى
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اتفاقيــات الهدنــة وتســليم املثلــث إلســرائيل لهــو اإلثبــات الدامــغ علــى مــا ربــط الفلســطينيني
وجنــود اجليــش العراقــي الذيــن دافعــوا عنهــم مــن وشــائج املــودة واحملبــة والتقديــر.
عندمــا توقفــت املدافــع وتوقــف إطــاق النــار ،وانســحبت القــوات العراقيــة مــن
منطقــة املثلــث العربــي ،وحلــت بــدالً منهــا قــوات أردنيــة يقودهــا كلــوب باشــا ،وهــو ضابــط
بريطانــي ،ويلقــب بأبــي حنيــك وكانــت مأســاة املثلــث حينمــا فــاوض اجليــش األردنــي نيابــة
عــن اجليــش العراقــي حيــث رفضــت القيــادة العراقيــة التفــاوض مــع اليهــود بحجة الشــرف
العســكري الــذي مينعهــا ولكــن الســبب احلقيقــي هــو قــوة املعارضــة العراقيــة واحتجــاج
العراقيــن وســخطهم ،ولهــذا الســبب قــام امللــك عبــداهلل وحكومتــه بالتفــاوض مــع اليهــود.
لقــد أشــفق اجليــش العراقــي علــى بضعــة آالف مــن الفلســطينيني مــن قــرى حيفــا،
الذيــن كان عددهــم خمســة آالف فلســطيني عنــد بدايــة وصولهــم إلــى العــراق ،وأصبحــوا
عشــرين ألفــاً ،قــد جــاءوا مــن قــرى منطقــة مثلــث الكرمــل بعــد اســتيالء العصابــات
الصهيونيــة عليهــا .إذ تعاطفــت القــوات العراقيــة التــي شــاركت يف حــرب فلســطني ،مــع
مأســاة الفلســطينيني ،ورحبــوا بهــم لكــي يكونــوا ضيوفـاً علــى احلكومــة العراقيــة .ونقلــت
العائــات الفلســطينية بآليــات عراقيــة إلــى بغــداد ،بينمــا بقــي الشــباب منهــم يقاتلــون
حتــت إمــرة اجليــش العراقــي ،والتحقــوا بعــد انتهــاء احلــرب بعائالتهــم ،وبعــد وصــول
الالجئــن الفلســطينيني إلــى العــراق ،أصبحــوا حتــت رعايــة وزارة الدفــاع العراقيــة ،حيــث
مت توزيــع ســكنهم يف املقــرات احلكوميــة ،وعلــى مناطــق بغــداد واملوصــل والبصــرة.
لقــد صــدر يف عــام 1964م قــراراً مبعاملــة الفلســطينيني يف العــراق معاملــة العراقيــن
يف الوظائــف احلكوميــة مــن حيــث الرواتــب والعــاوات .وبعــد وصــول حــزب البعــث إلــى
الســلطة عــام 1968م ،أصــدر مجلــس قيــادة الثــورة العراقــي ،قــراراً بإنشــاء مجمعــات
ســكنية شــعبية تتوافــر فيهــا كافــة الشــروط الصحيــة ،يف منطقــة الــدورة ،وتبقــى هــذه
الــدور ُملــكاً للدولــة يتمتــع الفلســطيني مبنفعتهــا مــادام موجــوداً يف العــراق ،ومبســاواة
الفلســطينيني بالعراقيــن عنــد التعيــن والترفيــع ،إلــى حــن عودتهــم إلــى ديارهــم.
صــدر قــرار آخــر يف عــام 2001م نــص علــى معاملــة الفلســطيني املقيــم إقامــة دائمــة
يف العــراق ،معاملــة العراقيــن يف جميــع احلقــوق والواجبــات ،باســتثناء احلق يف احلصول
علــى اجلنســية العراقيــة .إال أن الفلســطينيني يف العــراق لــم يقــدر لهــم االســتفادة مــن
القــرار ســوى عامــن ،إذ احتلــت العــراق بعــد ذلــك ،وفقــدوا مــع االحتــال جميــع املكاســب
التــي حصلــوا عليهــا منــذ جلوئهــم.
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انتخابات المجلس البلدي فترة
الحكم األردني 1950م1967-م
والء محمد حسن بربراوي

(((

املقدمة
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام علــى أشــرف اخللــق واملرســلني ،ســيدنا
محمــد عليــه أفضــل الصلــوات وأمت التســليم ،وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن ،أمــا بعــد:
شــكلت انتخابــات املجلــس البلــدي مظهــراً للوعــي السياســي ،يف فتــرة وحــدة الضفتــن،
ومبــا ان االنتخابــات احملليــة كان لهــا أهميــة كبيــرة يف تعزيــز دور الوطن واملواطن يف إثبات
وجــوده ،يف ظــل وجــود حكــم أردنــي الــذي أوجــده االحتالل اإلســرائيلي عــام 1948م .
حيــث كان الشــعب الفلســطيني ال يســتطيع تقريــر مصيــره بنفســه جــراء األوضــاع
الســائدة ،فضــم الشــعب الفلســطيني حتــت الســيادة األردنيــة ،وأصبــح جــزء ال يتجــزأ مــن
اململكة األردنية الهاشــمية ،فما كان على الشــعب الفلســطيني إال أن يتعايش مع األوضاع
الراهنــة ،ويف نفــس الوقــت إثبــات وجــوده ،وخاصــة يف ظــل تعاقــب رؤســاء البلديــات يف
هــذه الفتــرة  ،فهــل هــذا الشــيء يدلــل علــى أن هنالــك جــواً مــن الدميقراطيــة بالرغــم
مــن الوجــود األردنــي مــن جهــة ،واحتــال اإلســرائيلي مــن جهــة اخــرى؟ ومــا هــي الظــروف
التــي أدت إلــى تعاقــب ســتة رؤســاء يف فتــرة زمنيــة محــدودة ،هــل هــذا يشــير إلــى ســوء
األوضــاع السياســية واألمنيــة أو حتــى االقتصاديــة واالجتماعيــة يف تلــك الفتــرة؟ أو أنــه
كان هنالــك اهــداف مــن إجــراء هــذه االنتخابــات وتشــكيل اللجــان؟ وأنــا كباحثــة ،ومــن
خــال اإلطــاع علــى الوثائــق ،عثــرت علــى وثائــق كانــت تدلــل علــى أن الهــدف مــن إجــراء
االنتخابــات هــو جمــع الضرائــب وجبايتهــا مــن املواطنــن ،ومحاولــة جمــع أي عائــد أو
رســوم مهمــا كان نوعــه ،فهــل هــذا الشــيء يكشــف عــن ســوء أوضــاع إقتصاديــة بشــكل
خــاص ،وأوضــاع البــاد بشــكل عــام؟
هــدف هــذا البحــث أيض ـاً إلــى التعــرف مــن خــال الســجالت ووثائــق بلديــة نابلــس
إلــى انتخابــات املجلــس البلــدي يف نابلــس ،فتمــت اإلشــارة إلــى فتــرة حكــم عبــد املنعــم
عبــد الهــادي الــذي حضــر إلنعقــاد مؤمتــر رؤســاء البلديــات املوحــد يف الضفــة الغريبــة،
((( محاضرة يف التاريخ
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الــذي هــدف إلــى إدخــال التعديــات األزمــة علــى قانــون البلديــات إلتاحــة فرصــة
للبلديــات يف تســهيل أمورهــا بــدون الرجــوع إلــى الســلطة املركزيــة ،فهــل مــن خــال هــذه
التعديــات اســتطاعت البلديــات القيــام بدورهــا الفعال يف األمور السياســية واالقتصادية
واالجتماعيــة ،أم اقتصــر دورهــا علــى تقــدمي األمــور اخلدماتيــة للمواطنــن ،وتنفيــذ مــا
تريــده احلكومــة األردنيــة؟ ومــا هــو رد احلكومــة األردنيــة علــى التعديــات املقترحــة ؟
كمــا أشــار البحــث إلــى اللجــان التــي مت تشــكيلها لإلشــراف علــى ســير العمليــة
االنتخابيــة ،وأهــم اإلشــكاليات التــي واجهتهــا ،ومت تســليط الضــوء علــى انتخابــات عــام
1963م ،التــي حــاز فيهــا حمــدي كنعــان علــى أغلبيــة األصــوات ،وتولــى رئاســة بلديــة
نابلــس ،واســتمراره يف الرئاســة حتــى عــام 1969م ،نتيجــة لوقــوع حــرب عــام1967م ،ومت
التطــرق يف البحــث لإلشــكاليات التــي واجهــت حمــدي كنعــان يف فتــرة رئاســته ،وختــم
البحــث بخامتــة حتــوي أهــم مــا مت التوصــل إليــه مــن خــال البحــث ،وقائمــة باملصــادر
واملراجــع.
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المحور األول (المحور التاريخي)

مؤتمر رؤساء البلديات الضفة الغربية الموحد في نابلس
(قانون البلديات)

متهيد
متحــورت السياســة األردنيــة يف الضفــة الغربيــة علــى عــدة محــاور منهــا :التدابيــر،
واإلجــراءات اإلداريــة املتالحقــة مــن أجــل ترســيخ عمليــة احلكــم ،مثــل إلغــاء احلكــم
العســكري ،وإيجــاد إدارات مدنيــة ،وتعيــن حاكــم إداري عــام للضفــة الغربيــة ،وإحلــاق
جميــع املوظفــن احلكوميــن يف الضفــة إلــى احلكومــة األردنيــة ،فمــن خــال االطالع على
تاريخ البلديات ،يف الضفة ،تبني أن الهدف من إيجاد البلديات ،ما هو إال وســيلة لبســط
الســيطرة والنفــوذ ،مــن قبــل احلكومــة ،أو اجلهــة املخولــة بذلــك ،فمثـ ً
ا يف عهــد الدولــة
العثمانيــة ،مت إصــدار قانــون البلديــات األول يف عــام 1877م ،مــن قبــل البرملــان العثمانــي
الــذي كان يعتبــر األســاس القانونــي ،واملرتكــز التنظيمــي لتركيبــة املجالــس البلديــة ،مــع
إعطــاء صالحيــات للمتصــرف أو القائــم مقــام علــى مجمــل نشــاطات ســواء كانــت مــن
ناحيــة اإلشــراف أو الرقابــة يف حــن إســناد بعــض املهمــات اخلدماتيــة للمجلــس البلــدي
بشــكل محــدود جــداً ،واســتمر هــذا القانــون يف عهــد االنتــداب البريطانــي ،مــع إجــراء
بعــض التعديــات عليــه ،يف عــام 1926م وهــي التعديــات اخلاصــة واملتعلقــة بشــروط
االنتخــاب ،والترشــيح .ويف عــام 1934م أصــدرت احلكومــة االنتدابيــة قانــون البلديــات
ليصبــح املرجــع الوحيــد املعتمــد لتنظيــم عمــل البلديــات ،ومنــح الســلطة املركزيــة ،ممثلــة
باملنــدوب الســامي ،وحاكــم اللــواء ،الصالحيــات الواســعة يف مختلــف اجلوانــب التنظيميــة
والتنفيذيــة لعمــل املجلــس البلــدي ،وبعدهــا أصبحــت الضفــة الغربيــة ،مبحافظاتهــا
الثــاث (نابلــس ،والقــدس ،واخلليــل) جــزءاً مــن اململكــة األردنيــة 1950م (((.
باشــرت األردن فيمــا بعــد بتطبيــق أحــكام الدســتور األردنــي ،والقوانــن األردنيــة،
ومــن ضمنهــا القوانــن املتعلقــة باملجالــس احملليــة املســتمد مــن قانــون البلديــات لعــام
1934م ،الــذي أبقــى البلديــات يف وضــع ســيئ للغايــة ،وأعقبــه ،يف عــام 1951م ،إصــدار
قانــون أردنــي معــدل لقانــون البلديــات 1934م الــذي نــص علــى اســتبدال جميــع اإلشــارات
الــواردة يف قانــون االنتــداب ،مثــل حكومــة االنتــداب ،واملنــدوب الســامي ،واســتبدالها
((( اجلرباوي ،علي ،دور البلديات يف فلسطني-الدولة ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،املجلد  ،3العدد.36 ،1992 ،9

103

بحكومــة اململكــة الهاشــمية ،ومجلــس الــوزراء ،ووزيــر الداخليــة واملتصــرف ،فمــا يجــدر
اإلشــارة إليــه مــن خــال هــذه التعديــات ،أو اإلجــراءات األردنيــة مــا هــي إال سياســة
لتثبيتهــا يف الضفــة الغربيــة ،وفــرض ســيادتها ونفوذهــا فيهــا (((.
ونتيجــة لألوضــاع الراهنــة فقــد تقــرر انعقــاد مؤمتــر مجالــس البلديــة يف دائــرة بلديــة
نابلــس يــوم الســبت املوافــق 1954/4/3م ،وكان ذلــك بحضــور رؤســاء مجالــس البلديــات،
باســتثناء رئيــس بلديــة بيــت ســاحور(جريس قميصــة) ،ورئيــس بلديــة الســلط (عبــداهلل
الــداود) اللذيــن اعتــذراً عــن عــدم احلضــور ،ولكــن مت تأييدهمــا لقــرارات املؤمتــر(((.
ويف بدايــة املؤمتــر ،تقــرر أن يــرأس االجتمــاع الســيد نعيــم عبــد الهــادي ،رئيــس بلديــة
نابلــس ،وأن يقــوم بأعمــال الســكرتارية نبيــه البيطار(ســكرتير بلديــة نابلــس) (((.
فــكان فحــوى هــذا املؤمتــر هــو إدخــال بعــض التعديــات علــى مشــروع البلديــات
املوحــد ،فتقــرر رفــع املذكــرة لرئيــس مجلــس الــوزراء ،ورئيــس مجلــس األعيــان ،ورئيــس
مجلــس النــواب ،ووزيــر الداخليــة للنظــر فيهــا ،ومــن هــذه التعديــات:
املــادة رقــم  )2(86وهــذه املــادة تنــص علــى إعــان املناقصــات ،فــكان التعديــل
املضــاف هــو االســتعاضة عــن كلمتــي "قــرره املتصــرف" بالكلمــات التاليــة "يقــرره وزيــر
الداخليــة لــكل بلديــة" ،فكانــت الغايــة مــن هــذا التعديــل هــو إتاحــة الفرصــة للبلديــات
لعقــد مقــاوالت تتناســب ميزانيتهــا وإمكاناتهــا حســبما يــراه مناســباً وزيــر الداخليــة ،دون
الرجــوع للمتصــرف املوافقــة عليهــا ،لعــل ذلــك يســاعد يف تســهيل املعامــات واإلجــراءات
القانونيــة (((.
املــادة رقــم  )1(90وتنــص املــادة علــى تخويــل مجالــس البلديــات صالحيــات وضــع
األنظمــة ،وكان هــذا التعديــل ينــص علــى إعــادة العبــارة "وأن يعــرض مبوجبهــا أية ضرائب
أو رســوم أو عوائــد مــن أي شــخص يف ســبيل تلــك الغايــة" ،هــذه العبــارة كانــت قــد حذفــت
مــن قبــل مجلــس األعيــان فــكان املؤمتــر يعلــق أهميــة كبــرى علــى إعــادة هــذا النــص ملــا
لــه مــن أهميــة ،فهــو يعطــي البلديــات صالحيــة فــرض ،وجبايــة رســوم األســواق وغيرهــا،
وإســترداد بعــض النفقــات التــي تتكبدهــا البلديــات علــى إنشــاء األرصفــة ،والصــرف
الصحــي ،وفتــح الشــوارع وغيرهــا ،فهــذا البنــد مت اإلشــارة إليــه ألهميتــه (((.
((( مقبل ،رائد ،اثر انتخابات الهيئات احمللية الفلسطينية يف تفعيل املشاركة السياسية 2004م2009-م( ،فلسطني ،جامعة النجاح2010 ،م ).45،
((( سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .2/00 ،1954/4/4 ،8
((( سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .3/00 ،1954/4/4 ،8

((( سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .2 ،1954/4/4 ،8

((( سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .2 ،1954/4/4 ،8
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/10الذيــل اخلامــس  ،املــادة  19فقــرة ه" "3وهــذه املــادة تنــص علــى إلغــاء مــا جــاء يف
آخــر فقــرة ه التــي تنــص كمــا يلــي" :ملــا إذا احتــوت ورقــة االنتخــاب علــى األصــوات تزيــد
علــى عــدد األعضــاء الذيــن يــراد انتخابهــم ،فيكتفــى بشــطب العــدد الزائــد بالتسلســل مــن
أســفل الورقــة" ،واالســتعاضة عنهــا بفقــرة ترقــم ه" "2وتنــص كمــا يلــي ":أو حتتــوي علــى
أصــوات تزيــد علــى عــدد األعضــاء الذيــن يــراد انتخابهــم"(((.
والســبب يف ذلــك يعــود إال إن أوراق انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة تكــون كافــة أســماء
املرشــحني مطبوعــة عليهــا ،وكل مــا يفعلــه الناخــب ،إمنــا هــو وضــع إشــارات جتــاه أســماء مــن
يريــد انتخابهــم ،يف احلالــة هــذه ال ذنــب ملــن جــاءت أســماؤهم يف آخــر الورقــة حتــى يشــطبوا
كلمــا زاد العــدد املؤشــر عليــه مــن قبــل الناخــب ،ويكفــي مــا يف هــذا مــن إجحــاف بحــق الذيــن
وردت أســماؤهم يف نهايــة الورقــة ،وهــذا يختلــف عــن االنتخابــات التــي تكتــب أســماء املنتخبني
فيهــا كتابــة ،ال إشــارة جتــاه أســماء مطبوعــة كمــا هــو احلــال يف البلديــات(((.
هــذه البنــود متــت اإلشــارة إليهــا ألهميتهــا ،ولكــن هنالــك مــواد أخــرى مت اإلشــارة
إليهــا يف قائمــة املالحــق التــي مت ذكرهــا يف مشــروع قانــون البلديــات ،ومتــت إضافــة
التعديــات عليهــا ،ورفعهــا جلاللــة امللــك األردنــي للنظــر فيهــا ،ونالحــظ ،مــن خــال
هــذه التعديــات علــى املــواد ،صرامــة القوانــن املفروضــة علــى البلديــات مــن أجــل
حتقيــق غاياتهــا وأهدافهــا ،وفــرض الرقابــة والتبعيــة للحكومــة األردنيــة مــن أجــل تنفيــذ
سياســاتها ،ســواء كان ذلــك مــن خــال جمــع الضرائــب مــن الســكان بــأي طريقــة كانــت،
وأيض ـاً تضييــق علــى البلديــات؛ مــن أجــل أن يكــون االعتمــاد الكامــل علــى احلكومــة يف
جميــع قراراتهــا ،ســواء كانــت القــرارات مهمــة ،أو غيــر ذلــك .
املذكرات والكتب املتبادلة بني احلكومة األردنية والبلدية
وبعــد ذلــك مت إرســال مذكــرة لصاحــب جاللــة امللــك حســن بن طالل ،من قبل رؤســاء
بلديــات الضفــة الغربيــة ،وكان عبــارة عــن مذكــرة عتــاب وإعــراب عــن شــديد إخالصهــم
ووالئهــم لعرشــكم ،مؤكديــن علــى حرصهــم الشــديد ملصلحــة مواطنيهــم ممــا حــدا بهــم
لعقــد مؤمتــر يف مدينــة نابلــس يف يــوم األحــد املوافــق /31كانــون الثانــي1954/م ،وذلــك
للبحــث يف التعديــات الرئيســية التــي أدخلهــا املجلــس علــى مشــروع قانــون البلديــات
املوحــد ،والــذي اعتقــد رؤســاء البلديــات أنــه مجحــف وال يتمشــى مــع املصلحــة العامة(.((1
((( سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .4 ،1954/4/4 ،8

((( سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .4 ،1954/4/4 ،8

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف 2/00 ،1954/4/4 ،8

105

كانــت هــذه املذكــرة تتضمــن مســألتني رئيســتني وهامتــن ،ممــا رأى مؤمتــر رؤســاء
البلديــات وجــوب إعــادة النظــر فيهــا علــى ضــوء احلــق ،واألصــول ،واملصلحــة العامــة،
وأول هاتــن املســألتني:
أوالهمــا :مــا كان يتعلــق بإنهــاء دورات كافــة املجالــس البلديــة ،رغمـاً عــن عــدم انقضاء
مدتهــا القانونيــة ،وإجــراء االنتخابــات جلميــع املجالــس البلديــة يف اململكــة خــال أربعــة
أشــهر ،مــن تاريــخ نفــاذ أحــكام القانــون يف وقــت واحــد ،وثانيتهمــا إناطــة حــق انتخــاب
رؤســاء املجالــس بأعضــاء املجالــس ذاتهــا.
فكانــت املســألة األولــى ،مــن وجهــة نظــر املؤمتريــن هــي أن النصــوص كانــت مخالفــة
ملبــادئ التشــريع املتعــارف عليهــا ،والتــي تقضــي دائم ـاً باعتبــار اإلجــراءات ،التــي تتــم
مبوجــب أي قانــون ،مرعيــة نافــذة وســارية ،وكأنهــا صــادرة مبوجــب أي آخــر معــدل
للقانــون التــي تكــون تلــك اإلجــراءات قــد متــت مبوجبــه وال ســيما أنــه يف حالــة انتخــاب
املجالــس البلديــة فقــد جــاءت مؤهــات الناخــب ،واملنتخــب ،ومــدة دورات املجالــس،
وطريقــة االنتخــاب ،يف القانــون املوحــد اجلديــد ذات األســس التــي كانــت عليهــا يف قانــون
البلديــات الفلســطيني املعمــول بــه ،والتــي متــت إجــراءات الســابقة مبوجبــه دون تغييــر(.((1
هــذا مــن جهــة التشــريع وأصولــه ،أمــا مــن ناحيــة املصلحــة العامــة ،والعــدل فيقتضــي
أن تبقــى املجالــس البلديــة ،التــي مت انتخــاب أعضائهــا مــن قبــل الناخبــن املعنيــن إلــى أن
تنتهــي املــدة التــي نــص عليهــا القانــون والتــي اختــار الشــعب ممثليــه يف البلديــات خلدمتــه
خاللهــا ،وذلــك كــي تتمكــن مــن اجنازهــا املشــاريع التــي باشــرتها ،والتــي وضعــت برامجهــا
إلمتامهــا خــال مــدة دورتهــا(.((1
أمــا فيمــا يتعلــق باختيــار الرئيــس فيــرى املؤمتــرون ،أن انتخــاب الرئيــس ،مــن قبــل
األعضــاء الذيــن قــد ال يتجــاوز عددهــم ثمانيــة ،ســوف ال يأتــي يف كثيــر مــن األحيــان
باألصلــح مــن بــن األعضــاء للقيــام بأعبــاء الرئاســة ،وســيكون الرئيــس املنتخــب ،علــى
هــذه الطريقــة ،إذا لــم يجمــع علــى انتخابــه ،مجبــراً علــى التمشــي وفــق لرغبــات منتخبيــه
التــي قــد تكــون يف بعــض األحيــان مخالفــة حســب اجتهــاده للصالــح العــام(.((1
وكان املؤمتــرون يرجــون مــن خــال هــذه املذكــرة ،أن تبقــى صالحيــة اختيــار الرئيــس
ملجلــس الــوزراء ،وأن يكــون لديهــم حــرص علــى اختيــار األصلــح مــن بــن األعضــاء،
( ((1سجالت بلدية نابلس،نفسه.2/00،

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف 1954،2/4/4 ،8

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .2/00 ،1954/4/4 ،8
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بعــد أن يأخــذ بعــن االعتبــار شــخصية كل عضــو ،وماهيــة مؤهالتــه ،أو أن يتــرك أمــر
اختيــار الرئيــس للناخبــن فينتخبــون الرئيــس انتخابــاً مباشــراً مســتق ً
ال عــن انتخــاب
هيئــة أعضــاء املجلــس ،كمــا هــو احلــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وغيرهــا مــن
مــدن العالــم املتمــدن.
لقــد مت توجيــه كتــاب إلــى وزيــر الداخليــة يف عمــان ،مــن قبــل رئيــس البلديــة نعيــم عبد
الهــادي ،وأعضــاء اللجنــة االنتخابيــة ،فــكان الكتــاب يتضمــن مجموعــة مــن االستفســارات
عــن احلملــة االنتخابيــة ،وقــد مت طلــب إيضــاح مــا يلــي:
●هــل محاكــم اململكــة تشــمل محاكــم الفلســطينية زمــن االنتــداب؟( ((1وكانــت نقطــة
االستفســار يف هــذا البنــد هــو كلمتــا محاكــم اململكــة ،بأنهــا مقصــورة علــى احملاكــم
التــي شــكلت بالنســبة للضفــة الغربيــة بعــد أن أصبحــت هــذه الضفــة تشــكل جــزءاً
مــن اململكــة األردنيــة؟ إذ يف هــذه احلالــة يقتصــر علــى األحــكام التــي صــدرت بعــد
إدمــاج الضفتــن فقــط(.((1
●هــل املقصــود مــن الرســوم والعوائــد هــي التــي تشــتمل علــى رســوم الرخــص التــي
تتعلــق بالعقــارات مهمــا كان نوعهــا أو رســوم احلــرف والصناعــات؟
●هــل يســري مفعــول احلملــة القائمــة ،وأن مــدة إثنــي عشــر شــهراً هــي مــدة جمــع
(((1
الضرائــب والرســوم؟
●وهــل يقصــد باملــدة هــي أن الدفــع صــار خاللهــا أو ضريبــة التــي اســتحقت علــى
افتــراض أن املــدة املشــار إليهــا هــي املــدة املوافقــة إثنــي عشــر شــهراً الســابقة ،أم
التــي مت اســتحقاق دفــع عــن الســنتني التاليتــن 1953م1954/م؟
●هــل الرســوم جهــة ســاكن تشــمل األوالد واألقــارب مــن أصحــاب امللــك ،أم تشــير
إلــى مــن يســكن مســتق ً
ال ال غيــر.
●هل ضريبة البلدية منفردة ،أم ضريبة احلكومة منفردة ،أو مجموع الضريبتني معاً.
●وإضافــة إلــى استفســار اللجنــة االنتخابيــة عــن تأجيــل موعــد عمــل اللجنــة
وتســجيل الناخبــن(.((1
( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/8التصنيف ،8بدون رقم وثيقة.1954 ،

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،9/2اللجنة االنتخابية.2 ،1954،

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/8التصنيف ،8بدون رقم وثيقة.1954،

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/8التصنيف ،8بدون رقم وثيقة.1954 ،
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●وبنــاء علــى الكتــاب ،فقــد مت الــرد عليــه مــن قبــل متصــرف لــواء نابلــس بتاريــخ
1954/7/26م ،وكان الــرد عليــه كمــا يلــي:
●" بأنــه لــم يكــن هنالــك مــا يســتلزم إحالــة الكتــاب املشــار إليــه إلــى ديــوان تفســير
القوانــن لوضــوح النصــوص املتعلقــة فيمــا يلــي:
●محاكم اململكة ال تشمل محاكم فلسطني زمن االنتداب .
●ينبغــي ان تكــون الضرائــب احلكوميــة ،أو البلديــة ،قــد اســتحقت علــى املكلــف
خــال مــدة اإلثنــي عشــر شــهراً الســابقة ،لتاريــخ البــدء يف تنظيــم ســجل الناخبني،
وهــذا يشــمل ســنوات 1953م1954/م1955/م املاليتــن باعتبــار ذلــك التاريــخ
1954/7/21م ،ويجــوز أن تكــون اخلمســمائة فلــس املدفوعــة بعضهــا عــن ســنة
 54/53والبعــض اآلخــر  ،55/54كمــا يجــوز أن تكــون بعضهــا ضرائــب ،والبعــض
األخــر رســوماً حكوميــة أو بلديــة(.((1
وكان الــرد مــن قبــل رئيــس بلديــة وأعضائهــا ،علــى وزبــر اخلارجيــة يف األردن ،بأنهــم
نفــوا جوابــه بخصــوص صالحيــة املتصــرف بتأجيــل ميعــاد مباشــرة اللجنــة أعمالهــا ،كمــا
أنــه نفــوا الــرد بخصــوص استفســارات اللجنــة االنتخابيــة التــي مت ذكرهــا ،وبأنــه ال يــرى
ضــرورة إحالــة استفســارات اللجنــة إلــى جلنــة تفســير القوانــن وأنــه يــرى(:((1
●أن محاكم اململكة ال تشمل محاكم فلسطني يف زمن االنتداب.
●أن تكــون الضرائــب احلكوميــة ،أو البلديــة ،قــد اســتحقت علــى الوصــف خالل مدة
اثنــي عشــر شــهراً ســابقاً مباشــرة لتاريــخ البــدء بتنظيــم ســجل الناخبــن وهــذا
يشــمل ســنتني 1953م1954/م املاليتــن باعتبــار ذلــك التاريــخ 1954/7/21م،
ويجــوز أن تكــون اخلمســمائة فلــس مدفوعــة بعضهــا عــن 1953م1954/م والبعض
اآلخــر عــن1954م1955/م ،كمــا يجــوز أن تكــون الضرائــب ،أو أن تكــون رســوم
حكوميــة أو رســوم بلديــة(.((2
وبعد أن مت تبادل الكتب واملذكرات تقرر ما يلي:
●تقــرر أن ال تشــمل محاكــم فلســطني أي ـاً كان حاكمهــا يف زمــن االنتــداب ال مينــع
مــن قبولــه ناخب ـاً.
( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .1954 ،8

( ((1سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/18التصنيف .1954 ،8
( ((2سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،29/8التصنيف .1954 ،8
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●وتقــرر باتفــاق آلراء اعتبــار الناخــب ،هــو كل مــن دفــع ضريبــة ال تقــل
عــن خمســمائة فلــس أي كان نوعهــا مــن الضرائــب أو الرســوم ســواء
كانــت حكوميــة أو بلديــة ويســتكفى بدفــع اثنــى عشــر شــهراً خــال فتــرة
1953 /7 /21م1954 /7 /21 -م.
●وتقــرر تعيــن كل مــن حســن الشــرابي ،وفايــز البشــتاوي لتحضيــر جــداول الناخبني
وفــق القــرار اللجنــة االنتخابيــة ،وتقــدمي اجلــداول بأســرع وقــت ممكــن ( ،((2بعد أن
مت تعيــن رئيــس للجنــة.
●وتعيــن أعضائهــا( ،((2وإســناد للجنــة إعــداد جــداول الناخبــن ،وأن تبــدأ العمــل يف
دار البلديــة بتاريــخ 1955/5/28م.
االشكاليات التي واجهة جلان تسجيل الناخبني
وبعــد أن مت تبــادل الكتــب واملذكــرات يــن احلكومــة األردنيــة ،وبلديــة نابلــس ،وتقــرر
تعــن جلنــة تســجيل الناخبــن ملجلــس بلــدي ،واملباشــرة بأعمالهــا ،وإســناد مهمــة إعــداد
جــداول الناخبــن لتحضيــر لالنتخابــات ،اتضــح لــي كباحثــة ،بعــد االطــاع علــى الوثائــق،
بــأن الهــدف مــن إيجــاد مثــل هــذه اإلجــراءات هــو جمــع الضرائــب والرســوم بــأي طريقــة
كانــت مــن املواطنــن التــي كانــت جتمعهــا احلكومــة ،وتتصــرف فيهــا بغــض النظــر عــن
مــا تطلبــه البلديــة مــن نفقــات إلمتــام مشــاريعها ،والصــرف عليهــا ،وتأمــن مــا يحتاجــه
املواطــن مــن خدمــات ،فمــا هــذه اإلجــراءات إال دليــل واضــح وقاطــع علــى أن البلديــات
وجــدت فقــط للتحقيــق مصلحــة احلكومــة ،أو اجلهــة املتنفــذة لتنفيــذ سياســاتها،
ومصاحلهــا مــن خــال وســيط ( البلديــة).
باشــرت اللجنــة تســجيل الناخبــن ،ومت إعــداد جــداول الناخبــن للمجلــس البلــدي،
ومت االعــان عــن أنــه مــن يريــد أن يقــدم أي اعتــراض علــى أســماء املنتخبــن املدرجــة
يف قائمــة يحــق لــه ذلــك يف دار البلديــة ،ويتــم النظــر يف االعتراضــات املقدمــة مــن قبــل
( ((2سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.
( ((2ومت إصــدار أمــر مبوجــب مــادة  "2"10مــن قانــون البلديــات رقــم 29ســنة  1955بتعيــن رئيس ـاً لالنتخــاب يف منطقــة البلديــة نابلــس وتعيــن جلنــة
تســجيل الناخبــن بنــاء علــى كتــاب معالــي وزيــر الداخليــة علــى الوجــه التالــي:
 فؤاد طوقان محاسب املالية نابلس رئيساً . محمد العمد عضواً. عادل الشكعة عضواً. محمد العنبتاوي عضواً. عبد الرحيم التميمي عضواً . نبيــه البيطــار ســكرتير املجلــس البلــدي كاتبـاً .ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،أرقــام امللفــات  ،29/8التصنيــف ،8بــدون رقــم وثيقــة،.1954
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اللجنــة ويحــق لهــا أن تنظــر يف االعتــراض ســواء كان بحضــور املعتــرض ،أو املعتــرض
عليــه ،أو يف غيابهمــا ،فإمــا أن يتــم النظــر فيــه أو رفضــه(.((2
ومبوجــب ذلــك ،يفــرض علــى مــن يقــوم بتقــدمي اعتــراض كاذب أن يعاقــب بغرامــة
ال تتجــاوز عشــرين دينــاراً ،أو باحلبــس مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر ،أو بكلتــا هاتــن
العقوبتــن مبقتضــى املــادة " "38مــن قانــون البلديــات(. ((2
ومن اإلشكاليات األخرى التي كانت تواجه جلنة تسجيل الناخبني :
●هــل يعتبــر إعــداد جــداول الناخبــن بصــورة نهائية عند نشــر اجلــداول لالعتراض،
إلــى أن يبــت يف االعتراضــات ويف هــذه احلالــة كيــف يتســنى للغيــر اإلطــاع علــى
إضافــة أســماء جــدد علــى اجلــداول واالعتــراض عليهــا.
ومــن األمثلــة علــى االعتراضــات التــي مت تقدميهــا ،ومت رفضهــا ،مثــل االعتــراض
الــذي قدمــه عبــد الغنــي عيتشــاوي ،الــذي قــدم بــأن املنتخــب عبــد الــرزاق املصــري ال
يوجــد شــخص بهــذا االســم ،فــكان قــرار اللجنــة ،بشــأن مثــل هــذا االعتــراض ،الرفــض،
ولكــن اتّضــح لــي ،مــن خــال االطــاع علــى الوثائــق فقــط ،أنــه ال ميكــن رفــض االعتــراض
املقــدم ،ألنــه كان هنالــك إشــكالية تواجــه اللجنــة يف إعــداد جــداول الناخبــن بصــورة
نهائيــة عنــد نشــرها ،فلــم يتمكــن اجلميــع مــن االطــاع علــى األســماء املضافــة فيمــا
بعــد ،فــا بــد مــن أن يكــون هنالــك طريقــة عنــد نشــر هــذه اجلــداول ،حتــى يتســنى
للجميــع االطــاع عليهــا دون أن يكــون هنالــك إشــكاليات تــؤدي إلــى تقــدمي مثــل هــذه
االعتراضــات ،مــع العلــم أنهــا بقيــت لعــام 1963م ،وســوف أوضــح ذلــك الحق ـاً(.((2
أمــا اإلشــكالية الثانيــة ،ملــا كان الوقــت الــذي ميكــن أن يتــم فيــه إعــداد جــداول
الناخبــن بصــورة نهائيــة ،غيــر معــروف ،لــدى جلنــة تســجيل الناخبــن ،عنــد املباشــرة
بعملهــا ،فكيــف ميكــن تعيــن اليــوم الــذي تبــدأ فيــه مــدة االثنــي عشــر شــهراً لتســجيل
أســماء مــن دفعــوا الضرائــب خاللهــا(.((2
أنهــت جلنــة تســجيل الناخبــن أعمالهــا ،وبنــا ًء علــى قانــون البلديــات ،رقــم  29لســنة
1955م ،مت تــرك اختيــار األعضــاء إلــى جلنــة ثالثيــة( ((2مســئولة عــن اختيارهــم بعــد انقضــاء
( ((2سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،17/10التصنيف ،8بدون رقم وثيقة .1955
( ((2سجالت بلدية نابلس ،نفسه،بدون رقم وثيقة.

( ((2سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،59/15التصنيف ،6/8بدون رقم وثيقة .1955
( ((2سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.

( ((2اللجنــة الثالثيــة ( فريــد العنبتــاوي ،وماجــد عبــد الهــادي ،وابراهيــم صنوبــر) ،ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات
 ،59/15التصنيــف ،6/8بــدون رقــم وثيقــة.1959،
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مــدة الترشــيح لعضويــة املجلــس البلــدي ،ومبــا أنه لم يتقدم للترشــيح ســوى عشــرة مرشــحني،
وهــو العــدد املطلــوب ،وهــم عشــرة أعضــاء( ((2فــازوا بعضويــة املجلــس بالتزكيــة(.((2
ويف عــام 1963م ،باشــرت جلنــة تســجيل الناخبــن أعمالهــا ملجلــس بلديــة املؤلفــة
مــن صبيــح عبــد الهــادي رئيسـاً للجنــة ،وأعضاؤهــا هــم :عبــد الرحيــم التميمــي ،وعــادل
إبراهيــم غنيــم أم غــامن ،وروحــي الشخشــير ،وإبراهيــم النابلســي ،ومحمــد الشــويكه،
حيــث أنهــا عقــدت جلســة بتاريــخ 1963/6/20م ،حضرهــا رئيــس اللجنــة ،وثالثــة مــن
أعضائهــا (عبــد الرحيــم التميمــي ،وعــادل إبراهيــم غنيــم ،ومحمــد الشــويكه) وتغيــب
بقيــة األعضــاء بســبب وجودهــم خــارج نابلــس ،ولكــن تقــرر عقــد هــذه اجللســة الكتمــال
النصــاب القانونــي حيــث إن احلاضريــن كانــوا أكثريــة األعضــاء ،فتقــرر فيهــا مباشــرة
جلنــة أعمالهــا ،وإعطــاء أجــر لكاتــب اللجنــة ،وأن يكــون هنالــك متابعــة أعمــال جلنــة أول
بــأول ،وأن يكــون االطــاع علــى أعمــال جلنــة يف الغرفــة التجاريــة بنابلــس(.((3
ويف هــذه الفتــرة ،كان هنالــك إشــكالية بأنــه مت تعيــن نائــب الرئيــس قبــل تعيــن
الرئيــس نفســه ،فقــد أشــارت وثيقــة موجهــة إلــى معالــي وزيــر الداخليــة تتضمــن كيــف
ميكــن أن يتــم تعيــن نائــب الرئيــس قبــل أن يتــم تعيــن الرئيــس نفســه(.((3
فمــن خــال النظــر يف قانــون البلديــات 1955م ،لــم يكــن هنالــك مــادة جتيــز ذلــك ،بــل كانــت
املــادة " "25توصــي بــأن انتخــاب نائــب الرئيــس ال يكــون إال بعــد تعيــن الرئيــس ،ويتبــن أنــه كان
هنالــك تالعــب يف األصــوات يف االنتخابــات ،فوصــول النائــب قبــل الرئيــس يدلــل علــى ذلــك.
كمــا أنــه كان هنالــك مشــكلة دفــع األجــور للموظفــن ،الذيــن عملــوا يف انتخابــات
البلديــة ،فبعــد أن مت النظــر يف املوضــوع مــن قبــل اللجنــة ،تقــرر بجلســة منعقــدة عــدم
إمكانيــة صــرف مثــل هــذه اإلكراميــات ،حيــث تبــن بعــد االســتعالم مــن بعــض البلديــات
الضفــة الغريبــة أنهــا لــم تدفــع للموظفــن الذيــن عملــوا يف االنتخابــات مثــل هــذه األجــور،
عــدا املوظفــن الذيــن حضــروا جــداول االنتخابــات (كتبــت جلــان التســجيل) ،هــذا فضـ ً
ا
عــن أن املجلــس البلــدي يــرى عــدم وجــود ميزانيــة ماليــة تســتطيع دفــع مثــل هــذه األجــور،
وأن املجلــس ال يريــد أن يتخــذ ســابقة يعمــل بهــا مســتقب ً
ال(.((3
( ((2االعضــاء هــم (أحمــد الســروري ،وجــودت تفاحــة ،وحتســن كمــال ،وحمــدي كنعــان ،وضيــاء اخلمــاش ،وحســن مصبــاح النابلســي ،شــافع ســعد
الديــن ،عبــد الكــرمي الطاهــر ،حســن حامــي عبــد الهــادي ،وصديــق االســمر) ،ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،59/15
التصنيــف ،6/8بــدون رقــم وثيقــة.1959،
( ((2سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،ارقام امللفات  ،59/15التصنيف ،6/8بدون رقم وثيقة.1959،

( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،رقم امللف ،1963/1/15التصنيف ،2/8بدون رقم وثيقة.1963

( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخاب أعضاء املجلس البلدي ،رقم امللف  ،1964/15التصنيف،14/8بدون رقم وثيقة .1964
( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات ،1963/15التصنيف ،11/8بدون رقم وثيقة .1963
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الدعاية االنتخابية وموقف البلدية منها
وبعــد أن مت االطــاع علــى اإلشــكاليات ،التــي كانــت تواجــه اللجــان ،كان البــد مــن
التطــرق إلــى األســاليب التــي قــام بهــا بعــض املرشــحني لالنتخابــات ،لترويــج جناحهــم يف
االنتخابــات ،وهــو اســتخدامهم دعايــة حتســن مشــروع امليــاه.
فــكان موقــف البلديــة ،جــراء هــذا األســلوب ،أنهــا قامــت بنشــر بيــان إلــى املواطنــن
يوضــح فيــه تطــورات قضيــة امليــاه وأن املجلــس البلــدي كان مهتمـاً بقضيــة امليــاه منــذ أكثــر
مــن عشــرين عامـاً ،فكانــت مــن واجباتــه ومهماتــه منــذ عــام 1959م مواصلــة البحــث ،فــكان
هنالــك تواصــل بــن املجلــس البلــدي والدوائــر املســئولة ،ومجلــس األعمار فــكان أول أعمالها:
●إســناد العمــل لشــركة كنــدي ودونكــن للقيــام بدراســة امليــاه يف نبــع التبــان  ،الباذان،
وقــد بلغــت تقديــرات املشــروع  275الــف ديناراً.
●وأيضــاً مت إســناد البحــث بأمــر امليــاه إلــى ســلطة امليــاه املركزيــة برئاســة دولــة
رئيــس الــوزراء ،واختصــت الســلطة بأعمــال مشــاريع امليــاه(.((3

كمــا متــت اإلشــارة إلــى أن متويــل أي مشــروع ميــاه ال يتــم إال بقــرض مــن مصــادر
ماليــة كبيــرة ،ومبعرفــة احلكومــة وعهدتهــا ،فقــد اعتمــدت احلكومــة البنــك الدولــي
لتمويــل املشــروع ،وهــو ال يعطــي القــروض بنــاء علــى الطلــب ،وال يكفــي بدراســة طالــب
القــرض ،بــل يعهــد إلــى شــركة يعتمدهــا مبعرفتــه للقيــام بدراســة أخــرى كــي يقتنــع
بســامة املشــروع مــن النواحــي املاليــة  ،وقــد اعتمــد البنــك شــركة (رفــت اندرفتــي)
للقيــام بالدراســة الثانيــة باإلضافــة لدراســة شــركة بــراون االميركيــة(.((3
وتقــرر بعدهــا اإلعــان ،مــن قبــل رئيــس اللجنــة ،بــأن جلنة تســجيل الناخبــن قد أنهت
النظــر يف االعتراضــات املقدمــة علــى جــداول الناخبــن ،واتخــذت القــرارات املناســبة،
وســمحت بتقــدمي االعتراضــات علــى هــذه القــرارات خــال يومــي  6-5مــن شــهر آب
ســنة 1963م ،وبعدهــا يتــم النظــر يف االســتئناف يف محكمــة بلديــة نابلــس ملــدة أســبوع(.((3
وبــدأ االقتــراع يــوم الســبت املوافــق  9/2وكانــت نتيجــة هــذا االقتــراع مــا يلــي :فــوز كل
مــن (حمــدي كنعــان الــذي مت تعيينــه رئيسـاً ،ومعــزوز املصــري نائبـاً( ،((3واآلخريــن أعضــاء
للمجلــس البلــدي وهــم :جمــال اخليــاط ،وصديــق األســمر ،وحســن عبــد الهــادي ،وعــادل
( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخابات أعضاء املجلس البلدي ،رقم امللف  ،1963/15التصنيف.1963 ،11/8
( ((3سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.

( ((3سجالت بلدية نابلس ،جداول الناخبني وانتخابات املجلس البلدي ،التصنيف  ،1/8أرقام امللفات .11، 1963 ،1365 ،17/10

( ((3فأجــرى املجلــس البلــدي اجللســة األولــى املنعقــدة بتاريــخ 1963/9/16بالقــرار رقــم ( )1عمليــة االقتــراع النتخــاب نائــب للرئيــس وقــد نــال احلــاج
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المحور األول (المحور التاريخي)

الشــكعة ،ووليــد اســتيتيه ،وفــوزي قــادري ،ومحمــد العمــد ،وحافــظ طوقــان)( ،((3وأضيــف
إليهــم نصفــت كمــال ،وحســن اخلطيــب ،وكان ذلــك مــن قبــل وزيــر الداخليــة الــذي أعطــاه
القانــون الصالحيــة لتعيــن آخريــن(.((3
املؤامرات احملاكة حول شخص حمدي كنعان
لقــد كان هنالــك بيــان صــادر عــن الهيئــات الوطنيــة بطولكــرم ،بشــأن املقــال الــذي
نشــرته جريــدة الدفــاع ،حتــت عنــوان " زعمــاء الضفــة الغربيــة وقعــوا يف املصيــدة"،
وتهجمــت بــه علــى حمــدي كنعــان رئيــس بلديــة نابلــس ،وقــد مت االســتنكار علــى هــذا
الهجــوم ضــده ألنــه عــرف بالشــرف ،واالســتقامة ،والنزاهــة ،وبحرصــه ،علــى وطنــه ،فقــد
كان مــن أبــرز رجــاالت الضفــة الغربيــة الذيــن وقعــوا حتــت وطــأة االحتــال اإلســرائيلي،
فهــو لــم يقــم بــأي عمــل أو محاولــة مــن جانبــه للتفريــط بنزاهتــه ،وحرصــه علــى مقاومــة
االحتــال ،وأكبــر دليــل علــى هــذا هــو مهاجمــة الصحــف اإلســرائيلية لشــخص حمــدي
كنعــان ومهاجمتــه شــخصياً يف اجتماعــات الكنيســت اإلســرائيلي ،وهــذا يبــن مــدى
اســتهداف شــخصية حمــدي كنعــان التــي كانــت دائمــا مســتهدفه مــن قبــل الصحفيــن
اإلســرائيليني ،وخاصــة أن هجماتــه كانــت ضــد اإلحتــال اإلســرائيلي بشــكل علنــي ،وقــد
مثلــت هــذه الهجمــات حــال كل عربــي يف الضفــة الغربيــة ،فهــو لــم يجــن يف يــوم مــن
األيــام مبنــاداة إلنهــاء االحتــال اإلســرائيلي يف الضفــة الغربيــة بشــتى الوســائل(.((3
كمــا أنــه قــاوم فكــرة الكيــان الفلســطيني الهزيــل ،ولــم يكــن داعيـاً أو راغبـاً فيــه ،كمــا
ادعــت جريــدة الدفــاع يف املقــال املنشــور ،فــكان حمــدي ميثــل وجهــة نظــر جميــع ســكان
املناطــق احملتلــة يف الضفــة الغربيــة الذيــن يرفضــون كل عــرض ،وال يقبلــون إال بالرجــوع
إلــى وحدتنــا املقدســة ،مــع توأمنــا الضفــة الشــرقية ،حســبما جــاء يف امليثــاق الوطنــي
الــذي أجمعــت عليــه رجــاالت الضفــة الغربيــة(.((4
هدفــت الهيئــات الوطنيــة مــن هــذا البيــان ،الطلــب مــن أجهــزة اإلعــام العربيــة ،يف كل
مــكان ،التحقيــق مــن كل موضــوع قبــل اخلــوض فيــه ،وخصوصـاً أن عمليــة التشــكيك يف
بعضهــم بعضـاً تســاعد العــدو علــى تنفيــذ أغراضــه ،فهــوا كثيــراً مــا يلجــأ إلــى مثــل هــذه
معــزوز املصــري خمســة أصــوات ونــال عــادل الشــكعة خمســة أصــوات ،ثــم تنــازل عــادل الشــكعة ملعــزوز املصــري ،وبهــذا قــرر املجلــس ان يكــون احلــاج
معــزوز نائب ـاً لرئيــس املجلــس البلــدي  ،ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات أعضــاء املجلــس البلدي،التصنيــف ،11/8أرقــام امللفــات .74 ،1963 ،17/10

( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،عملية جلان الفرز ،التصنيف  ،8أرقام امللفات .3 ،1963 ،29/18

( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخابات أعضاء املجلس البلدي ،التصنيف.92 ،1963 ،11/8

( ((3سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،17-10التصنيف،8بدون رقم وثيقة.
( ((4سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.
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العمليــات للتشــكيك يف الكثيــر مــن الشــخصيات يف املناطــق احملتلــة محــاوالً النيــل منهــا،
وحتطيمهــا ألنهــا صخــرة صلبــة يف طريــق تنفيــذ مآربــه.
وكان نتيجــة هــذا املقــال والهجمــات ،التــي كانــت موجهــة ضــد شــخصية حمــدي
كنعــان ،أنــه قــام بتقــدمي اســتقالته مــن رئاســة البلديــة نابلــس ،فنتيجــة هــذا املوقــف كان
هنالــك مجموعــة مــن الكتــب واملناشــدات لشــخص حمــدي بالعــدول عــن قــراره التــي
أظهرتهــا الوثائــق ،منهــا :
●لقــد أظهــرت وثيقــة كانــت موجهــة مــن االحتــاد العــام لنقابــات العمــال بــاألردن/
فــرع نابلــس ،مناشــد ًة حلمــدي بالعــدول عــن قــرار اســتقالته مــن رئاســة املجلــس
البلــدي ،والعــودة إلــى ممارســة أعمالــه ،وذلــك ملــا كان يتمتــع بــه مــن اخلبــرة،
واملعرفــة ،والتجربــة العميقــة ،خلدمــة هــذا البلــد(.((4
●وأظهــرت وثيقــة أخــرى كانــت موجهــة مــن الهيئــات النســائية ،يف مدينــة نابلــس،
تطالــب حمــدي بالعــدول عــن االســتقالة ،والعــودة إلــى العمــل البنــاء ،فكانــت
تطالــب مبــا يأتــي :
1.1وحدة التضامن والصمود يقضي بالعودة إلى العمل .
2.2البنــاء الفعــال واحليــاة األفضــل ،حتتــم أعضــاء املجلــس التضامــن مــع جميــع
الهيئــات النســائية ،وطبقــات املجتمــع املختلفــة ،يف املناشــدة لعــودة حمــدي كنعــان.
3.3الظــروف العصيبــة التــي تتخطاهــا البلــد تفــرض عليكــم العــدول عن االســتقالة
والعــودة لتســلم احلكــم لتنظــر للنــاس بعــن املســاواة ،وتســير يف طريــق احلق.
4.4جمــوع أهالــي املعتقــات واملعتقلــن وأهالــي البلــد يعتبرونــك األب واألخ
العامــل معهــم يف حفــظ كرامتهــم ،وتأمــن حياتهــم(.((4
●كمــا انــه مت رفــع كتــاب جلاللــة امللــك حســن /عمــان مــن قبــل نســاء الضفــة
الغربيــة مــع ممثــات عــن الهيئــات النســائية الــذي كان ينــص علــى :
" احلملــة التــي شــنها حــكام عمــان ،والتــي وجهــت إلــى شــخص حمــدي كنعــان ،وكانــت
ضــد مــن وقفــوا ضــد العــدو ،وبــكل قــوة ،واظهــروا مــن الوطنيــة واإلخــاص مــا جعلهــم
موقــع الرضــا والثنــاء فنالــوا ثقــة اجلماهيــر"(.((4
( ((4سجالت بلدية نابلس ،استفتاءات املواطنني حول استقالة حمدي كنعان ،أرقام امللفات  ،17/8التصنيف ،8بدون رقم وثيقة .1968
( ((4سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،17-10التصنيف،8بدون رقم وثيقة.
( ((4سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.
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●أيضـاً مــا قامــت بــه وســائل اإلعــام ،وال ســيما الصحــف ،حيــث أصبحــت معبــرة
عــن رأي فــرد بــدالً مــن رأي أفــراد مهمــا عــا مركــزه ،وبهــذا العمــل ســيكون وســيلة
لفيضــان أحقــاد ،وأنانيــة ،ومصالــح شــخصية علــى حســاب مصالــح الشــعب،
وخاصــة أن هــذه احلملــة كانــت موجـ ًة ضــد أنــاس عرفــوا بأنهــم مــن أقــوى أنصــار
وحــدة الضفتــن ،ومنهــم حمــدي كنعــان(.((4
مــن خــال هــذه احلمــات الصحفيــة ،ســوف تــؤدي إلــى هــدم حــدود الوحــدة التــي مت
ســعي مــن أجــل تقوميهــا واحلفــاظ عليهــا ،حتــى ال تــؤدي إلــى متزيــق الوحــدة الوطنيــة يف
وقــت يجــب الوقــوف فيــه جنبـاً إلــى جنــب ملســاعدة الشــعب مــن أجــل الصمــود يف وجــه
االحتــال ومواجهتــه ،كمــا أن الهــدف مــن إرســال كتــاب إلــى امللــك حســن كان الطلــب
بوضــع حــد ملثــل هــذه احلمــات الصحفيــة املدسوســة التــي كانــت موجهــه ضــد زعمــاء
العــرب(. ((4
وممــا يجــدر اإلشــارة إليــه ،أنــه كان هنالــك وثائــق حتــاول الكشــف ع ّمــن كان وراء هــذا
املقــال ،والدوافــع مــن كتابتــه ،والــرد الــذي رد بــه حمــدي كنعــان علــى هــذا املقــال.
أوالً :لقــد بــدأ حمــدي كنعــان بذكــر الهــدف األول واألخيــر مــن هــذا املقــال هــو شــخص
ضعيــف ،كان يقصــد شــخص حمــدي ،حيــث خلــص حمــدي كنعــان املآخــذ التي زعــم املقال
إليهــا يف ظــل الظــروف التــي كانــت ميــر بهــا ســكان الضفــة الغربيــة ،ومــن هــذه املآخــذ(:((4
1.1أن حمدي كنعان تبنى مشروع الكيان الصهيوني.
2.2نظــم ملقابلــة مــع ســكرانتون املبعــوث الشــخصي للرئيــس األمريكــي رتشــارد
نكســون.
3.3االقتراح بإجراء انتخابات البلدية.
●مــا يخــص الكيــان الفلســطيني  ،ففــي املقــال الصــادر مت اتهــام حمــدي كنعــان
بأنــه قــام بتأييــد هــذه الفكــرة ،ولكنــه أكــد أنــه لــم يتفــوه بعبــارة واحــدة عــن تأييــد
ملثــل هــذه الفكــرة بــل أنــه هــو كان أول مــن تبنــى محاربتهــا منــذ اليــوم الثالــث
لالحتــال ،عندمــا جــاء ضبــاط اجليــش اإلســرائيلي يعرضــان املشــروع مســتغلني
مــا بنفــوس النــاس مــن نقمــة علــى احلكــم الســابق ولكنــه رفــض املشــروع يف احلــال
دون أخــذ رأي أحــد مــن املســئولني يف املدينــة ،وبعدهــا بــدأت االجتماعــات يف
( ((4سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.

( ((4سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات  ،17-10التصنيف  ،8بدون رقم وثيقة.

( ((4سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات ،29-18التصنيف  ،8رقم امللف ،69/15بدون رقم وثيقة.1969 ،
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املدينــة بدعــوى عــدد مــن الوجهــاء البلــد أوالً يف البلديــة ،وثانيـاً يف بيــت حمــدي،
وكان دائم ـاً يحــذر مــن خطــورة هــذه الفكــرة(.((4
كمــا انــه أوضــح بأنــه كان هنالــك الكثيــر مــن اللقــاءات الصحفيــة واملقابــات
الشــخصية بينــه وبــن مســؤولني أجانــب ،وكانــت دائمــاً تتطــرق لفكــرة إقامــة كيــان
فلســطيني ،وكان يرفــض ذلــك ،ويدعــم رفضــه باحلجــج والبراهــن(.((4
وكان أهم سندين لهذه احلقيقة:
أوالً :أنــه فيمــا بعــد نظــم مذكــرة ومببــادرة منــه بتاريــخ 1968/8/26م ،وقعهــا رؤســاء
بلديــات الضفــة الغربيــة مــا عــدا واحــداً لــم يتــم ذكــره ،وكانــت هــذه املذكــرة تتضمــن
التمســك بجــاء قــوات االحتــال ،وأكــد أن الضفــة الغربيــة هــي جــزء مــن األردن ،وأرســل
جلاللــة امللــك النســخة األصليــة مــن هــذه املذكــرة(.((4
أمــا الســند الثانــي فهــو رفــض قبــول فتــح الدوائــر اإلداريــة بالضفــة الغربيــة ،رغــم
مــا يف فتحهــا مــن خدمــة للجمهــور ،ولكــن خشــية أن يكــون يف هــذه املبــادرة خطــوة نحــو
احلكــم الذاتــي(.((5
كان الهــدف مــن هــذا هــو بيــان أن حمــدي كنعــان لــم يكــن يؤيــد فكــرة إقامــة كيــان
فلســطيني منفصــل عــن األردن ودليــل علــى أنــه لــم يثبــت عليــه أنــه يف يــوم مــن األيــام
صــرح بإقامــة كيــان فلســطيني(.((5
●وأمــا بخصــوص الدعــوة ملقابلــة ســكرا نتــون املبعــوث الشــخصي للرئيــس االمريكــي،
فقــد كان هدفــه مــن هــذه املقابلــة أن يقــوم بإيضــاح الوضــع الفلســطيني لــه حتــى
يتــم اطــاع الــرأي العــام األميركــي علــى أن الضفــة الغربيــة يســكنها قــوم مدركــون
ـواش تعتمــد علــى رعاتهــا فكانــت مطالــب حمــدي كاآلتــي:
لوجودهــم ،وليســوا مجــرد مـ ٍ
1.1املطالبة باجلزء احملتل من الضفة الغربية.
2.2الضفة الغربية جزء من اململكة األردنية.
3.3يجب األخذ بالرأي الفلسطيني عند وضع احللول السلمية(.((5
( ((4سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.

( ((4سجالت نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات ،29-18التصنيف  ،8رقم امللف ،69/15بدون رقم وثيقة ،بدون رقم وثيقة.1969 ،

( ((4سجالت نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات ،29-18التصنيف  ،8رقم امللف .1 ،1969 ،69/15
( ((5سجالت بلدية نابلس ،نفسه.
( ((5سجالت بلدية نابلس ،نفسه.

( ((5سجالت بلدية نابلس ،نفسه ،بدون رقم وثيقة.

116

المؤتمر العلمي (اإلصدارات التوثيقية)

المحور األول (المحور التاريخي)

كان هــذا اللقــاء األول مــع ســكرا نتــون املبعــوث الشــخصي للرئيــس االمريكــي ،ولكــن
اللقــاء الثانــي ،الــذي مت يف رام اهلل ،لــم يســتطع حمــدي حضــوره  ،فلذلــك نشــر كلمــة يف
صحيفــة القــدس بـ ّـن فيــه ســبب عــدم حضــوره ،والســبب هــو تأخــر االتصــال الهاتفــي مــع
نابلــس ،وعــدم املعرفــة بهــذا االجتمــاع ،إال قبــل دقيقتــن منــه ،وذكــر يف الصحيفــة مــن
وجهــة نظــره فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية باألمــور التــي يجــب إيصالهــا للمبعــوث
االمريكــي(.((5
اقتــراح بإجــراء انتخابــات البلديــة ،فقــد ذكــر يف املقــال أن حمــدي يريــد إجــراء
انتخابــات بلديــة يف ظــل وضــع سياســي صعــب ،حيــث كان الــرد علــى هــذا القــول بــأن
إبــداء الــرأي ،لــم يكــن اعتباطي ـاً بــل كان نتيجــة لشــكوى عامــة يف الضفــة الغريبــة مــن
وجــود فــراغ يف التمثيــل الشــعبي احلقيقــي ،حيــث إن الشــعب ميــر يف مرحلــة حاســمة
مصيريــة ،ولطاملــا دعــوا لالنتخابــات الشــعبية حتــى يتــرك للنــاس إختيــار مــن ميثلهــم(. ((5
1.1بســبب رفــع مذكــرة جلاللــة امللــك حتمــل تواقيــع الســادة ":حمــدي كنعــان،
وليــد القمحــاوي ،فــدوى طوقــان" وبهــذه املذكــرة مت ذكــر حقائــق عــن قصــور
احلكومــة يف رعايــة شــؤون الضفــة الغربيــة عامــة ،ونابلــس خاصــة ،وملــا مت
عــرض هــذه املذكــرة علــى رئيــس احلكومــة ،جــن جنونــه ،وحــال دون وصولهــا
للملــك ،ولكــن كنعــان أوصلهــا للملــك بطريقتــه اخلاصــة ،فكانــت أول أســباب
النقمــة.
2.2قيــام حمــدي كنعــان بزيــارة جلاللــة امللــك ،وحدثــه عــن األثــر الســيء الــذي يشــعر
بــه النــاس مــن جــراء فســاد احلكــم بالبلــد ،ومــا يعكســه علينــا هــذا الفســاد يف
الضفــة الغربيــة مــن أهــل الضفتــن ،فــرد امللــك وقــال إن احلكومــة تضــم أعضــاء
مــن أهــل الضفــة الغربيــة فــرد كنعــان ،وقــال أنــه ال يســتثني أحــداً ،فــكان النقــاش
حــاداً بينهــم ،فأبلــغ امللــك الــوزارة مبــا جــرى بينهــم ،ولعــل رئيــس الــوزراء يتخيــل أن
إدعــاءه بالناصريــة جتعــل مــن حكمــه حكمـاً صاحلـاً.
 3.3وبعدهــا ناقــش كنعــان الصــورة الكاريكاتوريــة التــي نشــر ،حيــث قــال أنــه ليــس
فيهــا مــا يحــط مــن قــدره برغــم تشــويه املعلــق ملعانيهــا ،بــل هــي تصــور بصــورة
جليــة الصبــي الكبيــر الــذي ألقتــه املقاديــر علــى كاهلــه مــن دون جميــع املســئولني
يف األراضــي احملتلــة.
( ((5سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات ،29-18التصنيف  ،8رقم امللف ،69/15بدون رقم وثيقة.1969

( ((5سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،أرقام امللفات ،29-18التصنيف  ،8رقم امللف ،69/15بدون رقم وثيقة.1969 ،
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لقــد كان موقــف البلديــة ،مــن اإلجــراءات التــي اتخــذت بحــق حمــدي كنعــان ،بــأن
أعضــاء البلديــة قامــت برفــع كتــاب اســتنكار لوزيــر الدفــاع حلكومــة إســرائيل بوســاطة
احلاكــم العســكري بنابلــس ،والتــي كان فحواهــا االســتنكار الشــديد لإلجــراءات التــي
إتخــذت ضــد رئيــس البلديــة (حمــدي كنعــان) والتــي مت اعتبارهــا موجه ـ ًة ضــد املدينــة
وكرامتهــا والســام(.((5
ويف نهايــة املطــاف ،مــن وجهــة نظــر الباحثــة ،فــإن الهــدف مــن هــذا املقــال هــو
إيجــاد اخلالفــات واملنازعــات ،وتشــجيعها بــن فئــات املجتمــع الفلســطيني ،حتــى يتســنى
لالحتــال اإلســرائيلي مــد نفــوذه وســيطرته علــى الشــعب الفلســطيني وأرضــه ،وخاصــة
بعــد فشــل جميــع احملــاوالت اخلبيثــة لتفتيــت وحدتــه والقضــاء علــى صمــوده علــى أرض
فلســطني.
واســتناداً إلــى كتــاب معالــي وزيــر الداخليــة للشــؤون البلديــة القرويــة بتاريــخ
1967/5/18م ،املتضمــن تعيــن رئيــس إنتخابــات يف منطقــة بلديــة نابلــس ،عمــ ً
ا
بأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن املــادة العاشــرة مــن قانــون البلديــات رقــم  ،1955/29ومت
تعيــن جلنــة تســجيل الناخبــن( ،((5وفيمــا بعــد تقــرر عــدم إجــراء إنتخابــات بلديــة ،وأن
تســتمر مجالــس البلديــة القائمــة يف ممارســة أعمالهــا وفق ـاً للفقــرة الثانيــة مــن املــادة
الثامنــة مــن قانــون البلديــات رقــم 01955/29وذلــك حتــى شــعار أخــر(.((5

( ((5سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،ارقام امللفات  ،29/18التصنيف  ،8رقم امللف ،1967/15بدون رقم وثيقة.
( ((5مت تعيــن جلنــة تســجيل الناخبــن علــى الوجــه التالــي :صبيــح عبــد الهــادي مديــر ماليــة نابلــس رئيسـاً /محمــد ســعيد العالــول عضــواً /جميــل فريتــح
عضــواً /وحيــد عمــر املصــري عضواً/ســعدي عرفــات عضــواً /نهــاد كمــال عضــواً  /عــز الديــن منــر عضــواً /عــادل ابراهيــم غــامن عضواً/عمــر كمــال
كاتــب البلديــة كاتبـاً ،ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،29-18التصنيــف  ،8رقــم امللــف ،67/15بــدون رقــم وثيقــة.1967 ،
( ((5سجالت بلدية نابلس ،انتخابات املجلس البلدي ،ارقام امللفات ،29-18التصنيف  ،8رقم امللف  ،67/15بدون رقم وثيقة 1967م.
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الخاتمة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
●أن بلديــة نابلــس كان لهــا دور كبيــر يف انعقــاد مؤمتــر رؤســاء البلديــات يف الضفــة
الغربيــة ،وذلــك محاولــة منهــا يف إيجــاد نــوع مــن االســتقاللية مــن خــال إضافــة
التعديــات علــى قانــون البلديــات.
●تعديــات علــى القانــون لــم يكــن لهــا دور يف اطــاق يــد البلديــات يف إتخــاذ
القــرارات التــي ترتئيهــا مناســبة ،فمــا كانــت إال مســاهمة يف زيــادة نفــوذ احلكومــة
األردنيــة ،وتثبيــت لهــا ولسياســاتها ،مثــل القيــام بجمــع الضرائــب والرســوم مــن
املواطنــن أي ـاً كان نوعهــا ،بــدون األخــذ بعــن االعتبــار مــا تتطلــب البلديــة مــن
نفقــات ومصروفــات حتتاجهــا ،فــكان هــذا أســلوباً للتضييــق عليهــا مــن أجــل أن
يكــون االعتمــاد الكامــل علــى احلكومــة يف جميــع قراراتهــا ،ومثــال علــى ذلــك أنــه
كان للحكومــة األردنيــة الــدور يف تعيــن جلنــة تســجيل الناخبــن ،وإســناد تاريــخ
بــدأ العمــل يف إعــداد جــداول الناخبــن ،وحتضيــر العمليــة االنتخابيــة لهــا.
●إن أســاليب الدعايــة االنتخابيــة ،التــي اســتخدمها بعــض املرشــحني يف انتخابــات
املجلــس البلــدي ،هــو الترويــج بشــأن مشــروع امليــاه ،وأنــه ســوف يتــم العمــل فيــه،
ومتابعتــه ،وتأمــن احتياجــات املواطنــن مــن امليــاه ،فــكان موقــف البلديــة ،مــن هــذا
التصــرف أن قامــت بنشــر بيــان للمواطنــن توضــح فيــه تطــورات قضيــة امليــاه ،وأن
املجلــس البلــدي مهتــم بهــذا الشــأن ،وأن متويــل مشــروع امليــاه ال يتــم إال بقــروض من
مصــادر ماليــة كبيــرة ،ومبعرفــة احلكومــة ،وأن املجلــس البلــدي يتعــاون مــع الدوائــر
املســئولة ،حيــث مت إســناد هــذا املشــروع إلــى البنــك الدولــي لتمويــل املشــاريع.
●متيــزت بلديــة نابلــس بتعاقــب عــدد مــن الرؤســاء الذيــن تولــوا مهــام البلديــة ،حيــث
وصــل بعضهــم عــن طريــق التعيــن ،والبعــض اآلخــر عــن طريــق االنتخــاب ،وكان
ذلــك علــى أســاس الوضــع القائــم للبــاد ،وبالرغــم مــن ذلــك نســتطيع اإلشــارة
إلــى أنــه أصبــح هنالــك نــوع مــن الوعــي لــدى املواطــن يف معرفــة حقــه يف تعيــن
مــن يقــوده  ،أي أنــه يــدرك أهميــة إجــراء انتخابــات ،وأن يوضــع الرجــل املناســب
يف املــكان املناســب ،لكــي يســتطيع تأمــن اخلدمــات واالحتياجــات األساســية
للمواطنــن والوطــن.
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●وصــل حمــدي كنعــان يف فتــرة رئاســته األولــى مــن عــام 1963م1967-م ،عــن
طريــق االنتخــاب ،وأكمــل فتــرة رئاســته مــن عــام 1967م1969-م ،عــن طريــق
التعيــن ،وكان ذلــك بســبب األجــواء املتوتــرة ،ووقــوع نكســة عــام 1967م ،ومــد
نفــوذ االحتــال اإلســرائيلي وســيطرته علــى األراضــي الفلســطينية ،وتشــريد
الســكان ،فتقــرر إجــراء انتخابــات املجلــس البلــدي ومت حتضيــر اللجــان ،ولكــن يف
النهايــة تقــرر إلغاؤهــا فاســتمر حمــدي كنعــان يف الرئاســة .
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قائمة المصادر والمراجع
سجالت بلدية نابلس
1 .1ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات  ،9/2اللجنــة
االنتخابيــة1954،م.
2 .2ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،29/18
التصنيــف 1954/4/4 ،8م.
3 .3ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،17/10
التصنيــف 1955 ،8م.
4 .4ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،59/15
التصنيــف 1955 ،6/8م.
5 .5ســجالت بلديــة نابلــس ،عمليــة فــرز اجلــان ،ارقــام امللفــات ،29/18التصنيــف،8
1963م.
6 .6ســجالت بلديــة نابلــس ،اعتــرض علــى انتخابــات املجلــس البلــدي ،رقــم امللــف
1963/1/15م ،التصنيــف ،2/8
7 .7ســجالت بلديــة نابلــس ،عمليــة فــرز اجلــان ،ارقــام امللفــات ،29/18التصنيــف،8
1963م.
8 .8ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات،1963/15
التصنيــف 1963 ،11/8م.
9 .9ســجالت بلديــة نابلــس ،جــداول الناخبــن وانتخابــات املجلــس البلــدي ،التصنيــف
 ،1/8ارقــام امللفــات 1963 ،1365 ،17/10م.
1010ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات اعضــاء املجلــس البلــدي ،التصنيــف،11/8
ارقــام امللفــات 1963 ،17/10م.
1111ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات اعضــاء املجلــس البلــدي ،التصنيــف،11/8
1963م.
1212ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،29/18
التصنيــف  ،8رقــم امللــف 1967/15م.
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1313ســجالت بلديــة نابلــس ،اســتفتاءات املواطنــن حــول اســتقالة حمــدي كنعــان،
ارقــام امللفــات  ،17/8التصنيــف 1968 ،8م.
1414ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلــدي ،ارقــام امللفــات ،29-18
التصنيــف  ،8رقــم امللــف 1969 ،69/15م.
الرسائل اجلامعية
مقبــل ،رائــد ،اثــر انتخابــات الهيئــة احملليــة الفلســطينية يف تفعيــل املشــاركة السياســية
2004م2009-م( ،فلســطني ،جامعة النجاح2010 ،م ).
الدوريات (املجالت)
اجلربــاوي ،دور البلديــات يف فلســطني-الدولة ،مجلــة الدراســات الفلســطينية ،املجلــد
 ،3العــدد1992 ،9م.
املالحق
1.1ســجالت بلديــة نابلــس ،انتخابــات املجلــس البلدي ،ارقام امللفــات  ،29/8التصنيف
 ،8بــدون رقــم وثيقة.1954 ،
2.2ســجالت بلديــة نابلــس ،اعتــراض علــى جــداول الناخبــن ،ارقــام امللفــات،63/15
التصنيــف .1963 ،8
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المحور األول (المحور التاريخي)

رؤساء بلدية نابلس منذ التأسيس
وحتى الوقت الحاضر
		
الشيخ محمد تفاحة احلسيني

1872-1869

				
حسن عبد الهادي

1874-1873

				
د .أحمد حلمي

1876-1874

حسن عبد الهادي			

1885-1879

				
شريف طوقان

1887-1886

			
عبد اللطيف عبد الهادي

1894-1887

				
بشير طوقان

1896-1894

				
بدوي عاشور

1897-1896

			
عبد اللطيف عبد الهادي

1900-1897

				
بشير طوقان

1902-1901

				
توفيق حماد

1906-1902

				
محمد عبده

1908-1907

			
عبد اللطيف عبد الهادي

1910-1908

				
حيدر طوقان

1912-1911

كمال الدين عرفات			

1913-1912

				
يوسف التميمي

1913-1913

				
حسن حماد

1915-1913

				
بشير الشرابي

1915-1915

كمال الدين عرفات			

1916-1915

				
أحمد مختار

1917-1916

				
يوسف التميمي

1917-1917

				
حيدر طوقان

1917-1917

				
عمر زعيتر

1918-1917
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منر حماد				

1918-1918

				
سليمان الصمادي

1918-1918

				
حيدر طوقان

1918-1918

				
عمر زعيتر

1924-1918

				
عمر اجلوهري

1925-1924

				
سليمان طوقان

1951-1925

				
أحمد الشكعة

1951-1951

				
نعيم عبد الهادي

1955-1951

				
معزوز املصري

1957-1955

				
اللواء بهجت طبارة

1959 -1957

				
د .أحمد سروري

1963-1959

				
حمدي كنعان

1969-1963

				
معزوز املصري

1976-1969

				
بسام الشكعة

1982-1976

				
السلطة املعينة

1985-1982

				
ظافر املصري

1986-1985

				
حافظ طوقان

1988-1986

ادارة ذاتية من مدير البلدية ورؤساء االقسام

1994-1988

				
غسان الشكعة

2004-1994

جلنة احلكم احمللي برئاسة د .حسني األعرج

2005-2004

جلنة احلكم احمللي برئاسة السيد غسان الهموز

2005-2005

				
م.عدلي يعيش

2012-2005

				
غسان الشكعة

2015-2012

جلنة احلكم احمللي برئاسة سميح طبيلة

2017-2015

				
عدلي يعيش

 - 2017حتى اآلن
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المحور األول (المحور التاريخي)

حيدر طوقان

عمر زعيتر

بشير طوقان

توفيق حماد

كمال الدين عرفات

حسن حماد

عمر اجلوهري
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معزوز املصري

بهجت طبارة

بسام الشكعة

ظافر املصري

سميح طبيلة
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عدلي يعيش
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المحور األول (المحور التاريخي)

خان الوكالة  -قدميا وحديثا
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مقبرة شهداء اجليش العراقي  -نابلس
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