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  *اجلواد عبد صالح
  يف الفلسطينية الهجرة أثيرت

  احمللية والزعامة األراضي ملكية
  )1948 – 1909( البيرة مدينة حالة

  
 املتحدة الواليات إىل البيرة مدينة من وبالتحديد الفلسطيني، الريف من الهجرة مسألة املقالة هذه تتناول

 ملكية يف تأثيراتها فتركت ذلك، جرّاء تفاعلت التي العوامل وكذلك ،1948 – 1909 الفترة خالل وذلك األميركية،
 على مصادره، يف الكاتب، ويعتمد. جديدة زعامات نشوء يف كبير شأن لها كان التي التغيرات عن فضالً  األراضي،

 الصحف وعلى املهاجرين، مع الشخصية املقابالت على عالوة األوىل، بالدرجة والعائلية الشخصية األوراق
 حراك يف تمثلت الفلسطيني اجملتمع يف ومتسارعة جذرية تغيرات إىل أدت الهجرة تلك أن الكاتب ويستنتج. والكتب

 عن كبير، حد إىل خمتلفة، جديدة حملية زعامات بروز املباشرة نتائجه من كان احمللي، اجملتمع يف مسبوق غير
 كان بعدما االجتماعية املكانة الكتساب كافياً  عامالً  الثروة جعل كبير طبقي تفاوت ونشوء التقليدية، الزعامات

  .االجتماعي الهرم يف عالية مواقع إىل الصعود يف قوة األكثر العامالن هما الثروة، مع العائلي، اإلرث
   

  مقدمة
 السورية الهجرة موضوع بشأن املتحدة الواليات يف املقاالت ومئات الكتب من العديد صدر األخيرة عام املئة يف

 وركزت، اإلنكليزية، باللغة األعمال هذه من الساحقة األغلبية صدرت وقد. الواليات تلك إىل اللبنانية، وخصوصاً
 اجلديدة، جمتمعاتهم يف واندماجهم املهاجرين تكيف عملية وعلى وأوضاعها، الهجرة دوافع على األساس، يف

  .األم اجملتمع يف والشتات الهجرة تأثيرات متجاهلة الهوية، موضوع وكذلك
 الواليات إىل الفلسطينية البيرة بلدة من للهجرة مهمين تأثيرين يعالج إذ املعاكس، االجتاه يف املقال هذا يسير

 عهد خالل األراضي ملكية على طرأ والذي املقاييس، بمختلف اجلذري التغير األول،: احمللي اجملتمع يف املتحدة،
 من املقيمين الفالحين أيدي من والبيع، الشراء عمليات خالل من األرض، من مهم جزء انتقال يف وتمثل االنتداب،

 املتحدة الواليات إىل هاجروا الذين السابقين الفالحين أيدي إىل احلال، ميسوري أم كانوا فقراء البلدة، سكان
. والعقارات األرض جمال يف األم الوطن يف استثمروه مايل فائض بادخار لهم سمح ملحوظاً جناحاً فيها وحققوا

 حملية زعامة وبروز االجتماعي، احلراك يف التغيير لهذا والسريعة واملباشرة العميقة بالتأثيرات فمرتبط الثاين، أمّا
  .جديدة

 إىل البيرة من مهاجر أول غادر عندما ،1909 سنة من قرن، نصف بنحو حمدد الدراسة لهذه الزمني اإلطار إن
 بينهما تفصل الهجرة موجات من موجتين الفترة هذه وتغطي. 1948 سنة فلسطين نكبة حتى املتحدة، الواليات

 املتحدة الواليات إىل فلسطين من والسفر الهجرة حركة موقتاً، شلت، التي) 1918 – 1914( األوىل العاملية احلرب
  .وبالعكس

 القرى يف التنوع أن يف شك ال فلسطين؟ من أُخرى بقاع على الدراسة هذه استنتاجات تعميم يمكن حد أي إىل
 إىل املبكرة الهجرة بتجربة مرت التي كلها فلسطين وبلدات قرى على آيل بشكل التعميم يمنع الفلسطينية والبلدات

 أوضاعها قرية، أو بلدة، فلكل. عشر التاسع القرن سبعينيات منذ وحميطها، حلم بيت بلدة أولها وكان األميركيتين،
 الطائفية؛ التركيبة ووجهتها؛ الهجرة بداية ونوعيته؛ التعليم مستوى االقتصاد؛ السكان؛ عدد( املتميزة وخصائصها

 ديناميات مكان كل يف وتفرز الهجرة، جتربة يف تؤثر متفاعلة عناصر وهي ،)إقليمي مركز مع العالقة طبيعة
 يف وخصوصاً متشابهة، وتأثيرات مشتركة عناصر وجود حقيقة نغفل أن يمكن ال نفسه، الوقت يف لكن. به خاصة
 خالل الله، رام تأثرت كيف عرضاً، كان وإن الدراسة، خالل وسنرى. وقراها الله كرام دراستها لنا أتيحت مناطق
 وهي الدراسة، هذه تكون بأن أمل وكلّي. البيرة يف ظهرت التي االجتاهات ببعض نفسها، املبحوثة الزمنية الفترة
 احملاوالت مدماك يف لَبِنة أهلها، وتاريخ البيرة تاريخ عن 1995 سنة منذ مستمر عمل من بسيط جزء جمرد

 التاريخ، هذا يف العاديين الفلسطينيين وإلدخال لفلسطين، احلديث االجتماعي التاريخ لكتابة تبذل التي احلديثة
  .دوماين وبشارة سويدنبرغ، وتيد صايغ، ماري وروز شولش، ألكسندر الراحل من كل عواتقهم على أخذها والتي
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  املصادر
 اخلاصة اجملموعة وأهمها بيراوية، عائالت لعدة الشخصية األوراق على األساس، يف دراستي، يف اعتمدت

 حمولة من العطا وصالح عثمان الشقيقين وجمموعة الطويل، حمولة من خلف اجلودة الله وعبد علي بالشقيقين
 وفواتير أرض وحجة ومعاملة وثيقة 100 عن يقل ال ما وتضمان غنيتان، اجملموعتان وهاتان)  1.(احلمايل

 املقابالت عشرات إىل استندتُ ذلك، إىل باإلضافة. 1946 سنة حتى 1880 سنة من تبدأ متنوعة، مالية ومعامالت
 أجريتها مقابالت فيها بما املعمرين، املدينة أبناء من عدد مع 2008 – 1989 الفترة خالل سجلتها التي الشفوية

 من متنوعة بمجموعة استعنت كما)  2(وكاليفورنيا، كارولينا ونورث وفلوريدا وواشنطن وفرجينيا نيويورك يف
 السورية والهجرة األراضي ملكية موضوع إىل تطرقت التي والدراسات كالكتب وثانوية كالصحف، أولية: املصادر

 مصطلح عليه يطلق كان ملا الثقايفو اجلغرايف الفضاء تشكل كانت التي البالد من الهجرة أي األميركيتين، إىل
  ".الشام بالد"

 مصادرَ  استخدامها فإن العائلية، األوراق هذه دون من تستكمل أن لها كان ما الدراسة هذه أن من الرغم وعلى
  )3.(وواقعية صدقاً أكثر تاريخ كتابة يف املصادر أفضلية أُخرى مرة يُظهر متنوعة

 أن أعتقد فإنني ،)خاصة أو رسمية مكتوبة، أو كانت شفوية( االجتماعي التاريخ لدراسة مصادر بعدة ومقارنة
 املعامالت أوراق الزواج؛ عقود الضرائب؛ وصوالت وشرائها؛ األرض بيع حجج العقود؛( املتنوعة العائلية األوراق

 املصادر من كثير حال هو كما املاضي، على احلاضر إسقاط أو التزوير، أو لالنحياز، عرضة أقل) إلخ التجارية؛
 عليه هي ما على السنين، عبر األوراق هذه ظلت إذ الذاتية، السير أوراق أو الشفوية، املقابالت أو املكتوبة، الثانوية

  .تعديل أو حتريف دون من
 فلسطين، حالة يف وخصوصًا االجتماعي، التاريخ أبحاث يف كمصدر األوراق هذه أهمية تعاظم يشرح هذا ولعل
 األوراق ذلك يف بما وتدميرها، املكتوبة املصادر وبمصادرة السياسي، االستقرار بعدم تزال، وال تميزت، التي

 على احلفاظ عملية جناحها حتت تأخذ دولة مؤسسات وبغياب والتوثيق، الوثائق بأهمية الوعي وبقلة العائلية،
 والشخصية العائلية األوراق من كثير وضاع ونهب دُمر كيف سابق مقال يف وثّقت وقد. واملكتوب الشفوي اإلرث

 توجه تساؤالت هناك كان وإذا. فلسطين يف)  4(املتقلبة السياسية األوضاع نتيجة) املكتوبة املصادر من كجزء(
 كما - ألنها الباحث، يدي بين تقع التي األوراق هذه مثل وأهمية بصدق تتعلق ال فإنها الوثائق، من النوع هذا إىل

 والتي أيدينا، بين املتاحة األوراق تمثلها التي املواد ونوعية بحجم وإنما جدال، أو خالف موضع ليست – قلنا
 عن حتُجب أوراق وهناك ضاعت، أوراق فهناك. نفسها العائلة تخص التي األوراق جمموع من ما، عائلة تخص

 وكال. عنها احلديث مرغوب غير قصصاً  وحتكي عائالتهم، تخص أوراق عرض عن أصحابها حتفّظ نتيجة الباحثين
 نعلم ونحن فرضاً، عليه املفروضة" االنتقائية" دائرة يف الباحث ويضع وجمالها، املعرفة مساحة يحدد العاملين

  .علمي بحث ألي الرئيسية السلبيات إحدى هي االنتقائية أن
  

  الدراسة هيكل
 منطقة يف وملكيتها األرض بدراسة املتعلقة املنهجية العقبات إىل سريع مدخل: أبواب عدة إىل مقسمة الدراسة هذه
 األوراق هذه ألصحاب الشخصية بالسيرة تعريف الفلسطينية؛ احلالة جممل على للتعميم صاحلة وهي الله، رام

 املتحدة الواليات إىل الهجرة العطا؛ وصالح عثمان والشقيقين خلف، اجلودة وعلي الله عبد الشقيقين: العائلية
 وانعكاساته السياسي، املدينة اقتصاد يف التغير هذا تأثير ذلك؛ نتيجة األرض ملكية على رأتط التي والتغيرات

  .القديمة التقليدية الزعامة أطاحت جديدة زعامة بروز على
  منهجية ومالحظات عقبات

  األرض موضوع على
 التحوالت من الرغم على نسبياً قصير عهد وهو االنتداب، عهد يف األرض ملكية يف التحوالت الباحث يعالج عندما

 الذي للعهد األخيرة األيام يف األرض وضع عليه كان بما مقارنة إجراء إىل مضطر فإنه عنه، جنمت التي اجلذرية
 العقبات هذه وأهم. والفنية املنهجية العقبات من كثير مواجهة يف يضعه الذي األمر ،)العثماين العهد( سبقه

  :واملشكالت
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 بما وتسجيلها، األرض بيع أمور تنظيم إن :ومعامالتها األراضي بتسجيل املتعلقة واملشكالت البيع حجج طبيعة - 
 التي البيع حجج معامالت من فكثير. االنتداب عهد من متقدمة فترة يف إالّ  يستقر مل البيع، وثائق ذلك يف

 العهد يف نفسها البيع حجج مثالب على حافظ) 1918 – 1917( فلسطين احتالل تلت التي األعوام يف فحصناها
  .بالطابو مسجالً  يكن مل األراضي من كثيراً أن كما بدقة، القطعة ومساحة موقع حتديد غياب مثل العثماين،

 العهد أواخر إىل تعود والتي العطا، وعثمان وصالح اجلودة، الله وعبد بعلي اخلاصة البيع حجج فإن حال، أي ويف
 احلجج هذه يف املوقع حتديد أن كما األرض، قطعة مساحة حتديد من تماماً تخلو االنتداب، عهد وبداية العثماين

 ذلك، إىل باإلضافة. غموض أو نزاع موضع نفسها هي تكون ربما التي اجليران أرض حدود خالل من يتم كان
 يف بدقة األرض مساحة حتديد يتم ومل." حدودها ذكر عن تغني وشهرتها" عبارة تتضمن عديدة حجج هناك

 معظم مسح عملية آنئذ السلطات أجنزت عندما وذلك االنتداب، عهد من الالحقة املراحل يف إالّ البيع، معامالت
 وإجراءاته، التسجيل عمليات ووحّدت دقيقة، خرائط برسم سمحت التي التثليث نقاط وحددت فلسطين، أراضي

 عملية تسهيل معلناً، يكن مل وإن احلقيقي، هدفها كان اإلجراءات وهذه)  5.(املشاع نظام وجذرياً رجعة بال وحطمت
  )6.(الضرائب جباية وحتسين اليهود، إىل األرض انتقال

 عهد وبداية العثماين العهد نهاية يف احلجج أغلبية كُتبت لقد :املقاييس دالالت واختالف بالعامية الكتابة - 
 وخصوصاً  األلفاظ، بعض دالالت ضبط يف صعوبة يجد الذي الباحث على عبئاً  يضيف وهذا بالعامية، االنتداب،

 املصطلحات دالالت يف واختالف تباين هناك السياق، هذا ويف. بالفصحى العامية ملقارنة قاموس غياب ظل يف
 املارس؛ احلبلة؛ الفدان؛ احلاكورة؛: مثل األرض، قطع بمساحة واخلاصة السكان، ألسنة على الدارجة احمللية

  )7.(إلخ املعاديد؛ ؛)خلت( اخللة احلريقة؛
 سعر استقرار وعدم فلسطين، يف السائدة العمالت تعدد إن :والبيع الشراء عمليات يف املستخدمة العمالت مشكلة - 

 الغربي فاالختراق. ارتفاعها ومعدل األراضي ألسعار والتقويم املقارنة إجراء الباحث على يصعبان صرفها،
 العملة يف الثقة وتراجع عشر، التاسع القرن من الثاين النصف يف العثمانية، للدولة والثقايف ديواالقتصا السياسي
 أجنبية عمالت بتداول سمحا املعدنية، النقود يف املستخدمة الفضة أو الذهب، نسبة يف الغش بسبب العثمانية

 عبد السلطان إىل نسبة باجمليدية أيضاً عرفت والتي العصملية، أو الذهب، العثمانية الليرة إىل فباإلضافة. متعددة
 ظل 1918 – 1917 فلسطين سقوط وبعد)  8.(الذهب الفرنسية والليرة الذهب، اإلنكليزية الليرة تداول شاع اجمليد،

 أنواعها، بمختلف املصرية العملة لكن. األراضي صفقات بعض يف سارياً اإلنكليزية الذهبية بالليرة التعامل
 ،1921 فبراير/شباط 1 من ابتداء)  9(فلسطين يف الرسمية العملة أصبحت والورق، والنكلية والفضية الذهبية

 سنة حتى أيضاً األردن شرق يف الرسمية العملة كانت والتي ،1927 سنة الفلسطينية العملة صدور حتى
 31 بعد فلسطين يف قانونية كعملة بها التعامل منع أن إىل املصرية بالعملة التعامل خفَّ وهكذا)  10.(1949

  )11.(1929 مارس/آذار
 يُصعب الذي األمر املواقع، أسماء يف ملحوظ تغير الزمان، تقلّب مع جرى :املواقع بأسماء اخلاصة املشكالت - 

" البالوع" بمنطقة البيرة يف اليوم يُعرف ما احلصر، ال املثال سبيل فعلى. األرض قطع مواقع وحتديد متابعة علينا
 يعرف" البقيع" أرض اسم عليه يطلق كان وما ؛"املية مكب" اسم املاضي القرن أربعينيات حتى عليه يُطلق كان

 بالفترة خاصة ليست األسماء ومشكلة). اخليل لسباق ميداناً  استخدم االنتداب فترة يف ألنه" (امليدان" باسم حالياً
 واملناطق، املواقع أسماء على مقصورة ليست يفه أيضاً، اليوم حتى مستمرة ظاهرة هي بل فحسب، العثمانية

 أبناء من معمرين بضعة إالّ  اليوم هناك وليس. إلخ واحلارات، وامليادين املعامل أسماء تشمل عامة ظاهرة هي وإنما
 والتي الشراقة، حارة أو الهِري، حارة أو الزيد، كحارة مواقعها، أو القديمة، احلارات أسماء يعرفون ممن البيرة

  .جديدة وشوارع أحياء مكانها قامت إذ تام، شبه بشكل القديمة معاملها ودُرست جديدة، بأسماء استبدلت
 وخصوصاً التاريخية، األسماء على احلفاظ بأهمية الوعي ضعف عن ناجمة القديمة املسميات احترام عدم وظاهرة

 اسم على اسمها طغى ما شخصية بروز أو جديد، حدث أو وظيفي، لدور انعكاس عن أو القروية، اجملتمعات يف
 يف تفانت زليخة اسمها امرأة إىل نسبة االسم بهذا سميت مثالً،) قرطيس جبل على( زليخة فعين القديم؛ املكان
 وطنية، أو أيديولوجية أسباب عن الظاهرة هذه تنجم وقد. للعين القديم االسم فاختفى حولها، من باألرض العناية

 الناصر عبد وفاة بعد لكن الكبير، البيرة جامع باسم الستينيات مطلع يف دُشّن مثالً، البيرة يف الرئيسي فاملسجد
 األعوام ويف. عليه الناصر عبد جمال مسجد اسم إطالق حينه يف البلدي اجمللس رئيس قرر ،1970 سنة يف
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 من الناجت االرتباك اليوم نالحظ( قطب سيد مسجد اسم اإلسالميون عليه أطلق ،"حماس" حركة بروز وبعد األخيرة،
  ).الطاغي هو الناصر عبد مسجد اسم ظل وإن نفسه، للمسجد الثالث للتسميات الناس تداول

 األرض ملكية تتبع الباحث على يُصعّب الذي األمر :وتغيرها العائالت أسماء وانقطاع األفراد، أسماء تذبذب - 
 ذات العريقة البيوت أبناء فيها يحافظ التي املدن يف حتى تظهر هذه، العائالت أسماء ومشكلة. عائالتها وتاريخ
  )12.(طويلة ولفترات العائلة اسم على الراسخة االجتماعية املكانة

 هو كما – الفلسطيني الريف يف وانتشاراً حدة وأكثر أعم هي للعائالت القديمة باألسماء التمسك عدم ظاهرة أن غير
 أن كما سريع، بشكل آلخر زمن من الريف يف العائلة اسم يتغير إذ وعائالتها، الكبيرة باملدن مقارنة – البيرة حال
. وجمدها اسمها فيستعير منه، أقوى عائالت حماية حتت االنضواء إىل يلجأ ما، قرية إىل الوافدة العائالت من كثيراً

 أسماء إىل الوقت، مرور مع منها كثير يتحول التي األلقاب إطالق إىل الريف يف كبير ميل هناك ذلك، على عالوة
 بروز أو األب، وفاة تؤدي األحيان من كثير ويف. العائالت أسماء تتبع مشكلة إىل يؤدي الذي األمر جديدة، عائلية

  ".املدنية"و" حوا"و" الشمسة" كعائلة املرأة، هذه إىل نسبة جديد عائلي اسم بروز إىل الشخصية، قوية امرأة
 املثال، سبيل فعلى. الريف يف األزمة هذه حدة زيادة يف خمتلفة سياسية أنظمة حتت فلسطين وقوع ساهم وقد

 السكان حتديد أجل من وذلك أخير، عائلي كاسم احلمولة اسم تسجيل 1967 سنة حرب منذ إسرائيل فرضت
 فَرِّق( الناس بين والعصبيات النعرات إلحياء منها حماولة ويف أسهل، والسيطرة الرقابة عملية لتصبح وتصنيفهم

 بمعامالت واخلاصة عشر، التاسع القرن يف القدس يف الشرعية احملكمة وثائق يف جند ال أننا والغريب). تسد
  .عائلته لتحديد أو للشخص، أخير كاسم احلمولة السم استخدام أي البيرة،

 والتي أنفسهم، األفراد أسماء إىل أيضاً تمتد بل فحسب، العائالت أسماء على البيرة يف األسماء مشكلة تقتصر وال
 أنه بيد. الصعوبات من كثيراً  يضفي ما وهو نفسها، األسرة من ألشقاء العائلة اسم اختالف إىل أو األلقاب، خالطتها

 جانب على الضوء يلقي والذي الطرافة، تخالطه الذي املوضوع هذا يف للخوض القصيرة الدراسة هذه يف مكان ال
  .احمللية الثقافية والبيئة االجتماعية العالقات من مهم

 باألرض اخلاصة البلدية اجملالس يف أو احلكومية، والدوائر األبحاث مراكز يف الوثائق إىل الوصول مشكلة - 
 هذه من االستفادة عملية تعقّد أو حتدد، أو تقيد، أو أرشيفها، فحص تمنع املؤسسات هذه فأغلبية :ومعامالتها

  .التصوير على صارمة قيوداً  تفرض أو الوثائق،
  

  ألصحاب الشخصية السيرة
  العائلية األوراق

 أمّا ،1967 سنة البيرة يف ودفن الله عبد تويف وقد ،1890 سنة نحو البيرة يف اجلودة وعلي الله عبد الشقيقان ولد
 صعيد على استثنائية ظاهرة كالهما الشقيقان وكان. دمشق يف ودفن أعوام، بثمانية بعده فتويف علي شقيقه
 يف مشاركتهما بفضل أيضاً، بل فحسب، املهجر من جمعاها التي الكبيرة الثروة بفضل ليس احمللية، احلياة

 بكل استثنائي تنوّر ذا كان بأنه أخيه من اجلودة علي وتميز. واملهجر البيرة يف السياسي ونشاطهما العام، الصالح
 مكانته بفضل استطاع إذ التعليم، من بسيط قدر على وكان فلسطين، ريف من خرج رجل إىل نسبة املقاييس

 وبالد املهجر يف العربي العامل ومثقفي أحرار من واسعة جمموعة مصادقة وأحياناً التعرف، من ونشاطه وعطائه
 النابلسي وسليمان طليع ورشيد القوتلي وشكري الشهبندر الرحمن وعبد أرسالن وشكيب الريحاين كأمين الشام
  )13.(إلخ الريماوي، الله وعبد

 االثنان عمل أن وبعد. األوىل العاملية احلرب قبيل مبكر وقت يف املتحدة الواليات إىل اليافعان الشقيقان وهاجر
 االسم وهو ،"Peddlers/بدلرز" أو السوريين، بين حينها يف الشائع االسم وهو ،"كشة" باعة( متجولين بائعين

" كومباين البيرة" شركة بتأسيس التجارية، األعمال شؤون يف الشقيقين بين مهارة األكثر علي، قام ،)األميركي
 وهو واشنطن، شارع 85 يف( مانهاتن جزيرة قلب يف باجلملة والنوفوتيه والسجاد الداخلية النساء مالبس لبيع

  ).نيويورك يف األوائل السوريين املهاجرين جتمع مركز شكل الذي الشارع
 وهكذا،. األوىل العاملية احلرب بعد نهائياً  البيرة إىل فعاد الوظائف، تقاسم من نوع وشقيقه ربطه الذي الله، عبد أمّا

 وأهمها البيرة، يف العائلة مصالح على يشرف الله عبد كان بينما ،"كومباين البيرة" خالل من املال يوفر علي كان
 دوراً  الله عبد وأدى. فلسطين من متعددة مناطق ويف البيرة، يف الشقيقين باسم الدونمات آالف شراء عمليات
 مطلع ومنذ مرات، عدة توىل إذ املاضي، القرن يف البيرة يف واالجتماعية السياسية احلياة تزعم يف رئيسياً
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 ومعناه يوناين أصل من تركي لقب وهو)  14(أفندي، لقب نال أنه كما احمللي، اجمللس رئيس منصب العشرينيات،
 يف املالّك وكبار الوجهاء طبقة على مقصوراً وكان العثماين، العهد أواخر يف استخدامه يف شُرع كان السيد،
 إىل حملي جملس من البيرة وضع حتول عندما البيرة لبلدية رئيس أول الله عبد أصبح ذلك، على عالوة)  15.(املدن

 منصبه استغالل عنه يعرف مل إذ اليد، ونظافة املالية بالنزاهة وعُرِف)  16(،1952 سنة مطلع يف بلدي جملس
 األمر لكن ،"وصيته زعامته" لتمكين ماله من واإلنفاق بالكرم حملي، زعيم كأي حتلى، أنه كما شخصية، ألغراض

  )17.(حاسدة أقلية من يخل مل
) العشرين؟ القرن عشرينيات مطلع( شومان احلميد عبد ما وقت يف شركته إىل انضم فقد اجلودة، علي إىل بالعودة

 استثمره الذي شومان مال رأس من جزءاً فإن شك، أدنى دون ومن)  18(املشهور،" العربي البنك" الحقاً أسس الذي
 احلميد عبد سيرة لكن. ثروته بناء يف مهمة حمطة كانت التي الشركة هذه خالل من جاء البنك هذا تأسيس يف

 ترك عليه شومان القتراح أو اجلودة، لعلي أو ،"كومباين البيرة" لشركة ذكر أي على تأتي ال)  19(الطويلة شومان
 اجلودة، علي رفضه الذي االقتراح وهو البنك، مشروع يف املساهمين كأحد إليه واالنضمام نهائياً املتحدة الواليات

 والسابق العصامي – شريكه عرض يف رأى أنه كما املشروع، جناح بإمكان يؤمن مل إنه إذ بعد، فيما عليه ندم ثم
  )20.(والتمنيات األحالم على قائم عرضٍ جمرد – لعصره

 على عالوة اجلودة، علي وكان نيويورك، يف" الفلسطينية النهضة جمعية)  "21(شطارة فؤاد أسس ،1921 سنة يف
 هذه وكانت. أعضائها أبرز رحباين، إبراهيم والقس شحادة جورج وبطرس كاتبة حبيب وإبراهيم السلطي جميل

 اجلمعيات أهم إحدى ،)1918 سنة تأسست" (الصهيونية ملقاومة الفلسطينية اجلمعية" إىل باإلضافة اجلمعية،
 قلّما هدف لتحقيق سعت كما املتحدة، الواليات يف الصهيوين النفوذ قاومت والتي وأولها، املهجر يف الفلسطينية

 يودون للذين" النهائية العودة تسهيل وهو أال املهجر، يف تشكلت التي العربية اجلمعيات وأهداف ذهن يف كان
 للجمعية رئيساً اجلودة علي انتخب ،1924 سبتمبر/أيلول ويف)  22."(املهاجرين أبنائها من فلسطين إىل الرجوع

  )23.(الصندوق أمين أصبح الذي شطارة لفؤاد خلفاً
 كاظم موسى برئاسة العربية التنفيذية اللجنة أنصار من الله، عبد كشقيقه علي كان السياسي، باالجتاه يتعلق فيما

 أبرز أحد أصبح قد الله عبد وكان)  24(احلسيني، أمين احلاج األعلى اإلسالمي اجمللس لرئيس ومؤيداً احلسيني،
 الشقيقان أسس كما)  25.(االنتداب عهد خالل الوطنية واجملالس املؤتمرات يف والبيرة الله رام منطقة ممثلي

 مثل األميركية، التجربة يحاكي كان ما ومنها البيرة، يف الكبيرة املساهمة والشركات املشاريع من جمموعة
 department( لتجربة استنساخاً كانت التي ،"النجاح شركة" stores(، ّالفشل، كان مصيرها إن إال)26  (

  )27.(قبلهم من املدينة تلك يف الله رام مغتربو أسسها التي الشركات كمصير
 األخوين حالة من أكثر األوائل املهاجرين ملعظم تقليدياً نموذجاً يمثالن اللذان العطا، وصالح عثمان الشقيقان أمّا
 فهما. التجربة يف الشبه أوجه بعض وجود مع جودة، الشقيقين حلالة مغايرة حالة فيشكالن اجلودة، وعلي الله عبد

 أن كما عام، سياسي أو اقتصادي أو ثقايف مشروع أي أو للبيرة، العامة احلياة يف مشاركة أي لديهما يكن مل
 جمعاها التي الثروة حجم فإن جناحهما، من الرغم وعلى. بالكشة البيع على اقتصر املتحدة الواليات يف عملهما

  .جودة بالشقيقين مقارنة نسبياً حمدوداً ظل
 مدينة يف عثمان تويف( بعامين بعده فولد صالح شقيقه أمّا ،1898 سنة البيرة يف عثمان ولد

 فقدا أن بعد تيتّما وقد ،)1974 سنة مطلع يف البيرة يف صالح تويف بينما ،1953 سنة ويسكونسن/ميلواكي
 تظهر الذي والدهم، إرث على يدهم وضع الطامعون حاول حتى األم، ماتت إن وما. صغيران وهما عطا والدهما

 حياة فاطمة شقيقتهم مع فعاشوا الطابو، يف منها، قسماً األقل على أو أرضه، سجل أنه الرسمية التركية الكواشين
  .أظفارهم نعومة منذ شاقة مهن يف العمل إىل واضطروا قاسية،

 وقد عمل، وتقاسم قوية وحب أخوة عالقة وصالح عثمان بين ربطت اجلودة، الله وعبد علي الشقيقين غرار وعلى
 إىل عثمان هاجر بينما)  28(األردن، وشرق البيرة منطقة بين اخلطارة وحتى واحلراثة، الفالحة مهنة صالح زاول

 املغتربين من األول" الطوف" مع 1919 سنة يف البيرة إىل عثمان عاد وعندما. األوىل احلرب قبل املتحدة الواليات
 يناير/الثاين كانون من واحدة ليلة يف االثنان زُف املتحدة، الواليات يف العمل من أعوام وبعد الوطن، إىل العائدين
 احلراك إىل إشارة – الحقاً سنفسر كما – ذاته بحد الزواج هذا وكان)  29.(وميثا عزيزة الشقيقتين إىل 1919

 الواليات إىل عثمان عاد أعوام، بعدة الزواج وبعد. املتحدة الواليات إىل الهجرة أحدثته الذي الكبير االجتماعي
 يف واستمر أخيه، وعائلة عائلته بشؤون صالح اعتنى بينما الرئيسي، العائلة دخل مصدرَ  فظل أُخرى، مرة املتحدة
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 مهارته بسبب فأصبح، ،1937 سنة يف املتحدة الواليات إىل الهجرة يف جنح أن إىل ملصلحتهما، األراضي شراء
 واألرض العائلة شؤون بمتابعة تقومان الوقت، ذلك يف زوجتاهما وكانت. أخيه من كسباً أكثر متجول، كبائع

  ).ميثا من طالقه بعد الثانية عثمان زوجة وزهية صالح، زوجة عزيزة(
  

  األرض ملكية على الطارئة والتحوالت املتحدة الواليات إىل الهجرة
 املغتربين منازل إىل يتطلعون والبيرة الله رام إىل الوافدون والسياح الزوار كان وعندما اخلمسينيات، نهاية يف

. سهلة جناح قصة إالّ هي ما الهجرة أن االعتقاد كان وديانهما، وتتوسد تاللهما فوق تنتصب التي اجلميلة احلجرية
 يخطر مل لكن)  30(جتلياته؛ أبرز يف األميركي احللم على فيه شك ال مادياً شاهداً كانت القائمة احلجرية فالبيوت

 قصة به ونعني اجلماعية، الذاكرة من ما نحو على اختفى وجه وهو للهجرة، آخر وجهاً هناك أن هؤالء ذهن يف
 كأن آثاره واختفت مات منهم فالعديد. فقراء حتى وال يحلمون، كانوا كما أثرياء ال يعودوا ومل رحلوا الذين املئات
 الثمن حتمل على قادر غير كان أو العودة، رحلة تذكرة ثمن توفير يستطع مل ألنه يعد مل من ومنهم ابتلعته، األرض

 كما ،)الذهب بالد( األلدورادو بالد يف رحلة تكن مل األحيان، من كثير يف فالهجرة،. األمل وخيبة للفشل االجتماعي
 يكن مل بعضها إن بل ويفكر، يحلم كان كما بالذهب معبدة" أميركا" يف الطرق يجد مل املهاجرين من العديد أن

  .تعبيدها يف شقاء حياته فقضى قط، معبداً
 النسيان لف بينما الناس، رؤوس أدارت التي هي املنتصبة وشواهدها النجاح قصص فإن هذا، من الرغم وعلى
 الذاكرة من ما نحو على فاختفوا)  31(باملئات، يعدون قلنا كما وهم آمالهم، خابت أو ضاعوا، الذين أولئك

 الزوجات أمّا. يتذكرهم أن أحد ديري ال الذين املهمشين من فوكو ميشيل وسجناء كمجانين وأصبحوا اجلماعية،
 هذه لكن. املرارة إالّ  يجنوا فلم عودتهم، أو النقدية حتويالتهم جدوى، دون ومن الوطن، يف انتظروا الذين واألبناء

  .الناجح جانبها يف وإنما الهجرة، من اجلانب هذا يف للبحث جماالً ليست الورقة
 رام توأمها عكس على وذلك استثناء، أي دون ومن تماماً وذكورية فردية البيرة من األوىل الهجرة موجة وكانت

 حين ويف. األوىل العاملية احلرب قبل األوىل الهجرة موجة يف العائلية الهجرة حاالت بعض شهدت التي الله،
 األوىل الكونية احلرب نهاية بعد انطلقت التي الثانية الهجرة موجة خالل الله رام من العائلية الهجرة تعاظمت

 من متأخر وقت يف – العائلية الهجرة من جداً  حمدودة حاالت سوى البيرة تسجل مل ،1948 سنة حتى واستمرت
 ديموغرافية أبعاد لها كان الفردية فالهجرة. نفسها الفترة خالل الواحدة اليد أصابع عدد تتعدى ال – األربعينيات
 سمح الرجال على الهجرة اقتصار بأن ذلك ،)واستخداماته املال رأس بمراكمة يتعلق فيما( مهمة واقتصادية

 اجتاه يف النقدية والتحويالت املال رأس حركة وبتركيز كبير، بشكل املتحدة الواليات يف اإلنفاق حجم بتقليل
  .احمللية احلياة يف الهجرة تأثيرات وتعميق تعزيز يف بدورهما ساهما عامالن وهما الوطن،
 الذين أولئك من هم الوطن، إىل عائداته وحتويل جمز، ربح حتقيق استطاعوا الذين املهاجرين من الناجحون وكان
 وتعبيد واملزارع والفبارك املصانع يف عملوا الذين أولئك من وليس آخر، إىل مكان من متجولين" كشة" باعة عملوا

 املهاجرون أدى وقد)  32.(جمز مايل فائض بتحقيق تسمح ال الدخل حمدودة ووظائف أعمال وهي الطرق،
 يف موجودة ظاهرة وهذه األميركي، اجملتمع يف" الوظيفية اجلماعة" دور السورية، الهجرة صعيد على الفلسطينيون،

 من اجملتمع يستوردها جماعة بأنها الوظيفية اجلماعة مفهوم املسيري الوهاب عبد. د ويحدد. كافة اجملتمعات
 بها يضطلع ال وظائفَ إليها يَكِل اجملتمع أن كما وظيفتها، ضوء يف أساساً وتُعرَّف داخله، من يجندها أو خارجه،

 متميزة ألنها وإمّا ،)األبواب طرق طريق عن البيع الربا؛ البغاء؛( وضيعة أو مُشينة ألنها إمّا اجملتمع، أعضاءُ عادةً
 احلياد تتطلب ألنها وإمّا ،)املماليك اخلِصْيان؛( وعسكرية أمنية ألنها وإمّا ،)والترجمة الطب( خاصة خبرة وتتطلب
 نفعية عالقة باجملتمع عالقتهم وبأن باحلياد، الوظيفية اجلماعة أعضاء ويتسم). الضرائب وجمع التجارة( الكامل

 يف هامشه على فتعيش إليه، تفد الذي اجملتمع إىل انتماء وال لها ارتباط ال حركية عناصرُ عادة وهم تعاقدية،
  )33.(اجملتمعي نسيجه بمتانة ليحتفظ عنه بعزلها هو يقوم بينما اغتراب، حالة
 األسواق جممعات وال اخملازن، نظام حينه، يف تعرف، تكن مل املتحدة الواليات أن نتذكر أن يجب السياق هذا ويف

 كان ولهذا، ،)malls and department stores( اآلن احلال هو كما مكان كل يف املنتشرة الضخمة التجارية
 االجتماعي وللنسيج تمدد، حالة يف كان الذي األميركي لالقتصاد األهمية غاية يف آنذاك، املتجولين الباعة دور

 للبضائع، أفضل بتسويقٍ  املتجولين الباعة شبكة سمحت جهة، فمن. العنصرية التفرقة وطأة حتت املتوتر
 حدّت التي العنصرية التفرقة أنظمة ظل ويف أُخرى، جهة من أنه كما واملزارع، النائية األماكن يف وخصوصاً
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 باعة لقيام الفخر من بشيء يشعرون السود كان التجارية، وبمراكزهم بالبيض واختالطهم السود حترك جمال
  )34.(املعزولة املزارع ويف جتمعاتهم، مناطق يف لهم بالبيع" بيض"

 اجملتمع يف الدخول إىل بالنسبة جمزية دخل ملستويات يؤهل مراكمته عند بالشنطة البيع عن الناجم الدخل وكان
 حياتهم أسلوب بسبب جداً قليلة كانت املتحدة الواليات يف الباعة هؤالء مصروفات أن وخصوصاً األميركي،
 ساعات املستمر الشاق وبالعمل مكتظة، غرف يف أو شقق، يف بالسكن تميز والذي املزري، وأحياناً املتواضع

 مقارنة جداً عالية دخول تأمين استطاعوا وهكذا احلياة، مسرات عن) بعضهم إىل بالنسبة( التام وباالبتعاد طويلة،
 يتراوح مبلغاً املعدل يف يربح) الناجح( املتجول البائع كان ،1910 سنة ففي. الوطن يف املنخفض الدخل بمستوى

 إذ اآلخرين، من مهارة أكثر كان عليص، أبو اجلواد كعبد الباعة بعض لكن الواحد، اليوم يف دوالرات 5و 3 بين ما
  )35.(الواحد اليوم يف دوالراً عشرين يجني أن الثالثينيات، منتصف يف أحياناً، استطاعته يف كان

 أن ذلك من األهم لكن فيه، واالستثمار إليه العودة نيتهم ويف الوطن، معظمهم، يف املتجولون، الباعة هؤالء غادر
 األوىل، العاملية احلرب قبل حتى لهم سمحت ثروة يراكموا أن استطاعوا جتارياً، عقالً الله حباهم ممّن باعة هناك

 الكبرى األميركية احلواضر قلب يف باجلملة للبيع جتارية شركات أصحاب إىل شنطة باعة من يتحولوا بأن
 حنينا، بيت من شومان احلميد بدع هؤالء من وكان. فرانسيسكو وسان وديترويت وشيكاغو وبلتيمور كنيويورك

 رام من شاهين وعزيز حشمة، وحنا الباحت، وعيسى الله وعبد ،"دبوان دير شركة" أصحاب وإخوانه غنام وحمدان
 جاد إسماعيل جودة وشقيقه وعلي ،"كومباين البيرة" مؤسسا اجلودة وعلي الله عبد هناك فكان البيرة، من أمّا. الله
 الشركتين وكال ،"كومباين بالستاين" األهم الشركة أسسوا الذين حمدان، ودحدول الناعورة مشوشر وشريكاهما الله
 – 72 يف األول مقرها فكان الثانية أمّا)  36(واشنطن، شارع 85 يف األوىل منهاتن، مدينة قلب يف مقره كان

  )37.(مرات ثالث بعد فيما تغير لكنه أفنيو، ماديسون
 للمهاجرين مهمة وتزويد دعم شبكات شركاتهم وشكلت ،"الكشة" باعة لشبكة باجلملة موزعين إىل هؤالء حتول لقد

 الوسطى، للطبقة األميركية املستويات إىل بالنسبة حتى كبيرة ثروات مراكمة استطاعوا أنهم كما حديثاً، الوافدين
 قابلنا أننا من الرغم وعلى. املتجولين الباعة مع احلال هو كما أرباحهم عن دقيقة أرقام لدينا ليس أنه مع

 تقريبية فكرة تكوين وإنما كلياً، أرباحهم حساب نستطيع ال فإننا الشركات، هذه يف عمل من ومنهم أبناءهم،
 بسيطة، وبحسبة. األم الوطن يف تركتها التي البصمات خالل ومن املعطيات، بعض حساب خالل من عنها معقولة

 جتار أمّا الواحد، الشهر يف دوالراً 150و 80 بين يتراوح ما البيع، يف ملهارته وفقاً  يحقق املتجول البائع كان
 للفئتين سمح ما وهو شهرياً، دوالر 1000 عن يقل ال دخل حتقيق استطاعتهم يف فكان الناجحون اجلملة شركات
  .األصلية ومدنهم قراهم يف الحقاً سنرى كما سيوظف حمترم مال رأس بمراكمة

 يف اجلبرية اإلقامة من نوعاً عليهم وفرضت العودة، من املهاجرين األوىل العاملية احلرب أوضاع منعت
 توقفت – بعد الركاب لنقل طائرات هناك يكن مل إذ البحر، عبر كانت والتي الوحيدة، السفر فوسيلة)  38(املهجر،
 الذي األمر املتوسط، األبيض البحر ويف األطلنطي عبر وخصوصاً والبريد، العاملية البحري النقل حركة شلل نتيجة

. مالهم رأس ملضاعفة اجملال أمامهم مفسحاً املتحدة، الواليات يف املكوث على األوائل املهاجرين أولئك أجبر
 مهاجري من كثيرون قرر كيف ،1919 سنة نهاية يف وبالتحديد احلرب، انتهاء بعد الشفوية، الروايات وحتكي
 يتقلدون وهم بلدهم، عن والغربة البعد من أعوام بعد نفسه،) السفينة( البابور يف العودة احملظوظين األغنياء البيرة

 تركوا عندما يرتدونها كانوا التي*  وديماياتهم كوفياتهم حمل حلت التي" اإلفرجنية" البدالت ويرتدون البرانيط
 بال عيونهم أمام املترامي األفق إىل ينظرون كانوا وبينما السفينة، سطح على وهم إنهم، األسطورة وتقول. البلد

  )39.(وجاه قوة إىل ويحولونها الوطن يف ثرواتهم فيها سيستغلون التي بالطريقة يحلمون كانوا نهاية،
 بل فحسب، األصلية وبلداتهم قراهم يف ليس األرض، شراء يف أموالهم الناجحين هؤالء من كثيرون استثمر لقد

 هو كما ،"الرزق" هو البيرة يف لها الشائع الفالحي االسم إن إذ مهمة، فاألرض فلسطين، من أُخرى مناطق يف أيضاً
 من للناجحين توفرت التي املالية القدرة استنتاج الصعب من وليس. مصر يف اخلبز إىل بالنسبة" العيش" حال
 يف األراضي فأسعار ،1918 سنة نهاية يف البيرة إىل األول الطوف وصل عندما املهاجرين من األوىل املوجة أبناء

 باملبالغ مقارنة جداً  رخيصة كانت بعد، اخترقها الصهيوين االستيطان يكن مل التي اجلبلية املناطق ويف البيرة،
 أعوام أودت إذ األوىل، العاملية احلرب خالل لفلسطين جرى ما األراضي أسعار هبوط يف زاد وقد. جمعوها التي

  .كثيرين بحياة قرون، منذ مثلها والبيرة فلسطين تشهد مل التي احلرب
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 التقليدية الهياكل أصاب خطر تفسخ وإىل كبير، ديموغرايف تراجع إىل أدت هذه، واحلصار واجلراد احلرب أعوام إن
 أن يفترض كان ما توفير عن أزواجاً، أم كانوا آباءً الرجال، فعجز والعوز، الفقر مستوى نتيجة الفلسطينية للعائلة
 مقابل يف أرض قطعة عن التنازل إىل الناس دفع حداً واجلوع العوز بلغ لقد. واحلماية الغذاء: لعائالتهم يقدموه
 من قليلة حاالت سجلت إنه حتى التسول، إىل والنساء عائالتهم، عن والتخلي الهروب إىل والرجال طحين، خمالة

  )40.(األعراض بيع
 فلم فلسطين بقية أّما ،1917 ديسمبر/األول كانون من األخيرة األيام يف البريطانية القوات يد يف البيرة سقطت
 كبيرة بسرعة املعيشي الوضع انتعاش على جتمع كلها املصادر أن من الرغم وعلى. 1918 سنة نهاية يف إالّ تسقط

 ما وهو احلرب، أعوام صدمة ذيول يعيش يزال ال كان والنفسي االقتصادي الوضع فإن البريطانيين، جميء بعد
  .املعتاد من أرخص بأسعار أصالً الرخيصة أراضيهم بيع إىل الناس دفع
 املكانة أصحاب من" القوم علية" فصاهروا اجلديدة، وبزاتهم بأموالهم اجلدد املهاجرون وصل األوضاع هذه يف

 أحد العامر مصطفى ابنتَي وصفية فاطمة بالشقيقتين سيتزوجان اجلودة وعلي الله عبد الشقيقان): واملال الصيت(
 أغنى غنيم أمين احلاج ابنتَي وميثا عزيزة بالشقيقتين فسيتزوجان وصالح عثمان الشقيقان أمّا البلد، وجهاء أبرز

 خمتار العامر حممد عامر ابنة هيجر هي وأمهما قرون، عدة قبل البلدة أساس شكلت التي الغزاونة، عائلة أغنياء
 الرسمية الوثائق يف ذكره تردد حملي زعيم وهو الشمعة عامر وحفيد للبلدة، زعيم أهم وثاين الطويل، حمولة

" طوف" وصول من فقط قليلة أشهر أو أسابيع انقضاء بعد تمت والتي وغيرها، الزيجات هذه. والكنسية العثمانية
 احلديثة، املنازل بناء بلق جرت إنها إذ اجلديدة، القوى موازين يف التحوالت عن تعبير أول كانت األول، املهاجرين

  .التحوالت لهذه كانعكاس جديدة زعامة تبرز أن وقبل
 الوقت ذلك ففي. جداً بخسة بأسعار فلسطين مناطق من وغيرها البيرة يف األراضي شراء الوافدون بدأ ما وسرعان

 كل وكان)  41(البريطاين، االحتالل بعد لها قيمة ال أصبح والتي الالغية، التركية العملة حمل املصري اجلنيه حل
 يف انخفضت، وقد ،)1927 سنة بعد واحداً فلسطينياً جنيهاً( واحداً مصرياً جنيهاً يعادل أميركية دوالرات خمسة
 دوالرات أربعة يقارب ما يعادل اجلنيه فأصبح بالدوالر، مقارنة الفلسطيني اجلنيه قيمة الثالثينيات، أواسط

 بعد البيرة، يف) واملكتظة املبنية املنطقة( القرية مسطح خارج األرض دونم سعر تراوح وإذ)  42.(أميركية
 مسطح من قربها( القطعة لنوع تبعاً وذلك الواحد، للدونم جنيهات 5و 3 بين ما العشرينيات، مطلع ويف االحتالل

 كبيرة بصفقات شراؤها تم التي الدونمات آالف سعر فإن ،)إلخ وتشجيرها؛ األرض خصوبة مستوى القرية؛
 الله وعبد علي تقريباً، بأكملهما اشتراهما اللتين كركور، وخربة شلتا كقرية النائية واخلرب القرى يف املساحة

 ناجح كشة لبائع الشهري الدخل كان آخر، بكالم. كثيراً ذلك من أقل كان النشاشيبي، إسعاف حممد من اجلودة
 باع الذي حمدان كدحدول اجلملة شركات ألصحاب إذاً، احلال هو فكيف األرض، من دونمات عدة لشراء يؤهله

  للبترول؟ حقالً  فيها اكتشف لويزيانا والية يف أرضاً بعائداتها واشترى" كومباين بالستاين" يف حصته
 الثروة، توزيع إعادة ويف األرض، ملكية يف مهمة تغييرات بداية إىل األوىل الهجرة موجة أدت األمر، خالصة
 – 1920( الثانية الهجرة موجة خالل العملية هذه استمرت وقد. احمللي واجملتمع لالقتصاد هيكلة وإعادة
 وعملية املهاجرين عدد زيادة نتيجة األرض سعر يف وامللحوظ املستمر االرتفاع من الرغم على ،)1948

 يف الرئيسيين األرض مُالّك الواقع، يف هؤالء فأصبح للمنطقة، اليهودي االستيطان اختراق وبداية املضاربة،
 أن وخصوصاً االجتماعي، الوضع جوانب خمتلف على انعكس األرض ملكية يف والسريع احلاد التغير وهذا. البلدة
  .اجلديدة االقتصادية قوته عن واجتماعياً سياسياً يعبر أن أراد املهاجرين هؤالء بعض

  :دبوان دير بلدة يف احلال هو كما جماورة وبلدات رىق عدة يف سيتكرر البيرة، يف جرت التي التحوالت نمط إن
 وكل 1920 عام للوطن عاد الذي الور، حسين عيد: للوطن وعادوا دبوان دير من األول الرعيل من جنحوا الذين ومن

 هذه يف كبيرة ثروة تعادل كانت الوقت ذلك يف ولكنها فقط دوالر 7000 حواىل املهجر بالد يف ثروة من جمعه ما
 بالتين املشجرة واألراضي الزراعية األراضي من الكثير الكثير واشترى وألسرته له الالزمة املباين فعمّر البالد

 املطاحنَ مشاركة، أو بمساهمة، وأسس البلدة يف األغنام من قطيع أكبر لديه فكان األغنام واشترى والزيتون
 بالطبع كانت أعمالهم] أن[ من الرغم وعلى القرن هذا من العشرينيات يف مرة ألول الزيتون لزيت اآللية واملعاصر

  )43.(واقتصادياً عمرانياً وتطورها البلدة ازدهار يف فعالة مساهمة ساهمت إنها إالّ ذاتية
 جديدة، اجتماعية شريحة وببروز األرض، ملكية بتغير وتأثرها البيرة، يف الزعامة عن احلديث إىل أنتقل أن وقبل

 مسبوق وغير جديد توجه عن تعبر ألنها اجلودة، الله وعبد علي اشتراها التي شلتا، أرض موضوع إىل التطرق أود
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 عن املبعوثان جملس عضو النشاشيبي لعثمان ملكاً بكاملها شلتا كانت. فلسطين يف األراضي بملكية يتعلق فيما
 تلك ومنها فلسطين، يف واسعة أراض امتالك قبله من عائلته ونفوذ نفوذه بفضل استطاع والذي القدس، متصرفية

 تكن مل والذي املعروف، األديب النشاشيبي إسعاف حممد ابنه ورثه فلما اليد، شحيح هذا عثمان وكان. القرية
 صفقة منها ضخمة، صفقات يف كثيرة أراضيَ  باع باألرض، اهتمام له يكن ومل يتزوج، ومل بوالده، جيدة عالقته

 اجلودة، الله وعبد علي األخوين ملصلحة فيها واسعة أراض شراء تم التي هربيا حالة وكذلك شلتا، حالة إن. شلتا
 الدولة موظفي وكبار واملرابون املدن وجتار األفندية استطاع حين ففي فلسطين، يف جديداً نموذجاً تعكسان
 عشر، التاسع القرن من الثاين النصف منذ كبيرة خاصة ملكيات إىل أراضيهم وحتويل الفالحين، صغار استغالل

 خالل من وذلك الوراء، إىل الساعة عقارب بإعادة فالحي أصل من أغنياء مهاجرون فيها يبدأ حالة هنا جند
 علي البيراوي املهاجر استطاع التوجه هذا وضمن. املدن أفندية يد يف كانت كبيرة ملكيات على االستحواذ
 القدس يف احلايل املركزي البريد قرب( القدس قلب يف وعقارات أرض شراء) كومباين بالستاين( الله جاد إسماعيل
  .الحقة عقود يف للعيان واضحة باتت والتي املدن، ترييف عملية إىل مبكرة إشارة يف) الشرقية

  
  البيرة يف والزعام اجلدد املهاجرون

 رشيد اسم أيضاً عليه ويطلق( العلي رشيد: لها زعيمان األساس يف هناك كان البيرة، البريطانيون احتل عندما
 وعامر البيرة، يف عدداً األكبر احلمولة وهي القرعان، عائلة أو حمولة وزعيم البيرة خمتار) الفوز رشيد أو اإلبراهيم

 العائالت زعماء هناك كان إليهما باإلضافة. املهمة الطويل عائلة وزعيم الثاين البيرة خمتار العامر، حممد
 والتي الصغيرة، الغزاونة عائلة وجيه غنيم أمين واحلاج احلمايل، عائلة زعيم احلسين حسن اخملتار مثل األصغر،
  .الطويل عائلة جناح حتت انضوت

 وعلى جد، عن أباً موروثة اجتماعية مكانة على ترتكز اجلبلي، الريف يف الزعامة هي كما البيرة، يف الزعامة كانت
 العالقة وعلى الرئيسية، والقيس اليمن صف عائالت مع وحتالف ،كبيرة عائلة عبر) الظهر مسنود( قوية عزوة

 القاعدة أمّا. اخملترة على احلصول يف غالباً تتجسد والتي وممثليها، العثمانية والسلطة اإلدارة مع اجليدة
 بممارسة تسمح كانت التي الكبيرة، الغنم ومراعي األرض ملكية عناصرها أبرز من فكان الزعامة لهذه االقتصادية

  ).والوالئم املضافات على واإلنفاق الكرم والنظيف؛ اجليد والهندام اللباس( الزعامة مظاهر
  )44:(املدن زعامة مقومات ،"األعيان سياسة" عن الرائعة مقالته يف حوراين ألبرت حدد لقد

  .موروثة األغلب وعلى مرموقة، اجتماعية مكانة  - 
 الفلسطيني اجملتمع وعادات وبتقاليد املكانة، هذه بمظاهر بالعناية يسمح جيد اقتصادي وضع  - 

  .خاصة منزلة واألعوان الغريب وضيافة الكرم يويل الذي
  .السائدة والسلطة الناس عامة بين التوسط على القدرة  - 

 على مقصورة ليست وكزعامة، اجتماعي حراك كعنصر االجتماعية املكانة أن إىل اإلشارة هنا الضروري ومن
 بيار الفرنسي االجتماع عاملا أثبت فقد. فقط املايل التفوق على قائمة بالضرورة هي وال العربية، اجملتمعات

 طويلة، أعواماً استمر عميق بحث خالل ومن ،)Les Héritiers) (1964" (الورثة" كتاب مؤلفا كلود وجان بورديو
 الطبقات ملصلحة اجتماعية وتفرقة انتقاء كجهاز يعمل الفرنسية واجلامعات املدارس يف التعليمي النظام أن

" الالمعين" الطالب أن الحظا إذ الشعبية، الفئات حساب على أكبر وبشكل املتوسطة، الفئات حساب على العليا
 الذين وأخيراً مكانة، األرفع التعليمية املؤسسات يف يتعلمون والذين املطلوبة، الشهادات أعلى على احلاصلين

 تتمتع فئات إىل ينتمون – مصادفة ليس وهذا – السلطة مواقع إىل الوصول وساحقة، عالية بنسبةو يستطيعون،
 ال الورثة هؤالء فإن وباختصار،. ميسورة أوساط يف ونشأتهم بوالدتهم مرتبطة اجتماعية وامتيازات بمكانة

  )45.(املكانة وعلى الثقايف، اجلانب على أكثر، وربما أيضاً، بل فحسب، االقتصادية القوة على يعتمدون
 عن مقالته يف حوراين من كل إليها أشار والتي احلضرية، الزعامة بمكانة اخلاصة املقومات أن لنا يبدو عموماً،
 الزعامة على أيضاً، آنذاك تنطبق كانت فرنسا، يف االجتماعية الطبقات عن بحثه يف وبورديو الشام، بالد أعيان

 العلي رشيد وهما للبلدة زعيمين أهم إبعاد تم البريطاين، االحتالل من قصيرة فترة فبعد. فلسطين ريف يف احمللية
 العثمانية للسلطة والءهما وشجاع، علني وبشكل أبديا، ألنهما مصر، إىل ،)الطويل( العامر حممد وعامر) القرعان(

 زيارة يف كان الذي)  46(البريطاين القدس حاكم ستورز رونالد أمام وذلك االحتالل، لسلطة ورفضهما القديمة
  :أسطورة إىل األخير هذا أمام االثنين موقف وحتول. للبيرة
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 مع بالعيش مقارنة[ العيشة؟ شايفين كيف: وسألوهم وعامر العلي رشيد اخملاتير استدعوا البيرة اإلنكليز دخل ملّا
 يف فايد كامب إىل فنفاهم. جورج امللك بتشرف العثماين، اجلندي بسطار يف اللي احلذوة: له قالوا] العثمانيين

  )47.(مصر
 حدث، ملا واقعية أكثر صورة يعطي الواقعة، حضر عندما عمره من عشرة الرابعة يف كان الذي الشمسة أحمد لكن
  :اإلبعاد عمليةَ وغيره، تأكيده من الرغم على
 يعني. تركيا غايتنا كلنا] هنا نحن[ هان إحنا وِيالّ] الهاشميون[ الشرفا هذول األردن عدا ما األتراك، مع البلد كل
 إسعا بلدية بقاش خماتير]. السامي املندوب[ املندوب إيد حتت ستورز اسمه لوا حاكم أجا اإلنكليز، دخلوا ملّا حلد

 الشركة باب عرابة له تعمل تيجي املنطقة كل ورا ودّى ،]بعد بلدي جملس هناك يكن مل إذ البيرة خماتير استقبله[
 ذلك أذكر زلت ما[ تماماً صاحيها يم ،]النجاح شركة ساحة أمام به الترحيب أجل من املنطقة لكل إخطاراً أرسل[

 يل اتقولوا بدكم قلّهم ،]الستقباله واخملاتير والوجهاء األهايل اصطف جاء، وعندما[ عرابا صافين أجا ملّا]. تماماً
 اختيارية يعني] وصمتوا رؤوسهم أطرقوا[ رؤوسهم رموا كلهم اإلنكليز، وبحب األتراك ببغض اللي] هو من[ أنوه

 أنا بقول: له قال بتقول؟ شو تعال: له فقال أصبعه، رفع) هذا الرشيد سعيد أبو( العلي رشيد. كله والقضاء بلدنا
 على طبّل. أحبكم بدي كيف عليّ، عدوين إنتم مبدأي، مذهبي، ديني، له قال ليش؟: له قال. األتراك وبحب بكرهكم

 منها قصد إيماءة يف العلي رشيد ظهر على ستورز ربت[ يعني شكره العلي، رشيد ظهر على طبّل ستورز، ظهره
  )48].(شكره

" العرب" كره فكرة تبنّتا اللتين القومية والعربية البريطانية الروايتين مع يتعارض وعامر العلي رشيد موقف إن
 األغلبية مشاعر عن أصدق بصورة يعبر موقفهما، أن كما احللفاء، جانب إىل همضد والثورة العثمانيين لألتراك

 التمايز، من متباينة بدرجات إليه سيحن موقف وهو)  49(،)املسلمة الفالحية األغلبية( آنذاك فلسطين يف الصامتة
  .بالنار الرمضاء استبدلوا أنهم ليكتشفوا وعودهم، وصدقوا البريطانيين لسان بطالوة انخدعوا الذين الشرفاء

 كنا وإن واسع، نطاق على الفلسطيني الريف يف تكررت ظاهرة وهي – االثنين إبعاد ظاهرة فإن أًخرى، ناحية من
 زعامات إبعاد عملية هي جمهولة حقيقة على األضواء تلقي – ونبشها الشفوية الذاكرة استحضار بعد إالّ  جندها ال

 أنها كما القديم، للنظام والئها استمرار نتيجة لفلسطين البريطاين االحتالل أعقاب يف فلسطين يف حملية وطنية
 الوطني املستوى على ال الزعامات وتثبيت ونشوء بروز يف التحكم أجل من املباشر البريطاين التدخل عملية توضح

 مسبوقة غير أبعاداً وستأخذ األردين، العهد يف ستستمر العملية وهذه. احمللي املستوى على حتى أيضاً، بل فحسب،
  .اإلسرائيلي االحتالل حتت

 والتبسيط التجاوز من بنوع نستعير أن يمكن انتقالية" زعامة" قصيرة، وملدة البيرة، شهدت الزعيمان أُبعد عندما
 مسيحية عائلة من وجيه وهو الرفيدي، حنا إبراهيم البلد شؤون إدارة استلم إذ لوصفها، تكنوقراطية مصطلح
 واستجارت ،"دم" قصة بعد) نابلس( رفيديا من قادمة عشر التاسع القرن يف األغلب على البيرة إىل وفدت صغيرة
 حمولة جناح حتت فأصبحت ذلك، الله رام رفض بعد لقبولها استعداداً أبدوا كانوا الذين*  البيرة بأهل وأطنبت
 أحد الرفيدي، حنا إبراهيم جنم وصعود البيرة، إىل وجلوئهم الرفيدي آل قصة وتعتبر( منها يتجزأ ال وجزءاً الطويل،
  ).القدس جبل ريف يف اإلسالمية/املسيحية العالقات لفهم املهمة الفصول

 مقارنة ومتعلماً دمثاً كان إذ املسلمين، القرية سكان أغلبية احترام نال قد أوالد، دون من تويف الذي إبراهيم وكان
 واملعامالت الوثائق من كبيراً  جزءاً به سَطَرَ  الذي اجلميل بخطه تميز كما األميين، أقرانه من الساحقة باألغلبية
 بين تعقد كانت والتي..) إلخ والزواج؛ اإلرث معامالت ورهنها؛ وبيعها األرض شراء معامالت( حينه يف العقارية
  .السكان
 البلدة، شيوخ جانب من اختياره بعد عُين إبراهيم نإ تقول التي الشفوية الروايات بين التناقضات عن النظر وبغض

 يحظى كان الذي االحترام إىل استند التعيين هذا فإن البريطانية، السلطات بمبادرة كان تعيينه إن تقول التي وتلك
 العائلية والقوى املصالح بين وسط وكحل انتقالية، كمرحلة وجاء) البريطانية واإلدارة السكان( الطرفين لدى به

  .املتنافسة والشخصية
 فإن األبطال، استقبال استقبالهما من الرغم وعلى وعامر، العلي رشيد عاد مصر، إىل النفي من أعوام عدة بعد

 والسلطة، السكان بين الوسيط بدور القيام عن عاجزين وأصبحا اخملترة، فقدا إذ مكانتهما، يف أثّرت اإلبعاد عملية
 تراجع كان الذي االقتصادي وضعهما تردي من عمقت اإلبعاد عملية أن كما. قلنا كما الزعامة مقومات أحد وهو

 كانوا التي الدونمات عشرات قيمة ما إذ أميركا، من القادمة اجلديدة االقتصادية القوة صعود نتيجة أصالً



  81، ص )2009 ربيع( 78، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد

 

11 
 

 أمام الكبيرة الغنم مراعي قيمة وما واحدة؟ صفقة يف املئات شراء على املهاجرين أغنياء قدرة إزاء يمتلكونها
 الشأن ضئيلة هي وكم أرادوا؟ إن أمثالها عشرة لشراء املهاجرين أغنياء تؤهل كانت التي اخلضراء الدوالرات سيولة
 لألغنياء الفارهة السيارات أمام والقضاء البيرة يف بها يتباهى مضى فيما كان التي األصيلة العلي رشيد فرس

 بضربة أتباعه أحد مقتل عقب وذلك املنفى، من عودته من قصير وقت بعد مقهوراً عامر سيموت املهاجرين؟ من
 ألول نفسه، وجد لقد. ورمزها اجلديدة الصاعدة القوة ممثل اجلودة، الله عبد أنصار أحد يد على شجار، خالل حجر
 الله بعبد املمثلة اجلديدة الزعامة مصلحة جانب إىل البريطانية السلطة انحياز أمام قوة وال حول بال عاجزاً مرة،

 هذه على أيام إالّ هي وما". العين لتستحي الفم إطعام" وسياسة العامة، العالقات نسج فن أجاد الذي)  50(اجلودة
 حراث جمرد: ذُل قوم كعزيز حياته أواخر يف األمر به فانتهى العلي رشيد أمّا جملوطاً، عامر مات حتى احلادثة

  .فقير
 اجلودة، الله عبد وخصوصاً األربعينيات، نهاية حتى العشرينيات مطلع منذ البلدة شؤون املهاجرون أدار وهكذا،

 – وصعوداً  هبوطاً تأرجح الذي الرسمي موقعه عن النظر وبغض – ودعمه اجلودة علي أخيه بمساعدة أصبح الذي
 أول كان كما العشرينيات، يف البيرة يف حملي جملس رئيس أول كان فقد. عاماً 35 خالل للبلدة الرئيسي الزعيمَ
 اجمللس رئيس منصب مرات، وعدة الفترتين، هاتين بين وسيتوىل ،)1952 يناير/الثاين كانون( بلدي جملس رئيس

 ،)بلدي والحقاً( قروي أو حملي، جملس رئيس فكل جودة، الله عبد على مقصورة تكون لن الظاهرة وهذه. احمللي
 اجلودة؛ الله عبد( املتحدة الواليات إىل سابقاً مهاجراً سيكون ،2005 سنة حتى 1920 سنة منذ الساحة على ظهر
 وليد)  51(صالح؛ اجلواد عبد حميسن؛ وديع( سابق ملهاجر ابناً أو ،)حممود عقل الصرصور؛ عيس املوسى؛ عيد

 مال بفضل) 1910 أبريل/ننيسا( لها بلدية رئيس أول الدبيني عودة الياس أصبح فقد الله، رام يف أمّا). مصطفى
 لتهجير تهريب شبكة أول نظم الذي الهجرة وعرّاب الله، رام من مهاجر أول هو الذي عودة يوسف شقيقه ونفوذ

 وأبنائهن أزواجهن عن احلزينة أغانيهن يف البيرة نساء عليه دعت ما كثيراً والذي والبيرة، الله رام من الرجال
  .يعودوا مل الذين الرجال

  
  قديماً  عهداً  يطوي جديد عهد: خالصة

 يف ارتفاع وإىل األرض، ملكية يف مسبوق غير جذري تغيير إىل وقراها البيرة من املتحدة الواليات إىل الهجرة أدت
 زعامة ظهور احلراك هذا مظاهر من وكان. قبل من مثيالً  احمللي اجملتمع له يشهد مل االجتماعي احلراك معدل

 يف كبير طبقي تفاوت وإحداث السابقة، التقليدية احمللية الزعامة عن طبيعتها يف تماماً وخمتلفة جديدة حملية
 كسر الهجرة أحدثته الذي السريع االجتماعي احلراك أن كما. حمدودة الهجرة قبل فيه التفاوتات كانت جمتمع

  .االجتماعي الهرم قمة إىل للصعود صاحبها تؤهل مكانة الكتساب كافياً عامالً الثروة أصبحت إذ احلواجز،
 جريدة ذكرت فكما الناس، بين احترامها فقدت القديمة الزعامات أن يعنِ  مل ذلك فإن الزعامة، تغير من الرغم وعلى

 مستوى على كبير حزن مناسبة إىل 1937 يناير/الثاين كانون يف ومأتمه العلي رشيد جنازة حتولت ،"الدفاع"
 من وشخصيات الله رام قائمقام جنازته يف وشارك العربي، بالعلم األكتاف على احملمول جثمانه لُف إذ القضاء،
 ومنهن والبيرة، القرعان نساء قامت كما)  52(احلسيني، أمين احلاج سماحة عن ومندوب األعلى اإلسالمي اجمللس

 كانا احلزن وهذا احلماسة، هذه أن غير)  53.(ندب حلقات سبع بعقد العميق، احلزن إىل إشارة ثيابها مزقت من
 قبره كان التراب يف ووري أن فبعد. اآلن بعد يتذكرها أن يريد أحد وال رجعة، بال انطوت ملرحلة وداع ترنيمة جمرد

 أعوام، عشرة قبل وفاته إىل خطأً يشير تاريخاً  يحمل سنين، بعد يبدو ما على أقيم والذي الطوب، من املبني البسيط
 النمط على ونقشت بنيت ناجحين، ملغتربين الفخامة شديدة حجرية قبور منه مقربة على انتصبت بينما

   .اجلديدة التحوالت قصة وأسى بصراخ حتكي كانت فإنها املوحش، القبور صمت من الرغم وعلى... األميركي
   

  .زيت بير جامعة يف السياسية والعلوم التاريخ أستاذ  (*)
 شريف: أنظر. القنباز أو القمباز اسم أيضاً عليها ويُطلق الريف، يف الرجل لباس وهي ديماية، جمع ديمايات  (*)

  .205 – 203 ص ،)1982 األسرة، إنعاش جمعية: البيرة" (الفلسطينية الشعبية املالبس" وآخرون، كناعنة
  .احلماية لها يوفروا كي بهم استجارت: أطنبت  (*)
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  املصادر
  .الشخصي املؤلف أرشيف يف موجودة األوراق هذه  )1(
 أولئك سيما وال وكرمهم، وقتهم من كثيراً أعطوين والذين قابلتهم، الذين للرواة شكري عن التعبير هنا أود  )2(

 ياسر عسكر؛ أنور إسماعيل؛ حممد صبحي: بالذكر وأخص بيوتهم، يف املتحدة الواليات يف استضافوين الذين
 يف عائالتهم أرشيف فتحوا الذين أولئك رأشك كما. الساري حسين سائد الطويل؛ خلف كمال عليص؛ أبو وفايز
  .الطويل وكمال اجلودة الله عبد رياض وخصوصاً واملهجر، البيرة

 جملة" ،"اخلواص أوهام يف الغواص درة" اجلواد، عبد صالح: أنظر املصادر، تنويع بأهمية يتعلق فيما  )3(
  .72 – 66 ص ،2006 صيف ،67 العدد ،"الفلسطينية الدراسات

 اجلواد، عبد صالح: أنظر العائلية، األوراق ذلك يف بما الفلسطينية، باألرشيفات اخلاصة ملشكالتا بشأن  )4(
 ،"دراسية كحالة 1948 حرب الشفوي؟ التاريخ استخدام دون من املعاصر تاريخنا كتابة نستطيع ال ملاذا"
 العائلية، األوراق بضياع يتعلق وفيما. 63 – 42 ص ،2005 خريف ،64 العدد ،"الفلسطينية الدراسات جملة"

 ،.ن. د: نابلس" (والبلقاء نابلس جبل تاريخ" النمر، إحسان: أنظر السياسي، الطابع ذات األوراق وخصوصاً
  .7 ص ،1 ج ،)1975 ،2ط

 الكاثوليك، الروم مطبعة: القدس" (5479 رقم األبيض الكتاب] بيل جلنة[ لفلسطين امللكية اللجنة تقرير"  )5(
  ."1937] يوليو[ تموز شهر يف جاللته بأمر البرملان على عُرض" وقد. 303 – 302 ص ،)العربية النسخة

 من عمليتان هما) والتسوية املساحة( أن نوضح أن الواجب من نرى: "يلي ما السابق املصدر يف ورد  )6(
 تستلزمها التي األساسية األمور من كانتا وإن األراضي يف اليهود بحشد عالقة لهما وليس اإلدارية العمليات

  .302 ص." العملية تلك
 مسعود أمين ؛234 – 231 ص ،)1920 القدس،" (فلسطين تاريخ" طوطح، وخليل البرغوثي صالح عمر: أنظر  )7(

 كلية األردنية، اجلامعة دكتوراه، رسالة ،"1918 – 1858 القدس، متصرفية يف األراضي ملكية" بكر، أبو
  .283 – 275 ص ،2 ج ذكره، سبق مصدر النمر، ف؛ ع،: ص ،1996 العليا، الدراسات

  ).2003 اآلداب، مكتبة: القاهرة" (العثمانية النقود" حممود، السيد حممد: أنظر  )8(
  .املصرية النقود استخدام خلفية على جاء النقود، إىل إشارة يف ،"مصاري" اسم إن يقول رأي هناك  )9(
  .119 ص ،)األميركي الله رام احتاد: الله رام فلسطين،" (وحديثاً قديماً الله رام" ريا، أبو أيوب خليل  )10(
 يل اخملولة بالسلطة عمالً: 1927 سنة الفلسطيني النقد قانون] "االنتداب حكومة عن صادر حكومي منشور[  )11(

 ستيوارت جورج كولونيل اللفتنانت أنا 1927 سنة الفلسطيني النقد قانون من 11 املادة من 3 الفقرة يف
 وضعت والتي والورق والنكلية والفضية الذهبية املصرية النقود بأن أعلن احلكومة بإدارة القائم ايمسس

 فلسطين حكومة جريدة من 36 العدد يف املنشور اإلعالن بموجب فلسطين يف القانوين التداول موضع
. 1929] مارس[ آذار شهر من والثالثين احلادي يوم بعد فلسطين يف قانونية عملة تعتبر فال املؤرخ الرسمية

  ."1928] فبراير[ شباط 9 يف صدر
  ).الشخصي املؤلف أرشيف يف موجود املنشور(  

 أنه أو عقيماً مات هل أدري ال ثم): "دروزة بك خضر التجار فخر( أجداده أحد عن دروزة عزة حممد يقول  )12(
 لقب هل أدري وال. وغيرها نابلس يف مألوف شيء وهذا. دروزة غير جديد بلقب تلقبت أُخرى أسرة منه تفرعت

: دروزة عزة حممد مذكرات: "من." آخر واقعي لسبب كان أو احملضر كاتب أغدقه ممّا هما) بك(و) التجار فخر(
 – 1887/هـ1404 – 1305 الزمن، من قرن خالل الفلسطينية والقضية العربية احلركة بمسيرة حافل سجل
  .46 ص ،1 اجمللد ،)1993 ،1ط اإلسالمي، الغرب دار: بيروت" (م1984

 الطويل، خلف كمال. د التخدير طبيب اجلودة علي ابن مع وخصوصاً املقابالت، عشرات من مستقاة معلومات  )13(
 ورياض حممد ومع ،4/11/1998 بتاريخ ،)بنسلفانيا( بونكستاوين بلدة يف املتحدة الواليات يف بيته يف

 اجلودة علي عالقات عن أمّا. 1995 سبتمبر/أيلول 17و 12 يف البيرة، يف بيتهما يف اجلودة، الله عبد ابنَي
  .الشخصية أوراقه ضمن موثقة فهي العرب والساسة باملثقفين

 وكذلك ،)اجلواد عبد صالح أوراق( 21/9/1940 بتاريخ فلسطين حكومة عن صادرة مذكرة يف ورد ما هذا  )14(
  .األربعينيات خالل الله رام بلدية رئيس زعرور، لسامل املنشورة غير) 4/1/1942 نهار( اليوميات يف
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 للدراسات العربية املؤسسة: بيروت" (1920 – 1917 البريطاين، العسكري واحلكم القدس" املهتدي، عبلة  )15(
  .128 ص ،)2003 ،1ط والنشر،

 فيها يبلّغ ،27/2/1952 يخبتار 499 – 14/37 و ق رقم الله، رام قضاء قائمقام الدجاين، سعيد مذكرة  )16(
  .بلدية مرتبة إىل احمللي اجمللس برفع األردين الداخلية وزير موافقة بالوكالة بالبيرة احمللي اجمللس رئيس

 حاولوا أقلية، وهم البلد، يف ومعارضيه اجلودة الله عبد حاسدي فإن صالح، رجل يبرز عندما عادة هي كما  )17(
 الستخبارات تقرير إىل طريقه وجد األمر هذا أن ويبدو. ضده الشائعات فروجوا ذلك، بعكس اإليحاء

 يلي ما فيه ورد إذ) 1947 نوفمبر/الثاين تشرين بتاريخ البيرة عن 1812/105 رقم القرى ملف( الهاغاناه
  :عنه
 األموال بجمع وبدأ عربية جمعية هناك أسس قد وكان األميركية املتحدة بالواليات طويلة فترة أمضى  
 مبالغ جمع استطاع أن وبعد الصهيونية، أنياب من وإنقاذهم العرب السكان ومساعدة فلسطين أجل من

 اجملال يف عمل البالد يف تواجده وأثناء إحسان، كرجل نفسه وقدم البيرة إىل عائداً  هناك من هرب متواضعة
 عودة وعند طائلة مبالغ يجمع وأن كبيراً واسماً مرموقة شخصية نفسه من يصنع أن واستطاع الوطني

 يف أيضاً وأسس نابلس طريق على الستقباله رجاله مع وخرج نصر قوس ببناء قام للبالد احلسيني جمال
 تعد كانت التي الفتوة ومنظمة الكشافة جمعية جانب إىل العربية الثقافة جمعية اسم حتمل جمعية البيرة
  .عنها مسؤوالً رضوان خالد اسمه أقاربه من ضابطاً ينصب أن استطاع حيث شخص 100 حواىل

 كمال من معلومات وكذلك. الثالثة شركائها كأحد الشركة أوراق ترويسة على شومان احلميد عبد اسم يظهر  )18(
  .ذكرها سبق مقابلة الطويل، خلف

 العربية املؤسسة: بيروت" (1974 – 1890 شومان، احلميد عبد سيرة: العصامي" شومان، احلميد عبد  )19(
  ).1982 والنشر، للدراسات

  .ذكرها سبق مقابلة الطويل، خلف كمال من استقيتها معلومات إىل هنا استندتُ   )20(
 من طبيباً تخرج ثم ،1914 سنة يف املتحدة الواليات إىل هاجر الله، رام أبناء من وطني ومثقف جراح طبيب  )21(

 أميركا، يف مات وقد املهاجرين، أعالم من علماً كان. النبوغ حد إىل اجلراحة يف واشتهر كولومبيا، جامعة
 منذ القدس يف الطب تاريخ يف مقدمة" العسلي، جميل كامل: منها مصادر عدة. 1942 سنة يف منتحراً، ربما
  .252 ص ،)1994 العلمي، البحث عمادة األردنية، اجلامعة: عمّان" (1918 سنة حتى األزمنة أقدم

 جعلته التي واالنتخابات ونشاطها وأهدافها اجلمعية عن" فلسطين" صحيفة إىل اجلودة علي رسالة من  )22(
  .4 ص ،1924 أكتوبر/األول تشرين 21 ،"فلسطين" صحيفة. لها رئيساً

  .نفسه املصدر  )23(
 ضاًوأي ذكرها، سبق اجلودة، علي ابن الطويل، خلف كمال. د مع مقابلة بينها الشفوية املقابالت من جمموعة  )24(

  .ذكرها وسبق اجلودة، الله عبد ولدَي وحممد، رياض مع
 مؤسسة بيروت،" (1948 – 1917 فلسطين، يف السياسية واملؤسسات القيادات: "احلوت نويهض بيان: أنظر  )25(

: زعيتر أكرم يوميات" زعيتر، أكرم: أيضاً وانظر. مرات عدة اسمه يظهر حيث) 1981 الفلسطينية، الدراسات
 ص ،)1980 ،1ط الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت( ،"1939 – 1935 الفلسطينية، الوطنية احلركة

 ،1936 مايو/أيار 7 يف املهم القومية اللجان مؤتمر إىل والبيرة الله رام منطقة من وفد عن خبر وفيه ،94
  .عبده وجنيب الرحمن، عبد وسلمان املوسى، وعيد خلف، وحنا اجلودة، الله عبد من املكون

  ):وجدي أبو( سليمان إبراهيم حممد الرأي ويشاركه الشمسة أحمد يقول  )26(
 معاه واحد كل. الرام عقب، كفر حنينا، بيت من] فيها[ اشتركوا قماش، شركة] اجلودة وعلي الله عبد[ أسس  

 احلندوش موسى وحطوا النجاح، شركة سموها شركة وعملوا اتصرفهن، ذهباتها معها اللي مصاري، شوية
  .سكروها انكسروا، بعدين جتارة،. يعني جتارة يبيعوا،. فيها

 يوسف: أنظر املتحدة، الواليات يف كان ما غرار على اقتصادية شركات بناء يف الله رام بتجربة يتعلق فيما  )27(
  .118 – 117 ص ،)1954 الهدى، مطبعة: نيويورك" (الله رام مدينة تاريخ" قدورة، جرجس

 ذلك بعد يذهب ثم حماصيلهم، فائض لشراء اجملاورة القرى إىل بدابته الرجل يذهب أن هي" اخلطارة" ظاهرة  )28(
 رام مدينة يف واألنساب اجلدود عن النقاب كشف" شاهين، عزيز. هناك ويبيعها املدن من وغيرها القدس إىل
 االسم أن" ريا أبو خليل ويعتقد. 48 ص ،)1982 زيت، بير جامعة واألبحاث، الوثائق مركز: زيت بير( ،"الله



  81، ص )2009 ربيع( 78، العدد 20المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاسارد

 

14 
 

 ريا، أبو." شائعاً أمراً طرق قطاع وسطوة) التقشيط( فيه كان زمن يف املهنة هذه خلطورة اخلطر من مشتق
  .110 ص ذكره، سبق مصدر

 إمام إىل م،1919 ديسمبر/األول كانون هـ،1338 حمرم 17 يف الشريف القدس قاضي من لرسالة وفقاً  )29(
 بنت عزيزة البالغ البكر للبنت عطا بن صالح نكاح" على املوافقة فيها يطلب للقدس التابعة البيرة قرية

 مرحلة بلغت تكن مل عزيزة أن األمر يف واملؤمل." شرعي مانع هناك يكن مل ما غنيم عوض أمين احلاج
 قبل" زوجها" شقيقة بجانب سنين عدة فنامت عمرها، من عشرة الثانية حينه يف جتاوزت تكن مل إذ البلوغ،

 توجه صالح أن ويبدو. زوجها فراش إىل انتقلت فقط ذلك وبعد ،)الشهرية الدورة إىل إشارة يف" (تغسل" أن
 مرجعية من ورقة األخير لهذا أخذ بأن وذلك للزواج، البيرة إمام ممانعة تذليل أجل من القدس قاضي إىل

  .منه أعلى إسالمية
 أول وهو. 85 – 66 ص ،1963 ،32 العدد ،"وطنك اعرف" سلسلة ،"العربي جملة" زبال، سليم: مثالً  أنظر  )30(

  .املدينتين عن مصور تقرير
 من أحداً أن والغريب. العشرينيات يف فنزويال يف اختفى الذي الله العطا صفية ألمي جدتي والد ومنهم  )31(

 عن أعرف ومل قصته، عن شيئاً حياتي يف أسمع مل أنا الواقع ويف. يذكره مل جدتي، فيهم بمن العائلة،
 عمري وكان املوضوع، هذا يف البحث يف وشرعت الدراسة، هذه بدأتُ عندما 1995 سنة يف إالّ اختفائه،

  .عاماً 43 حينها
)32(  Stephan Thernstrom, Ann Orlov and Oscar Handlin, eds., Harvard Encyclopedia 

of American Ethnic Groups (Harvard: Belknap Press, 1980), p. 130. 

  ).2002 الشروق، دار: القاهرة" (جديد تفسيري نموذج: اليهودية الوظيفية اجلماعات" املسيري، الوهاب عبد  )33(
 بتاريخ ،)كارولينا نورث( ماونت روكي مدينة يف بيته يف ،)متجول بائع( إسماعيل حممد صبحي مع مقابلة  )34(

31/12/1997.  
  .20/2/1989 بتاريخ البيرة، يف بيته يف ،)متجول بائع( عليص أبو اجلواد عبد املرحوم مع مقابلة  )35(
  .الشركة باسم مروسة أوراق ومن ذكرها، سبق وقد الطويل، خلف كمال مقابلة من  )36(
 جبر املرحوم مع مقابلة من املعلومات وهذه. 28 شارع يف وآخر ،29 شارع وست 115 يف املقر منها  )37(

 البيرة، يف بيته يف إسماعيل، علي شكري مع وأُخرى ،5/11/1995 بتاريخ البيرة، يف إسماعيل، جودة
  .للشركة رسميين مغلفين على مكتوب هو ما خالل من وكذلك ،6/10/2008 بتاريخ

  .عديدة شفوية روايات وكذلك. 39 ص ذكره، سبق مصدر ريا، أبو  )38(
 وكان ،24/6/1997و 7 بتاريخ البيرة، يف بيتي يف ،)إسماعيل مصطفى خالدية( رأفت أم مع مقابلتان  )39(

  .الطوف هذا أفراد أحد خالدية والد
)40(  Elizabeth Thompson, Colonial Citizens: Republican Rights, Paternal Privilege and 

Gender  in  French  Syria  and  Lebanon  (New  York:  Columbia  University  Press, 
2000), pp. 20‐23, 30‐38. 

  .45 ص ذكره، سبق مصدر قدورة،  )41(
  :18/5/1933 ،"فلسطين" صحيفة وفق/ األجنبية بالعمالت الفلسطيني اجلنيه أسعار  )42(

  .3,93 األميركي الدوالر  
  .85,65 الفرنسي الفرنك  
  .14,66 األملاين املارك  

 فلسطين،" (واإلنسان احلضارة أجماد من تراث :دبوان دير ومدينتنا كنعان مملكة عاي" السعود، أبو سعيد  )43(
  .83 ص ،)1994 ،.ن.د: دبوان دير

)44(  Albert Hourani, “Ottoman Reform and the Politics of Notables” The Emergence 

of the Modern Middle East (London: Macmillan Press, 1981), pp. 36‐66. 

)45(  http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_941536803/les_H%C3%A9ritiers.html 
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 ؛11/7/1995 بتاريخ البيرة، يف بيته يف الشمسة، أحمد مع مقابلة أبرزها عديدة مقابالت على بناء  )46(
 دعاس، اتبر مع ومقابلة ؛14/2/1997 بتاريخ البيرة، يف بيتي يف غنيم، أمين احلاج فاطمة مع ومقابلة

  .9/1/1998 بتاريخ ،)فلوريدا( بيتش بومبانو اإلسالمي املركز يف
  .ذكرها سبق مقابلة دعاس، راتب  )47(
  .11/7/1995 بتاريخ البيرة، يف بيته يف الشمسة، أحمد مع مقابلة  )48(
)49(  Saleh Abdel Jawad, “Arab View of the Turks during First World War, the Untold 

Story,  the Case of Palestine”, unpublished  lecture, Center For Middle Eastern 
Studies  (CMES),  Study Group on Modern Turkey‐Harvard University Co‐Chairs 

Professors Cemal Kafadar and Lenore Martin, April 7, 2004. 

  saleh.jawad@gmail.com: اإللكتروين املؤلف موقع من احملاضرة عن نسخة على احلصول ويمكن  
 أمين احلاج فاطمة مع ومقابلة ذكرها؛ سبق الشمسة، أحمد مع مقابلة أبرزها عديدة مقابالت على بناء  )50(

  .20/7/1995 بتاريخ البيرة، يف بيتها يف الرفيدي، زهوة مع ومقابلة. ذكرها سبق غنيم،
  .العطا صالح جنل  )51(
  .1937 يناير/الثاين كانون 31 ،"الدفاع" جريدة  )52(
  .1/1/1999 بتاريخ نضال، أبو احلالق حمل يف البيرة يف الشيخ، علي مع مقابلة  )53(
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


