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  ملخص

تعالج ھذه الدراسة إحدى الملكيات العقارية الكبيرة في فلسطين، في حقبة تاريخية محددة 
، وسقوط الضفة الغربية في قبضة االحتالل ١٨٠٤األبعاد تمتد بين وفاة أحمد باشا الجزار 

 وجاء اختيارھا مجاال للدراسة والبحث بصفتھا إحدى الشرائح االجتماعية. ١٩٦٧اإلسرائيلي عام
وقد استحوذت الملكية على ما   .التي لعبت دورا فاعال في مسيرة المجتمع الفلسطيني الحضارية

موقعا منتشرا وسط فلسطين بين جبال الجليل  )٨٠(دونم امتدت في  )٥٠٠٠٠٠(يقرب من 
وبذلك احتلت المرتبة األولى  ،شماال، والقدس جنوبا، ونھر األردن شرقا، والبحر المتوسط غربا

مة الملكيات الكبيرة التي شكلتھا الزعامات الفلسطينية إبان الفترة التي نعالجھا، وھو ما في قائ
وفر لألسرة مقدرات اقتصادية واجتماعية ضخمة جعلت منھا إحدى القوى المحلية الفاعلة في 

وقد جاءت  .والسياسي ،أوساط المجتمع الفلسطيني في العصر الحديث على الصعيدين االجتماعي
أفرد األول منھا للتكوين االجتماعي الذي شكل القاعدة : ھا في ثالثة محاور أسياسيةمعالجت

األساسية للتكوين االقتصادي، وتم التركيز فيه على ثالثة عناصر رئيسية، تتمثل في الھجرة، 
واالستقرار، والسيطرة والنفوذ، والمعاقل االستراتيجية التي اتخذت منھا قالع متقدمة لبسط 

والنفوذ، وتنمية المقدرات االقتصادية، في حين خصص المحور الثاني لمعالجة تكوين السيطرة 
الملكية، وتم التركيز فيه على العوامل الفاعلة فيھا، وفي مقدمتھا نظام اإلقطاع، ونظام اإللجاء 

والغلبة في حين كرس المحور  ،، والحداثة، والشراء، والقھر١٨٦٤- ١٨٣١وغنائم الحروب
 ،والتراجع ،والمساحة ،االنتشار:شة حجم الملكية، وذلك في ثالثة أبعاد أساسية ھيالثالث لمناق
  .واالنحدار
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Abstract 

This study investigates one of the largest real estate properties in 

Palestine in a well-documented historical period starting from the death 

of Ahmad Basha Al-Jazzar in 1804 till the fall of the West Bank under 

the Israeli occupation in 1967. This topic has research because it 

comprised one of the social sectors that played a vital role in the 

civilization process of the Palestinian community.  The properties 

consisted of about (500.000) dunums that spread in (80) locations from 

al-Jaleel mountains in the north to Jerusalem in the south, and from the 

Mediterranean in the west to the River Jordan in the east. Thus it 

occupied the first rank in the list of large land properties of the traditional 

Palestinian leadership during that period of time. Accordingly, the family 

had at its disposal huge social and economic potentials that made it one 

of the most active social and political forces in the modern history of 

Palestine.  The research focused on three avenues. The first concentrated 

on the social being that formed the basic foundation of economic entity. 

Three points were the focus of this discussion: immigration and stability, 

dominance and influence, and the strategic fortresses that were used to 

dominate the area and develop the economic capabilities. The second 

avenue was dedicated to the formation of properties. Influential factors 

including the feudal system, war spoils and refuge systems during the 

period from 1831to1864, an addition to purchase, dominance and 

modernization were discussed. The third avenue concentrated on the size 

of the properties in three basic dimensions: proliferation, area, and 

decline. 
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  المقدمة

ك منسجما ١٩٦٧-١٨٠٤شھدت فلسطين بين  رة، وجاء ذل ات الكبي ، تكوين عدد من الملكي
ي واكبت انطالق  مع تبدل الدول والسلطات التي تعاقبت على حكمھا، والتحوالت االقتصادية الت

ة ومجاالت ١٨٤١-١٨٣١ حركة التنظيمات العثمانية، واإلصالحات المصرية بين ، ودخول اآلل
ديث ا ذب التح رد والج ل الط تيطان الصھيوني وعوام ي واالس ل األجنب الت التغلغ ة وحم لمختلف

القائمة بين البوادي والحواضر وما انتابھا من عوارض طبيعية صعبة؛ األمر الذي ترك بصمات 
  .واضحة المعالم على واقع المجتمع الفلسطيني ومسيرته الحضارية في الوقت الحاضر

ة ى ملكي ار عل ع االختي د وق ي لعبت  وق ة الت ذه األسرة بصفتھا إحدى الشرائح االجتماعي ھ
ة  ي حقب م وضعھا ف ا، وت ي نعالجھ رة الت الل الفت طيني خ ع الفلس يرة المجتم ي مس اعال ف دورا ف
ا  ليمان باش واله س ولي م ا الجزار، وت د باش ا أحم ي عك اة وال د من وف اد تمت تاريخية محددة األبع

كان لسياسته المنحازة تجاھھا السبب الرئيسي في نموھا ، والذي ١٨٠٤العادل كرسي الوالية عام
ى . وتقدمھا ك الحين، وحت وكان ذلك بھدف إضفاء نوع من التوازن بين الزعامات المحلية في ذل

وان  م وضعھا تحت عن د "سقوط الضفة الغربية في قبضة االحتالل اإلسرائيلي، وت ة آل عب ملكي
  ".١٩٦٧-١٨٠٤الھادي في فلسطين 

ية، وفي وقد جاء اخ دد من العوامل األساس تيارھا موضوعا للدارسة والبحث كمحصلة لع
د أن  ك بع دي فلسطينية، وذل ي تشكلت بأي ة الت ات المحلي اد إحدى الملكي دمتھا الكشف عن أبع مق
ات  ى الملكي اتھم، عل زوا، في دراس ة، ورك ألة الملكي الجوا مس أغفلھا الباحثون المحدثون ممن ع

ى  األجنبية التي ظھرت في ي واالستيطان الصھيوني، والتعرف إل خضم حمالت التغلغل األجنب
حجمھا وسعة انتشارھا التي لعبت دورا فاعال في بلورة نشاطھا االجتماعي والسياسي في أوساط 
دمتھا  ي مق ة، وف ادر المحلي وافر المص ى ت افة إل ارية، إض يرته الحض طيني ومس ع الفلس المجتم

اتر  رعية، ودف اكم الش جالت المح الل س ن خ فوية م ة الش ة، والرواي والت الميداني ابو والج الط
  .المقابالت الشخصية التي ما تزال دارجة على ألسنة الناس، ويتناقلونھا من جيل إلى آخر

ا  ور األول منھ رد المح ية، أُف اور أساس ة مح ي ثالث ھا ف م عرض د ت دم، فق ا تق ي ضوء م ف
ة، للتكوين االجتماعي، وتم التركيز فيه على الجذور  األولى لألسرة وھجرتھا من البوادي األردني

ة من  واستقرارھا في فلسطين، ونسبتھا إلى عبد الھادي، وعالقاتھا بالزعامات الفلسطينية المحلي
ه من سطوة  ا امتلكت ة أخرى، وم ة والعسكرية من ناحي ا المدين ة وھيئاتھ ة العثماني ناحية، والدول

ي تحصن تراتيجية الت ل االس وذ، والمعاق يطرة ونف ة انطالق لبسط الس ا نقط ا واتخذت منھ ت، بھ
  .والنفوذ، وبناء الملكية المترامية األطراف

ة،  ادية، واالجتماعي اع االقتص روف، واألوض ث الظ رد لبح د أُف اني، فق ور الث ا المح أم
وين  ى تك والسياسية التي خيمت على فلسطين إبان فترة الدراسة، والتي ساعدت أعيان األسرة عل

تھم،  ة واضطراب ملكي د البدوي ادات والتقالي اني والع اع العثم ام اإلقط ات نظ دمتھا مخلف ي مق وف
دام األمن  ا من انع األوضاع االقتصادية واالجتماعية في ظل غياب السلطة المركزية، وما واكبھ
و سطوة  ن، ونم يس ويم عار ق ة تحت ش دام الحروب األھلي ة، واحت ل البدوي ات القبائ ل ھجم بفع
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ات المحل الف الزعام داء واألح دي األع ھلة بأي رب س ائم ح ى األرض كغن يطرة عل ة والس ي
ة، وانخفاض  واألعوان، وانتقال األرض من يد إلى أخرى، ونظام اإللجاء، وتفشي الجھل واألمي

  .  قيمة األرض كسلعة رائجة في األسواق المحلية

ة ع ى ثالث د وناقش المحور الثالث مسأَلة حجم الملكية وتم التركيز فيه عل ية، وق ناصر أساس
ة  ة، والبدوي ة، والريفي ة المدني تناول العنصر األول منھا انتشار الملكية في المواقع المأھولة الثالث

ل شماال،  )٨٠(التي بلغت، في مجملھا نحو  ال الجلي ين جب ا وتركزت في وسط فلسطين ب موقع
ا، ونھر األردن شرقا، و ا، في حين خصص  البحر المتوسطوالقدس جنوب اني غرب العنصر الث

ا والتحوالت  ة عليھ جيل المتعاقب م المسح والتس ي ضوء نظ ك ف ا، وذل دت فيھ ي امت احة الت للمس
ا،  ي انتابتھ والت الت ث للتح رد العنصر الثال ين أُف ي ح ا، ف ة لھ ة المواكب االقتصادية واالجتماعي

ان د العثم ي العھ دھا ف د أن وصلت ذروة مج دار، بع ا نحو التراجع واالنح دايات ودفعت بھ ي وب
  . االنتداب

 
  تكوين األسرة االجتماعي :أوال

  الھجرة واالستقرار  .أ

من أراضي البلقاء  )١(تنتسب أسرة آل عبد الھادي إلى عرب الشقيرات سكان منطقة القسطل
ى الضفة  ه إل القائمة إلى الشرق من نھر األردن، وقد ھاجر جدھا األول زبن الشقران مع جماعت

ام  الغربية لنھر األردن اء ع ة البلق ، وحطت )٢(م١٦٧٠على اثر االضطرابات التي شھدتھا منطق
كل  راء تش تاًء ج رج ش ي أراضي الم ة ف ة لصعوبة اإلقام امر، ونتيج ن ع رج اب ھل م ه س رحال
ا  ا ومراعيھ ة بمياھھ ه، والغني ة من تالل القريب ى ال ه إل ل مخيم ن لنق السيول واألوحال اضطر زب

اتيھا، بسبب كثا ا ومش ة ومحتطباتھ تالل الجنوبي ن ال اد زب ك ارت ان، وإزاء ذل ة الكھوف والعرق ف
د ى بع ة عل ة القائم ة عراب ين، ونتيجة  )١٣( الشرقية لقري ة جن ي من مدين وب الغرب ى الجن م إل ك

لتوالي عمليات اإلقامة والترحال ترك اسمه على األرض وال تزال مواضع مضاربه تعرف باسم 
  .)٣(قطاين زبن إلى يومنا ھذا

ة وبعد و د البدوي ا للتقالي ر، ووفق أَبي بك ى ب ود المكن ه محم ه، في المشيخة، ابن ن، خلف فاة زب
ر  امن عشر، وألسباب غي رن الث ى منتصف الق خلف ابوبكر والده في المشيخة، واستمر فيھا حت

                                                 
  .)م٢٩/١/٢٠٠٥، ھاشم عبد الھادي، مقابلة(. ٨٠٠ص، ٣ج، ١٩٦٩، الشھابي (١)

ترجع االضطرابات التي شھدتھا منطقة البلقاء إلى الصراعات القبلية على مناطق الرعي ومصادر المياه   )٢(
نتيجة لزحف مجموعات قبلية قوية من الجزيرة العربية وعلى وجه التحديد بين قبيلة العدوان المقيمة وبني 

  .)٢٣٧-٢٣٢ص، ١٩٣٤، بيك باشا( : نزة الوافدة من نجدمن الحجاز وعصخر الوافدة 
وغالبا ما يطلق ، مفردھا قطان وھو تعبير محلي ال يزال دارجا على السنة الناس في الوقت الحاضر:  القطاين  )٣(

الممتدة في المناطق الجبلية وذلك على ھيئة مستطيل بين منحدرين أو الصالحة للزراعة على األراضي 
وتختلف مساحته من قطان إلى آخر تبعا لشدة التضرس وانفراج المنحدرات والجدران ، يينجدارين استناد

  .االستنادية



 ٤٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمين أبو بكر

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

يم في  ى قسمين، األول ويق تالل إل معروفة على وجه الدقة انقسم مخيم أبناء أبي بكر في منطقة ال
وب الشرقي قطاين زب ى الجن ل إل ة الخي ن بزعامة ابنه صالح، في حين خيم القسم الثاني في خرب

ود  ات ال ام إال أن عالق ذا االنقس ن ھ الرغم م ود وب ه محم ة ابن ة بزعام ة الزاوي ن قري القرب م ب
ة لعھ ك مقدم ان ذل ا، وك الف بينھم ى أن دب الخ تمرة، إل ت مس ل ظل ن والتواص د م د جدي

  .الصراعات والخالفات

تضارب الروايات الدارجة على السنة الناس حول األسباب الكامنة خلف احتدام الصراع، وت
ود في  في الوقت الذي أجمعت على أنه جاء على خلفية جدال حاد دار بين األخوين صالح ومحم
قطاين زبن وكانت محصلته عودة محمود إلى مخيمه في خربة الخيل، وتجھيز جماعته وأحالفه، 

ة وبصرف  وشن غارة خاطفة د عراب دعم وتأيي على مخيم صالح لتأديبه، في حين حظي صالح ب
ة، في حين  ه داخل عراب د تحصن صالح وجماعت الطرفين، فق ي لحقت ب ائر الت النظر عن الخس

ب ود بلق رار"نعت صف محم اح "ج ه إلنج ن حول ا م تطاع جمعھ ي اس ود الت ة الحش را لكثاف نظ
  . )٤(الغارة

ن وباستقرار صالح، وتحصنه في ع ين سھل مرج اب رابة، وضع صالح حّدً لحياة الترحال ب
ه  ه، ونعت ى عراب بته إل ك نس د ذل ا يؤي ة ومم عامر ومناطق التالل، فانخرط في الحياة العامة للقري

ار حفيظة . )٥("العرابي صالح أبو بـكر"باسم  ذي أث وبمرور الزمن اخذ نفوذه باالتساع، األمر ال
م زعامات القرية، فجدت في التخلص  ة ت ه في وليم دما أجھزت علي ك عن ا ذل د تحقق لھ ه، وق من

ة  ة حول منصب الزعام ين الزعامات المحلي دم الصراع ب ك احت استدراجه إليھا، وفي أعقاب ذل
م اء صالح، وھ ة وصغر سن أبن ي عمت القري ة االضطراب الت ي ضوء حال ادي، : وف د الھ عب

ى غزة م إل ل بھ ه الرحي د وحمدان، وعساف، وموسى، آثر أخي ن أن االضطرابات ق دما أيق ، وعن
ى  اد إل ه في المشيخة، ع ة أبي أنھكت زعاماتھا، وبات باستطاعة ابن أخيه البكر عبد الھادي وراث

  .)٦(عرابة بعد نحو تسع سنوات من الرحيل

ي  دة الت ة الجدي ي ظل التحوالت االجتماعي ة، وف ي عراب ده ف يخة وال ادي مش د الھ ورث عب
د ا ة، شرع عب داخلي انتابت عراب ى الصعيدين ال وذه عل رة نف ه، وتوسيع دائ ادي بتثبيت أقدام لھ

ة،  ة بعام ة عراب ز مكان ات والمصالحات، وتعزي ن التحالف د م رام العدي ى إب د إل ارجي، فعم والخ
ا،  ة لھ اطق التابع ين والمن ة جن ة في مدين وأسرته بخاصة، في األوساط الرسمية والشعبية القائم

واة القاعدة األساسية وھو ما أھله لتولي مشيخة ال قرية حتى أواخر القرن التاسع عشر، ووضع ن
  .ألسرة آل عبد الھادي التي ما تزال تحمل اسمه إلى يومنا ھذا

                                                 
، محمد رحال، مقابلة( . )م١١/١١/١٩٩٩، محمد دحبور، مقابلة(.  )م١١/١١/١٩٩٩، فتحي حمدان، مقابلة(  )٤(

، ١٩٩٠( العباسي.  )١٣٠ص، ٤ج، ١٩٣٨( النمر.  )٨٠٠ص، ٣، ج١٩٦٩، الشھابي(.  ).م١١/١١/١٩٩٩
  .  )١٩٩٥، الحمد(.  )٢١٧ص، ١٩٩٧، مناع(.  )١٨ص

سوف يشار لسجالت المحاكم الشرعية الخاصة بالمدن الفلسطينية باسم المدينة والى جانبھا رقم  :  تنويه  *
  .  )١٨- ١٤ص ، ١٠نابلس(:  السجل مثل

  .  )١٨- ١٤ص ، ١٠نابلس(.  )٣٣٦- ٣١٢ص، ٩نابلس(  )٥(
  .)م٢٩/١/٢٠٠٥، ھاشم عبد الھادي، مقابلة(.  )م١١/١١/١٩٩٩، عبد الھاديفتحي ، مقابلة(  )٦(
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  السيطرة والنفوذ  .ب

رن  ورث حسين االبن البكر والده عبد الھادي في مشيخة األسرة بعد وفاة والده في مطلع الق
ك التاسع عشر، وقد تزامن ذلك مع وفاة ال جزار وتولي مواله سليمان باشا العادل الوالية، ومنذ ذل

دوائر  الحين أخذ يعمل على تقوية نفوذھا وإخراجھا من نطاق القرية إلى حيز اكبر له وزنه في ال
ه  ق عالقات ك وث ة الفلسطينية، وبموجب ذل ا والعسكرية، والزعامات المحلي ة منھ الرسمية المدني

ى بديوان والية صيدا في مدينة عك ة، وعل ا عراب ا فيھ ين بم لمية جن ى متس ا المكلفة باإلشراف عل
وإزاء ذلك لم يتوان عن الوقوف ). ١٨١٨-١٨٠٤(وجه التحديد في ظل والية سليمان باشا العادل

نوھا  ي ش م العسكرية الت ي حمالتھ ائدة ف ة الس ة اإلداري ق التبعي ام وف ى جانب والة صيدا والش إل
  .)٧(ردة، وفي مقدمتھا زعامة آل جرار في صانورلتأديب الزعامات المحلية المتم

ة  طينية المحلي ات الفلس فوف الزعام ي ص ه ف ع نجم دة، لم ين الجدي ات حس ة لتوجھ ونتيج
طينية  ال الفلس ات الجب ي مقاطع نة ف اطينھا "المتحص ديرة وأس وه ال ن وج د م ار يع ى ص حت

ره ر غي وف نظي ه صفوف وحل ا، وصار ل ين فيھ ار. )٨(..."والمتكلم ي إط ه  وف ك، صدرت ل ذل
رقية  عراوية الش احيتي الش يخة ن ى مش إقراره عل ي ب ا وتقض ة عك وان والي ن دي ر ع األوام

ة ين)٩(والغربي ة جن لمية مدين إدارة متس ه ب د إلي ا عھ ن .)١٠(، كم ة خصومه م ار حفيظ ا أث و م وھ
ى  )١٨٣١-١٨١٨( الزعامات المحلية والوشاية به لوالي صيدا عبدهللا باشا الجزار وتحريضه عل
والي الجيش ھدم، عرابة ونھب ذخائرھا؛ لكونھا أعدت للتمرد والعصيان،  ذلك حرك ال وعمال ب

ى  اده إل على عرابة مما أدى إلى نھب مخازنھا واقتياد حسين إلى سجن عكا ومن المرجح أن اقتي
ة،  ين من ناحي ى جن لما عل ه متس ك تعيين د ذل ا يؤي عكا أسھم في فتح حوار مباشر مع الوالي، ومم

ابلس وتكل واء ن ي ل ة ف ات المحلول ى االقطاع ة عل ة الضرائب المترتب ه بجباي ا ١٨٣١يف وتحويلھ
  .)١١(لخزينة الدولة من ناحية أخرى

ام  الد الش ى ب إال أن طموحات حسين لم تتوقف عند ھذا الحد، فوجد في الحملة المصرية عل
ى معسكر  فرصة ذھبية لتحقيقھا، فكان في مقدمة الزعامات المحلية التي ١٨٤١-١٨٣١ وفدت إل

                                                 
.  )١٧٤ص، ٧نابلس(. )٨١١- ٨٠٠ص، ٣ج، ١٩٦٩، الشھابي(.  )٣٠٤-٣٠٣ص، ١٩٣٦، العورة(  )٧٧(

  .  )٨٨ص، ٣١القدس(.  )٣٥٩، ٨ص، ٨نابلس(
  .  )١٧٤ص، ٨نابلس( . )٣٥٧ص، ٧نابلس(: ولمزيد من اإلطالع انظر.  )٣٠٤- ٣٠٣ص، ١٩٣٦، العورة(  )٨٨(
غربا  البحر المتوسطوھي الغابة المتشابكة األغصان وكانت تطلق على المنطقة الممتدة ما بين :  الشعراوية  )٩٩(

ومدينة جنين شرقا نظرا لكثافة األشجار البرية فيھا وكانت تقسم إلى قسمين األول شرقي ويعرف بالشعراوية 
قرية وبمرور الزمن اختفى ھذا  )١٤(بالشعراوية الغربية ويتألف من قرية والثاني  )١٩(الشرقية ويتألف من 

 : المصطلح من التداول على صعيد القسم الشرقي في حين ال يزال يطلق على القسم الغربي إلى يومنا ھذا
، قفين، جولة(.  )(Conder.  C.  R & Kitchener.  R.  1880.  )٩ص، ٣ج، ٧١ص، ١٩٧٢، الدباغ(

  .  )م١٢/٣/١٩٩٧
تنظيم إداري عثماني وكان يطلق على المقاطعة التي يديرھا الحاكم بالبناية عن الوالي ويحمل لقب :  المتسلمية  )١٠١٠(

، ٩نابلس(: أخذت تعرف باسم قائممقامية ١٨٣٩متسلم وفي ظل التنظيمات العثمانية التي انطلقت عجلتھا عام 
  )(Finn,1878, Vol1, Pp.  236-244.  )٧٠-٦٨ص، ٤- ٣م، ١٩٣٠، رستم(.  )٣٩٨ص

  .  )٧٠ص، مرعي.  ()٣٩٨ص، ٩نابلس(.  )٨١٣- ٨٠٠ص، ٣ج، الشھابي(  )١١١١(
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ه، في حين غاب  والء والطاعة ل ات ال إبراھيم باشا القائد العام للحملة في مدينة حيفا لتقديم واجب
ود . عنھا اسعد بك طوقان، ألد خصومه ونتيجة لذلك عھد إليه بإدارة متسلمية نابلس، وألخيه محم

  .متسلمية يافا

ة  وفي خطوة جريئة قل نظيرھا استمر حسين في تعزيز عرى ا مع الحكوم ة وتوثيقھ العالق
ام ا ع ادرة ١٨٣٤المصرية، ووصلت ذروتھ دما رأى في نفسه شخصية إصالحية طموحة ق عن

م ينخرط  ع، فل ى أرض الواق ذھا عل على مواكبة اإلصالحات التي أخذت الحكومة المصرية بتنفي
ك  اإلصالحات، في صفوف التمرد الشعبي الذي تفجر في المقاطعات الفلسطينية احتجاجا على تل

درات  ر لألسرة مق وانخرط في صفوفه الغالبية العظمى من الزعامات الفلسطينية، األمر الذي وف
ب  ين، وتقاضي روات لمية جن م متس ي حك تمرار ف ا االس ن أھمھ ا، وم ل نظيرھ ة ق ة ومعنوي مادي
 شھرية عالية، والحصول على منح وھبات مالية ضخمة للتعويض عن واردات اقطاعاتھا التي تم

ة  ات الدول م والي ن أھ د م ت تع ي كان يدا الت ة ص إدارة والي ه ب وريا، وإناطت ا ص ا عنھ حلھ
ن  ر م ن كبي دد م ى ع ابلس، والحصول عل ى ن ا عل ليمان حاكم ه س تراتيجية، وتنصيب ابن االس

  .)١٢(األوسمة واأللقاب

ام  ا ع ى عك ه عل ان واليت ة إب ة ١٨٣٧توفي حسين بصورة فجائي ن في جامع الزيتون ، ودف
ئم بمدينة عكا، وبھذه المناسبة تلقت األسرة التعازي من الھيئات الرسمية والشعبية، وذلك على القا

اطى  الرغم من اتھام إبراھيم باشا بمسؤولية اغتياله، بعد أن دس له السم في الغليون الذي كان يتع
الد به التدخين ليس إال بھدف التخلص منه اثر النفوذ الواسع الذي بلغه في المناطق الج نوبية من ب

ى  ذي سار عل الشام، واحتماالت نقل تحالفه إلى الدولة العثمانية فخلفه، في الوالية أخوه محمود ال
  . )١٣(نفس الخطى، مما كفل لألسرة فرصة أطول لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية أخرى

ن  الرغم م ة المصرية، ب ه للحكوم ي مجارات ية ف ادي السياس د الھ ود عب ة محم ى حنك وتتجل
ةإص ا للسلطة العثماني ام، وإعادتھ الد الش ن أن . رار الدول العظمى على طردھا من ب دما أيق وعن

ة ة زائل ك الحكوم ة. تل ة ال محال ة قادم ة العثماني ر . وان الدول ذ األوام رع بتنفي ا، وش از إليھ انح
ى  تراتيجي عل حاب االس ق االنس ع طري ي قط ل ف ر فاع ذا أث ازه ھ ان النحي ا، وك ادرة عنھ الص

ى إبراھ ة إل ة األردني ر البادي ه االنسحاب بجيشه عب تم علي يم باشا من دمشق إلى غزة، وھو ما ح

                                                 
.  )٣٨٩- ٣٨٨، ٢٥٤، ٢٤-٢٠ص، ٩نابلس(. )٨٦٣، ٨١٣، ٨٠١-٨٠٠ص، ٣ج ١٩٦٩، الشھابي(  )١٢١٢(

-١١٥، ٤٤- ٤٣، ٣٥-٣٤ص، ٢م، ١٩٤٠، المحفوظات(. )٢٥ص ، ٣٢٢القدس(. )٢٤٤- ٦ص، ١٠نابلس(
٤٢٥، ١١٦(  .  

.  )٢٤ص، ١٠يافا(. )١٨-١٤ص، ١٠نابلس(.  )٣١٦- ٣١٢، ٢٦٤، ١٦٨، ١٤٦، ١٤٣، ٥١ص، ٩نابلس(  )١٣١٣(
، ٣٢٢القدس(. )١١٢ص، ٣١٨القدس(. )٣٧، ٦، ٣ص، ٣١٧القدس . ()١٢٩، ١٢٣، ٢٣ص، ٣١٥القدس(

.  ١٢٩ص، ١م، ١٩٤٠، المحفوظات(. )١١٢، ٧٧-٧٦ص، ٣٤٣القدس(. )٦٩ص، ٣٢٨القدس(. )٢٠ص
، ١٩٧٠، مناع(. )٤٢٥، ٤١٦، ١٣٢- ١٣١، ١١٦-١١٥ص ٢٧٣ص، مجھولمؤلف (. )١٦٦ص  ٢م

  .)٣٣٦-٣٣٤ص، ١ج، النمر. ()م١/٩/٢٠٠٤، صالح عبد الھادي، مقابلة. )٣٣ص
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ابلس، ومنحه  واء ن ى ل صحراء النقب، ومنھا إلى غزة، فكافأته الدولة العثمانية بإقراره حاكما عل
  .)١٤(امتياز تحصيل الضرائب المترتبة عليه للخزينة

ان  ا أعي ي انتھجھ ة، الت ذه السياس ب ھ ي وبموج ة ف لطة الحاكم اراة الس ي مج رة، ف األس
فلسطين، حافظ آل عبد الھادي على مقدراتھم االقتصادية واالجتماعية التي حققوھا في الماضي، 
ة األخرى، األمر  ا الزعامات المحلي ة ضخمة، افتقرت لھ األمر الذي وفر لھم قوة مادية ومعنوي

ات ى صعيد عالق دة؛ فعل ق مكاسب جدي م تحقي ى حد الذي أتاح لھ أثر إل م تت ة، ل ة العثماني ھم بالدول
كبير، بالرغم من تحالفھم الوثيق مع الحكم المصري نحو عقد من الزمان، واستطاعوا، من خالل 
ة في كل من  ا التنفيذي تلك المقدرات، التأثير في القرارات التي قد تتخذھا الدولة العثمانية وھيئاتھ

ي ابلس وجن دس ون روت والق م . ناسطنبول ودمشق وبي ى حك ن الوصول إل وا م ك تمكن وإزاء ذل
افس  يس المن زعم صف الق مقاطعتي نابلس وجنين، واالستمرار في حشد األعوان واألحالف، وت
ا  ي اشتعل فتيلھ ة الت لصف اليمن بزعامة أبناء العمومة آل جرار، وخوض غمار الحروب األھلي

  .)١٥(١٨٦٤-١٨٤١بين 
ى من الحرب ھزم ام تحالف  وعلى صعيد السنوات األول رة أم ة منك ادي ھزيم د الھ آل عب

ان دي  -طوق ھلة بأي ائم حرب س د أن غدت غن اتھم بع ن ممتلك ة العظمى م دوا الغالبي رار، وفق ج
ى  ع العرائض والتظلمات إل ة، ورف تعادتھا إال من خالل المھادن المنتصرين، ولم يتمكنوا من اس

ة، والوساط امق الھيئات الرسمية المدنية والعسكرية العثماني د ن ا كل من محم ولى أمرھ ي ت ة الت
يدا ة ص ي والي ان ف دة الفرس د وح دس، وقائ ي الق لي وال د قبرص يدا، ومحم ي ص ن . )١٦(وال وم

  .)١٧(المرجح أنھم قدموا رشاوى ضخمة لبعض المسئولين في سبيل استعادتھا
ي نعا رة الت ا، ونالحظ أن آل عبد الھادي قد وصلوا إلى ذروة قوتھم الميدانية، خالل الفت لجھ

ام  وه ع ذي حقق م ال ر االنتصار الحاس ة ١٨٥٨إث وقعتي خروب ي م ين، ف ى أراضي قضاء جن عل
ة، وذھب ضحيته  يخ  )٣٠٠٠(وعراب دمتھم الش ي مق ادي وف م من الصف المع ي معظمھ ل ف قتي

  .)١٨(رباح السعيد شيخ مشايخ عرب الصقر الحليف االستراتيجي آلل جرار

                                                 
، ١٢نابلس. ()٢٩١- ٢٨٣، ٢٤-١٨ص، ١٠نابلس. ()٣١٦- ٣١٢ص، ٩نابلس (. )٥٦ص، ٣٢٤القدس(  )١٤١٤(

، ٢٥٧- ٢٢٦ص، ١٩٨٩، بازيلي(. )٢٢٣- ٢١٩، ٢٠٥- ٢٠٤ص، ٥م، رستم(. )١٢٤ص، ٩يافا(. )١٠٤ص
٣١٥(.  

، ٣، ج٣٥٤، ٣٠٠، ص١، ج١٩٨٣مجموعة المحررات، ). (٢٧٠-٢٦٩، ٢٣١، ١٦٠- ١٥٨، ص١٠نابلس(  )١٥١٥(
 (Thomson, 1894, Pp.  49-50). ١٣٢، ص٢م ١٩٣٠رستم، ). (٣١٥، ص١٩٨٩بازيلي، ). (٢٩٤ص

.(Finn,1878,Vol. 1. P. 294).  Maclister & Masterman, 1906, Vol. 38, 1906, Pp. 36)  
  .  )٢٦٩، ٢٣١ص، ١٠نابلس(  )١٦١٦(
.  )٢٦٩، ٢٣١ص، ١٠نابلس(: حول الرشاوى التي كانت تقدم للھيئات المدنية العثمانية المدنية والعسكرية انظر  )١٧١٧(

، النمر.  ()١٦٩ص، م١٩٣٤، بيك باشا(.  )٧٦، ١٥ص، ٣٣٢القدس (.  )٢١، ١٠٩-١٠٨، ص، ١٢نابلس(
  .)٢٧٣ص، ١٩٩٦، ابوبكر(.  )٤٢٥-٤٢٣، ٢٧٨-٢٧٧ص، ٢ج

(Robinson 1841, Vol. 3, P, 123). (Finn,1878, Vol.  1, PP.  240-254, 296. Vol. 2, P.  9)   
.  )٢١٤ص، ٣ج، ٣٥٤، ٣٣٧-٣٣٦، ٣٠٠ص ، ١ج، ١٩٨٣، مجموعة المحررات(.  )٢٦٩ص، ١٠نابلس(  )١٨١٨(

  .  )٢٦٣- ٢٦٢ص، ١٩٨٨، شولش(
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ا  ي حققوھ ارات الت وة االنتص ة إال أن نش ة العثماني رعت الدول د أن ش ويال، بع دوم ط م ت ل
ة أول  م المركزي، وكانت عراب ك من خالل فرض نظام الحك بإخضاع الزعامات المحلية، وذل
تودعاته وحول  ه، وقوض تحصيناته، ونھب مس اق علي اني الخن دد الجيش العثم ي ش ل محل معق

اق السرية بيوته إلى زرائب للخيل، ومعسكر للجند، بينما اسلم أعيانھا و ر األنف جوھھم للھرب عب
  .)١٩(المؤدية إلى خارج السور

دة ١٨٥٩ونتيجة للحملة العسكرية على عرابة عام  ات، الجدي ادي التوجھ د الھ ، أدرك آل عب
و  ان العف للدولة في حكم والياتھا فعمدوا إلى انتھاج سياسية مجارية لتلك التوجھات فوجدوا في بي

، ونقل التنافس مع الخصوم )٢٠(ھم فرصة مناسبة لتوطيد عالقاتھم بھاالعام الذي أعلنته الدولة بحق
نھم من  ا مك الي، وھو م التعليم الع إلى مجاالت أخرى بعيدة عن الصراعات الدموية، كاالھتمام ب

  .)٢١(شغل العديد من المناصب اإلدارية الرفيعة المدنية منھا والعسكرية

ة، والحكومات وبموجب التوجھات الجديدة، شغل أعيانھا المنا صب العليا في الدولة العثماني
ام  ى ع طين حت ى فلس ت عل ي تعاقب ة، ١٩٦٧الت اب الفخري مة واأللق ن األوس د م دوا العدي ، وتقل

ى حافظ  اني إل د الث ومنھا، على سبيل المثال ال الحصر، رتبة باشا التي منحھا السلطان عبد الحمي
  .)٢٢(العشرينسعيد حسين عبد الھادي قبل وفاته في مطلع القرن 

  معاقلھا الرئيسية  .ج

تھم، وكانت  ا ملكي اتخذ آل عبد الھادي عدداً كبيراً من المعاقل في المناطق التي انتشرت فيھ
وذ  ة، بھدف بسط السيطرة والنف ة أو الدائم تلك المعاقل كالقصور والقالع المتقدمة لإلقامة المؤقت

  :يع اإلنتاجية على األرض، ومن أھمھاواالقتراب من مراكز السلطة الحاكمة، وإدارة المشار
  
  عرابة  .١

ع استراتيجي  )١٣( تقع على بعد كم إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، وتتحصن في موق
اع ى ارتف تالل عل ن ال ة م اء التحصينات  )٣٤٠( وسط مجموع ة بن ا مھم ا سھل عليھ و م م، وھ

                                                 
.  )٢٦٣ص ١٩٨٨، شولش(.  )٦٣٠ص، ١ج، ١٩٨٣، مجموعة المحررات.  ()٢٥٤- ٢٤٤ص، ١٢نابلس(  )١٩١٩(

ھاشم عبد ، مقابلة(.  )م١١/١١/٢٠٠٠، عرابة، جولة ميدانية(.  )م٢٢/٩/٢٠٠٤، مسعود ابوبكر، مقابلة(
  .  )م٢٩/١/٢٠٠٥، الھادي

  .  )٢٩٥، ٢٧٤، ٢٠٤ص، ١ج، النمر(  )٢٠٢٠(
. )١٢٧- ١٢٦، ١٢١ - ١٢٠ص، ١٤جنين(. )٢٥ص، ٩جنين(. )١٢٩ص، ٥جنين(. )٢٤ص، ٤جنين(  )٢١٢١(

  .)٦٠- ٥٩ص، ٢٨جنين(. )١٨٣- ١٨٢ص، ١٦جنين(
(Finn, 1878, Vol. 1, P. 296. Vol. 2, P. 9).   ( Rogoer, 1865) 

، ٨جنين(. )٨٥- ٨٤، ٧٤-٧٣، ٥٠، ٤٤، ٢٤ص، ٤جنين. ()٦٣ص، ٣جنين(. )٢٣٢ص، ٤١١القدس(  )٢٢٢٢(
 جنين.  ()١٨٣-١٨٢ص، ١٦جنين(. )١٢٧- ١٢٦، ٨٩٩ص، ١جنين(. )٦٤، ٨٩ص، ٩جنين. ()٢١ص
 .  )٦٠٠-٥٩ص، ٢جنين(. )٦٠٢-٥٩ص، ٩٢-٩١ص، ٦٨، ٥٧. ٦٨، ٥٣-٥٢ص، ١٨

Finn, 1878, Vol. 1P. 239, 263, Vol. 2, PP. 431-433). (Tristram, 1882, P. 403). 
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داخل سرية، واإلشراف ع اق وم راج وأنف ى نطاق واسع من األراضي الدفاعية من أسوار وأب ل
در  امر، وتق ن ع د أحد األذرع السھلية الخصبة المتصلة بسھل مرج اب ي تع السھلية الخصبة الت

احته ب ا  )٤٠(ـمس ا ومحتطباتھ ى مراعيھ ى غن ة، عالوة عل م سھل عراب ل اس م، ويحم ألف دون
ر ق الب ر الطري ة المرور النشطة عب ى حرك داخلي، وغزارة مياھھا من ناحية، وإشرافھا عل ي ال

ام  دي الحجازي ع ، ١٩٠٨الذي يربط الشام بمصر، والتي ازدادت رواجا بعد تدشين الخط الحدي
  .)٢٣(وإقامة إحدى محطاته المھمة على مقربة منھا

ام ديم، ١٩٩٩ونالحظ، من خالل الجوالت الميدانية، التي أجريت في عرابة ع يَّ الق ، أن الح
ا بسور ضخم، وتزداد ضخامته كلما انحدرنا نحو قاعدة أو ما يعرف بالحارة الشرقية، كان محاط

اره وتحصينه جاء  ه وأبراجه ظاھرة، ومن المرجح أن إعم ه وبوابات التل، وال تزال بعض قطع
  .  على يد الشيخ حسين عبد الھادي الذي تميز عھده بالمشاريع العمرانية
ه لع ة وقد تركز النشاط العمراني في ذروة التل، كما ارتفعت مباني ة قلع ى ھيئ دة طوابق عل

ات الرئيسة للسور  ة، فالبواب ارات الدفاعي ه االعتب حصينة صممت وفق نمط معماري روعيت في
ة : تفضي إلى مجموعة من الشوارع المتعرجة، تعلوھا مجموعة من القناطر، وھي ات داخلي بواب
األنفاق السرية، لالحواش واألزقة، وفي سبيل تعزيزھا، كخط دفاعي ثان بعد السور، وأبراجه، و

غيرة  ات ص ا بواب ا تخللتھ د، كم فحت بالحدي خمة ص بية ض أبواب خش داخلھا ب ت م د أغلق فق
ات" واش " خوخ راف األح اطر، وأط ر القن ى ظھ ن عل ة، وم ور الفردي ات العب ھيل عملي لتس

واألزقة، تشابكت وتداخلت أَذرع البيوت وجدرانھا وتقاربت أسطحھا العلوية من بعضھا بعضاً، 
د وبذلك  اورة عن اجمين، والتخفي والمن شكلت خط الدفاع الثالث الذي يمكن، من خالله، صد المھ
  .)٢٤(الھرب

أما األقسام الداخلية للبيوت، فجاءت منسجمة مع االعبتارات الدفاعية، فالساحات السماوية، 
ا في مواض اه وإخفائھ ار الغالل والمي اء آب ية، خصصت لبن ات الرئيس ا البواب ي تفضي إليھ ع الت

اء  رات الخاصة بالضيوف والنس احة المم ن الس رع ع افھا، ويتف اجمين اكتش ى المھ يصعب عل
راج الحراسة، ا، وأب ق العلي ى الطواب تم الوصول إل ر مجموعة من  والخدم واإلسطبالت، وي عب

ة  كل، قليل تطيلة الش بابيك مس ة والش ات التھوي رت فتح ين ظھ ي ح ة ف ة المتعرج اللم الحجري الس
  .)٢٥(بشبكة حديدية متينةالعرض، ومظللة 

                                                 
.  )٧ص، م١٢/١/١٩٣٢، ١٩١٩فلسطين(: ١٩٣٢أغلق الخط الحديدي الحجازي المار بأراضي عرابة عام  )٢٣٢٣(

.  )م١٨/٣/٢٠٠٣، عرابة، جولة ميدانية(. )١٢٩٨ ص، ٢٩٧عدد، مجلة الوقائع(. )٨ص، ٩جنين(
Conder,1889,Vol. 2, P. 154)(  

، ھاشم عبد الھادي، مقابلة(. )م١٥/١١/١٩٩٧، صورة(. )م٢٧/٥/١٩٩٩، عرابة، جولة ميدانية(  )٢٤٢٤(
  .  )م٢٩/١/٢٠٠٥

.  )١٠٨، ٧٢ص، ٩جنين(. )م١٥/١١/١٩٩٩. م١١/١١/١٩٩٩. م٢٧/٥/١٩٩٩ ،عرابة، جولة ميدانية(  )٢٥)٢٥(
  .  )١٣٥- ١٣٤ص، ١٠جنين(
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ام  ى ع ل في بيت حسين ١٨١٢وترجع أقدم المنشئات العمرانية الموثقة في الحي إل ، وتتمث
ام  دم ع م يتعرض للھ ه ل ه ومن المرجح ان ي بوابت زال نقش التأسيس يعتل عبد الھادي، الذي ما ي

ي ع١٨٥٩ ك مسجد النب ه في ذل ه، ويلي ذي ، بعد أن عسكر الجيش العثماني في أروقت ل، وال رابي
ام  ادي ع د الھ ا المنشئات ١٨١٩بناه الشيخ حسين عب ه، أم ار من بيت ِد أمت ى قْي ، وسط الحي عل

د الجيش  ى ي دمھا عل د ھ ة بع األخرى، فيعود أقدمھا إلى بدايات حملة اإلعمار، التي انتابت القري
ا١٨٥٩العثماني عام  ة المستخدمة في البن اء الحديث واد البن ك م د ذل ء والمستوردة من ، ومما يؤي

  .)٢٦(األسواق األوروبية، كالجسور الخشبية والحديدية والقرميد واالسمنت

ة من  ادة للقري ادة الري ادي إع د الھ وفي ثالثينيات القرن العشرين، حاول فخري راغب عب
ة مسلحة كانت تعرف ب دما احاط نفسه بمجموعات محلي رق السالم"جديد وذلك عن ، إال أن "ف

ه في مشروعه مني بالف د انتھى األمر باغتيال ابلس، وق شل، وذلك نتيجة لخالفاته مع أسرته في ن
  .)٢٧(١٩٤٣أثناء االحتفاالت الصاخبة التي أعدت لزفاف ولده في محطة عرابة عام 

ة  ل المھم زمن، غدت احد المعاق ة، وتجذره بمرور ال ونتيجة لتنامي نفوذ األسرة في عراب
ن رة م بة كبي ه نس ي محيط ي تركزت ف ة  الت ميا لناحي زا رس ا مرك ذ منھ ا اتخ رة، كم ة األس ملكي

  .)٢٨(الشعراوية الشرقية

  جنين  .٢

د  ا، وق تعد مدينة جنين المعقل الثاني الذي تحصن فيه آل عبد الھادي إبان الفترة التي نعالجھ
د ١٨٣١تزامن ذلك مع قدوم الحملة المصرية على بالد الشام عام  ، عندما عھد إبراھيم باشا، القائ

عام للجيوش المصرية، إلى حسين عبد الھادي، بحكم قضاء جنين بعد أيام من وصول تشكيالته ال
ا حسين  العسكرية إلى ميناء حيفا ي انتھجھ دة المدى الت وجاء ھذا التحول في إطار السياسة البعي

ة  ة في المدين عبد الھادي للسيطرة على قضاء جنين بعامة، واالقتراب من مراكز السلطة الحاكم
  .خاصةب

ى  ا عل ين، ووقوعھ د في قضاء جن ومع تزايد أھمية المدينة بصفتھا المركز اإلداري الوحي
ا معقال لنشاطاتھم  ى اتخاذھ ادي عل د الھ الطريق الداخلي الذي يربط الشام بمصر، حرص آل عب
ة  ة ومعنوي ا، مكاسب مادي ن خاللھ وا، م ذلك حقق ة ل ية، ونتيج ة والسياس االقتصادية واالجتماعي

  .ةجديد

                                                 
  .  )م١٥/١١/١٩٩٩.  م١١/١١/١٩٩٩.  م٢٧/٥/١٩٩٩، عرابة، جولة ميدانية(  )٢٦٢٦(
  .  )م١١/١١/١٩٩٩، محمد دحبور، مقابلة(. )م١٢/٩/٢٠٠٤، حكم عبد الھادي، مقابلة  )٢٧٢٧(
.  )١٠٨، ٧٢ص، ٩جنين(. )م١٥/١١/١٩٩٩.  م١١/١١/١٩٩٩. م٢٧/٥/١٩٩٩، عرابة، جولة ميدانية(  )٢٨٢٨(

  .  )١٣٥- ١٣٤ص، ١٠جنين(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وبموجب النفوذ الواسع والمكاسب الكبيرة التي حققتھا األسرة في جنين، عمد عدد غير قليل 
ة  د اإلطاح ه بع ا إن الغ إذا قلن ا ال نب ا، وربم ة إليھ ن عراب امتھم م ر إق ل مق ى نق ا إل ن أعيانھ م

ذه ــغدت جنين المعقل الرئيسي لھم في قضاء جنين، وأخذت ھ ١٨٥٩بتحصيناتھم في عرابة عام
ات من السھل  دم وسائط االتصال والمواصالت، حيث ب النظرة تتعزز مع تطور خدماتھا، وتق

  .)٢٩(اإلطالع على كل ما يجري في عرابة على صعيد الملكية من تطورات بسھولة ويسر

رة  ي وضعتھا األس ة الت ات الطموح ة، والتطلع ي المدين ائد ف ال الس ع الح ع واق جاما م وانس
دار -ا عند الطرف الغربي للمدينة بجانب مقر حاكم القضاء والسراياأمامھا، فقد تركزت قصورھ

م، -الحكومة وھي مدرسة فاطمة خاتون األساسية للبنات في الوقت الحاضر والسوق الخاص بھ
ا  امر، ومن أھمھ ن ع ين الملحق بسھل مرج اب وعلى قيد أمتار منھا تمتد أراضيھم في سھل جن

  .)٣٠(يزال قائما حتى يومنا ھذا قصر حافظ باشا عبد الھادي والذي ما

  نابلس  .٣

ل  دما نق ك عن اء ذل ه األسرة، وج ذي تمركزت في تراتيجي الثالث ال ل االس ابلس المعق د ن تع
ين كل ١٨٣٤الشيخ حسين عبد الھادي مقره من جنين إليھا عام ع ب م مركز إداري يق ، بصفتھا أھ

طين،  اليم وسط فلس ه أق ن خالل دار م ا، وت دس وعك ن دمشق والق الع م دى الق ترى إح ث اش حي
اإلقطاعية العائدة إلى آل سلطان التميمي القائمة في حارة الياسمينة، وزاد في تحصيناتھا الدفاعية 
ريفات،  رس، والتش ال الح ع رج ي مواض ة ف ا الخارجي ى مظاھرھ ا وتتجل ا وأجنحتھ ومرافقھ

ا، والبوابات الضخمة، والقناطر المرتفعة التي تظلل الممرات الرئيسية الم ة بنائھ ا، وھيئ ؤدية إليھ
ذ سرية زال : وما اشتملت عليه من جدران ضخمة، وشبابيك عالية وممررات واسعة، ومناف وال ت

ة . )٣١(مظاھرھا قائمة إلى يومنا ھذا كما اشترى، أثناء واليته على صيدا بيتا، آخر في حارة الحبل
ة من االغا احمد بن الحاج علي اليوسفي، ولم نتمكن من التعرف إل يه من خالل الجوالت الميداني

  .)٣٢(التي أجريت لھذا الغرض

                                                 
.  )٤٤ص، ٤جنين( .)٦٣ص، ٣جنين(.)٣- ٢ص، ١جنين(. )م١٨/٣/٢٠٠٣، جنين، جولة ميدانية(  )٢٩(

  .  )١٢٢ص، ٥٠نابلس(
  .  )م١٤/١١/٢٠٠٤.  م٢٥/١/٢٠٠٠، جنين، جولة ميدانية(  )٣٠(
شين المثبت على البوابة الرئيسية على أربعة أبيات من الشعر وفي ذيله يظھر تاريخ التدشين اشتمل نقش التد  )٣١(

  -:  وھي على النحو اآلتي
  حســـــين من النھج اظھر  لقد شاد العمارة ذو المعالي 
  وقلب حســـوده منھا تفطر    أسسھا على التقوى جھارا
  رووافر حسنھا بالفضل اشھ    جداولھا مع األنھار تجري
  مديد المجد بيت للعز عمر     وعلم بنائھا أرخ مــــــليح

  .  )م٢٩/١/٢٠٠٤م٢٥/٤/٢٠٠٣.  م١٥/٣/٢٠٠٣، نابلس، جولة ميدانية( "ھـ١٢٥٠سنة
  .  )٢٥٤ص، ٩نابلس(  )٣٢(
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لطة  ى الس عبي عل رد الش اب التم ي أعق ة ف ت المدين ي انتاب كانية الت ة الس ة للخلخل ونتيج
ان١٨٣٤المصرية عام  ادي، وتراجع خصومھم من صف آل طوق د الھ اع نجم آل عب  - ، وارتف

دامھم في الم ام، في وجرار، شرع آل عبد الھادي بتثبيت أق اكم الع تئثار بمنصب الح ة، واالس دين
م في ـح بمعقلھــى أطيــــكّل من نابلس وجنين، وحجب الخصوم من التأثير عليه، واستمر ذلك حت

ذلك غدت ١٨٥٩ عرابة عام ، حيث عمدوا إلى تركيز ثقلھم في المدن بدال من األرياف، ونتيجة ل
ة  نابلس المعقل االستراتيجي األول الذي يعول عليه في ممارسة األنشطة االقتصادية واالجتماعي

  .)٣٣(حتى نھاية الفترة التي نعالجھا

د ١٨٥٤وقد بلغ النشاط العمراني لألسرة ذروته في المدينة عام  ، عندما شيد محمود بيك عب
ا يقرب من  ار موضعه وصممه بنفسه، ويغطي م ذي اخت دونمات  )٧(الھادي قصره الشھير ال

ن  ألف م ة  )١٠٠(ويت احات غرف رك والس ات والب ازن والحمام طبالت والمخ ى اإلس الوة عل ع
ة  ه من عراب ر إقامت ل مق ان، حيث نق السماوية والحدائق ليكون معقال متقدما في مواجھة آل طوق

ه، وال . إلى نابلس وبي من اح الجن رحمن، الجن د ال رحيم وعب د ال داه عب وفي فترة الحقة أضاف ول
ا تزال مظاھر األبھة والفخامة بمرا الرغم مم ذا، ب ا ھ فقه المدنية والعسكرية ماثلة للعيان إلى يومن

ام ة ع ذي ضرب المدين دمر ال زال الم ي الزل ار وخراب ف ن دم ه م ، واإلجتياحات ١٩٢٧لحق ب
ود بك  ا محم المتواصلة للجيش اإلسرائيلي إبان انتفاضة األقصى، بحجة وجود أنفاق سرية أقامھ

  .)٣٤(للخروج من القصر عندما يقتضي األمر

  فراسين  .٤

ى  د عل تالل تمت ك وسط ھضبة من ال ين، وذل تقع على ذروة تل معزول إلى الغرب من جن
م فوق مستوى سطح البحر، ومن المرجح  )٢٠٠( مشارف السھل الساحلي، وترتفع ما يقرب من

  .١٨٤١ أن األسرة اتخذت منھا معقال متقدما لھا بعد رحيل الحكم المصري عام

ام وبموجب الجوالت الم ة ع ي تمت في خرائب القري د ١٩٩٨يدانية، الت ، نالحظ أن آل عب
الھادي قد أحاطوھا بسلسلة متداخلة من األسوار المحكمة الملتفة على ھيئة جدران استنادية تحدق 
ة  ة الجنوبي وم في الزاوي ة واحدة تق ا سوى بواب م يتخللھ ل، ول بالحواكير المتناثرة على سفوح الت

الرغم الشرقية إلى جانب الم ذا، ب ا ھ ى يومن ا إل ا قائم نافذ السرية، وال يزال قدر كبير من مقاطعھ
رة  اتھم مقب لم من حفري م تس ذين ل ار ال مما لحق بھا من خراب ودمار على أيدي الباحثين عن اآلث

  .)٣٥(القرية

ادي  اط االقتص ة النش ة لممارس ة متقدم ة، كقلع ه القري ذي لعبت دور، ال ن ال الرغم م وب
األطراف الغربية من الملكية في قرى قفين، والنزالت، وصيدا، وعتيل، والسھل واالجتماعي في 

الساحلي، فقد لمع نجمھا إبان االنتداب البريطاني، عندما اتخذ منھا فخري راغب محمد بن حسين 

                                                 
  .  )٢٦٦- ٢٠٥ص، ١٩٨٨، شولش(  )٣٣(
  .  )م١٠/١/٢٠٠٤.  م١٥/٥/٢٠٠٣.  م٢٥/٤/٢٠٠٣، نابلس، جولة ميدانية(.  )١٤ص، ١٠نابلس(  )٣٤(
  .  )٨٨ص، ٣ج، الدباغ(.  )م١٦/١٢/١٩٩٨، فراسين، جولة ميدانية(  )٣٥(
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ام . عبد الھادي قلعة حصينة إلى جانب عرابة لممارسة نشاطه السياسي ه ع ل  ١٩٤٣وباغتيال أف
ة، نجمھا دون رجعة  ا عراب رى المحيطة، ومنھ د من الق فآلت للخراب، وتشتت سكانھا في العدي

  .)٣٦("الفراسيني"ويعبد، ورمانة، وتعرف عائالتھم باسم 
  حيفا  .٥

ا مركز  ة عك ا من مدين ك بسبب قربھ م المصري، وذل ويرجع اتخاذھا معقال إلى فترة الحك
من، وقربھا من المعاقل التقليدية لألسرة مديرية والية صيدا التي تولى أمرھا أعيانھا فترة من الز

دمتھا وادي  في عرابة وجنين وفراسن، وامتداد مساحة كبيرة من أراضيھا في قضائھا، وفي مق
ر  ا عب ى سھولة ويسر الوصول إليھ امر، باإلضافة إل ن ع عارة والسھل الساحلي وسھل مرج اب

ازي، ونھضتھا االقتصادي دي الحج دة، والخط الحدي ذ الطرق المعب وم آلخر من ة من ي ة المتنامي
ي ١٨٤١عام ا، الت دال من عك ة األخرى ب وب والمنتجات الزراعي ، واعتماد مينائھا لتصدير الحب

  .)٣٧(كانت تعد أھم منتجات مقاطعات بالد الشام الوسطى والجنوبية
ين  ١٩٤٨ومما ال شك فيه، أن نكبة عام ا، وحملت المقيم ل األسرة في حيف قد طوحت بمعق

العودة إلى معاقلھم التقليدية في كل من عرابة وجنين ونابلس، كما ساھمت وحدة ضفتي فيه على 
الى دفع العديد من أعيان األسرة إلى نقل نشاطھم االقتصادي واالجتماعي ١٩٥١نھر األردن عام 

  .والسياسي من المراكز التقليدية إلى العاصمة عمان
  

  ةتكوين الملكي  :ثانيا
ال ى ب ا األول دأت نواتھ م المصري ب ان الحك ي ١٨٤١-١٨٣١تبلور إب ا ف ، وتكاملت مالمحھ

ين  وافرة ب ة المت ى المصادر األولي تنادا إل أواخر العھد العثماني، وبداية االحتالل البريطاني، واس
  -:أيدينا، فإن ھناك ستة عوامل رئيسية قد ساھمت في ذلك، وتتمثل فيما يأتي

  نظام اإلقطاع  .١
عھد اإلقطاع في الدولة العثمانية، على مجموعة من االقطاعات حصل آل عبد الھادي، إبان 

مقابل الخدمات االقتصادية واالجتماعية والعسكرية التي كانوا يقدمونھا للدولة، كجباية الضرائب 
ة الحاج الشامي ا  )٣٨(المترتبة للخزينة على عرابة، والتي رصدت على مصالح قافل ى جانب م إل

ايترتب عليھا من تجھيزات لمو ذا وجد  )٣٩(اكب الوالة والقوات العسكرية المرافقة لھ وبموجب ھ
  ).١( في أيديھم ثالثة أنواع من اإلقطاعيات كما ھو مبين في الجدول رقم

                                                 
، ٢٧ص، ٨جنين .  ()م١٦/١٢/١٩٩٨، مقابلة رشاد سليمان(.  )م١٦/١٢/١٩٩٨، خضر الفراسيني، مقابلة(  )٣٦(

  .  )بحوزة صالح عبد الھادي، شجرة نسب(.  )٢٧٧ص، ١جنين(.  )٢١
 ١٩٣٠، رستم(.  )٢٠٧ص، ٣م، ١٩٤٠، المحفوظات(.  )٢ص ،١٣نابلس(.  )٥٣-٤٢، ٢٥ص، ١جنين(  )٣٧(

  .  )١١٦ص، ٢م
. )٢ص، ٢٨٤القدس. ()٢٧ص، ٢٦٦القدس(. )٣٩٨ص، ص، ٩نابلس(. )٣٥٩، ٣٢٦، ٢٨٩ص، ٨نابلس(  )٣٨(

، ٣٠٦القدس. ()٨٩ص، ٣٠٠القدس. ()٥٨ص، ٢٩٥القدس. ()٥ص، ٢٨٨القدس. ()٢ص، ٢٨٦القدس(
  ) .  ٥٥ص

، ٣١ص، ٣١٠القدس(. )١٢٦- ١٢٤، ٥٩ص، ٢٧٤القدس. ()٢٦ص، ٢٩٢سالقد. ()١٦ص، ٢٧٨القدس(  )٣٩(
  .  )٣٩٨ص، ٨نابلس(. )٣٤٣ص، ٧نابلس(. )٢٤٢ص، ٢٩٨القدس(. )٣١- ٣٠ص، ٢٨٦القدس. ()٤٥
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  )٤٠(١٨٣٧-١٨٢٦اقطاعات آل عبد الھادي:  )١(جدول 

/العائدات النوع الموقع الرقم
 قرش

 مالحظات

غفر  .١
 جنين

١٤٠٠ تيمار
٠ 

د اشتمل على حراسة التجار من المرجح أن الغفر ق
والزوار األجانب وعابري السبيل الوافدين إلى المدينة، 
وعلى الطريق الدولي الواصل بين جنين وعرابة 

 .والناصرة
) ١٩٠٠٠-٣٠٠٠(السنوي ما بين يتراوح دخل التيمار ٤٥٠ تيمار فراسين .٢

ومع ضعف نظام اإلقطاع انخفض الحد األدنى  )٤١(آقجة
آقجة أما بالنسبة لقرية البارد فقد  )٢٠٠٠( للتيمار إلى

عرفت منذ عھد الحكومة األردنية بالھاشمية نسبة إلى آل 
ھاشم وجاء ذلك بموجب إرادة ملكية أصدرھا الملك 
حسين تقضي بتغيير اسمھا من البارد إلى الھاشمية عند 

في حين  ،)٤٢(١٩٦٧زيارته لمنطقة جنين قبل حرب عام 
لقرب من مصب نھر يقع ميناء أبو زابورة با

االسكندرون، وكان يستخدم لتصدير المنتجات الزراعية 
 .والسيما البطيخ إلى األسواق الخارجية، وخاصة بيروت

  ٧٠٠ تيمار قاقون .٣
  ٥٠٠ تيمار كفيرت  .٤
 ٢٠٠٠ تيمار كفرسب .٥
 ٢٠٠٠ تيمار كفردان .٦
 )؟( تيمار البارد .٧
 ٣٠٠٠ تيمار كفر قود .٨
و أب .٩

 زابورة
 ٧٠٠٠ تيمار

 ١٠٠٠ تيمار العطارة .١٠
 .آقجة )٩٩٠٠٠- ١٩٠٠٠( بين ما الزعامة دخل يتراوح ٢٠٠٠زعامت فحمة .١١
تم منحھا للشيخ حسين عبد الھادي وأوالده من بعده  )؟( ملكانة عرابة .١٢

 .١٨٢٧ عام مدى الحياة
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عملة عثمانية بمعنى السكة البيضاء وقد ضربت ألول مرة في عھد السلطان اورخان في مدينة  : اآلقجة  )٤١(

، ١٩٩٦، ابوبكر(.  )١٩٧٠، فالتر:  (غم٤٢٧.  ٤=مثقال من الفضة والمثقال  ٢٥.  ٠=بورصة وتزن 
  .  )١٠٤ص

  .)م٢٩/١/٢٠٠٥، ھاشم عبد الھادي، مقابلة(.  )م١١/٦/١٩٩٩، محمد  دحبور، مقابلة(  )٤٢(
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دھا آلل ونالحظ، من خالل الجدول، أن الدولة العثمانية استمرت ف ي منح اإلقطاعات وتجدي
ذي  ادل ال ا الع ليمان باش ا س ي عك عبد الھادي في مطلع القرن التاسع عشر، وذلك بدعم وتأييد وال
ربطته عالقات وطيدة بالشيخ حسين عبد الھادي المؤسس الحقيقي ألمجاد األسرة، ومما يؤيد ذلك 

ة ة فحم ى ملكا  ٤٣تجديد زعامة قري ار إل ة من تيم ل عراب ام وتحوي ة ع الرغم من )٤٤(١٨٢٧ن ، ب
ام لطانية الصادرة ع ل ١٨٢٦اإلرادة الس ة، وتحوي ي الدول ات ف ع االقطاع ل جمي ، والقاضية بح

  .)٤٥(عائداتھا للخزينة لإلنفاق على مصالح الجيش الجديد بعد إلغاء نظام االنكشارية

د أحكمت  م المصري، فق ين األسرة والحك قبضتھا ونتيجة للعالقات المميزة التي توطدت ب
على ما في أيديھا من إقطاعات، وعندما أجھزت الحكومة المصرية على جيوب اإلقطاع في بالد 

دما ١٨٣٧الشام عام  ة، وعن ى للملكي واة األول ، لم نجد أي تراجع لسلطتھا عليھا، وبذلك شكلت الن
ام  اتر الطابو الرسمية١٨٦٩انطلقت حمالت المسح والتسجيل في فلسطين ع  ، سجلوھا في دف

ين  ة فراس ا قري ن أھمھ ذا، وم ا ھ ى يومن ديھم إل ي أي ا ف عة منھ احات واس زال مس ھم، وال ت ألنفس
  .)٤٦(وفحمة وكفيرت

  نظام اإللجاء  .٢

دور  ا، ب أسھمت الظروف العصيبة، التي كان يمر بھا المزارعون، خالل الفترة التي نعالجھ
م ا وفر لھ ا، وت وذون إليھ ة يل ة إلجاء آمن ة والمساعدة في فاعل في البحث عن مظل ألمن والحماي

رائب  اة الض ف جب ة، وتعس د اإلجباري الت التجني ة حم ه وخاص انون، من ا يع ى م ب عل التغل
ي  ا ف ة، وسطوتھا ونفوذھ ة والمعنوي وة األسرة المادي ي ق ن، فوجدوا ف دام األم زمين، وانع والملت

بة،  ة إلجاء مناس ازلوا عن أوساط المجتمع، وأجھزة الدولة المدنية والعسكرية، مظل ا تن ا م وغالب
ويظھر ھذا من خالل نصوص االستدعيات . أراضيھم لصاحب المظلة مقابل الحصول على ذلك

جيل  وا تس ي يقبل اء ك ذلل والرج ارات الت فوعة بعب ا مش ى أعيانھ ون إل ا المزارع دم بھ ي تق الت
وا من تسجيل مساحات واسعة  ك تمكن دوائر الرسمية وبموجب ذل من األراضي بأسمائھم في ال

  .)٤٧(االارضي في لوائي عكا ونابلس على أسمائھم في دوائر الطابو

يم  ين في مخ ة زرعين المقيم الي قري ى ألسنة أھ ة عل وبموجب ذلك، فإن الروايات المتداول
ادي،  د الھ ا سعيد حسين عب جنين تشير إلى أن تكوين ملكية األسرة في قريتھم من قبل حافظ باش

ىكان على أساس نظام اإللجاء، وق ا يقرب  )٧٤( د استطاع من خالله أن يستحوذ عل داناً؛ أي م ف
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ى  %٨٧من  ة الموزعة عل الي مساحة القري ً  )٨٥(من إجم دانا د . ف أ اآلمن الوحي ان الملج د ك وق
دى اللجان العسكرية في قضاء  دخل ل آلبائھم وأجدادھم ممن أصابتھم القرعة العسكرية كي يت

انوا جنين والتي كانت تتمركز في السرايا ع لى قيد أمتار من قصره إلعفائھم منھا، وفي المقابل ك
دان ارض"يتنازلون له عن نطاق محدد من أراضيھم لدرجة أن مقولة  د غدت " اشتري ابنك بف ق

  .)٤٨(نصيحة تسدى لكل من ارقه ذھاب ابنه للخدمة العسكرية من أھالي القرية

رة نسبة أن أجمعوا فقد ،نابلس مدينة من الشرق إلى القائمة سالم قرية أھالي أما ة من كبي  ملكي
اء، أساس على قامت قد قريتھم في األسرة ي الصعبة الظروف وان اإللج م عاشوھا الت اؤھم ھ  وآب

ى بھم دفعت العشرين، القرن من األولى الستة العقود خالل وأجدادھم، يش إل ة إلجاء  عن التفت مظل
ادي"اسمآمنة يلوذون بھا، فوجدوا في األسرة، التي نعتوھا ب ة، "حكومة آل عبد الھ ، بصورة عام

  .)٤٩(نظرا لما تمتعت به من قوة ونفوذ وفي يوسف عبد الھادي وابنه يعقوب ضالتھم

  ١٨٦٤-١٨٣١ غنائم الحروب  .٣

وين  تعد غنائم الحروب، التي غنمھا آل عبد الھادي، أحد العوامل الفاعلة التي أسھمت في تك
م ملكيتھم، وتتمثل في الحروب واالضطرا ى الحك التمرد الشعبي عل داء ب ا ابت ب التي اشتعل فتيلھ

ام د ١٨٣٤المصري ع اد آل عب ي ق يمن، الت يس وال ين صفي الق ة ب الحروب األھلي رورا ب ، وم
ام ة ع ة وعراب وقعتي خروب اء بم يمن وانتھ ة صف ال ا ١٨٥٩الھادي احد أقطابھا في مواجھ ، وم

انية جراء المواجھات الشرسة مع الجيش ترتب عليھا من خراب للقرى وخلخلة في الكثافة السك
د  ان آل عب اري في نفوس السكان ك المصري والھروب الكبير الذي أثارته حمالت التجنيد اإلجب
ى أراضي  ديھم عل ة االستعداد لوضع أي ى أھب الھادي بحكم تحالفھم مع السلطة الجديدة يقفون عل

  .القرى الخالية من التصرف كغنائم حرب سھلة في أيديھم

د ١٨٥٩-١٨٤١يد أن االنتصارات الميدانية التي حققتھا األسرة على الصف المعادي بين ب ق
ه للھرب أو قضى  لم وجھ كفل لھا ضم مساحات واسعة من أراضي الخصوم واألحالف ممن أس

ام . في ميادين القتال ة ع وا عن  ١٨٦٩وعندما انطلقت حمالت المسح والتسجيل العثماني م يتوان ل
  ارـاالنتصمن  سنوات )١٠( نحو بعد عجلتھا انطلقت والتي ،)٥٠(حق القرار عليھاتسجيلھا واثبات 
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محمد ، مقابلة. ()م١١/٢٠٠٤/ ٢٥، مفضي جبور، مقابلة. ()م٢٥/١١/٢٠٠٤، عطا خضيرات، مقابلة(  )٤٩(
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، مقابلة(. )م٢٠٠٤/ ٢٣/٩، إبراھيم اشتية، مقابلة(. )م٢٣/٩/٢٠٠٤، ناظم اشتية، مقابلة(. )م٢٥/١١/٢٠٠٤

  .  )م٢٣/٩/٢٠٠٤، احمد اشتية
.  )٤٣٩، ٤٣٥، ٤٢٣، ٤٠٧، ٣٩٨-٣٩٧ص، ٢م، ١٩٤٠، المحفوظات(. )٨٠-٧٧ص، مؤلف مجھول(  )٥٠(

قانون (. )٧٩ص، ١٢ نابلس(. )١٨- ١٤ص، ١٠ نابلس. ()٤٠ص، ٣٣٧ القدس. ()٥٠ص، ٣٢٨ القدس(
  .  )٢٠دةالما، األراضي
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موقعتي خروبة وجنين، وھي المدة القانونية التي حددھا قانون األراضي  الكبير الذي أحرزوه في
  .)٥١(العثماني للتصرف باألرض دون منازع كشرط أساسي لتسجيلھا

  الحداثة  .٤

اح ا ة االنفت ة وسياس د الحداث رة، تع ا األس ي اتبعتھ ة الت ارة األوروبي ى الحض ر عل لمبك
ا، وبموجب  وين ملكيتھ واالھتمام بمجاالت التعليم من أبرز العوامل التي لعبت دورا كبيرا في تك
ى فلسطين،  ة عل ذلك حرص أعيانھا على اعتماد سياسة مرنة في التعامل مع الحكومات المتعاقب

ع  واالنفتاح على العالم الخارجي، فكانوا يم ودف يحرصون باستمرار على االرتقاء بمستويات التعل
درة  ر ق ا أكث ا جعلھ أبنائھم إلى المدارس والكليات والمعاھد والجامعات المحلية واألجنبية، وھو م
ة،  ة والدولي ة واإلقليمي ية المحلي ة والسياس ة التحوالت االقتصادية واالجتماعي ة عجل ى مواكب عل

ادرين ف ل المب ن أوائ انوا م ة فك ي فعالي ا زاد ف ل، مم ادين العم ى مي ة إل ال اآلل طين إلدخ ي فلس
لطات  ا بالس ى عالقاتھ ذا عل س ھ د انعك تثمارية، وق االتھم االس ع مج ة، ووس األرض اإلنتاجي
ك من  ان ذل ة، وك ة والعسكرية الرفيع ا للمراكز المدني الحاكمة التي تعاقبت على فلسطين وتبوئھ

ى تسجيل ا إل ي دفعھ ر الطابو، في حين رأت بعض الزعامات  أھم العوامل الت ا في دوائ ملكيتھ
األخرى، في سيوفھا المغمدة، خير وسيلة لضمان حقوقھا في أراضيھا، وان تسجيلھا وتوثيقھا في 
نظم  وادي وال راث الب دھا المستمدة من ت ا وتقالي تقص من تراثھ ة مضحكة تن ر الطابو مھزل دوائ

  .)٥٢(اإلقطاعية

ا وتتجلى نزعة األسرة نحو  ادي يرددھ د الھ د عب ان سعيد محم ي ك ارات الت التملك، في العب
ه ة :"باستمرار وتقضي بأن ى قري ين إل ائم في جن ه الق ه من ديوان افر في ذي يس وم ال ى الي ع إل يتطل

وكانوا ٥٣"زرعين وقد سار في أمالك آل عبد الھادي وال يرعى حصانه في رحلته إال من زرعھم
ا  يبررون ھذه النزعة بسعيھم الدؤوب وب، كلم إلى وقف زحف توسع ملكية آل سرسق نحو الجن

  .)٥٤(تعرضت ملكيتھم المترامية األطراف للنقد

ك  وعلى صعيد آخر، تمسك خصومھم من آل جرار وال طوقان بنزعة المحافظة، وإزاء ذل
راث  وة السيف والت ظلوا ينظرون إلى األرض واستغاللھا في ضوء نظم الفروسية واإلقطاع وق

ي انطلقت في البدوي الذ ي توارثوه من جيل إلى جيل، فوجدوا في حمالت المسح والتسجيل، الت
يس السجالت  اتھم، ول م مقاطع ل لھ ي تكف وة ھي الت مقاطعاتھم، مجرد عمل واٍه، وان السيف والق
أنھا، وتسجيل األرض  ى التصرف وش وسندات التملك، وھو ما حمل لجان المسح والتسجيل عل

                                                 
، ھاشم عبد الھادي، مقابلة(. )٣٣٧- ٣٣٦ص، ١ج، المحررات السياسية(. )٢٠المادة، قانون األراضي(  )٥١(

  .  )٢٦٣- ٢٦٢ص، شولش. ()م٢٠٠٥/ ٢٩/١
.  )١٥١ص، ١١جنين(. )٨٨- ٨٧، ٦٤ص، ٩جنين. ()٣٨- ٣٧ص، ٨جنين(:  قارن بين كل من التالية  )٥٢(

ملفات بلدية . ()٨٠ص، ٣٦جنين. ()٦٠-٥٩ص، ٢٨ن جني. ()٩٢- ٩١ص، ٢٢جنين. ()٥٧ص، ١٨جنين(
  .  )م١٦/١٢/١٩٩٨رشاد سليمان ، مقابلة(. )١٢٢ص، /٢٧.  ١٨٦-١٨٥ص، ٢٧/٢نابلس

  .  )٢٥٩ص١٩٩٦، ابوبكر(.  )م٢٥/١/١٩٩٩، احمد اسعد، مقابلة(  )٥٣(
  .  )م١/٦/٢٠٠٠، محمد دحبور، مقابلة(  )٥٤(
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ر ا، وبم ماء مزارعيھ ة بأس ي ملكي م ف ات حقھ ى إثب ادرين عل ر ق ان غي دنا آل طوق زمن وج ور ال
ا )٥٥(أراضي قرية زواتا ، في حين أقدم آل جرار على إثبات حقھم في ملكية أراضي قريتي الجرب

ام  ي ع رار، وف اريق الج ة مش رى مقاطع الي ق ن إجم اروب م ت ي د  ١٨٧٣وبي ا آلل عب باعوھ
  .)٥٦(شاريق الجرار كما يحلو لھمالھادي وھو ما أتاح لھم التوغل في قرى م

ى  م عل ا حملھ نھم، وھو م ر م ى قطاع كبي ة والجھل عل يم شبح األمي أما المزارعون فقد خ
ي أفضوا  ات الصريحة الت ذا في االعتراف ى ھ التنازل عن األرض لصالح آل عبد الھادي، ويتجل

والكتابة واالستعاضة بھا في أروقة دوائر الطابو والمحاكم الشرعية وتقضي بعجزھم عن القراءة 
ان آل  دمتھم أعي عن التوقيع بوضع البصمات واألختام، وتوكيل من يتقن القراءة والكتابة، وفي مق

ة"وبموجب ذلك لم يتحرج أھالي قرية سالم من نعت أنفسھم ٥٧.عبد الھادي جراء "بالجھل واألمي
ادي وا د الھ وب بسبب عدم ما حل بأراضيھم خالل الفترة التي نعالجھا على يد يوسف عب ه يعق بن

دايا . إدراكھم لقيمة األرض ات واسعة من أراضيھم لصالحھم كھ ازلوا عن نطاق ذلك تن ونتيجة ل
ن  عة م احات واس ديم مس ى تق اؤھم إل ت آب ف تھاف نتھم كي ى ألس ردد عل زال يت ات، وال ي وحلوان

ة  وط"أراضيھم كھدي ى " نق ا عل وب، ومنھ ه يعق دما رزق بابن ادي عن د الھ ى يوسف عب بيل إل س
  .)٥٨(دونما الممتدة في سھل القرية )٦٢(المثال ال الحصر ارض العرايض البالغة 

  الشراء  .٥

اتھم الواسعة،  الغ ضخمة، من خالل إقطاعي وا مب د جن ادي ق مما ال شك فيه، أن آل عبد الھ
ام ة المصرية ع دوم الحمل ل ق بات ١٨٣١قب ذه المكتس م المصري تضاعفت ھ اء الحك ي أثن ، وف

ة المصرية بصورة قل نظ ا من الحكوم ي حصلوا عليھ نح الت يرھا وذلك من خالل الرواتب والم
ا ى جانبھ ازھم إل ا وانحي دماتھم لھ اء خ ن )٥٩(لق عة م احات واس راء مس ن ش نھم م ا مك و م ، وھ

ى  دانيا عل ة حدودھا مي د مطابق ا عن ى مالمحھ ة، وتتجل األراضي الخصبة الممتدة في سھل عراب
نفقت لشرائھا في ضوء الظروف الصعبة التي أسھمت في انخفاض األرض، وحجم المبالغ التي أ

ترى  ال ال الحصر، اش بيل المث ى س ا، عل ة، ومنھ رائية للعمل درة الش اع الق ة األرض، وارتف قيم
ام ادي ع د الھ د حسين عب دهللا محم ة  ١٨٣٧ عب ة البالغ ا من أراضي  )٢٦٢(ارض الحلحي دونم

                                                 
  .  )٢٣٦ص، ١٩٩٦، ابوبكر(  )٥٥(
  .  )٦١-٦٠، ٣٣ص، ٢١نابلس(. )٣٣، ٦١- ٦٠ص، ١٩نابلس. ()٧٣٨ - ٧٣٧ص، ١٧نابلس(  )٥٦(
  .  )٩٢-٩١ص، ٢٢جنين. ()٦٤ص، ٩جنين. ()٣٨- ٣٧ص، ٨جنين(  )٥٧(
، مفضي جبور، مقابلة. ()م٢٥/١١/٢٠٠٤، عطا خضيرات، مقابلة. ()م٢٣/٩/٢٠٠٤، سالم، جولة ميدانية(  )٥٨(

.  )م١١/١٠/٢٠٠٤، عبد اللطيف اشتية، مقابلة(. )م٢٥/١١/٢٠٠٤، محمد جبور، مقابلة. ()م١١/٢٠٠٤/ ٢٥
، إبراھيم اشتية(. )م٢٣/٩/٢٠٠٤، ناظم اشتية، مقابلة(. )م٤ ٢٥/١١/٢٠٠، خالد اشتية، مقابلة(

  .  )م٢٣/٩/٢٠٠٤، احمد اشتية(.  )م٢٣/٩/٢٠٠٤
، ٢٤- ٢٠، ١٨- ١٤ص، ١٠نابلس(. )٣٨٩، ٣٠٦، ٢٥٤، ١٤٤، ١٣٣ص، ٩نابلس(. )٣٥٩ص، ٨نابلس(  )٥٩(

، ٣٤٥ص، ٢م، المحفوظات(. )٢٤ص، ١٠يافا. ()٥١ص، ٩يافا (. )٨٠ص، ٣٦نابلس. ()٢٩١، ٢٨٣
  .  )٢٢٤- ٢٢٣ص، ٢ج، النمر(. )٧٠- ٦٨ص، ٤- ٣م، رستم(. )٣٨٩
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ثمن د ب ة يعب رش و )٨٠٠٠( قري ارات أ )١٠(ق وازي ب ا ي ن  )٣٠(ي م الرغم م دونم ب ا لل قرش
  . )٦٠(غزارة إنتاجھا

اع  ة، وارتف ة والخارجي واق الداخلي ي األس ة ف ات الزراعي ى المنتج ب عل اد الطل ع ازدي وم
دة  ة شراء جدي ربحية األراضي في خمسينيات القرن التاسع عشر، انطلق آل عبد الھادي في حمل

تھم مساحات واسعة من األر ى ملكي تثمارية أضافت إل ى إنشاء مشاريع اس دوا إل ا عم اضي، كم
دكاكين،  ات، وال اھي، والخان ة، والمق الطواحين البخاري ة، ك اح الطائل يھم باألرب أخرى عادت عل

ات )٦١(واألسواق ، وذلك بالرغم من ضخامة النفقات التي بذلوھا في الحروب األھلية لرشوة الھيئ
روتاإلدارية المدنية والعسكرية في كل من دمشق، و دس، وبي ين، والق ابلس، وجن اء )٦٢(ن ، وبن

  .)٦٣(القالع والتحصينات الدفاعية وتجھيز األحالف واألعوان

ران ١٨٥٩ومع تقويض تحصينات عرابة عام  اد ني م المركزي، وإخم ، وفرض نظام الحك
اءة  ع كف ة، ورف ن ناحي راء األراضي م ى ش ودھم عل ادي جھ د الھ ز آل عب ة، رك الحرب األھلي

ن ن ا م ة إنتاجھ ات العامل وفير الحيوان ا، وت زارعين فيھ د الم الل حش ن خ ك م رى، وذل ة أخ احي
اء  ة، وإنش ون واألودي اري العي ى مج ات عل وات والخزان ة القن ة، وإقام ات الفالح ة لعملي الالزم
االت  ال مج ار، وإدخ ر اآلب دة، وحف رق المعب ن الط بكة م ا بش طبالت وربطھ ازن واإلس المخ

ل ا ادين العم ى مي ة التحديث إل اه اآللي ن ادخل المطاحن، ومضخات المي انوا أول م لزراعي، فك
رة  العاملة بالبخار والكاز إلى حيز العمل، وھو ما عاد عليھم بأرباح طائلة أسھمت في توسيع دائ

  .)٦٤(االستثمارات، وفي مقدمتھا شراء األراضي

األنفاق، ما ومن المؤشرات الدالة على حجم الزيادة المطردة في مساحات األراضي، وحجم 
زودتنا به سجالت محكمة جنين الشرعية من صفقات وعقود شراء األراضي، ومنھا، على سبيل 
اء  ين، أبن دمتھم سعيد وحافظ وأم المثال ال الحصر، الصفقات التي أبرمھا أعيان األسرة، وفي مق

ين  ادي ب د الھ ين عب د حس ا ١٩١٤-١٨٩٠محم اھزت أثمانھ زارعين، ون ع الم ) ١٠٠٠٠٠٠( م
األمر الذي يعكس حجم األراضي التي كانت تضاف بين حين وآخر للملكية في ضوء تباين .قرش

ا في  ذب أثمانھ مواقعھا ومواضعھا من المواقع المأھولة، ودرجة خصوبتھا وفعالية إنتاجھا، وتذب
  .)٦٥(أسواق العرض

                                                 
، فتحي الطاھر، مقابلة. ()٢٤٤ص، ١٠نابلس(. )٢٢ص، ٩نابلس(: قارن بين كل من التالية  )٦٠(

  .  )م٢٩/١٢/٢٠٠٤، عرابة، جولة ميدانية(. )م٢٠/١١/١٩٩٩
  .  )١٩٤-١٩١، ١٤٤- ١٣٣ص، شولش(.  )م١٢/٩/٢٠٠٤، حكم عبد الھادي، مقابلة(  )٦١(
  .  )٢٦١ص، شولش(  )٦٢(
  .  )٢٦٣، ٢٥٩ص، شولش(  )٦٣(
  .  )٥٧٧ص، ١جنين(.  )١٢٧- ١٢٦، ٥٧ص، ١جنين(  )٦٤(
، ٨جنين(.  )١٢٩ص، ٦جنين(.  )٢٣٤، ١٣٤- ١٣١، ٣٥ص، ٥جنين(.  )٨٥- ٨٤، ٧٤- ٧٣ص، ٣جنين(  )٦٥(

  .  )١١- ٩ص، ١٤جنين.  ()٨١، ٢١- ٢٠ص، ١٣جنين(.  )٤٣ص، ١٠جنين(.  ) ٣٨-٣٧ص
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ادت، وذ ات الشراء أو ك ى، جمدت األسرة عملي ك وبانطالق شرارة الحرب العالمية األول ل
ي  ة والبشرية الصعبة الت ة األراضي بسبب مجموعة العوامل الطبيعي الرغم من انخفاض قيم ب
ال  ن أعم رة م ة األخي ت الحمل ى انطلق ران الحرب، حت دت ني ا أن خم ة، وم ى المنطق خيمت عل

ع . الشراء ة في مطل ومن المرجح أن ھذه الحملة قد أضافت مساحات واسعة من األراضي للملكي
  .)٦٦(البريطاني قبل أن تأخذ عوامل االنحدار والتراجع تعصف بھاعھد االنتداب 

  القھر والغلبة  .و

تھم،  وين ملكي يعد الغصب احد العوامل التي مارسھا آل عبد الھادي على نطاق واسع في تك
دولي،  ى الصعيدين اإلقليمي وال ة عل وجاء ذلك من خالل قواھم االقتصادية واالجتماعية المتنامي

ن  ه م ا حققت رؤ وم م يج ك ل كرية، وإزاء ذل ة والعس ة المدني اط الحكومي ي األوس وذ ف طوة ونف س
ة  دة القانوني اء الم ل انتھ ى القضاء قب اتھم إل ع تظلم ى رف المزارعون الذين انتزعت أراضيھم عل

ددة ب األرض والمح ة ب ادة )١٠(للمطالب ق نصوص الم نوات وف انون األراضي  )٢٠(س ن ق م
  .)٦٧(العثماني

ى وتتضح فعالية عم ردد عل زال تت ي ال ت تظلم الت رة ال ليات الغصب، في بناء الملكية، في نب
ه  ا أفضى ب ا م ي الوقت الحاضر، ومنھ ادي ف د الھ ان آل عب يھم بعض أعي ن ف نة السكان بم الس

ائال ة ق دة عراب الي بل ك األراضي، :"المعمر محمد سعيد رحال من أھ ا يحب تمل ان حافظ باش ك
ا أرسل ونھب الخصبة منھا، وإذا ما أع ا م ا، وغالب الزم للسيطرة عليھ ة عمل ال جب بقطعة معين

رة  ا في دائ ازل عنھ ى التن اره عل ين إلجب ة جن ه في مدين عبيده إلحضار المتصرف بھا إلى ديوان
ى  ا إل ة زرعين وغيرھ د من مزارعي قري ال ھرب العدي الطابو بدون مقابل، ونتيجة لھذه األعم

ازل عن أراضيھم كما اجبر مزارعو أھالي قرية كفردان سھول حوران، حتى ال يجبروا على التن
ة ة البالغ ن أراضي القري رة م ن ارض الجزي ازل ع ى التن ابو،  )٥٠٠( عل رة الط ي دائ م ف دون
  )٦٨("وتخصيص عائداتھا لفرسه، وال تزال تعرف باسم جزيرة الفرس

ادي سيطر ع د الھ وب عب أن يعق ى مساحات أما أھالي قرية سالم فلم يتحرجوا من التأكيد ب ل
واسعة من أراضيھم بالغصب، وانه استخدم عالقاته المميزة مع موظفي الدوائر الحكومية المدنية 
م  والعسكرية في تسجيل األراضي باسمه، وال يزالون يذكرون العقوبات القاسية التي وقعت بحقھ

رن الماضي على يد قائد وحدة الفرسان األردنية في مدينة نابلس احمد الخضرا في خمسينيات ا لق
   .)٦٩(بإيعاز منه ليس إال بھدف السيطرة على األراضي

 

                                                 
  .  )م٢٣/١٢/١٩٩٩، عربونة، جولة ميدانية(  )٦٦(
، أ١٣نابلس(. )٢٤- ١١ص، ١٠نابلس(. )٣١٦-٣١٢، ٢٤٤ص، ٩نابلس(. )٢٠المادة، قانون األراضي(  )٦٧(

.  )٢٣٣-٢٣١ص، ١٩نابلس. ()٧٣٨- ٧٣٧ص، ١٧نابلس (. )٥٢ص، ب١٣نابلس(. )٦٣-٦٢ص
  .  )١٩٣- ١٩١، ٦٢- ٦٠ص، ٢٠نابلس(

  .  )م١١/١١/١٩٩٩، محمد رحال، مقابلة(  )٦٨(
  .  )م٢٣/٩/٢٠٠٤، إبراھيم اشتية(.  )م٢٣/٩/٢٠٠٤، احمد اشتية(.  )م٢٣/٩/٢٠٠٤، مقابلة ناظم اشتية(  )٦٩(
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  حجم الملكية :ثالثا

ي تشكلت في فلسطين  ات الت ة الملكي ى في قائم ة األول ادي المرتب د الھ ة آل عب احتلت ملكي
     -:خالل القرنين الماضيين بأيدي الزعامات المحلية الفلسطينية، ويتجلى ذلك فيما يأتي

  االنتشار  .أ

ذا  ى ھ ا، ويتجل ى حجمھ ة عل ذي يمكن أن يستخدم للدالل يعد انتشار الملكية المؤشر األول ال
ي استحوذت  ة الت ة الجغرافي اد الرقع ة، وأبع في عدد المواقع المأھولة التي انتشرت فيھا من ناحي
ا، وشاطىء  عليھا من ناحية أخرى وتتركز وسط فلسطين بين جبال الجليل شماال، والقدس جنوب

  )٢( غربا، ومجرى نھر األردن شرقا كما ھو مبين في الجدول رقم ر المتوسطالبح

ى  ذي استحوذ عل ين ال  )٥٣(ويظھر من خالل الجدول أن الملكية قد تركزت في قضاء جن
ة لألسرة وفي % ٦٦.٢٥ما يوازي موقعا أو ل التقليدي من إجمالي المواقع نظرا الحتضانه المعاق

ين  ين وفراس ة وجن دمتھا عراب زة مق ھلية الممي ن األراضي الس عة م ات واس ى نطاق تماله عل واش
ك قضاء  ي ذل اله ف اه األمطار وت ى مي ى عل ا بالدرجة األول الرغم من اعتمادھ ا ب زارة إنتاجھ بغ

وازي )١٢(نابلس واسحتوذ على  ا ي ة % ١٥موقعا أي م ك للمكان ع ويعزى ذل الي المواق من إجم
ك االستراتيجية التي باتت تشكلھا المدينة ب اله في ذل ة المصرية وت دوم الحمل ذ ق النسبة لألسرة من

ا تجاوزت %٨.٧٥مواقع أي ما يوازي  )٧(قضاء طولكرم واشتمل على ع كم الي المواق من إجم
ا  واء عك ابع لل ا الت ت قضاء حيف احلي فطاول ھل الس اه الس ا باتج ماال وجنوب ابلس ش واء ن دود ل ح

مالي المواقع وقضاء يافا التابع للواء القدس من إج%٨.٧٥مواقع أي ما يوازي  )٧(واشتمل على 
  .والذي ال تتوافر لدينا بيانات مفصلة حول انتشار الملكية في أراضيه

ي  رة الت ة الكبي ات المحلي ة الملكي ى في قائم ة األول د احتلت المرتب وبموجب ھذا االنتشار فق
د الح ة السلطان عب ي تشكلت على صعيد لواء نابلس وإذا ما استثنينا ملكي اني الصورية الت د الث مي

ام د ع ابلس بع واء ن تھم ١٨٦٩تشكلت كمظلة إلجاء للمزارعين في سھل بيسان التابع لل إن ملكي ، ف
قد وقفت سدا منيعا أمام توغل ملكية آل سرسق التي تشكلت في منطقة الجليل وتركزت في سھل 

  .مرج ابن عامر
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٧١(م١٩٦٧-١٨٠٤آل عبد الھادي )٧٠(ملكيةالمواقع المأھولة التي انتشرت فيھا :  )٢( جدول

قضاء  الموقع الرقم
 جنين

 مالحظات

شكلت مدينة جنين المركز اإلداري لقضاء جنين، واشتملت ملكية األسرة  جنين .١
من أراضيھا وتركزت في سھل مرج ابن %٧٥فيھا على ما يقرب من 

عامر إلى جانب مجموعة من الدكاكين والمقاھي وفرن وحمام وخان 
انت في معظمھا تعتمد على الري، وتستخدم في زراعة الخضروات وك

والبساتين، وخاصة الحمضيات ومن مالكھا حسين عبد الھادي وأبناؤه 
.وأخوه محمود

عرابة  .٢
ومن 

توابعھا 
بيرالباشا 

ووادي 
دعوق 
 .والحفير

شكلت عرابة مركز مديرية ناحية الشعراوية الشرقية إبان الحكم العثماني، 
جعت في ظل االنتداب البريطاني واشتملت ملكية األسرة على جميع ثم ترا

أراضيھا، وتركزت في سھلھا المعروف بسھل عرابةوعلى وجه التحديد 
. المنطقة الممتدة من جسر يعبد إلى مشارف مثلث شھداء الجيش العراقي

تمكنت ١٩٥٥وفي أثناء العمليات الميدانية للجان التسوية األردنية عام
ألف دونم من أراضي السھل بالرغم عمليات )١٤(ن تسجيل األسرة م

التنازل التي قامت بھا من قبل، باإلضافة إلى التالل المحيطة بعرابة 
والبيوت القائمة في الحارة الشرقية، ومن مالكھا حسين، ومحمود عبد 

، شھدت أراضيھا قيام ثالث قرى، ١٩٤٨الھادي وأوالدھم وبعد نكبة عام 
نسبة إلى بير حافظ باشا عبد الھادي، ووادي دعوق،  وھي بير الباشا

والمنصورة إلى الجنوب من محطة عرابة أما الحفيرة فقد شھدت قيام أول 
مطحنة آلية تعمل بالبخار في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأقيمت 
باالشتراك مع فليب بارتوليادوس الفرنسي من أھالي عكا، وذلك بإشراف 

بلوتسكي من أھالي مدينة اوديسا الروسية، وكانت بيد سعيد  اليھودي فران
.محمد الحسين، وأخيه حافظ باشا عبد الھادي

                                                 
، جنين:  كز اإلدارية وھيالمواقع مرتبة حسب التبعية اإلدارية لھا في العھد العثماني وكثافتھا في محيط المرا  )٧٠٧٠(

  .  يافا، حيفا، طولكرم، نابلس
، ٨جنين(. )٢٣٤-١٢٩، ٣٥ص، ٥جنين. ()٨٥، ٥٠، ٤٤، ٣٠، ٢٤، ٤ص، ٤جنين(. )٣- ١ص، ١جنين(  )٧١٧١(

، ١٤جنين(. )١٥١، ١٣٥-١٣٤، ٤٣ص، ١٠جنين. ()٨٨- ٨٧، ٢٥، ٢١ص، ٩جنين(. )٣٩، ٢٨- ٩ص
، ١٤جنين . ()٨٤ -٨١، ٢٩، ٢١- ٢٠ص، ١٣نجني(. )١٨٣، ١٢٧- ١٢٠، ٦٦، ٦٠، ٣٢، ١٧، ١٤- ٧ص
، ٢٢جنين(. )٧٨، ٥٣-٥٢ص، ١٨جنين(. )٢٧ص، ١٧جنين.  ()١٨٤- ١٨٢ص، ١٦جنين(. )٥٤، ٧ص
، ١٥نابلس(. )٢٤-١١ص، ١٠نابلس . ()٣١٦-٣١٢ص ، ٩نابلس(. )٦٠- ٥٩ص، ٢٨جنين(. )٩٢-٩١ص
. )٣٧ص، ٤١نابلس. ()٢١٩ص، ٤٠نابلس. ()٥٨ص، ٣٢نابلس(. )٧٣٨-٧٣٧ص، ١٧نابلس(. )٨ص

. )١٤٤- ١٤٢ص، ٣٢١القدس(. )١٢٢، ٤٢، ٣٧-٣٣ص، ٥٠نابلس(. )٢٨٨ص، ٤٥نابلس (
، ١٧١٩الكرمل. ٥ص، ١٥٨٥الكرمل. ٢ص، ١٥٠٩الكرمل . ٣ص ، ١٥٠٨الكرمل. ٣ص، ١٥٠١الكرمل(

ملفات بلدية نابلس . ()٥ص، ١٥٢٩فلسطين . ٣ص، ١٣٤٢فلسطين.  ٣ص، ١٣١٦فلسطين(. )٤ص
، محمد رحال، مقابلة(. )١٦/١٢/١٩٩٨، رشاد سليمان، مقابلة(. )٤٢ص، ٢٧/٦. ٢٧ص، ٢٧/٢، العثمانية

، مقابلة. ()م٢٠/١١/١٩٩٩، فتحي الطاھر، مقابلة(. )٢٥/١/١٩٩٩، احمد اسعد، مقابلة. ()١٩٩٩/ ١١/١١
/ ٢٧/١، رشيد العمري، مقابلة(. )م٨/٤/١٩٩٩، رسمية ذياب، مقابلة(. )م١١/١٩٩٩/، محمد حمارشة

، الدباغ. ()م٢٠٠٥/ ١/ ٨، باسم عبد الھادي، مقابلة. ()م١/٦/٢٠٠٠، محمد دحبور، ةمقابل(. )م٢٠٠٠
، ٦١، ٣٨ص، ١٩٩٨، الحزماوي(. )٢٠٩، ١٠١-١٠٠ص، ١٩٨٦، افنيري(. )٣١٧ص، ٥ج، ١٩٧٢
.  )١٠٧ص، يونس(. )٤٠٦، ٣٥٢- ٣٥١، ١٩٩٩، غنايم(. )١٩٤- ١٩٣ص، ١٩٩٨، الدوماني(. )٣١١

  )(Grannot,1952,,P.  81.  )٧٣ص، ١٩٩٤، مرعي(
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  )٢(تابع جدول رقم ... 

قضاء  الموقع الرقم
 جنين

 مالحظات

تقع عند الطرف الشمالي لسھل عرابة، وال تزال نسبة كبيرة منھا بيد  كفيرت .٣
اللھا من خالل المزارعين المقيمين فيھا األسرة إلى يومنا ھذا، ويتم استغ

 .١٩٤٨والوافدين بعد نكبة عام

سيطرت ملكية آل عبد الھادي على األجزاء الجنوبية الشرقية من أراضيھا  يعبد .٤
الممتدة في سھل عرابة، وقد قام آل عبد الھادي بنقلھا إلى أبناء عمومتھم آل 

واخر العھد العثماني، الطاھر بعد ھجرتھم واستقرارھم في القرية في أ
 .ومنھا أم القراقع والظھر والحلحية

تقع إلى الغرب من عرابة وتمتد جميع أراضيھا في مناطق التالل، وكانت  فحمة .٥
تعد في عداد االقطاعات التي منحتھا الدولة العثمانية لألسرة وأخذت عليھا 

وتسجيلھا  ،١٨٦٩حق القرار عند انطالق حملة المسح والتسجيل العثمانية 
 .بموجب التسوية األردنية، وما تزال مساحات واسعة منھا في أيديھم

تقع عند الطرف الشرقي لمرج ابن عامر وقد استحوذت ملكية األسرة فيھا  زرعين .٦
من أراضيھا ونتيجة لخصوبتھا وجودة إنتاجھا %٨٥على ما يقرب من

ه حافظ ومن مالكھا توفيق محمد الحسين وأخو"عروس المرج"عرفت ب
 .باشا وأوالد عبد الكريم اليوسف

تقع إلى الجنوب الشرقي من جنين في ناحية بني حارثة وكانت أراضيھا بيد  المغير .٧
 .محمود بيك عبد الھادي وأوالده

تقع كل من صير والكفير إلى الجنوب من جنين بينما تقع تلفيت إلى الجنوب  صير .٨
بد الكريم اليوسف والحاج حيدر الشرقي من جنين وكانت أراضيھم بيد ع

عبد الھادي وقد تنازال عنھا لصالح آل ارشيد لدفع تكاليف مقاضاة حافظ 
 . باشا عبدالھادي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 الكفير .٩

 تلفيت .١٠

تقع إلى الجنوب الشرقي من جنين وقد ضمھا آل ارشيد إلى ممتلكاتھم في  تنين .١١
 .يرالكفير وص

تقع إلى الغرب من جنين عند المشارف الشمالية الشرقية لسھل عرابة  برقين .١٢
 .وتتركز أراضيھا في السھل

السيلة  .١٣
 الحارثية

تقع إلى الشمال الغربي من جنين وتتركز أراضيھا في سھل مرج ابن عامر 
وكانت ملكيتھا بيد توفيق احمد محمد حسين عبد الھادي وسليم احمد محمد 

 .ين عبدالھادي وتمتد في مقسم أراضي الجوانيةحس
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قضاء  الموقع الرقم
 جنين

 مالحظات

تقع إلى الغرب من جنين عند المشارف الشمالية لسھل عرابة والى جانب  كفرقود .١٤
األراضي امتلكت األسرة بيتا فيھا وكان بيد محمود بيك عبد الھادي وأوالده 

يتون المھلل وكان بيد محمد حسين عبد الھادي من سكان جنين باإلضافة لز
 .وبيت بيد محمد عبد الھادي مع أراضي الحداوية

تقع إلى الشمال من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة وقد امتلكت  عرانه  .١٥
فدان أو ما يوازي النصف ومن بين مالكھا )١٤(األسرة فيھا ما يقرب من 

 .د الھاديحافظ باشا عب

  عربونة .١٦

 برغشة

تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وقد اشتملت ملكية األسرة فيھا 
من إجمالي %٧٥قيراط أي ما يوازي)٢٤(قيراط من اصل )١٨(على

مساحة القرية السھلية والوعرية والى جانب األراضي امتلكت األسرة 
عساف من  مجموعة من العقود والمخازن واإلسطبالت وشاركھم فيھا آل

األخرى ألھل البلد وال تزال ملكيتھم )٣(قراريط وال)٣(أھالي عرابة ب
أما برغشة فھي خربة صغيرة تقع إلى الجنوب من .قائمة إلى يومنا ھذا

عربونة وتعد من ملحقاتھا وتشتمل على آبار ومياه وبيادر وحواكير 
 .وأشجار زيتون وصبر

بيد فخري راغب محمد حسين عبد الھادي تقع إلى الغرب من جنين وكانت  فراسين .١٧
وراغب ورؤوف عبد الھادي ويتم عمرانھا في الوقت الحاضر موسميا في 
فصلي الشتاء والربيع من قبل بعض مربي المواشي بھدف االستفادة من 
مراعيھا الخصبة وبعض الكھوف واآلبار الصالحة لالستعمال ويقوم على 

 .ن وال تزال بيد األسرة إلى يومنا ھذازراعتھا أھالي قرية قفي

تقع إلى الشمال من جنين، وتعد في عداد قرى ناحية بني حارثة وكانت  الجلمة .١٨
أراضيھا بيد أمين احمد محمد الحسين عبد الھادي وقد اشتملت على فدانين 

 .قرش)٣٢٧٠٠(تم شراؤھما بقيمة

رى ناحية بني حارثة وقد طاولت تقع إلى الشمال من جنين وتعد في عداد ق مقيبلة .١٩
ملكية األسرة اآلبار والبيادر والمراعي بما فيھا زاوية القرية إلى جانب 
األراضي ومن مالكھا أمين محمد حسين عبد الھادي الذي امتلك فيھا 

 .دونما)٤٧٥٠(

تقع إلى الشمال من جنين وتعد في عداد قرى ناحية بني حارثة وقد اشتملت  صندلة .٢٠
 األسرة على معظم أراضيھاملكية 
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قضاء  الموقع الرقم
 جنين

 مالحظات

تقع إلى الجنوب الشرقي من جنين وتعد في عداد قرى مشاريق الجرار، وقد  جلقموس .٢١
دونم من أراضيھا ومن أھم المواقع )٢٠٠٠(اشتملت ملكية األسرة على 

بيد حيدر يوسف سليمان حسين  التي كانت بأيديھم ارض الھوامد، وكانت
 .عبد الھادي

بيت  .٢٢
 ياروب

 وقدتقع إلى الجنوب الغربي من جنين وتعد في عداد قرى مشاريق الجرار 
من  صادرةبموجب حجة شرعية ١٨٧٠انتقلت إلى أيدي آل عبد الھادي عام 

 .محكمة نابلس الشرعية وال تزال بعض نطاقاتھا بيد األسرة إلى يومنا ھذا

تقع إلى الجنوب الغربي من جنين وتعد في عداد قرى مشاريق الجرار وقد  الجربا .٢٣
بموجب حجة شرعية صادرة ١٨٧٠انتقلت إلى أيدي آل عبد الھادي عام 

من محكمة نابلس الشرعية وال تزال بعض نطاقاتھا بيد األسرة إلى يومنا 
 .ھذا

في عداد ناحية بني حارثة تقع إلى الشمال الغربي من جنين وكانت تعد  اليامون .٢٤
 .وتتركز أراضيھا في سھل المرج

تقع إلى الجنوب من مدينة جنين وكانت تعد في عداد قرى مشاريق الجرار  سيريس .٢٥
 .ومن مالكھا محمود عبد الھادي

تقع إلى الغرب من جنين وتتركز أراضيھا في مناطق التالل الممتدة بين  زبدة .٢٦
جبال الشرقية وقد انتقلت ملكيتھا إلى آل الطاھر السھل الساحلي وسلسلة ال

 . من أھالي يعبد وال تزال في أيديھم

دير  .٢٧
 ابوضعيف

 تقع إلى الشرق من جنين 

 .قرية ناشئة تقع بين قريتي الناعور وزرعين كارا .٢٨

 .قرية ناشئة تقع إلى الجنوب الغربي من طوباس كشدة .٢٩

بي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية الشعراوية تقع إلى الجنوب الغر كفراعي .٣٠
 .الشرقية

تقع إلى الجنوب الغربي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية الشعراوية  عجة .٣١
 .الشرقية
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 جنين

 مالحظات

 .الجرار مشاريق ناحية عداد في تعد وكانت جنين من الغربي الجنوب إلى تقع عنزة .٣٢

 .تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة تمرة .٣٣

 .تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة الناعورة .٣٤

تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة  الطيبة .٣٥
 .احمد محمد الحسين وابنه سليم عبد الھاديومن مالكھا 

 .تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة الطيرة .٣٦

تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة،  نورس .٣٧
ك وقد امتلكت األسرة ربع مساحة القرية، وكان يعرف باسم ربع محمود بي

عبد الھادي، والى جانب ذلك امتلكت األسرة طاحونة الجسر، وقد نقلھا 
، وطاحونة المنشية التحتا ١٩١٢ورثته من أوالد عبد الرحيم إلى آل سرسق

والمنشية الفوقا القائمتين على نھر الجالود، ومن مالكھا سعيد وعبد الرحمن 
 ولدا حسين عبد الھادي وقد نقل جزء منھا إلى آل سرسق 

تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة،  قومية .٣٨
مالكھا أوالد نجيب حسين صالح حسين عبد الھادي من أھالي عرابة 

 .وقد كانت ملكيتھا باالشتراك مع آل الريس.المتوطن في مدينة حيفا

 .ناحية بني حارثةتقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد  الزراعة .٣٩

 .تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة شطة .٤٠

تقع على مجرى نھر الجالود إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في  الطواحين .٤١
 .عداد ناحية بني حارثة

 .ية بني حارثةتقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناح ديرغزالة .٤٢

 .تقع إلى الشمال الغربي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة كفردان .٤٣

 .تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية بني حارثة المزار .٤٤

تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين ومن أھم األراضي التي امتلكتھا  قباطية .٤٥
ون وخانق قباطية ومن مالكھا سعيد وحافظ وأمين أوالد محمد أراضي اللت

 .حسين العبد الھادي
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قضاء  الموقع الرقم
 جنين

 مالحظات

 .تقع إلى الشرق من عرابة عند المشارف الجنوبية لسھل عرابة مركة .٤٦

د ناحية بني حارثة تقع إلى الشمال الشرقي من جنين وكانت تعد في عدا االشرفية .٤٧
وكانت تعرف باسم أشرفية آل عبد الھادي لتمييزھا عن غيرھا من المواقع 

 .التي تحمل نفس االسم

تقع إلى الجنوب الغربي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية مشاريق  الفندقومية .٤٨
 .الجرار

ية الشعراوية تقع إلى الشمال الغربي من جنين وكانت تعد في عداد ناح أم الفحم .٤٩
الشرقية وباإلضافة لألراضي امتلك آل عبد الھادي طاحونة اللجون القائمة 

 . في خربة اللجون من ملحقات أراضي أم الفحم

تقع إلى الشمال الغربي من جنين وكانت تعد في عداد ناحية الشعراوية  عانين .٥٠
 .الشرقية

باقة  .٥١
 الشرقية

من ملحقات قضاء جنين في العھد  تقع إلى الغرب من جنين وكانت تعد
 .العثماني

نزلة  .٥٢
 عيسى

تقع إلى الغرب من جنين وكانت تعدمن ملحقات قضاء جنين في العھد 
 .العثماني

تقع إلى الغرب من جنين وكانت تعد من ملحقات قضاء جنين في العھد  قفين .٥٣
 .العثماني

لواء  نابلس .٥٤
 نابلس

اري للواء نابلس في العھد شكلت مدينة نابلس المركز اإلد
العثماني، وقد اشتملت ملكية األسرة فيھا على ثالثة قصور 

 .وعدد من البيوت والمعاصر ومصبنة ومئة دكان وسجن

من أراضيھا في حين %٥٠تقع إلى الشرق من نابلس وقد امتلكت األسرة سالم .٥٥
الھادي امتلك أھالي القرية النصف الثاني وكانت ملكيتھا بيد يوسف عبد 

 .وابنه يعقوب من بعده

تقع إلى الشرق من نابلس وما تزال ملكية األسرة في القرية قائمة إلى يومنا ديرالحطب .٥٦
 .ھذا ولم تجر عليھا تنازالت كبيرة
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قضاء  الموقع الرقم
  نابلس

 مالحظات

  طلوزة .٥٧

 

ا على ما يقرب تقع إلى الشمال من نابلس وقد اشتملت مساحتھ
دونم وتتركز على مجرى وادي البادان وقد اشتملت ملكية )٦٠٠٠٠(من

األسرة على نسبة كبيرة منھا، ومن ملحقاتھا قرية البادان والفارعة 
والنصارية والعقربانية والفروش وعين شبلي وھي قرى ناشئة أعيد 

ر المياه اعمارھا في فترة التنظيمات العثمانية وكان استتباب األمن وتواف
وجودة المناخ الشبه غوري وخصوبة التربة من أھم العوامل المشجعة على 
إعمارھا من جديد وقد ساھم في ذلك أھالي طلوزة والقرى المجاورة مثل 

باإلضافة إلى المھاجرين الوافدين من .سالم وطمون وبيت دجن وغيرھا
 .١٩٤٨األراضي المحتلة عام

 .الھادي عبد يوسف الكريم عبد بيد أراضيھا وكانت بلسنا من الجنوب إلى تقع تلفيت .٥٨

تقع إلى الجنوب من نابلس وكانت أراضيھا بيد عبد الكريم يوسف عبد  جالود .٥٩
 .الھادي

طاحونة تقع على سيل وادي الباذان بين قريتي الفارعة وطوباس، وكانت  الطمونية .٦٠
 .بيد محمود عبد الھادي

ب من نابلس وقد اتخذ منھا احمد القاسم الجماعيني مركزا تقع إلى الغر بيت وزن .٦١
متقدما نحو مركز الحكومة في نابلس وذلك بدال من مركزه التقليدي القائم 
في قرية جماعين إلى الجنوب الغربي من نابلس في العقد الثالث من القرن 
التاسع عشر وال تزال قلعته الحصينة قائمة إلى يومنا ھذا ومن المرجح أن 

نتيجة لقيادته ١٨٣٤تغلغل آل عبدالھادي فيھا جاء بعد إعدامه في دمشق عام
 .التمرد الشعبي على السلطة المصرية

 .تقع إلى الغرب من نابلس كفرقدوم .٦٢

 .تقع إلى الشرق من نابلس بالطه .٦٣

دونم وقد تم )١٠٠٠(خربة تقع في منطقة الغور وتبلغ مساحتھا ما يقرب من المريغات .٦٤
ضمن النشاط ١٩٦٧سيطرة عليھا من سلطات االحتالل بعد عامال

 .االستيطاني

يقع إلى الجنوب من نابلس على الطريق الرئيس الواصل بين نابلس  خان اللبن .٦٥
 .والقدس



 "م١٩٦٧-١٨٠٤ملكية آل عبد الھادي في فلسطين " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٢(تابع جدول رقم ... 
قضاء  الموقع الرقم

  طولكرم
 مالحظات

ولكرم أو بني صعب في شكلت مدينة طولكرم المركز اإلداري لقضاء ط طولكرم .٦٦
العھد العثماني وقد امتلكت األسرة فيھا مجموعة من البيارات ومنھا بيارة 

 .بيرين وارض الجسر وكانت بيد عبد الكريم يوسف عبد الھادي

تقع إلى الشمال الغربي من طولكرم وقد ظلت بيد األسرة حتى العقد السادس  صيدا .٦٧
 .من القرن العشرين

 . ١٩٣٤ى الشمال من مدينة طولكرم وقد بقيت ملكيتھم فيھا حتى عامتقع إل عتيل .٦٨

 .العراربة خربة باسم تعرف كانت أنھا المرجح ومن عتيل من الغرب إلى تقع كفرسبت .٦٩

 .تقع إلى الشمال الغربي من طولكرم شويكة .٧٠

 .تقع إلى الشمال من طولكرم قاقون .٧١

م ومن المرجح أن ملكيتھا قد تركزت في تقع إلى الشرق من طولكر عنبتا .٧٢
 .أراضيھا الخصبة الممتدة في السھل الساحلي

قضاء  حيفا .٧٣
 حيفا

شكلت مدينة حيفا المركز اإلداري لقضاء حيفا إبان العھد 
ملت ملكية األسرة فيھا على البيوت والدكاكين تالعثماني واش

 .ومنھا بيت سعيد محمد حسين عبد الھادي

 .١٩٣٠ عام حتى الھادي عبد أمين بيد وظلت حيفا من الشرقي الجنوب إلى تقع المزرعة .٧٤

 .١٩٣٠ عام حتى الھادي عبد أمين بيد وظلت حيفا من الشرقي الجنوب إلى تقع الرامة .٧٥

 .تقع إلى الجنوب الشرقي من حيفا وظلت بيد عبد الھادي قاسم عبد الھادي كفرقرع .٧٦

 .احلي إلى الجنوب الشرقي من حيفاتقع في السھل الس كركور .٧٧

وادي  .٧٨
 عارة

تقع إلى الجنوب الشرقي من حيفا وتعرف في بعض األحيان باسم عيون 
األساور وما تزال تعرف باسم خربة آل عبد الھادي أو المقايل وتشتمل على 
خرائب قديمة استخدمھا مربو الحيوانات إبان مواسم الرعي وكانت بيد 

 .بد الھاديأوالد قاسم محمد ع

 . تقع إلى الجنوب الشرقي من حيفا بيدوس .٧٩

قضاء  يافا ٨٠.
 يافا

شكلت مدينة يافا المركز اإلداري لقضاء يافا في العھد العثماني، 
 .وقد تركزت جميع أراضيه في السھل الساحلي
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  المساحة  .ب

ادي د الھ ة آل عب دينا حول مساحة ملكي ين أي وافرة ب ا و، تتضارب البيانات المت ا فيھ ك بم ذل
ت الحاضر ي الوق م ف رة ووكالئھ اء األس ن أبن تقاة م ات المس د صالح ، البيان دمتھم محم ي مق وف

ا ا يقرب من خمسين عام ويعزى ، دحبور من اھالي عرابة الذي عمل وكيال لھم في اراضيھم م
ي دوائ وافرة ف طين المت ابو الخاصة بفلس اتر الط تخدام دف ى اس ود المفروضة عل ى القي ك إل ر ذل

بھا نظرا ، وعدم القدرة على االحاطة، واسطنبول، في كل من عمان، الطابو الفلسطينية وخارجھا
ة العظمى من ، وقلة خبرة اآلباء واألحفاد بما بناه اآلباء واألجداد، لسعة انتشارھا اد الغالبي واعتم

ة ابو العثماني م الط ه نظ ذي أقرت ين ال دأ التخم ى مب احته عل د مس ي تحدي ا ف ة تشجيع  ،نطاقاتھ بغي
ى من ضرائب التسجيل ، المتصرفين باألرض على العمل الزراعي الي تقاضي الحد األدن وبالت

ا االقتصادي  م ثقلھ را لصالحھا بحك تغلته األسرة استغالال كبي ذي اس ة ال واإلنتاج لصالح الخزين
ان المس ى لج وذ عل ن سطوة ونف ته م ا مارس عبية وم مية والش اط الرس ي األوس اعي ف ح واالجتم

أي  ة ب ا بالمساحات الحقيقي ات متواضعة ال يمكن مقارنتھ والتسجيل التي غالبا ما وضعت تخمين
، الملكية" القواشين" ومنھا سندات، وجه من الوجوه ومما يؤيد ذلك ما زودتنا به المصادر األولية

الي ، والمخططات البريطانية واألردنية ة الموجودة بحوزة فوزي إبراھيم الحاج محمد من أھ قري
يس من " الزراعة"حيث بينت أن قطعة ارض ، جالود ة ل د حددت بحدود طبيعي ة ق ة للقري التابع

ريم اليوسف ب، السھل إخفاؤھا ، م)٧.٣٥٤(ـ أو تحريكھا أو تجاوزھا وخمنت في محضر عبد الك
" مراح عقبة مقسم"دونم كما خمنت خمنت أراضي  )١٥٠٠( في حين وصلت مساحتھا الميدانية

الجوا ، )٧٢( دونم )٤.٥٩٧(ـ دونم ب )٥٠٠(البالغة احثون المحدثون ممن ع ه الب وھو ما لم يلتفت ل
  .مسالة الملكية العقارية في فلسطين

ة رن العشرين، وترجع أقدم بيانات عن الملكي ى النصف األول من الق د ، إل ى ي وجاءت عل
دوائر الصھيونية الخاصة باأل، "Granott" جرانوت حيث ، راضيأحد خبراء األراضي في ال
درھا ب م )٦٠٠٠٠(ـ ق ات المفصلة، )٧٣(دون اب البيان ة، وإزاء غي ذا، حول الملكي ا ھ ى يومن ، حت

ة  ات العقاري الة الملكي الجوا مس ن ع دثين مم احثين المح ات المرجع الرئيسي للب ك البيان غدت تل
  .)٧٤(واالستيطان الصھيوني في فلسطين

وت ات جران ذھا Granott" إال أن بيان د ال يمكن أخ ى محمل الج ا ، عل د مقارنتھ ك عن وذل
ى األرض ة عل ا الميداني دة ووقائعھ ات المؤك بعض البيان ي أقصى ، ب ة ف ع القائم ا المواق ا فيھ بم

ة ل التقليدي ن المعاق دة ع ا البعي ين، أطرافھ ا زرع الود، ومنھ الم، وج ارة، وس ي ، ووادي ع الت
ى ة عل ا الملكي تحوذت فيھ م )٦٣٠٠٠( اس ات. دون ي، والبيان رق  الت ن المستش ل م ا ك ا بھ زودن

                                                 
الود، ، جولة ميدانية(  )٧٢٧٢( ة(.  )م١٥/٤/٢٠٠٤ج د، ، مقابل وزي الحاج عب ند تسجيل صادر (.  )٢٥/٨/٢٠٠٤ف س

نة، ٤٦وھي بحوزة فوزي إبراھيم الحاج عبد ٢٠/٤/١٩٤٧والثاني عن حكومة عموم فلسطين.  ١٩٥١عام  س
  .  )قرية جالود

)٧٣)٧٣(  Granott, PP.  81)(  
) ١٨ص سميث،(.  )١٩٦-١٩٥ص.  م١٩٩٧ كنو، جاك،(.  )٦١الحزماوي، ص(  :كل من التاليةقارن بين   )٧٤)٧٤(

Stten, PP.  223-224) (Granot, PP.  81)(  
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ة، "Jssen"الفرنسي جوسين  ي عراب ان األسرة ف تقاھا من أعي ي اس رن ، الت ي عشرينيات الق ف
وتقضي ، من بيانات ١٩٩٠-١٩٥٠الذي عمل وكيال لألسرة بين، ومحمد صالح دحبور، الماضي

ى  د اشتمل عل م )٢٠٠٠٠٠(أن ما امتلكته األسرة في قرية عرابة ومحيطھا ق ات ، )٧٥(دون والبيان
ة ة والبالغ ة اإلجمالي تية حول مساحة الملكي افظ اش د اللطيف ح ا عب ي أفضى بھ  )٦٧٧٠٠٠( الت

  .)٧٦(وكان قد استمدھا من موظفي دائرة األراضي في نابلس في ثمانينيات القرن الماضي، دونم

ين  ات جوس ذنا بيان ا أخ ور، "Jssen"وإذا م د، ودحب ل الج ى محم ار ، عل ي ضوء االنتش ف
ا للمساحات الصغيرة، ونزعة األسرة المفرطة نحو التملك، اسع للملكيةالو خارج ، وعدم التفافتھ

ادان ي حوض الب ة ف واحين القائم دن والط ار الم الود، إط ازالت ، والج ن تن ا م رى عليھ ا ج وم
ا )٢( فإن استخدام معامل الضرب، خارجية تلمس مالمح أبعادھ با ل امال مناس وإن . لھا يصبح مع
ى للمساحة في حين تشكل  )٤٠٠٠٠٠(امل الضرب النتائج مع د أن تشكل الحد األدن م الب دون

تية ال ف اش د اللطي ات عب ا )٦٧٧٠٠٠(بيان ى لھ د األعل م الح اييس ، دون ل مق ت ك ذلك حطم وب
  )٣( ومما يؤيد ذلك بيانات الجدول رقم، المقارنة مع الملكيات المحلية األخرى

  .)٧٧(م١٩٦٧- ١٨٠٤ملكية أسرة آل عبد الھاديالبيانات المتوافرة حول   :)٣(جدول 

 الموقعالرقم
 /المساحة

 مالحظات دونم

 .م١٩٥٧حسب مسوحات التسوية األردنية  ١٤٠٠٠ جنين .١

من المرجح أن مساحة األسرة في القرية قد فاقت  ٤٠٠٠٠ عرابة .٢
دونم قبل أن تؤثر بھا التنازالت التي أجرتھا  )٤٠٠٠٠(ـآل

قيام القرى المجاورة باستعادة األراضي و١٩٢٢عليھا بعد عام
 .    التي فقدتھا في العقود الماضية

  ٤٥٠٠ فحمة .٣

من المرجح أن مساحة األسرة قد فاقت ھذه المساحة وذلك قبل  ٥٠٠٠ يعبد .٤
 .التنازل عنھا آلل الطاھر وغيرھم من أھالي القرية

  ٢٠٠٠٠ زرعين .٥

  ٦٥٠٠ فراسين .٦

                                                 
  )(Jussen,P.  132 )م١/٦/٢٠٠٠، محمد دحبور، مقابلة(  )٧٥٧٥(
  .  )م١١/١٠/٢٠٠٤، عبد اللطيف اشتية، مقابلة(  )٧٦٧٦(
  .  )٢( راجع مصادر ومراجع الجدول رقم  )٧٧٧٧(



 ٤٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمين أبو بكر
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 )٣(م تابع جدول رق... 

 الموقعالرقم
 /المساحة

 مالحظات دونم

 الجربا .٧
بيت 

 ياروب

حسبت مساحتھا على أساس مساحة الفدان الرومي الذي  ٢٠٠٠٠
 .٨ .دونم)٥٠٠- ٢٥٠(تتراوح مساحته ما بين

  ٢٠٠٠ كفردان .٩

  ١٥٠٠ كفرقود .١٠

  ٩٠٠ عجة .١١

وادي  .١٢
 عارة

ھذه القرية قد فاقت  من المرجح أن ملكية األسرة في ١٠٠٠٠
دونم ومما يؤيد ذلك أن األسرة ظلت تمتلك  )١٠٠٠٠(آل

مساحات واسعة من األراضي بالرغم من تنازلھا عن 
 .١٩١٠دونم عام )١٠٠٠٠(

  ٥٠٠٠ سالم  .١٣

  ٨٠٠٠ مقيبلة .١٤

أحاطت أراضي عرابة بما فيھا أراضي آل عبد الھادي  ٧٠٠ كفيرت .١٥
جھات مما أدى إلى صغر حجم بأراضي كفيرت من جميع ال

 .مساحتھا مقارنة بالقرى األخرى

 .حسبت على أساس مساحة الفدان ٢٠٠٠ المحفر .١٦

حسبت على أساس مساحة الفدان الذي وصلت مساحته في  ٢٨٥٦ عرانة .١٧
 دونم )٢٠٤(القرية

  ١٥٧٥٠ عربونة .١٨

  ١٦٠٠٠ جالود .١٩

  ٢٢٠٠ جلقموس .٢٠

  ٦٠٠ اليامون .٢١

  ٧٠٠٠ تلفيت  .٢٢

  تنين .٢٣

  ١٢٠٠٠ زبدة .٢٤

  ١١٠٠٠ االشرفية .٢٥
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

 الموقعالرقم
 /المساحة

 مالحظات دونم

من المرجح أن مساحة األسرة قد فاقت ھذه المساحة والتي  ١٠٠٠٠ طلوزة .٢٦
وصلت بامتدادھا األراضي المروية المحيطة بسھل الباذان 

. لجبلية المطلة عليه الصالحة وغير الصالحةوالسفوح ا
 للزراعة

دير  .٢٧
 الحطب

١٥٠٠  

  ٣٠٠٠ صندلة .٢٨

من المرجح أن ملكية األسرة قد وصلت أراضي القرية  ٥٠٠٠ صيدا .٢٩
 . الممتدة في السھل الساحلي

  ٤٣٠٠ الكفير .٣٠

  ١٣٠٠٠ صير .٣١
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وان ، وصلت ملكية آل عبد الھادي ذروة مجدھا في مطلع العشرينيات من القرن الماضي
وجاء ذلك وفق ، قد اقتصرت على المبايعات الداخلية، منذ تأسيسھا، التي جرت عليھا، التنازالت

ف توجھات اقتصادية وتقاليد اجتماعية محكمة تقضي بعدم نقل أي جزء من الملكية للخارج بھد
. والعمل على منافستھا، وكشف أسرارھا، منع أية عناصر خارجية من التغلغل في أوساطھا

وعمال بذلك حرصت على حصر الغالبية العظمى من عالقات الزواج والمصاھرة فيما بينھا 
مما أدى إلى شيوع مظاھر ، للحيلولة دون تسرب شيء من الملكية للخارج عن طريق اإلرث

وھو ما دفع األجيال المتأخرة إلى توسيع دائرة ، ي بعض األحيانوراثية غير محمودة ف
  .)٧٨(المصاھرات للتخلص منھا

                                                 
  .  )م٢٠٠٥/ ٢٩/١ھاشم عبد الھادي، ، مقابلة( .  )م٨/١/٢٠٠٥، باسم عبد الھادي، مقابلة(  )٧٨(



 ٤٨٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمين أبو بكر

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي  تجاوز آل عبد ١٩١٠وفي عام  ة الت ر المعلن ة غي الھادي السياسة االقتصادية واالجتماعي
ازالت خارج ، انتھجوھا في تعاملھم مع الملكية العقارية بصورة عامة إجراء بعض التن وأخذوا ب

د، )٧٩(ةاألسر ه أوالد قاسم عب ام ب ذي ق ر ال ازل الكبي ي التن ذا ف ى ھ اتھم  ويتجل ادي عن ممتلك الھ
ة  ارة والبالغ ي وادي ع ة ف م )١٠٠٠٠(القائم ه ، دون ذي قدم ادي ال راء الم أة اإلغ ت وط تح

رة ة الصھيونية، السماس ى الحرك ا إل ة نقلھ ام، )٨٠(بغي ور ع ة كرك ك أراضي قري ي ذل ا ف  وتالھ
٨١(١٩١٢(.  

نظرا لسعتھا من ، ولم تدفع بھا نحو االنحدار، ھذه التنازالت لم تؤثر على بنية الملكية إال أن
ى  ة األول ا من مساحات في ظل الحرب العالمي ا أضيف إليھ ة ١٩١٨-١٩١٤ناحية وم من ناحي

ى ، وما تمخض عنھا من ظروف صعبة إزاء إعالن للنفير العام، ثانية ادرين عل وسوق الشبان الق
ل الزراع الالعم ادين القت ى مي راد، ي إل راب الج زو أس ات، وغ يوع المجاع اف، وش ، والجف

ي، واألمراض الجارفة ود الحرب ة المجھ واحتالل ، ومصادرة الحيوانات العاملة وتسخيرھا لخدم
ي ١٩١٧/١٩١٨ الجيش البريطاني فلسطين ادة ألَْنب ام العسكرية "Allenby"بقي  ،وفرض األحك

ا ا محط اھتم ا جعلھ و م ا وھ ميعليھ عبي والرس تويين الش ى المس ع عل ة  م الجمي ي ظل األزم ف
  .)٨٢(االقتصادية الخانقة التي عانت منھا الغالبية العظمى من السكان

م تستمر طويال ، ومن الجدير بالذكر أن فترة التماسك التي تمتعت بھا الملكية منذ تأسيسھا ل
ا  ففي العشرينيات من القرن الماضي، في ظل االنتداب البريطاني أخذت عوامل الھدم تعصف بھ

ى ، وتدفع بھا نحو انحدار اء األسرة عل ا أبن ي أجراھ ازالت الت ك من خالل التن وغالبا ما جاء ذل
ة  وكالء والھب زارعين وال ين والم األرض عن طريق البيع لطالبيھا من التجار والسماسرة المالك

  .  للمؤسسات الخيرية كالمساجد والمدارس

ين ، وفي مقدمتھا الخالفات الداخلية، في عدة مجاالت وتتمحور عوامل الھدم ي تفجرت ب الت
اج واإلرث ات، حين وآخر بين األبناء واألحفاد على تقاسم اإلنت اء ، فالخالف ين أبن دمت ب ي احت الت

ة ، ١٩٣١عبد الكريم يوسف عبد الھادي عام  الود البالغ ة ج تالك أراضي قري  )١٦٠٠٠(على ام
 )٩٥٠(جنيه فلسطيني و )٤١٧( مقابل، رية إلى أيدي مصطفى البشناققد دفعت بملكية الق، دونم
الذي اتخذ من بيت يوسف ، شيخ القرية إبراھيم الحاج محمد العبد، نقلھا مصطفى بدوره إلى، مال

  .)٨٣(عبد الكريم عبد الھادي القائم في القرية مقرا له

                                                 
  .  )٣٧- ٣٣، ص٥٠نابلس(  )٧٩(
  .  )٥ص، ١٥٨٥الكرمل(  )٨٠(
  .  )١٠١- ١٠٠افنيري، ص(  )٨١(
  .  )١٥٦- ١٣١ابوبكر، ص(.  )٥ص، ٧٣٢ الجامعة االسالمية(  )٨٢(
د(  )٨٣( اج محم وزي الح ة، ف ي (.  )م٢٥/٨/٢٠٠٤، مقابل ابلس ف راء ن رة إج ن دائ ادر ع جيل ص ند تس س

اني ().  م٢١/١١/١٩٣٥ داب البريط ة االنت ن حكوم ادر ع جيل ص ند تس ت ٢٠/٤/١٩٤٧وس م تح
ة (.  )١٠١/٤٧رقم ة األردني د .  م٢٩/١١/١٩٥٥وسند تسجيل صادر عن الحكوم راھيم عب وزي إب بحوزة ف

  .  )الحاج محمد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ات بھدف أن سلطات االنتداب البريطاني سعت إلى تعزيز م، ومما الشك فيه ذه الخالف ل ھ ث
ة ة الفلسطينية من ناحي ى ، إضعاف نشاطھا السياسي في الحركة الوطني ل أراضيھا إل ا لنق ودفعھ

ام ، الحركة الصھيونية من ناحية أخرى ي نشبت ع ، ١٩٤٣ويتجلى ذلك في الخالفات الدموية الت
اديبين فرع محمود بيك عبدالھادي في نابلس ومحمد الحسين في عرابة بزعامة فخ ، ري عبد الھ

ه اف ابن اخبة بزف ه الص اء احتفاالت ر أثن اة األخي ي أودت بحي ا إال ، والت تار عليھ دل الس م يس ول
  .)٨٤(١٩٥٠بمصالحة عامة عقدت بإشراف الملك عبدهللا في قصره القائم في مدينة نابلس عام

ا، في ظل الحكومة األردنية، ونالحظ أن حالة الوحدة العضوية ه لم يكن بأفضل مما ك ن علي
داب رة االنت ي فت دل والخالف، ف ھم الج ث أس ة صيدا، حي ي قري ين مالك ذي دار ب اء ، ال ن أبن م

رة ام ، األس ة ع جيل األردني ح والتس ة المس يرافق لجن ن س ول م ح ، ١٩٥٥ح ات المس اء عملي أثن
زارعين، والتسجيل إلى إسقاط حقھم في ملكية القرية ى الم بھم ، وتسجيل األرض عل ار تغي واعتب

  .)٨٥(نھاية المدة القانونية تنازال صريحا من جانبھم للمزارعينحتى 

اء واألجداد  اه اآلب ويتجسد العامل الثاني في فتور ھمة األبناء واألحفاد في الحفاظ على ما بن
ة العظمى ، والذي أسھم مساھمة فاعلة في انحدار الملكية وتراجعھا وخاصة بعد أن ركنت الغالبي

ا ذخمنھم للراحة والدعة وحي ة األرض، ة الترف والب ع رقب ا، حيث وجدوا في بي ازل عنھ ، والتن
وم ى ي وم إل ن ي دة م اتھم المتزاي باع رغب الذا إلش ار ، م رة وتج راءات السماس تجابة إلغ واالس

ا دم جدوى إنتاجيتھ ة ع زارعين، األراضي بحج وكالء والم ة . وتالعب ال ي ملكي ذا ف ى ھ وتتجل
ه أراضي سالم التي حافظت على تماسكھا  ة ترث م ينجب ذري ذي ل ادي ال د الھ وب عب في ظل يعق

ا"ووصفه سكان القرية، فيھا ة والباش ة والدول دھا" بالحكوم رط عق وفي انف وغدت ، وبمجرد أن ت
  .سلعة رائجة بيد الورثه

ر ى صعيد آخ ة الصھيونية ، وعل ازة للحرك اني المنح داب البريط ة االنت ھمت سياس د أس فق
ى إضعاف دور ، لھادي إلى التنازل عن أراضيھممساھمة كبيرة في دفع آل عبد ا حيث دأبت عل

ة  ى رقب ي فرضت عل ة الت رائب الباھظ الل الض ن خ وطني م اد ال ي االقتص ة ف اع الزراع قط
ة ن ناحي رى، األرض م ة أخ ن ناحي ا م تھالك ، وإنتاجھ ى االس ادر وحت ول والبي ن الحق داء م ابت

ة األرض، والتصدير ات السماسرة وحمل أص، وذلك بھدف الحط من قيم حابھا الخضوع لرغب
كانت أعمال السمسرة تقف ، ١٩٣٠ففي عام. وإغراءاتھم المالية بعد أن غدت األرض عبئا عليھم
ن عامر" على قدم وساق نحو نقل جميع أراضي قرية زرعين ة  )٨٦("عروسة مرج اب ى الحرك إل

  .)٨٧(وھو ما أثار ضجة عارمة على صدر صفحات الصحف المحلية، الصھيونية

                                                 
مقابلة، باسم عبد ( . )م٢٩/١/٢٠٠٥، مقابلة، ھاشم عبد الھادي(.  )م٢٢/٩/٢٠٠٤، مسعود ابوبكر، مقابلة(  )٨٤(

  .  )م٨/١/٢٠٠٥، الھادي
 .  )م١/٦/٢٠٠٠، محمد دحبور، مقابلة(  )٨٥(
  .  )٢ص، ٩٤٨ الكرمل(ولمزيد من اإلطالع انظر.  )٣، ص١٥٠٨ الكرمل(  )٨٦(
  .  )٣، ص١٥٠١ الكرمل(.  )٤ص، ١٧١٩ فلسطين(  )٨٧(



 ٤٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمين أبو بكر

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠،  المجلد )العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ام ي حرب ع ل العامل الثالث ف ا  ١٩٤٨ ويتمث د أطرافھ دة عن ذي طوح باألراضي الممت ال
ة ي حارث ة بن ، الشمالية حيث انقطعت صلة األسرة بقطاع غير قليل من أراضيھا الممتدة في ناحي

ال ال الحصر ى سبيل المث ا عل د الشقة ومنھ األطراف الشمالية ، ولم يتنازلوا عنھا بالرغم من بع
  .)٨٨(ن أراضي عربونةالشرقية م

ة د العام ة النق م موج ي خض ي ، وف روعة الت ر المش ائل غي احة والوس عة المس راء س ج
ة، استخدمت في تكوينھا اء من ناحي ه اآلب ا اقترف اء التخفيف مم وة ، ومحاولة األبن را عن ق وتعبي

اع  ن اقتط رة ع ان األس وان أعي م يت واب ل ر والث ب األج ر وطل ل الخي ديني وحب عم وازع ال ال
ل ، مساحات واسعة من الملكية وتقديمھا كھبات ومنح لطالبيھا دمت من قب ي ق ومنھا األراضي الت

ي  رة ف ة المنتش ات الخيري دارس والمؤسس اء الم ة لبن ة والعام ة األھلي ات الوطني رة للمؤسس األس
  .)٨٩(قراھم

  الخالصة

ة تعد ملكية آل عبد الھادي من أوسع الملكيات العقارية التي تكونت في فلسطي دي محلي ن بأي
ديث ي العصر الح ع بعضھا بعضا، ف رية م ة والبش ل الطبيعي ل العوام ة لتفاع ك نتيج اء ذل ، وج

راد وعناصر  راب الج زوات أس ة وغ راض الجارف اف واإلم ات القحط والجف ي موج د ف وتتجس
وادي ين الب ة ب اف، الطرد والجذب القائم ة، والحواضر، واألري د البدوي ادات والتقالي ونظم ، والع

ةا اع العثماني م ، إلقط ى حك ت عل ي تعاقب ات الت راءات الحكوم ة وإج ات العثماني ة التنظيم وحرك
طين ى  ١٩٦٧-١٨٠٤فلس ة إل ول اآلل ة ودخ ة والدولي ة واالقليم مالية المحلي ورات الرأس والتط

  .ميادين العمل الزراعي

ية، وبالرغم من تمسك األسرة دي  والطابع، المستمد من نظام اإلقطاع، بنظام الفروس التقلي
اعي ه سلوكھا االجتم ي صممت ، المغلق الذي تميز ب ة الت ة القصور الفخم واستمرارھا في إقام

ا ، على ھيئة القالع والحصون القديمة وحرصھا الشديد في حصر دائرة المصاھرات والنسب فيم
والت  ة التح ى مواكب ادرة عل رية الق رة العص ر األس ور بمظھ ن الظھ وان ع م تت ا ل ا فإنھ بينھ

ة، قتصاديةاال ية، واالجتماعي ر، والسياس ا التعبي از لن مالي إن ج اح االقتصادي أو الرأس ، واالنفت
ى . بمجرد أن أقدمت الحكومة العثمانية على حل نظام اإلقطاع ا عل ذه النزعة بانفتاحھ ى ھ وتتجل

اب ، لسالمجتمعات الغربية وإقامة عالقات وثيقة مع قناصل الدول األجنبية ووكالئھم في كل من ن
ا دس، وحيف روت، والق دال من ، وبي دن والعواصم ب ى الم ا إل ل نفوذھ ى نق دؤوب عل والحرص ال

، وتوثيقھا في سجالت الطابو والدوائر الرسمية، وجنوحھا المفرط نحو تملك األراضي، األرياف
نظم ، وطرق ميادين االستثمار األخرى ة األخرى ممسكة بأھداب ال في حين ظلت األسر المحلي

د ، والعادات والتقاليد المستمدة من تراث البوادي، يةاإلقطاع ولم تلفت إلى تسجيل أراضيھا إال بع
  .فوات األوان

                                                 
  .  )م٢٥/١١/١٩٩٩ حسن،  ياسر ابو ،مقابلة(  )٨٨(
  .  )م٢٥/١١/٢٠٠٤جولة ميدانية، دير الحطب، (  )٨٩(
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ة ادية واالجتماعي باتھا االقتص ى مكتس اظ عل بيل الحف ي س رة، وف زت األس د رك ل ، فق ج
ة:األول، على أمرين، اھتمامھا زمن، يقضي باإلمساك باستراتيجية المھادن اراة ال ز، ومج ام وااللت

ة ، بالنھج الذي وضعه المؤسس الحقيقي لھا زة بالحنك ادي الممي د الھ والمتمثل بشخص حسين عب
وعدم ألتوان عن ، والقائم على مسايرة السلطات الحاكمة التي تعاقبت على حكم فلسطين، والدھاء

رإذا ما اقتضى األ، االنخراط في مؤسساتھا وأجھزتھا المدنية والعسكرية والوقوف إلى جانبھا ، م
ى  ة حت ة األردني ا للحكوم ي مواالتھ نھج ف ذا ال ى ھ د حافظت عل ه، ١٩٥٦وق ت عن م تراجع ، ث

د الناصر ال عب رئيس المصري جم اده ال ذه ، وأخذت بمجاراة التيار الناصري الذي ق وال نجد لھ
رى ة األخ دول العربي اء ال ع زعم ة م د الناصر بالمقارن وة عب امي ق وى تن يرا س ة تفس ، السياس

وب اإلقطاع في مصر، صالح الزراعيوسياسة اإل ى جي ا في مصر للقضاء عل ي انتھجھ ، الت
ة دول العربي ي ، وأخذت أصداؤھا بالتفاعل في ال م الت ازا تھ وقھم وامتي وتخوفھم من أن تمس حق

ا ي باش د عل ھمت مصر محم ا، ١٨٤١-١٨٣١ أس ي تقويتھ ا، ف ع ، وتعزيزھ ى تراج ا أدى إل مم
  .م١٩٦٧-١٩٥٧نية بين لحكومة األردمستوى تمثيلھم في ا

التعليم ام ب ل في االھتم ى ، أما األمر األخر فيتمث ا إل ى إرسال أبنائھ حيث عمدت األسرة إل
م والشعوب األخرى ، الجامعات والمعاھد العليا في الخارج ى تجارب األم األمر الذي أطلعھا عل

كر ا والعس ة منھ ا المدني مية العلي ائف الرس ي الوظ راط ف ر واالنخ ت مبك ي وق اركة ، يةف والمش
داب البريطاني د االنت ان عھ ة الفلسطينية إب ة الوطني ى مجاالت ، بفاعلية في الحرك اح عل واالنفت

  . واستيراد اآلالت، كاستخدام البذور المحسنة، التحديث المختلفة
  

  المصادر والمراجع

  المصادر

  سجالت المحاكم الشرعية

  .ة، جنين، فلسطين، غير مفھرسةسجالت محكمة جنين الشرعية، محكمة جنين الشرعي  .١

ائق والمخطوطات   .٢ روفيلم، مركز الوث ا، الشرعية، ميك ابلس، ياف دس، ن ة الق سجالت محكم
  .الجامعة األردنية، عمان، األردن

  
  المقابالت

  .م١٦/١٢/١٩٩٨  سنة، قرية قفين، ٧٠  خضر مسعود الفراسيني، مقابلة شخصية،  .١

  .م١٦/١٢/١٩٩٨  سنة، قرية قفين، ٨٠  ان،رشاد احمد الحاج سليم  مقابلة شخصية، .٢

  .م٢٥/١/١٩٩٩  مخيم جنين، زرعين،  سنة، ٧٢  مقابلة شخصية، احمد محمد اسعد، .٣

  .م٨/٤/١٩٩٩  سنة، قرية يعبد، ٨٢  مقابلة شخصية، رسمية ذياب عمارنة، .٤
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  .م١١/١١/١٩٩٩سنة، عرابة، ٧٥  مقابلة شخصية، فتحي حمدان عبد الھادي، .٥

  .م١/٦/٢٠٠٠ .م١١/١١/١٩٩٩سنة، عرابه،  ٨٥د صالح دحبور، مقابلة شخصية، محم .٦

  .م١١/١١/١٩٩٩سنة، عرابة،  ٩٩  مقابلة شخصية، محمد صالح رحال،  .٧

  .م٢٠/١١/١٩٩٩سنة، قرية يعبد،  ٨١   مقابلة شخصية، فتحي سعيد الطاھر،  .٨

  .م٢٠/١١/١٩٩٩سنة،  ١٠١مقابلة شخصية، محمد خليل ياسين حمارشة،  .٩

  .٢٠٠٠/ ٢٧/١سنة، قرية عرانة،  ٦٢يد عبد اللطيف العمري، مقابلة شخصية، رش .١٠

  .م١/٦/٢٠٠٠سنة، قرية عرابه، ٨٥   مقابلة شخصية، محمد صالح دحبور، .١١

  .م١/٩/٢٠٠٤سنة، نابلس٧٠مقابلة شخصية، صالح رشدي عبد الھادي،  .١٢

  .م٢٢/٩/٢٠٠٤سنة، يعبد،  ٩٠بكر،  مقابلة شخصية، مسعود محمود ابو .١٣

  .٢٥/٨/٢٠٠٤سنة، قرية جالود، ٤٦إبراھيم الحاج عبد مقابلة شخصية، فوزي  .١٤

  .م٢٣/٩/٢٠٠٤سنة، قرية سالم، ٥٠مقابلة شخصية، ناظم حامد اشتية،  .١٥

  .م٢٣/٩/٢٠٠٤سنة، قرية سالم، ٦٠مقابلة شخصية، احمد داود اشتية،  .١٦

  .م٢٣/٩/٢٠٠٤سنة، قرية سالم، ٢٨مقابلة شخصية، إبراھيم ناجح اشتية،  .١٧

  .م١١/١٠/٢٠٠٤سنة، قرية النصارية،  ٦٠يف حافظ اشتية، مقابلة شخصية، عبد اللط .١٨

  .م٨/١/٢٠٠٥، نابلس، ٦٨مقابلة شخصية، باسم نظمي عبد الھادي، سنة .١٩

  .م٢٩/١/٢٠٠٥سنة، مدينة جنين، ٧٣مقابلة شخصية، ھاشم عبد الھادي،  .٢٠
  

  الجوالت الميدانية

 .م١٢/٣/١٩٩٧جولة ميدانية في قرية قفين،  .١

  .م٢٧/٥/١٩٩٩بة، جولة ميدانية في قرية عرا .٢

  .م١٦/١٢/١٩٩٨جولة ميدانية في قرية فراسين،  .٣

  .م١٢/١٢/١٩٩٨جولة ميدانية في قريةفراسين،  .٤

 .م٢٧/٥/١٩٩٩جولة ميدانية في قرية عرابة،  .٥

  .م١١/١١/١٩٩٩جولة ميدانية في قرية عرابة،  .٦

  .م١٥/١١/١٩٩٩جولة ميدانية في قرية عرابة،  .٧
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  .م٢٣/١٢/١٩٩٩جولة ميدانية في قرية عربونه،  .٨

  .م٢٥/١/٢٠٠٠جولة ميدانية، في مدينة جنين،  .٩

  .م٢/٢٠٠٠/ ١٦جولة ميدانية في قرية كفيرت،  .١٠

  .م١١/١١/٢٠٠٠جولة ميدانية في قرية عرابة،  .١١

  .م١٥/٣/٢٠٠٣جولة ميدانية في مدينة نابلس،  .١٢

  .م٢٥/٤/٢٠٠٣جولة ميدانية في مدينة نابلس،  .١٣

  .م١٥/٥/٢٠٠٣جولة ميدانية في مدينة نابلس،  .١٤

  .م١٨/٣/٢٠٠٣ة ميدانية في قرية عرابة، جول .١٥

  م١٨/٣/٢٠٠٣جولة ميدانية في مدينة جنين،  .١٦

  .م١٥/٤/٢٠٠٤جولة ميدانية في قرية جالود،  .١٧

  .م١٠/١/٢٠٠٤جولة ميدانية في مدينة نابلس،  .١٨

  .م٢٩/١/٢٠٠٤جولة ميدانية في مدينة نابلس،  .١٩

  .م١٤/١١/٢٠٠٤جولة ميدانية في مدينة جنين،  .٢٠

 .م٢٥/١١/٢٠٠٤رية دير الحطب، جولة ميدانية في ق .٢١

  .م٢٥/١١/٢٠٠٤جولة ميدانية في قرية دير سالم،  .٢٢

  .م٢٩/١٢/٢٠٠٤جولة ميدانية في قرية عرابة،  .٢٣
  

  دفاتر الطابو العثمانية

ة١٢٨٨-١٢٨٦تحقيقات أراضي عن القرى الشمسية وغور بيسان، ) ١١( دفتر .١ اتر . مالي دف
ق والتصوير، طابو متصرفية نابلس، غير مفھرسة، دائرة األراض ي والمساحة، قسم التوثي

  .عمان، األردن

رة . مالية١٢٨٦كشف مزايدة،  )١٢( دفتر .٢ ر مفھرسة، دائ ابلس، غي دفاتر طابو متصرفية ن
  .األراضي والمساحة، قسم التوثيق والتصوير، عمان، األردن

  
  سندات تسجيل األراضي

زة فوزي إبراھيم م، بحو ٢١/١١/١٩٣٥سند تسجيل صادر عن دائرة إجراء نابلس في  .١
  .سنة، قرية جالود٤٦الحاج عبد 
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، بحوزة فوزي إبراھيم الحاج ٢٠/٤/١٩٤٧سند تسجيل صادر عن حكومة عموم فلسيطين .٢
  .سنة، قرية جالود٤٦عبد 

، ١٠١/٤٧م تحت رقم٢٠/٤/١٩٤٧سند تسجيل صادر عن حكومة االنتداب البريطاني  .٣
  .سنة، قرية جالود٤٦بحوزة فوزي إبراھيم الحاج عبد 

م، بحوزة فوزي إبراھيم الحاج عبد ١٩٥١سند تسجيل صادر عن الحكومة األردنية عام .٤
  .سنة، قرية جالود٤٦

بحوزة فوزي إبراھيم عبد الحاج .م٢٩/١١/١٩٥٥سند تسجيل صادر عن الحكومة األردنية  .٥
  .محمد

  
  الصحف

  .٧٣٢الجامعة اإلسالمية، يافا، فلسطين، العدد .١

  .١٧١٩، ١٩١٩، ١٥٢٩، ١٣٤٢فلسطين، يافا، فلسطين، العدد .٢

  .١٧١٩، ١٥٨٥، ١٥٠٩، ١٥٠٨، ١٥٠١الكرمل، حيفا، فلسطين، العدد .٣

  .٢٩٧الوقائع الفلسطينية، القدس، فلسطين، العدد .٤
  

  سجالت بلدية نابلس العثمانية

 ٢٧/٢ملفات بلدية نابلس العثمانية، ملف  .١

  .٢٧/٦ملفات بلدية نابلس العثمانية، ملف  .٢
 
  لخرائط والصورا

- Conder.C.R & Kitchener.R.E, Map Of Western Palestinein 26 
Sheetsfrom Surveys- Conducted For Committee of the Palestine 
Exploration Fund, During the Years1872-1877, 1:63360 mile, 
London, 1880. 

  .م، بحوزة الباحث١٥/١١/١٩٩٧ صورة التقطت لبوابة السور الشمالية -
  

  ةالكتب المنشور

 . سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني  ).١٩٨٩).(١٨٨٤- ١٨٠٩(.  بازيلي، قسطنطين -
  .روسيا . موسكو .ترجمة دار التقدم
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 .ترجمة بھاء الدين طوقان .تاريخ شرقي األردن وقبائلھا  ).١٩٣٤(.  بيك باشا، فريدرك -
  .فلسطين .القدس . مطبعة دار األيتام

ج، دار الطليعة للطباعة والنشر، ١٠، دنا فلسطينبال ). ١٩٧٢(  .الدباغ، مصطفى مراد -
  .بيروت، لبنان

م، ٥، األصول العربية لتاريخ سورية في عھد محمد علي ). ١٩٣٠(  .رستم، أسد -
  .منشورات كلية العلوم واآلداب الجامعة األمريكية، بيروت لبنان

 لبنان في عھد). ١٩٦٩).(م١٨٣٥/ھـ١٢٥١- ١٧٦١/ھـ١١٧٤(الشھابي، مصطفى احمد -
ج، تحقيق أسد رستم، وفؤاد افرم البستاني، منشورات الجامعة اللبنانية ٣، األمراء الشھابيين

  .لبنان .بيروت .قسم الدراسات التاريخية

، تحقيق قسطنطين الباشا تاريخ والية سليمان باشا العادل  ).١٩٣٦(  .العورة، إبراھيم -
  .لبنان .صيدا .المخلصي، مطبعة دير المخلص

، ١، طتاريخ األردن في القرن العشرين). ١٩٥٩(  .والموسى، سليمان . بالماضي، مني -
  .األردن . عمان
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