
  

  

  

  

  

  

  

  
  قرانا الفلسطینیة المدمرة

  فـي لواءي غزة والرملة                                

   قرية ٥٥                 



 ب 
 

  مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
وهو . م على أيدي مجموعة من األكاديميين الباحثين في الدراسات التاريخية٢٠٠١تأسس في غزة عام 

. ي الفلسطيني المعاصر٬ وبجمع وحفظ الوثائق الفلسطينية على اختالف أنواعهايعنى بجمع التاريخ الشفو 
الكتابات التاريخية الفلسطينية وسد جوانب القصور الموضوعي فيها٬ من خالل إصدار : ويعمل على إثراء

يدعم . نصف السنوية" التاريخية الفلسطينية"الكتب التاريخية٬ والمجموعات الوثائقية٬ ومجلته المحكَّمة 
ويتشرف المركز أن يكون األول . المركز هيئة تحرير وهيئة تحكيم من كبار مختصي التاريخ الفلسطينيين

 .في مجاله٬ كما يرحب بالتعاون مع ذوي االهتمام المشترك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  أعضاء مجلس اإلدارة
  

  رئيساً   خالد يونس الخالدي. د

  نائباً   عصام محمد علي عدوان. د

  أمين الصندوق  أحمد محمد الساعاتي. د

  أمين السر  مد أبو ندىمحمود مح. أ

  عضواً   أكرم محمد عدوان . د.أ

  عضواً   محمد إسماعيل خّلة. د

  عضواً   سامي حمدان أبو زهري. د

  عضواً   محمد توفيق أبو الروس. أ

  عضواً   نهاد محمد الشيخ خليل. د

  عضواً   غسان محمود وشاح. أ

  عضواً   محمود محمد الرنتيسي. د

  عضواً   شريف أمين أبو شمالة. م
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  :تقديم
  :وبعد. الحمد هللا٬ والصالة والسالم على رسول اهللا٬ وعلى آله وصحبه ومن وااله

تزخــر المكتبــة العربيــة بمئــات الكتــب والدراســات التــي تناولــت تــاريخ وجغرافيــة فلســطين٬ 
واية الشفوية٬ لشهود عيان عاشوا المرحلة التـي يتناولهـا لكن القليل منها اعتمد على الر 

  .الكتاب٬ وشاهدوا بأم أعينهم األحداث التي يروي تفاصيلها
وال شــك أن هــذا النــوع مــن الدراســات التــي تعتمــد علــى الروايــة الشــفوية يكــون أصــدق  

مـــا  وأبعــد عـــن تـــأثير الروايـــة التــي تقـــدمها الجهـــات الرســـمية أو الحكوميــة٬ ألنهـــا غالبـــاً 
تتعمد إخفاء ما تورط  به الحكـام والمسـئولون فيهـا مـن تقصـير أو مواقـف سـلبية٬ بينمـا 
تظهر الجوانب اإليجابية لهم٬ أو تبالغ فيها بعيدًا عن الحقائق التي يبحث عنها النـاس 

  . في كل عصر ومصر
ميـــل لألســتاذ ج" قرانــا الفلســطينية المـــدمرة فــي لــواءي غــزة والرملــة" وتــأتي هــذه الدراســة

الســحار٬ لتجمــع بــين مــا جــاءت بــه الوثــائق والكتــب والمؤلفــات الحديثــة٬ ومــا احــتفظ بــه 
في ذاكرتهم كبـار السـن الفلسـطينيون الـذين كـانوا شـهودًا علـى األحـداث التـي مـرت بهـا 

  .بالدهم٬ وخبروا معالمها وجغرافيتها وحياة أهلها االجتماعية والثقافية واالقتصادية
هذا الكتـاب معلومـات ثمينـة قيمـة تصـور تـاريخ وجغرافيـة نحـو  وسوف يجد القارئ في 

خمسة وخمسين قرية فلسطينية من قـرى قضـاء غـزة٬ وتسـجل كـل شـيء عنهـا٬ اسـمها٬ 
واشـــتقاقه اللغـــوي٬ ومعنـــاه الشـــائع عنـــد أهلهـــا٬ وســـكانها وعائالتهـــا وأصـــولهم٬ وموقعهـــا 

ا٬ ومقاماتهـا٬ ومزاراتهـا٬ وحدودها٬ وطرق مواصالتها إلى القرى والمدن األخرى٬ وآثارهـ
ومســــاحة أرضــــها٬ وأســــماء أراضــــيها٬ وعــــدد ســــكانها٬ وأعمــــالهم٬ وتعلــــيمهم٬ وجهــــادهم 
وثـــوراتهم ضـــد االحـــتالل البريطـــاني والصـــهيوني٬ والمجـــازر التـــي تعـــرض لهـــا أهلهـــا٬ 

  .والتدمير الذي حل بها٬ واالستيطان على أرضها
نشر هذا الكتاب القيم٬ ألنـه يسـهم فـي وقد عزم مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني على 

التـــاريخ والتوثيــق لفلســطين وتاريخهــا وقضــيتها٬ ويقــدم لألجيــال الحاضــرة والالحقــة مــادة 



 و 
 

قيمـــة عـــن قـــرى آبـــائهم وأجـــدادهم٬ وقصـــة بنـــائهم لهـــا٬ وتمســـكهم بهـــا٬ ودفـــاعهم عنهـــا٬ 
تصــبين ويــدفعهم للتمســك بحقهــم فيهــا٬ والجهــاد المســتمر مــن أجــل تحريرهــا٬ وطــرد المغ

ـــة الفلســـطينية المســـتقلة علـــى قراهـــا ومـــدنها وقدســـها وكـــل شـــبر مـــن  لهـــا٬ وٕاقامـــة الدول
  .أرضها

جميل عبد الـرحيم السـحار / وال يفوتنا أن نقدم شكرنا الجزيل إلى مؤلف الكتاب األستاذ
علــى هــذا الجهــد الكبيــر المتميــز٬ ونســأل اهللا تعــالى أن يجزيــه عنــه خيــر الجــزاء٬ كمــا 

  .لى أن يجعل إعدادنا لهذا الكتاب ونشره٬ عمًال خالصًا لوجهه الكريمنسأل اهللا تعا
  وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  

  رئيس مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني
  

  خالد يونس الخالدي. د                                              
  

  م٢٠١١- ١٠- ١٥غزة                                                
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  إھـــداء

  ٕاىل لك شهيد قىض دفا�ا عن وطنه
  ٕاىل لك ش�يخ قىض يف ا�مي ي��ظر العودة

  .ٕاىل لك امرٔ�ة �لكت يف عز�زها
  عتقال والتعذيبٕاىل لك من ذاق مرارة االٕ 

  رتاب�الٕ ٕاىل لك مرشد ذاق مرارة البعد وجترع ٔ�س ا
  ٕاىل لك من �ريد ٔ�ن يعرف ما جرى �ٓ�ئنا ؤ��داد� يف فلسطني

  ٕاىل لك فلسطيين يبحث عن ٕارثه و�راثه وحقه املغتصب
  ٕاىل لك هؤالء وٕاىل �ريمه ممن مل ٔ�ذ�رمه ٔ�هدي هذا الك�اب

  
  جميل عبد الرحيم السحار
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  !لماذا هذا الكتاب؟

٬ مضـتيخ لحقبة زمنيـة دأب المؤرخون والمفكرون والسياسيون٬ عند التأر       
إلى أرشيف الحكومـات٬ ووثـائق الـوزارات ومراسـالت السـفارات٬ باإلضـافة  واأن يلجأ

إلــى أرشــيف الصــحف والمجــالت وبعــض الدراســات المرجعيــة الرســمية٬ والتــي غالبــًا 
لكــن مؤلــف . مــا تغفــل نصــف الحقيقــة٬ إمــا عمــدًا أو نتيجــة جهــل تقنــي أو قلــة خبــرة

لقضــية معقــدة٬ ويوثــق تاريخــًا مجيــدًا٬ ويحصــي باألرقــام  هــذا الكتــاب الــذي يتصــدى
الدقيقــة أحــوال قــرى فلســطين التــي دمرهــا الصــهاينة بــل محوهــا عــن الوجــود بهــدف 

حـــرب نكبـــة  مجريـــاتإخفـــاء الجـــرائم التـــي ارتكبـــت ضـــد ســـكانها اآلمنـــين٬ ويكشـــف 
. فلســـــطين ومجـــــازر العصـــــابات الصـــــهيونية ضــــــد شـــــعب ومـــــدن وقـــــرى فلســــــطين

لى اعتماده على مـا سـبق ذكـره مـن مراجـع ووثـائق إال أنـه أضـاف إليهـا فباإلضافة إ
بعــدًا جديــدًا مــن أبعــاد الحقيقــة التاريخيــة أال وهــو الروايــات الشــفوية علــى لســان مــن 
بقـــي حيـــًا لقـــد ظلمـــت فلســـطين مـــرات عـــدة؛ عنـــدما تخلـــى عنهـــا العـــرب والمســـلمون 

مروا على بيعهـا٬ وعنـدما آوا عن نصرة شعبها٬ والدفاع عن مقدساتها٬ بل وتسوتقاع
ومـــا ارتكـــب فيهـــا مـــن جـــرائم  ١٩٤٨أغفـــل المؤرخـــون تفاصـــيل الحـــرب نكبـــة ســـنة 

لقـد ظلـت فصـول . ومذابح ضد الشعب الفلسطيني الذي شرد وهجـر مـن سـقط رأسـه
هـا غامضـة٬ عصـية علـى الفهـم والتصـديق٬ ار رب نكبة فلسطين واحتالل مدنها وقح

تنفهــا الظنــون بــال يقــين حتــى وصــل الحــال بــأن تثــار حولهــا الشــكوك بــال تأكيــد٬ وتك
اعتقــد الــبعض٬ أن الفلســطينيين بــاعوا أرضــهم للصــهاينة المســتوطنين لــذا جــاء هــذا 
الكتاب إضافة نوعية ليجلو زين الوعي٬ ويوثق معارك الجهاد والنضال والقتال ضد 

. ححتالل البريطاني والعصابات الصهيونية٬ المدعومة مـن الغـرب بالمـال والسـالاإل
وينقل روايات وشهادات شهود عيان عاصروا األحداث بأنفسهم يومًا بيوم٬ ورأوا بأم 

ر ينـدى لهـا جبـين شــعوب الصــهاينة المجرمـون مـن فظـائع ومجــاز  هأعيـنهم مـا اقترفـ
٬ ضد شعب مسالم أعزل كل أمانيه أن يعيش حرًا آمنًا مستقرًا في وطنه العالم الحر
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ــ ت إن االطــالع علــى هــذا المرجــع وفهــم مضــامينه الحبيــب فلســطين وال أبــالغ إذا قل
يعتبـر واجبــًا ملزمــًا لكــل فلســطيني حــر ولكــل عربــي غيــور٬ ولكــل مســلم موحــد بــاهللا٬ 
ألنه مقدمة لفهم حقيقة النكبة وخلفياتها العنصرية والتاريخية٬ وذلك تمهيدًا السترداد 

مقدســــاته إلــــى مدنــــه وقــــراه وتحريــــر  دتــــهو وق الشــــعب الفلســــطيني المســــلوبة٬ وعحقــــ
   .فلم يعد مبررًا ألحد السكوت على اغتصاب فلسطين وتدنيسها. الغالية

  
 محمد الغزالي. أ
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  متهيد

  
  
  

  إعداد الباحث والكاتب
  

  )زقوت(ناھض محمود محسن . أ
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  )ومدنها وقراها �فلسطين (بيئة البحث العامة  

  :البيئة الجغرافية - ١
: تتشــكل مــن الموقــع والســطح والمنــاخ لمــا كانــت البيئــة الجغرافيــة ألي إقلــيم

إن فلســطين تقــع فــي الغــرب مــن قــارة آســيا بــين خطــي طــول : فــإن مــن المفيــد القــول
  .وفي القسم الجنوبي الغربي من بالد الشام -شرق جرينتش ٣٥ ٬٤٠ ١٥ ٣٤

٬ كيلــو متــرا ٢٢٤ويحــد فلســطين مــن الغــرب البحــر المتوســط بســاحل طولــه 
كيلــو  ٣٦٠كيلــو متــرا واألردن بحــدود طولهــا  ٧٠ومــن الشــرق ســوريا بحــدود طولهــا 

الفلســطينية �ويبلـغ طــول الحـدود المصـرية ٬ متـرا ومـن الجنـوب ســيناء وخلـيج العقبـة
كيلـو متـرا وطـول  ٢٤٠من رأس طابا على خليج العقبة ورفح على البحـر المتوسـط 

  .)١(ساحل فلسطين الواقع على خليج العقبة عشرة كيلو مترات ونصف الكيلو متر
فقد لعب موقعها دور : هذا الموقع كان له دور كبير في سمات شخصيتها 

الوســيط فــي تجمــع الحضــارات وتمركــز الــديانات الســماوية فيهــا ممــا جعــل األعــداء 
صـليبيين وتتـار إلـى الصـهاينة : للسـيطرة عليهـا مـن  )٢(يعطون األولوية في تفكيرهم

.  
ا مربعـا بمـا فـي ذلـك كيلو متـر  ٢٧٠٠٩أما مساحة فلسطين السطحية فتبلغ 

ـــة وطبريـــة ونصـــف مســـاحة البحـــر الميـــت ومنطقتـــي النقـــب واألغـــوار  بحيرتـــا الحول
  .)٣(ويتميز مناخها بأنه حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء

   
  :البيئة السياسية - ٢

                                                 
  .١٧-١٥ص ١٩٩١٬ط  ١٬ق ١٬ا فلسطين جبالدن :مصطفى الدباغ (١)
  م١٩٩٨م مايو سنة  ١٩٤٨النكبة الفلسطينية : مركز التخطيط الفلسطيني (٢)
  .٢١ص ٬مصدر سبق ذكر٬ مصطفى الدباغ(٣)
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فرسولنا صلى اهللا عليـه : ارتبطت فلسطين باإلسالم بأمر من اهللا وبرسالته 
سبحان الـذي :"لى المسجد األقصى فقال سبحانهوسلم أسري به من المسجد الحرام إ

اآليـــة ومـــرت .....)١("أســـرى بعبـــده لـــيًال مـــن المســـجد الحـــرام إلـــى المســـجد األقصـــى
٬ بأحــداث وتعاقبــت عليهــا أمــم والمســلمون دائمــا علــى الســاحة السياســية والعســكرية

فبعـــــد أن كانـــــت تحـــــت عهـــــود قـــــوى النيـــــل والرافـــــدين والقـــــوى الفارســـــية والمقدونيـــــة 
هــ فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب حيـث ٦٣٨جاء الحكم اإلسالمي سنة ٬ )٢(رومانيةوال

العهدة العمرية وبعـد (وثيقة األمان  )٣(منح لبطريق النصارى في القدس صفرونيوس
ثـم سـيطر عليهـا  �الصـليبين والمغـول ونـابليون : ذلك تعرضـت لغـزوات كبـرى مـن 

دم التنــــازل عــــن فلســــطين العثمــــانيون وقــــد ســــجل التــــاريخ للســــلطان عبــــد الحميــــد عــــ
ـــى ٬ )٤(لهيرتـــزل ـــذي أصـــدر وعـــد بلفـــور وعمـــل عل ثـــم جـــاء االســـتعمار اإلنجليـــزي ال

.... وأدرك الفلســــــطينيون الخطــــــر فحملــــــوا رايــــــة الجهــــــاد . )٥(تــــــوطين اليهــــــود فيهــــــا
ومواجهــــات واجهتهــــا الســــلطات البريطانيــــة بــــإطالق النــــار واعتقــــال اآلالف ونســــف 

م ثـم إعـالن الدولـة الصـهيونية وتشـريد الشـعب ١٩٤٧ثم جـاء قـرار التقسـيم . البيوت
 ١٩٨٧م وقيـام االنتفاضـة األولـى ١٩٦٧الفلسطيني ثـم احـتالل بـاقي فلسـطين سـنة 

ومؤتمرات السالم التي انتهت بمؤتمر مدريد وأوسلو وٕاعالن قيام السلطة الفلسطينية 
  .... في 

  
                                                 

  ١٧/١سورة اإلسراء  (١)
  .٤٠-٩ص ٢٠٠٠٬فلسطين  ١٬ط ١٬ج ٬فلسطين المكان: سالفة حجاوي (٢)
- ١٨ص ٬ترجمة رشدي األشهب ٬هنري كتن :وانظر ٩٬ص ١٬ج ٬وثائق القضية الفلسطينية (٣)
١٩.   

  .٥١ص م١٩٨٥٬شعفاط  ١٬ط ٬دراسات في تاريخ فلسطين الحديث: تيسير جبارة (٤)
 م١٩٤٨٬-م١٩١٧التيار اإلسالمي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد : صالح محمدمحسن  (٥)
  .٢٠ن صتوهنري ك -١٩٨٢الكويت  ٢٬ط
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  :البيئة اإلجتماعية - ٣
م أن ١٩٩١عــــام  )١(و النرويجــــيأشــــارت الدراســــة التــــي قــــام بهــــا معهــــد فــــاف

% ١٨.٦من مجموع الشعب الفلسطيني يعيشون في األراضي المحتلة منهم % ٣١
فــــي غــــزة والبــــاقي يعيشــــون فــــي % ٬١٠.٨ يعيشــــون فــــي الضــــفة الغربيــــة والقــــدس 

مـن الفلسـطينيين % ٦٠وأن ٬ تجمعات متعددة فـي الشـتات نتيجـة للحـروب المتتاليـة
  .الضفة الغربية يعيشون في الريف من سكان% ٬٦٢ يعيشون في المدن

  .أما في قطاع غزة فيعيش معظم الفلسطينيين في المخيمات والمدن
والفلســطينيون فــي الضــفة والقطــاع يعــانون مــن أزمــات وٕاضــطهادات كبيــرة 

كما يعاني الفلسطينيون المقيمون . من قبل جنود اإلحتالل منذ أكثر من ستين عاما
لهـذا فـإن الالجئـين هـم مـن أكثـر الشـرائح . والتمييـزفي الشتات مـن العـذاب والتشـرد 

إنضواًء في التنظيمات السرية والعلنية المقاومـة إلدراكهـم حجـم المخـاطر التـي تهـدد 
. مصيرهم ومستقبلهم وحقوقهم التاريخية في العـودة والتعـويض واسـتعادة الممتلكـات 

  .)٢(لذلك جاءت مجموعة المبادرات لتشكل لجان للدفاع عن حقوقهم 

  حق العودة لالجئين الفلسطينيين
ومــا  ١٩٤٨هــو حــق الفلســطيني الــذي طــرد مــن وطنــه ألي ســبب فــي عــام 

وينطبـق هـذا الحـق ٬ بعده أن يعود إلى أرضه وبيته الذي كان يعيش فيه قبل النكبـة
علــى كــل رجــل وٕامــرأة وعلــى ذريــة كــل منهمــا أينمــا وجــد هــو حــق تــاريخي نــاتج عــن 

زل وارتبـاطهم بـوطنهم وهـو حـق شـرعي وقـانوني ثابـت وجودهم فـي فلسـطين منـذ األ

                                                 
  .٨-٣ص) النرويج-عية التطبيقيةمعهد العلوم االجتما(فافو  )١(
وســـلمان أبـــو ســـتة فـــي حـــق العـــودة  -١٤قضـــية وموقـــف ص: الالجئـــون: عبـــد اهللا الحـــوواني )٢(

  . ١٠ص
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وغيـــر قابـــل  )١(ولـــيس كمـــا يشـــاع الســـماح بعـــودتهم إلـــى منـــاطق الســـلطة الفلســـطينية
  .للتصرف

وهـــــــــو مكفـــــــــول فـــــــــي ميثـــــــــاق األمـــــــــم المتحـــــــــدة لحقـــــــــوق اإلنســـــــــان الصـــــــــادر فـــــــــي 
  ١٣الفقرة  -م١٠/١٢/١٩٤٨

ــــذي أصــــدرته الجمعيــــة العامــــة لألمــــم الم تحــــدة رقــــم ومكفــــول فــــي القــــرار ال
م والـــذي يـــنص علـــى العـــودة والتعـــويض وهـــو ١١/١٢/١٩٤٩الصـــادر فـــي  )٢(١٩٤

حجر الزاوية للحقوق الفلسطينية إذ ينص على عودة الالجئين إلى ديارهم في أقرب 
  . وقت

ولمــا كانــت إســرائيل تــدرك أهميــة هــذا القــرار لــذلك وضــعت الكنيســت قــانون 
أنظمة الطوارئ بشأن أمالك الغائبين والذي جرى تعديله ب ١٩٤٨المناطق المتروكة 

وفحـوى هـذه القــوانين أنهـا وضـعت أمـالك الالجئـين الفلســطينيين ٬ م١٩٥٠فـي سـنة 
ومـا تـزال " حـارس أمـالك الغـائبين"تحت إدارة الحكومة اإلسرائيلية التي أنشأت دائرة 

قبــول الفلســطينيين بصــيغة  ١٩٤هــذه الــدائرة قائمــة حتــى اليــوم وممــا أضــعف قــرار 
ـــة لحـــل مدريـــ ـــة والمظل ـــوفر الهيكلي ـــم تعـــد األمـــم المتحـــدة وال قراراتهـــا ت د وأوســـلو إذ ل

  . مشكلة الالجئين

  :١٩٤نص قرار 
ووضــع القــدس فــي  -يــنص علــى إنشــاء لجنــة توفيــق تابعــة لألمــم المتحــدة

فــي أقــرب " لتحقيــق الســالم"ق الالجئـين فــي العــودة إلــى ديـارهم حــو -نظـام دولــي دائــم
متلكـات الـذين يقـررون عـدم العـودة وعـن كـل مفقـود أو وقت ودفـع تعويضـات عـن م

  .ولهذا القرار أهمية كبيرة لالجئين.  )٣(مصاب بضرر تعوضهم السلطة المسئولة
                                                 

  .٩-٥دليل حق العودة ص )١(
  .٣٣أيام فلسطينية ص: يوسف حجازي  )٢(
  .٣٦يوسف حجازي في أيام فلسطينية ص  )٣(
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أنــه اعتبــر الفلســطينيين شــعبا طــرد مــن أرضــه ولــه الحــق فــي العــودة كشــعب ال  -١
   )١(كأفراد أو مجموعة وأنه حق شخصي لكل الجئ في أقرب وقت

 :ية متكاملة لعودة الالجئين من عدة عناصر هيأن القرار وضع آل -٢

  أكد على حق عودة الالجئين في أقرب وقت وتعويضهم  -أ 
ـــة الغـــوث    -ب  ـــأهيلهم هـــي وكال ـــة إلغـــاثتهم وت ـــروا"إنشـــاء مؤسســـة دولي التـــي " األون

 .م بقرار من الجمعية العامة١/٥/١٩٥٠تأسست في 

ن وتــــأهيلهم إنشــــاء لجنــــة التوفيــــق الدوليــــة لتعمــــل علــــى تســــهيل عــــودة الالجئــــي  - ج 
 ١٩٤إســـرائيل ومؤيـــدوها علـــى إلغـــاء قــــرار  وتعمـــلجتماعيـــا ألنهـــا إ قتصـــاديا و إ

ـــة الغـــوث ألنهـــا تعتبـــر دليـــل قـــانوني ومـــادي ٬ واســـتبداله بقـــرار آخـــر وحـــل وكال
لحقوق الالجئين٬ ولكن المجتمع الدولي أصر على تأكيد هـذا القـرار ألكثـر مـن 

  .مرة ولم تعارضه إال إسرائيل ١٣٥
  :حنا عيسى أستاذ القانون الدولي إلى النقاط التالية.دوقد أشار 

ـــى  ٢٤٢جـــاء مفســـرًا لقـــرار مجلـــس األمـــن  ١٩٤أن القـــرار  -١ الـــذي نـــص عل
  تسوية عادلة لمشكلة الالجئين 

جــاءت مطلقــة  ٣٠٨٩اإلشــارة إلــى حــق الالجئــين فــي العــودة حســب قــرار  -٢
 لتشمل الوطن الفلسطيني بكامله

فيـه الشـعب الفلسـطيني مـن تقريـر مصـيره  اعتبر القرار شرطا مسبقا يـتمكن -٣
 . وجاء فيه كلمة شعب ال أفراد

ربي والدولي بالنسبة للحقـوق الفلسـطينية وعلـى عختامًا فإن هناك مؤشرات للتراجع ال
  )٢(رأسها حق العودة

                                                 
  .٬٨ ٧ص م٢٠٠٠٬راسة في القانون الدولي سنة د�الالجئون الفلسطينيون وحق العودة  ١غيل ج )١(
اللجنــــة -لمجموعــــة مــــن البــــاحثين فــــي مــــوجز تــــاريخ فلســــطين ١٣-١١دليــــل حــــق العــــودة ص) ٢(

  .٨-٧الفلسطينية العليا إلحياء ذكرى النكبة ص
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  :حق العودة في الشرع اإلسالمي
ـــــــــديار المقدســـــــــة : عكرمـــــــــة صـــــــــبري. د -١ ـــــــــي القـــــــــدس وال ـــــــــي: مفت ـــــــــال ف  )١(ق
حـق شـرعي مقـدس : إن التخلي عن حق العودة حرام شـرعًا ألنـه: م٢٤/١١/٢٠٠٧

توارثي يرثه األبناء عن اآلباء واألجداد داخل فلسطين وخارجها والتعويض عن هـذا 
�الحق باطل وهو بمثابة بيع لـألرض وأن البيـع محـرٌم شـرعا بإجمـاع علمـاء األمـة 

يرغـب فـي العـودة فيكلـف  أمـا الـذي ال٬ أما التعويض عن المعاناة واألضـرار فيجـوز
وأكد أن االحتالل ال يريد . أحدًا من عائلته ليدير أمالكه أو يهبها للدولة الفلسطينية

سالمًا بدليل إنشـاء وتوسـيع المسـتوطنات واقتحـام المـدن والقـرى وقتـل المـدنيين٬ أمـا 
  .مبادلة األرض المطروحة في المؤتمرات فهي أفكار عنصرية مرفوضة

عتــــراف إن اإل: يقــــول : رئــــيس رابطــــة علمــــاء فلســــطين  :راس مــــروان أبــــو. د -٢
  .بإسرائيل خروج على أحكام الشريعة

  .فمن استحل ذلك كفر وخرج عن أمة اإلسالم
وحـق العــودة فريضــة شــرعية ووطنيــة ال يجـوز التنــازل عنــه كفلتــه الشــريعة الســماوية 

شـرعية بحـق  وليست الشريعة الدولية فقط وناشد علمـاء األمـة ضـرورة إصـدار فتـوى
وناشــد الساسـة التمســك بالثوابــت ٬ مـن يعتــرف بإســرائيل كدولـة لهــا الحــق فـي الوجــود

  الوطنية وقال إننا لم نفوض أحدًا بالتنازل عن حقوقنا 
قاضــي قضــاة فلســطين ورئــيس المجلــس األعلــى للقضــاء  :تيســير التميمــي. د -٣

  :الشرعي قال
حــق أهلنــا وٕاقامــة دولــة الفســاد إن اغتصــاب الصــهاينة ألرضــنا وارتكــاب المجــازر ب

واإلفســاد وتشــريد شــعبنا بقــوة الحديــد والنــار هــي جريمــة حــرب لــن تســقط بالتقــادم بــل 
ســــيالحق مرتكبوهــــا وداعمــــوهم ليحاســــبوا أمــــام القضــــاء الــــدولي وأن مــــرور الســــنين 

  .الطويلة لم يزد شعبنا إال تمسكا بحقهم وأرضهم ألنه من مقدساتهم وثوابتهم
                                                 

  .عكرمة صبري. د )١(
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  :ساسة الفلسطينيينأما عن آراء ال
وقــــع نــــواب كتلــــة حمــــاس  :إســــماعيل هنيــــة والمجلــــس التشــــريعي/ األســــتاذ -١

البرلمانيــة فــي المجلــس التشــريعي علــى وثيقــة العهــد والوفــاء للقــدس والالجئــين تحــرم 
التنازل عن الثوابت الفلسطينية حيث وقع جميع النواب وفي مقـدمتهم رئـيس الـوزراء 

  .)١(ب عن موكليهم المختطفين لدى االحتاللإسماعيل هنية كما وقع النوا
  :قال :الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي -٢

وأن ٬ عتــــراف بإســــرائيل علــــى اإلطــــالق مــــن الناحيــــة السياســــيةال يجــــوز اإل
الصراعات بين الدول تأخذ حقبا وأجياًال ولكـن ال يجـوز أن نتنـازل عـن حقنـا بحجـة 

خصوصـا أن المجيـزين . ت طال واإلمكانات غيـر موجـودة أن الزمن تغير وأن الوق
عتراف بإســرائيل أدلــتهم غيــر مقنعــة ال سياســيا وال شــرعيا وحتــى مــن أجــاز ذلــك بــاإل

عتــراف بإســرائيل والتنــازل عــن حقوقنــا عنــد الضــرورة فأنــا ال أرى أننــا مضــطرون لإل
  .وأرضنا

  .ارة اللجوءإننا متمسكون بالعودة رغم مر : ) حركة الفتح(زكريا األغا 
أّكــد عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي المنظمــة ورئــيس دائــرة شــئون الالجئــين أن 
جماهير شعبنا بجميع أطيافه السياسية في الـوطن والشـتات تحيـي ذكـرى النكبـة فـي 

وضـــحى بكـــل مـــا يملـــك فـــي ســـبيل حـــق العـــودة ٬ لمـــا فيهـــا مـــن آالم ومعانـــاة ١٥/٥
ات الجســيمة التــي بــذلها شــعبنا طــوال وبــالرغم مــن اآلالم والتضــحي. وتقريــر المصــير

وقـف مـدافعًا و أكثر من ستين عامًا مئـات اآلالف مـن الشـهداء والجرحـى والمعتقلـين 
 افـال بـد أن تعتـرف إسـرائيل بمسـؤوليته٬ عن حقه بصالبة رغم التعجرف الصـهيوني

عتـراف بحـق الالجئـين فـي العـودة إلـى ديــارهم التاريخيـة عـن المأسـاة الفلسـطينية واإل
ق الشـــعب الفلســـطيني فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة علـــى األراضـــي المحتلـــة ســـنة وحـــ

  .م وعاصمتها القدس حتى يستتب السالم في المنطقة١٩٦٧
                                                 

  .موقع دفاتر الرأي مكتوب )١(
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  :قال: عضو المكتب السياسي لحزب الشعب :عبد الرحمن عوض اهللا -٤
رغــم إجحافــه بحقــوق الشــعب الفلســطيني  ١٨١أن حــزب الشــعب يوافــق علــى القــرار 

وٕازالـــة آثـــار العـــدوان وحـــق تقريـــر  ٬٣٣٨ ٢٤٢قـــراري مجلـــس األمـــن وطالـــب بتنفيـــذ 
المصــير للشــعب الفلســطيني بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وقطــاع غــزة وعــودة الالجئــين 

  .١٩٤إلى ديارهم طبقًا للقرار 
: أكد على أهمية التأكيد على حق العودة فـي ذكـرى النكبـة :مصطفى البرغوثي -٥

القضية الفلسطينية وحـق شـعبنا فـي التحـرر مـن  إن حق العودة يمثل جوهر وعنوان
االحــتالل وتحقيــق االســتقالل يتحقــق بالنضــال الــوطني المشــترك ضــد نظــام الفصــل 

وأن حـق العـودة مكفـول ال يسـتطيع . العنصري اإلسرائيلي األسـوأ فـي تـاريخ البشـرية
فـــي الـــداخل  )١(وأكـــد علـــى ضـــرورة وحـــدة الشـــعب الفلســـطيني. أحـــد أن يســـاوم عليـــه

  خارجوال
  :قال: رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة السيد محمد بركة -٦

لــيس مــن الســهل أن تكــون فلســطينيا خاصــة بالنســبة لنــا البــاقون فــي الــوطن بســبب 
العنصـــرية الصـــهيونية وظلـــم ذوي القربـــى ومشـــروعنا األول هـــو البقـــاء والتجـــذر فـــي 

تعيد مــا حــاولوا إهــداره مــن أرض الــوطن كــأفراد وكمجمــوع ونحــن نتمســك بحقنــا ونســ
  .)٢(فلسطيننا

إن قضـية الالجئـين تخطـت البعـد : رئـيس الحركـة العربيـة للتغييـر أحمد الطيبي -٧
الفـــردي لتترســـخ فـــي ذاكـــرة كـــل أبنـــاء شـــعبنا كقضـــية شـــعب حلـــت بـــه نكبـــة إنســـانية 

  .ووطنية تم تغييبها عن الرواية الحقيقية للصراع خاصة في المجتمعات األوربية
  :راء المفكرينومن آ

                                                 
  .موقع فلسطين المستقلة )١(
  .م١٤/٥/٢٠٠٧حقوق المواطنة والالجئين : مركز الفلسطينيال-تقرير صحفي عن بديل) ٢(
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إن إصـــرار رئـــيس وزراء إســـرائيل علـــى االعتـــراف : قـــال :عبـــد البـــاري عطـــوان -١
المسبق بيهودية الدولة كشرط الستئناف المفاوضات يعني عمليا إسقاط حق العـودة 
ألكثــــر مــــن ســــتة ماليــــين الجــــئ فلســــطيني والتمهيــــد لطــــرد حــــوالي مليــــون ونصــــف 

ضــر أو عــرب إســرائيل ولألســف لــم فلســطيني يعيشــون داخــل مــا يســمى بــالخط األخ
  .)١(يعترض عليها الطرف الفلسطيني بالشكل المطلوب

  ).رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس بالقدس: (قال :عطا اهللا حنا -٢
وأكد على وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن -حق العودة ال يقل قدسية عن القدس

المقدسـة المباركـة التـي انطلقـت  وشعبنا يعمل من أجل العودة إلى األرض-والشتات
وأن حــــق . منهـــا الـــديانات والرســــاالت والحضـــارات أعنــــى بـــذلك فلســــطيننا الحبيبـــة 

٬ العـودة مقـدس مهمـا طـال الـزمن ونـرفض مجـرد التفكيـر فـي التنـازل أو التفـريط فيــه
  .وأي مفاوضات دون تأكيد حق العودة مرفوضة

ق الالجئــين الفلســطينيين رئــيس لجنــة الــدفاع عــن حقــو  :األســير حســام خضــر -٣
وأهمية بقاء منظمـة ٬ أكد على أهمية حركة العودة: كتب وهو في سجن بئر السبع 

ويقـــول إن مـــا يشـــعرني بـــالخطر هـــو ٬ التحريـــر اإلطـــار الجـــامع للشـــعب الفلســـطيني
وشــدد علــى مفهــوم الشــراكة ٬ تغييــب دور المنظمــة فــي أوســاط الالجئــين فــي الشــتات

  .هو مفهوم مقدس مثل الثوابتبين أوساط الفلسطينيين و 
وأكد على أن العودة هي رسـالتنا والحـق الـذي ولـدت داخلـه كـل األجيـال الفلسـطينية 

  .م وهو مرتبط بوجودنا وبقائنا على هذه األرض المقدسة١٩٤٨منذ سنة 

                                                 
  .موقع فلسطين في الذاكرة: أولمرت يثبت عنصرية إسرائيل: عبد الباري عطوان )١(
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  يمهيدالفصل الت

ونجينـاه ولوطـا إلـى األرض : الحمد هللا رب العالمين القائل في كتابـه الكـريم
ال تـزال "والصـالة والسـالم علـى سـيد المرسـلين الـذي قـال " اركنا فيهـا للعـالمينالتي ب

طائفـة مــن أمتـي علــى الحـق ظــاهرين لعــدوهم قـاهرين ال يضــرهم مـن خــالفهم وال مــا 
: قالوا يا رسول اهللا وأين هم؟ قال٬ أصابهم من ألواء حتى يأتيهم أمر اهللا وهم كذلك

  :وبعد٬ ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس
يسرني أن أقدم بين يدي القارئ الكريم كتابي هذا الذي يؤرخ لحقبة تاريخية 
عظيمــة مــن ســيرة نضــال شــعبنا الفلســطيني الــذي هــب مــدافعا عــن أرضــه وعرضــه 

والذي ٬ بسالح بسيط وبذل األرواح والدماء رخيصة في سبيل وطنه الغالي فلسطين
حـــث نـــاهض محمـــود محســـن مقدمـــة كتبهـــا مشـــكورًا األســـتاذ البا: يجمـــع بـــين دفتيـــه

البيئة الجغرافية والبيئة السياسية والبيئة االجتماعيـة لفلسـطين وعلـى : تشمل) زقوت(
بـــــــراهين لحـــــــق العـــــــودة لالجئـــــــين الفلســـــــطينيين وآراء األئمـــــــة والساســـــــة والمفكـــــــرين 
الفلسطينيين حول حـق العـودة إلـى قرانـا ومـدننا والـذي أّكـد عليـه قـرار األمـم المتحـدة 

والـذي يـنص علـى حـق العـودة  ١٩٤والذي يحمل رقم  ١١/١٢/١٩٤٨الصادر في 
  .والتعويض

هذا الكتاب يضم أبحاثا موثقة عن وقائع النكبة التـي دارت بـين العصـابات 
الصهيونية والمجاهدين الفلسطينيين في خمس وخمسين قرية معظمها فـي لـواء غـزة 

ل ومن حق فلسـطين والبعض اآلخر يتبع قضاء الرملة وقرية واحدة في قضاء الخلي
وقراها ومدنها علينا أن نبرز تراثها وحضارتها ونضال شعبها لتظل حية في القلوب 
والوجــدان بغيــة التمســك بهــا والعمــل علــى تحريرهــا مهمــا طــال الــزمن وتكالبــت علينــا 

  .قوى البغي والعدوان
لقــد قــدمت فلســطين إلــى الحضــارة العربيــة واإلســالمية والعالميــة الكثيــر مــن 

وهذا اإلبداع ٬ امات الموثقة في المراجع والمصادر التاريخية العربية واألجنبيةاإلسه
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ستقرار المكاني هو الذي جعل الشعب الفلسطيني مرتبطا بأرضـه فـي الحضاري واإل
زهو وشـموخ رغـم الـدمار الـذي أحدثتـه آلـة الـدمار الصـهيونية لكـل مـا هـو فلسـطيني 

لتزييــف التــاريخ وغســل " عب بــال أرضأرض بــال شــعب لشــ"إلثبــات مقــولتهم الكاذبــة 
وبهــذه المناســبة فــإنني أتقــدم بالشــكر والتقــدير لكــل األخــوة الــذين ســاعدوا ٬ األدمغــة

ـــآخر ألن يـــرى هـــذا الكتـــاب النـــور وأخـــص بالشـــكر األســـاتذة  نـــاهض : بشـــكل أو ب
ومحمد الغزالي اللـذان قامـا بتـدفيق كلمـات هـذا الكتـاب مـن ٬ )زقوت(محمود محسن 

لغوية كما أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور خالد الخالـدي الـذي تعهـد بـإخراج الناحية ال
  .هذا الكتاب لما له من عظيم الفائدة ألبنائنا وأحفادنا

وأنــا أعلــم كمــا تعلمــون أنــه قــد كتبــت بعــض الكتــب عــن القــرى الفلســطينية 
ولكننــي حاولــت أن أضــع بــين أيــديكم دراســة منهجيــة موثقــة وواضــحة عــن كــل قريــة 

القرى التـي تعرضـت إليهـا بالبحـث حتـى يأخـذ للقـارئ الكـريم صـورة حقيقيـة عـن  من
  .كل قرية كي تظل ماثلة في عقول األجيال القادمة والكمال هللا وحده

  :وقد حاولت في هذه الدراسة أن أوضح معالم كل قرية مشتملة على ما يلي
: ولمن تنسـب٬ اوالمعنى الشائع عند أهله٬ معنى اسم كل قرية في اللغة العربية -١

  .لقبيلة أو ألثر تاريخي أو لموقع جغرافي
وطــرق -وحــدودها بالنســبة للقــرى والمــدن القريبــة أو المجــاورة لهــا�موقــع القريــة  -٢

 المواصالت التي تصلها بالقرى والمدن األخرى 

 .إبراز المعالم األثرية والتاريخية والمقامات والمزارات التي توجد في كل منها -٣

 .وأسماء أراضيها ومدلوالتها-قرية مساحة أراضي كل -٤

م وأســماء ١٩٩٨م قبــل الهجــرة وعــددهم ســنة ١٩٤٨عــدد ســكان كــل قريــة ســنة  -٥
 .العائالت

 أعمال السكان في القرية -٦

 التعليم -٧
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مـن : سـتيطان الصـهيونينضال أهل القرية ضـد قـوات االحـتالل البريطـاني واإل -٨
 ثورات ومعارك وغيرها 

-واسـم العمليـة-للـواء الصـهيوني الـذي احتلهـاوا-تـاريخ احتاللهـا: احتالل القرية -٩
 .وتدميرها -التي ارتكبها الصهاينة فيها �والمجازر 

 ماذا بقي منها؟: القرية اليوم - ١٠

 .المستعمرات التي أنشأها الصهاينة على أرضها - ١١

  :ومن المهم أن أوضح بعض المالحظات على هذه القرى
  .إسالمية الدين والعقيدةأن جميع هذه القرى عربية اللغة والِنشأة والتاريخ  -١
أن هــذه القــرى كــان فيهــا كثافــة ســكانية كبيــرة عكــس مــا يقــول الصــهاينة بأنهــا  -٢

ـــف المجـــاالت  كانـــت أرض بـــال شـــعب وكانـــت مزدهـــرة بنشـــاط أهلهـــا فـــي مختل
 قتصادية تغطي أرضها البساتين والكروم والبيارات جتماعية واإلالثقافية واإل

تـدل داللـة واضـحة علـى وجـود كثافـة سـكانية  كثرة الخرب والمعـالم األثريـة فيهـا -٣
 فيها في العصور القديمة 

شــهدت هــذه الــبالد العديــد مــن الغــزوات والحــروب والمعــارك منــذ أيــام الفراعنــة  -٤
والكنعانيين والبابليين واآلشوريين والفـرس واليونـايين والرومـان والفـتح اإلسـالمي 

ت أيــام الحــرب العالميــة والمعــارك ضــد الصــليبيين والمغــول والمعــارك التــي دار 
 األولى بين اإلنجليز والعثمانيين

كانت بعض هذه القرى محطات بريد في العصر المملوكي وقد أوقف المماليك  -٥
ـــى  ـــرحمن أو عل ـــى خليـــل ال ـــى الحـــرمين الشـــريفين أو عل كثيـــرا مـــن أراضـــيها عل

 المسجد األقصى أو على مدارس غزة

قد خربت ألسباب عديدة ونزح كانت  �أن هذه القرى تطورت مكان قرى قديمة  -٦
ســكانها عنهــا إلــى منــاطق أكثــر أمنــا وقامــت الدولــة العثمانيــة فــي القــرن التاســع 
عشر بإعادة إعمارها بنقل بعض عائالت مـن غـزة لإلقامـة فيهـا كمـا حـدت فـي 
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وٕاعادة بعض العـائالت التـي نزحـت مـن بعـض  -الكوفخة والمحرقة ونجد وهوج
وانتقـل . صـلي كمـا حـدث فـي قريتـي الجيـة ونعليـاالقرى القديمة إلى مـوطنهم األ

بعــض الســكان مــن القــرى القائمــة إلــى القــرى التــي أعيــد بناؤهــا كمــا فــي عــراق 
كمـا يالحـظ أن كثيـرا مـن المصـريين سـكنوا هـذه القـرى . المنشية وعراق سويدان

هربا من بطش محمد علـى والـي مصـر أو أثنـاء حملـة ابنـه إبـراهيم علـى الشـام 
 تصادية أو اجتماعيةأو لظروف اق

أن كثيــرا مــن هــذه القــرى تحمــل اســم خربــة قديمــة أو اســم قبيلــة أو شــيخ عشــيرة  -٧
 .أسسها قديما مثل النبي برور والنبي هوج

أو فــي �فــي الــيمن : أن أســماء هــذه القــرى لهــا مــا يشــابهها فــي الجزيــرة العربيــة -٨
 .كوكبا والجية والمغار: أو في فلسطين مثل قرى -الشام

: من عائالت غزة امتلكت مساحات واسعة من أراضي هذه القرى مثلأن كثيرا  -٩
إمــا ألنهــم كــانوا . والعلمــي والمفتــي -عــائالت أبــو خضــرة والشــوا وأبــو رمضــان

حتيـــــال أو ملتـــــزمين فـــــي الدولـــــة العثمانيـــــة أو بطـــــرق المداينـــــة أو الـــــرهن أو اإل
 .الشراء

لتـزمين أو الم: تسربت بعض أراضي هذه القرى للعصابات الصهيونية مـن  - ١٠
مــن اإلقطــاعيين الــذين كــانوا مــن أهــالي بيــروت ودمشــق ويملكــون فــي فلســطين 

 .مساحات واسعة من األراضي أو عن طريق السماسرة أو من ضعاف النفوس

أن جميــع هــذه القـــرى دمرتهــا العصـــابات الصــهيونية بعـــد احتاللهــا لتزييـــف  - ١١
علـــى طمـــس  وعملـــت-أنهـــا أرض بـــال شـــعب: التـــاريخ واثبـــات مقـــولتهم الكاذبـــة

 .معالمها وآثارها

ـــر مـــن  ـــى كثي وقـــد اعتمـــدت فـــي هـــذه الدراســـة بعـــد اهللا ســـبحانه وتعـــالى عل
ـــــي ال ـــــي ذكرهـــــا الجغراف ـــــيعالحقـــــائق الت ـــــدان: رب ـــــاقوت الحمـــــوي فـــــي معجـــــم البل  -ي
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�كــي ال ننســى : ووليــد الخالــدي فــي-ومصــطفى الــدباغ فــي كتــاب بالدنــا فلســطين
  .الفردوس المفقودالنكبة الفلسطينية و : وعارف العارف في 

 -كمــا كانــت المقــابالت الشخصــية مــن أهــم المصــادر فــي كثيــر مــن القــرى
وكــان هــؤالء مــن كبــار الســن الــذين عايشــوا النكبــة وشــاركوا فــي الــدفاع عــن وطــنهم 

فلهــم منــي كــل شــكر وامتنــان علــى مــا قــدموه لــي مــن . وذاقــوا مــرارة التشــرد واللجــوء
ل مـــنهم إلـــى الـــدار اآلخـــرة وأرجـــو لهـــم وأتـــرحم علـــى مـــن انتقـــ. معلومـــات عـــن قـــراهم

  .الرحمة والغفران
لقــد دافــع أجــدادنا وآباؤنــا عــن هــذه الــبالد بكــل شــجاعة وتضــحية شــهد لهــا 

ولكن المؤامرة العالمية التي تعرضت لهـا فلسـطين وشـعبها كانـت أكبـر مـن  �العالم 
لثقيلـة أن يتحمله شعبنا األعزل خصوصا بعد تدفق المهاجرين الصهاينة واألسلحة ا

حـتالل البريطـاني لـزرع هـذا أضف إلـى ذلـك إصـرار سـلطات اإل. من أوروبا وأمريكا
تطبيقـــــــا لوعــــــد بلفـــــــور الصــــــادر فـــــــي [ الكيــــــان اللقــــــيط فـــــــي قلــــــب األمـــــــة العربيــــــة 

كــــي ال تقــــوم لهــــا قائمــــة ولتكــــون قاعــــدة عســــكرية لخدمــــة الــــدول ] م٢/١١/١٩١٧
  .ستعمارية والحركة الصهيونيةاإل

ا الغــــزو المــــزدوج منــــذ البدايــــة بعقــــد المــــؤتمرات وٕالقــــاء لقــــد قــــاوم شــــعبنا هــــذ
النـــدوات وٕارســـال الوفـــود إلـــى الـــبالد العربيـــة واألوروبيـــة لشـــرح األخطـــار التـــي تهـــدد 
وجوده غير أن انجلترا كانـت تماطـل وتخـادع بإعطـاء الفلسـطينيين وعـودًا كاذبـة مـا 

  .تلبث أن تتنكر لها
القوميــة والمحليــة لتنظــيم المقاومــة  ثــم تشــكلت الهيئــة العربيــة العليــا واللجــان

عبــد القــادر الحســيني وحســن ســالمة وعبــد : وبــرز العديــد مــن القــادة األبطــال أمثــال
  .الرحيم الحاج محمد وغيرهم الكثير

ونظمت المظاهرات واإلضرابات واشـتعلت الثـورات فـي القـدس ويافـا لتشـمل 
م ١٩٣٩ى م والتــــي اســــتمرت حتــــ١٩٣٦كــــل فلســــطين كــــان أشــــدها اضــــراب وثــــورة 
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نجليـزي ومعسـكراته وقطـع خطـوط مواصـالته فـي تخللها مهاجمة دوريات الجـيش اإل
ثــــم مهاجمــــة المســــتعمرات -معظـــم أنحــــاء فلســــطين ألن بريطانيــــا هــــي ســـبب الــــبالء

والمؤسسات الصهيونية ونصب الكمـائن وزرع األلغـام علـى طـرق دوريـاتهم وقـوافلهم 
  .بيرةكان من نتيجتها تكبدهم خسائر ك. في كل مكان

لقـــد حـــافظ شـــعب فلســـطين بقـــوة إيمانـــه علـــى كثيـــر مـــن القـــرى والمـــدن مـــن 
الســقوط فــي أيــدي األعــداء بمســاعدة بعــض المتطــوعين مــن اإلخــوان المســلمين مــن 

  .١٥/٥/٤٨البالد العربية حتى دخول الجيوش العربية فلسطين في 
٬ غير أنهم صدموا عندما أقدمت هـذه الجيـوش علـى نـزع سـالح المناضـلين

وهــــم بـــذلك قــــدموا ٬ ذين أذاقـــوا بــــه العصـــابات الصـــهيونية الــــويالت رغـــم بســـاطتهالـــ
فلـــم يتركـــوا . ســـتيالء علـــى القـــرى والمـــدنللصـــهاينة خدمـــة مجانيـــة ســـّهلت علـــيهم اإل

شعبنا يدافع عن نفسه وعن أرضه ولم يحاربوا هم نيابة عنه بل انسحبوا أمامهم في 
ممـــا شـــجع الصـــهاينة علـــى . هلة لهـــمذلـــة ومهانـــة تاركيننـــا وقرانـــا ومـــدننا فريســـة ســـ

ــيهم والغــارات  ارتكــاب المجــازر بحــق المــدنيين وطــردهم منهــا والرصــاص ينهمــر عل
  .الجوية تحصدهم إلى قطاع غزة أو الضفة

وممــا يـــدمي القلــب أن الـــدول العربيــة التـــي أضــاعت فلســـطين تخلــت عنهـــا 
الوحيـد للشـعب  عندما اتخذت قرارا في مؤتمر القمـة أن منظمـة التحريـر هـي الممثـل

 -والقــرار فــي ظــاهره جيــد ولكنــه فــي الحقيقــة تخلــي تمامــا عــن القضــية-الفلســطيني
-وهكذا ضـاع الجـزء األكبـر مـن فلسـطين. وأصبحت قضيتنا ألعوبة في يد العابثين

  .م١٩٦٧ثم ضاعت البقية الباقية منها بعد هزيمة سنة 
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  الفصل األول

  م١٩٤٨ايو قرى احتلها الصهاينة يف شهر م
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  قرية برقة

هــي التــي : األرض البرقــة والبرقــاءو تعنــي البــرق أو اللمعــان٬  :كلمــة برقــة فــي اللغــة
  .ة بالحجارة والرملطتكون مختل

فقــد تكــون أقيمــت علــى أنقــاض بلــدة بركــة  )١( :أمــا أصــل برقــة وأساســها التــاريخي
يكـا ـ وربمـا كـان اسـم برقـة آرامـي اليونانية ـ وقـد عرفـت فـي العهـد الرومـاني باسـم بار 

األصـــل بمعنـــى البـــرق أو اللمعـــان كمـــا ســـبق واســـم برقـــة يتكـــرر فـــي بعـــض الـــبالد 
سـم فـي فلسـطين فـي عـدة العربية كاليمن وليبيا والمدينـة المنـورة ـ كمـا يتكـرر هـذا اإل

برقة نـابلس التـي ينحـدر منهـا القائـد عبـد الـرحيم الحـاج : أماكن لقرى فلسطينية منها
   .١٩٣٦د قائد ثورة محم

بيـوت القريـة مبنيـة مـن الطـين ومسـقوفة بسـيقان الـذرة والطـين ـ أزقتهـا ضـيقة ـ فـي 
  . وسطها دكاكين صغيرة

وتربطها عدة طرق فرعيـة  األوسط تقع برقة في السهل الساحلي الفلسطيني :الموقع
سـبعة  بالطريق العام الساحلي الذي يمتد ما بين غـزة ويافـا وتبعـد عـن البحـر حـوالي

يحـدها مـن كيلـو متـرا  ٣٧ــ تقـع شـمال شـرق غـزة وتبعـد عنهـا حـوالي  )٢(كيلو مترات
الغــرب أراض اســدود ومــن الجنــوب أراضـــي البطــاني الغربــي ومــن الشــمال أراضـــي 

   .صوربشيت ومن الشرق أراضي يا
الشيخ محمد قد يكون و (جامع يقع قرب مقام الشيخ محمد  في برقة :المعالم اآلثرية

برق كما يقول " النبي " وبها أيضًا مقام ألحد األولياء يقال له مقام ) لحينأحد الصا
أهـل برقـة ومنـه اشـتق اسـم برقـة ـ وتضـم برقـة آثـار يونانيـة ونقـوش حجريـة وشـظايا 

  .من الفخار

                                                 
  .١٩٩ صم ٢٠٠٢ب ط ١بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )١(
  .٥١٢صكي ال ننسى : وليد الخالدي )٢(
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دونمـــا وكـــان آل أبـــو  ٥٢٠٦تبلــغ مســـاحة أراضـــيها حـــوالي  :مســـاحة أراضـــي برقـــة
يجـــري فـــي أراضـــيها وادي و راضـــيها مـــن أ مســـاحة واســـعةخضـــرة مـــن غـــزة يملكـــون 

بقـرى البطـاني الشـرقي  ًا◌ً أو وادي برقة حيـث يـأتي مـن الجبـال الشـرقية مـار  دالدواهي
  :هي أراضي برقةقطع ة وأهم نيوالمسمية والقسطوياصور 
  أوسط الشيء أفضله: الوسطة )١(  قطعة أرض بها مستنقع: بخوادي ال
  أو اسم قبيلة. اللبؤة :السبعة  نوع من الشجر أو اسم قبيلة: السدرة
  أرض طينية ثقيلة: السالق    بها حصى وطين: بةيخشاأبو 

  من تربية النحل أو اسم قبيلة: وادي العسل
عــددهم ســنة  )٢(حــوالي ألــف نســمة وأصــبح م١٩٤٨بلــغ عــدد ســكانها ســنة  :الســكان
البلبيســي ـ : نســمة مــن الالجئــين أمــا عــائالت برقــة فهــي ٦٣٤٦م حــوالي ١٩٩٨

ـ أبو شاويش ـ  الداهوديطهراوي ـ العامودي ـ الشلح ـ السردي ـ شحادة ـ الخطيب ـ ال
بطي ـ مثقـال ـ أبـو خضـرة ـ أبـو شـــ ال )٣(الحمـالوي ـ منصـور ـ العفيفـي ـ أبـو الخيـر

عسـاف ـ فتـوح ـ عواجـة ـ يوسـف ـ النجـار ـ أبـو ركبـة ـ العبـادي ـ األشـعل ـ حسـنين ـ 
   .حسين �صبح ـ سالم  الهرش ـ

تــا ري مــن محافظــة الشـرقية بمصــر أمــا عائلالتهــا مــن أصـل مصــأغلـب عائ
محمـد عبـد الحميـد / ومن مخاتيرها المختـار أصل مغربيالداهودي وأبو الخير فمن 

ارة حــوتضــم القريــة حــارتين همــا . عبــد الســالم أبــو شــاويش/ الــداهودي ـ والمختــار
وقـــد . راعيـــةعظـــم األراضـــي الز ارة الدواهيـــد تملـــك محـــارة أبـــو شـــاويش و حـــالدواهيـــد و 

أهل برقة بالتعاون والتسامح كأنهم عائلة واحدة فلم يكن بها مركـز شـرطة بـل  امتاز

                                                 
  .٤٢ص- ٣٩ص أسماء األراضي لواء غزة :محمود حسين )١(
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة  )٢(
  .٥١٢ص كي ال ننسى: مصدر سبق ذكره )٣(
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مشاكلهم بأنفسهم عن طريق  نلذلك كان األهالي يحلو  سار كانت تتبع شرطة بيت د
  .العرف والعادة
  : أعمال السكان

الزراعـــة هـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم ســـكان برقـــة وعمـــاد اقتصـــادهم لخصـــوبة  -١
: فر الميــــاه مــــن األمطــــار الشــــتوية ومــــن اآلبــــار وأهــــم المزروعــــاتوتــــو األرض 
أنـواع الخضـار والسمسم والبطيخ والخيـار٬ وجميـع  )قمح وشعير وذرة( الحبوب

ثــــم اتجهــــوا . ٬ والزيتــــون والعنــــب والخــــوخ والمشــــمشوالفواكــــه كــــالتين٬ والجميــــز
ارات لزراعة أشـجار الحمضـيات حتـى أصـبح فـي برقـة حـوالي تسـع بيـ )١(مؤخراً 

  . دونما ٦٦٧في مساحة 
كاألغنام والماعز واألبقار والبغال والحمير والجمال لالستفادة : تربية الحيوانات -٢

باإلضـافة إلـى االسـتفادة مـن لحومهـا  منها في أعمال الزراعة ونقل المحاصـيل
  .وألبانها

كالنجــارة أو الحالقــة أو الجــزارة : وعمــل بعــض الســكان بــبعض الحــرف األخــرى -٣
 .اإلنجليزيعمل بعضهم عماال في معسكرات الجيش  كما. الةلبقأو ا

كــان األطفــال يتعلمــون فــي الكتاتيــب وفــي مســجد القريــة فلــم يكــن فــي برقــة  :التعلــيم
 .يذهبون إلى مدارس البطاني واسدودكانوا مدرسة بل 

ــة ومــة الغــزو االمجــاورة فــي مق )٢(اشــترك أهــل برقــة مــع أهــالي القــرى :احــتالل القري
القــــرى  حــــولوفــــي نصــــب الكمــــائن لقــــوافلهم وفــــي المعــــارك التــــي دارت الصــــهيوني 

ولكـــن عنـــدما ازدادت قـــوة . د وغيرهـــادو واســـ دراسالمجـــاورة لهـــم مثـــل بشـــيت وييـــت 
الصهاينة بعـد تـدفق شـحنات األسـلحة علـيهم مـن أمريكـا ودول أوروبـا وجلـب العديـد 

ــــــــين  ــــــــى القريــــــــة مــــــــا ب ــــــــواء جفعــــــــاتي بــــــــالهجوم عل -١٠مــــــــن المتطــــــــوعين قــــــــام ل

                                                 
  .١٩٩ص بالدنا فلسطين �مصطفى الدباغ مصدر سبق ذكره  )١(
  .ئق النكبة الفلسطينية اإللكترونيوثاموقع : من التاريخ الشفوي )٢(
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طرته نحــــو الجنــــوب ياللــــواء بتوســــيع رقعــــة ســــ )٢(ام عنـــدما قــــام هــــذ٥/١٩٤٨/)١(١٣
لالتصال بالمستعمرات الجنوبية ـ لذلك هـاجر سـكانها إلـى غـزة أو إلـى الضـفة علـى 

وبعـد احـتالل برقـة . أمل أن يعودوا إلى قريتهم بعد زوال الخطر لكن ذلك لم يتحقـق
كمخزنين ألنهمـا مبنيـان  مانزلين يستخدموهقام الصهاينة بتدمير بيوتها وأبقوا فيها م

مــن اإلســمنت ـ وفــي موقــع القريــة اآلن تنمــو النباتــات واألعشــاب البريــة ونباتــات 
. القريـة فقـد اسـتغلها الصـهاينة للزراعـة يأما أراضـ. الصبار وأشجار الكينيا والنخيل

 فــي شــمال ١٩٣١ثــم بنــوا علــى أرضــها أيضــا مســتعمرة غــان يفنــه قبــل الهجــرة ســنة 
م وهكـذا ١٩٥٠كما أنشأوا مسـتعمرة شـيتوليم سـنة  من موقع القريةالقرية وهي قريبة 

أصبح أهل برقة مشـردين الجئـين فـي قطـاع غـزة والضـفة واألردن وغيرهـا ينتظـرون 
 .ودة إلى ديارهم مهما طال الزمنالع

                                                 
 .مصادر صهيونية بن موريس )١(

  .لسطينية االلكترونيئق النكبة الفوثاموقع  )٢(
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  قرية برير

  والبر هو اإلحسان وعمل الخير ر برّ من جذ :برير لغة
فـي  تالخيـر٬ وذكـر  وأغير لكلمـة بـر األراميـة٬ ومعناهـا الحقـل٬ برير تص :تسميتها

بريــر يرجـع إلــى بريــر بــن  ايـل وهنــاك رأي يقــول بـأن تســميةحأيـام الرومــان باســم برو 
تميم بن أوس الداري٬ وهو صحابي جليل وفـد مـن فلسـطين علـى رسـول  هاني خال

نـــوا إســـالمهم٬ اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــي الســـنة التاســـعة للهجـــرة ضـــمن وفـــد أعل
وكــانوا يــدينون بالمســيحية٬ وبقــوا فــي المدينــة حيــث شــاركوا الرســول صــلى اهللا عليــه 

 )١(في قريـة بريـر نهـ ويقال إنه دف٣٥وسلم في جميع غزواته٬ ثم عادوا إلى الخليل 
  . قبيلة يمنية من عشيرة خوالن قضاعة" آل برير"ولكن الرأي األكثر احتماًال أن 

كيلــو متــرًا ـ تجاورهــا  ٢٥مال شــرق غــزة٬ وتبعــد عنهــا حــوالي تقــع بريــر شــ :الموقــع
أراضــي قريتــي سمســم وبربــرة مــن الغــرب وأراضــي حليقــات وكوكبــا مــن الشــمال ـ 

 مــنوعــرب الجبــارات٬ وأبــو ســلعة والســواركة  مــن الشــمال الشــرقي وأراضــي الفالوجــة
  . الغربي ونجد من الجنوبمن الجنوب  الشرق وعرب القالزين وأراضي هوج

متـرًا  ٧٥تقع برير في بقعة شبه منبسطة من السـهل السـاحلي علـى ارتفـاع 
حـــتالل وقـــد ظهـــرت أهميتهـــا عنـــدما قامـــت ســـلطات اإل. عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر

البريطــــاني بشــــق طريــــق رئــــيس معبــــد منــــذ الحــــرب العالميــــة الثانيــــة تــــوازي الطريــــق 
ة ومعســكر جــدل ـ وتــربط بــين غــز مالســاحلي الــرئيس٬ وتقطــع طريــق الفالوجــة ـ ال

  " برير يةالجيش البريطاني في جولس مارة بقر 
 اتفقالشـ )١(ر الشـرقي وادي القاعـة٬ وهـو أحـد روافـد واديبـيخترق طرف بر 

بــع مــن لــى الغــرب ليرفــد وادي الحســي الــذي ينالــذي يخترقهــا مــن الجنــوب متجهــًا إ

                                                 
 .برير: محمود حسين ٥١٣٬صكي ال ننسى : وليد الخالدي )١(
 .٢٦٩ص ٢٠٠٢ب ط ١مصطفى الدباغ بالدنا فلسطين ج )١(
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ثم اضي سمسم٬ رق٬ ووداي المحاور في أر غجبال الخليل٬ ويلتقي بعد ذلك بوادي ال
وديــر ســنيد٬ ثـــم إلــى هربيــا٬ ليصـــب فــي البحــر المتوســـط٬  يتجــه إلــى أراضــي دمـــرة

ــ: وهنــاك أوديــة أخــرى أهمهــا تصــل بــه يالــذي يــأتي مــن غــرب القريــة٬ و  راوادي عّم
وادي القاعــــة٬ حيــــث يشــــكالن وادي الســــاقية٬ ثــــم وادي الطبــــل الــــذي يلتقــــي بــــوادي 

  .يصل بوادي الحسالساقية٬ ويشكالن وادي الغرق حيث يتجه جنوبًا ليت
دونمــًا  )١( ) ٤٦١٨٤( تقــدر مسـاحة أراضــي بريـر بحــوالي  :مسـاحة أراضــي القريــة

دونمـــًا للطـــرق واألوديـــة٬ وحـــوالي  ٨٥٤فهـــي مـــن أكبـــر القـــرى مســـاحة منهـــا حـــوالي 
دونمـــًا تســـربت للصـــهاينة٬ وقـــد امتلـــك بعـــض األفنديـــة مـــن غـــزة مســـاحات ) ١١١٨(

أحمــد عــارف الحســيني ـ وٕابــراهيم : مواســعة مــن أراضــي بريــر بمختلــف الطــرق هــ
للكيـرن تسـرب  حيـثهشـان٬ وشـعبان التـرك٬ جالعلمي٬ وأبـو كمـال الصـايغ ـ وعزيـز 

ـــة أحمـــد الحســـيني٬ و ٥٠٠حـــوالي  كايمـــت دونمـــًا مـــن فـــوزي  ٦٠٠دونمـــًا٬ مـــن ورث
 بتــرول فــي ررض بريــر كثيــر مــن الســراديب ـ وأبــاوفــي أ. م ١٩٤٧الــدجاني ســنة 

   .وبربرمنطقة تقع بين حليقات 
 )٢(كانت أراضـي القريـة فـي العهـد العثمـاني مشـاعاً  :بيوت القرية ومعالمها الرئيسة

عـدم وجـود ملكيـة ل موزعة بين السكان٬ تزرع األرض كل حارة لمـدة سـنتين بالتنـاوب
نتـــداب البريطـــاني تـــم تســـجيل األراضـــي علـــى األهـــالي فـــي وفـــي عهـــد اإل. لـــألرض
قـــاموا بشـــراء بعضـــها عـــن طريـــق السماســـرة و  غيـــر أن اليهـــود اســـتغلوا ذلـــك. الطـــابو

  . كالشوربجي والعزي والصايغ والحسيني
ن٬ وكانــت مســاحتها بأمـا بيــوت القريـة فكانــت مبنيـة مــن اللـبن المخلــوط بـالت

ثالثــة آبــار٬ تقــع فــي  مــن يشــرب أهلهــادونمــا شــوارعها شــبه دائريــة ) ١٣٠(حــوالي 
   .داخل القرية

                                                 
 .٧٩غزة عبر التاريخ ص  :إبراهيم سكيك )١(
 .من التاريخ الشفوي الحاج شعبان العربيد )٢(
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كـان . ٬ وزاويتـان ألبـو لـبن والشـرفا"بـرور"مقـام ه بداخلـوبهـا مسـجد  :المعالم األثرية
اورة والبــدو ـ ومطحنــة يقــام فيهــا ســوق كــل يــوم أربعــاء٬ يقصــده ســكان القــرى المجــ

تـل المشـنقة : وكثيـر مـن الخـرب وأهمهـا وسـاحات مكشـوفة نر جارة ح للحبوب ولكل
فـــي الغـــرب٬ وقميصـــة فـــي الجنـــوب٬ والدهيشـــة وأم الطنـــاطير فـــي الجنـــوب الشـــرقي 

نقــة فــي الشــمال٬ وأم و ت طفــا فــي الجنــوب الشــرقي أيضــًا٬ وغياظــة فــي الشــرق وبيــ
شــبس وعيــون الخيــر فــي الشــمال الغربــي٬ وعلــى بعــد مــن أراضــي بريــر توجــد خــرب 

ـ  دلـبوس ـ المارشـان ـ تا وأم القـشـعر ا والبنيـة والرسـم و فـالصـحراء والجلـس وبيـت ط
: خرب على كثيـر مـن اآلثـارة ـ مليطة ـ عين الصحراء وتحوي هذه الملصوبتا ـ الج

  .مثل قطع الفخار واألعمدة واألساسات
   :عدد السكان والعائالت

نســمة وأصــبح  )١( ) ٣١٧٨( م حــوالي ١٩٤٨كــان عــدد ســكان قريــة بريــر 
نســمة مــن الالجئــين كلهــم عــرب مســلمون ) ١٦٩٦٠(م حــوالي ١٩٩٨عــددهم ســنة 

لسـعودية٬ ومـنهم مـن فـي ا تأصول متعـددة فمـنهم مـن يعـود إلـى قبيلـة الحويطـا من
 وتنــتظم. يعــود إلــى قضــاء الخليــل أو األردن ومــنهم مــن يعــود إلــى أصــول مصــرية

  )٢(:برير في أربع حارات٬ وكل حارة بها عدة عائالت هي
أبــو . إعبــي. شــريمعبيــد ـ عفانــة ـ أبــو جبــل٬ : عــائالتوتضــم . حــارة العبيــات -١

صباح ـ عياد ـ أبـو الفحـم ـ الخير ـ أبو جبل ـ رزق ـ موسى ـ األقرع ـ أبو زايدة ـ 
  .العربيد ـ أبو عوكل ـ النول ـ الحساسنة ـ وكان مختارهم عبد الهادي عياد

                                                 
وثائق النكبة الفلسطينية موقع  :ويـ أجندة منظمة التحرير٬ التاريخ الشف فلسطينذاكرة  )١(

  .اإللكتروني
غــزة عبــر  -ئق النكبــة الفلســطينية االلكترونــي٬ إبــراهيم ســكيكوثــاموقــع  :مــن التــاريخ الشــفوي )٢(

  .٧٩التاريخ ص 
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علي حسين ـ عبد الجليل ـ عبد الحي ـ عبد الرحيم ـ (الجبور : وتضم: العجاجرة -٢
ـ عقـل ] أبو عطا ـ كيالني ـ الدشت[ يرب ـ خليل ـ خير الدين ـ قويدر ـ الن هايتال

ـ أبـو الهنـود ـ عـايش ـ أبـو جبـة ـ العكلـوك ـ السـيالوي ـ أبـو حسـين ـ  دغـيماـ أبو 
ـ عـوض  قو يراوي ـ أبو داير ـ األحـنارحومة ـ الحاج نوي ـ بكر ـ الم ي ـمالهيص

: ـ عامر ـ العقبي ـ البصيلي ـ رابح البطاط ـ العوضي ـ أبو لبن ـ وكان مختـارهم
 يوسف مصطفى علي حسين

٬ العطــل٬ الخطيــب٬ )حمــاد٬ غريــب(موســى : التاليــة وتضــم العــائالت: الرزاينــة -٣
ادغـيش ـ شـامية ـ أيـوب ـ  -البنا٬ الحناوي٬ إلحوم٬ مسـمار٬ أبـو سـمك الشـلفوح 

ومختـارهم رجـب وكـان اسـبيلة ـ أبـو اربيـع ـ أبـو ليـة ـ أبـو زعيتـر ـ أبـو قـوارة  
 موسى حماد

ـــدة -٤ ـــو موســـى ٬عـــائالت ظـــاهر: وتضـــم: المقال ـــو ســـخيلة ٬ الشـــيخ ٬ أب ـــو  ٬ أب أب
٬ جــاد اهللا ٬ وكــان اشــكيان ـ ســالمة٬ نصــر اهللا٬ شــقور٬ العــالول٬ عبــد العــال

 .مختارهم سليمان ظاهر

ــيم والصــحة كــان التعلــيم فــي الكتاتيــب وفــي المســاجد حتــى أنشــئت فــي عهــد  :التعل
والطالبـــــات لبنــــين وأخـــــرى للبنــــات فأصـــــبح الطــــالب لنتــــداب مدرســــتان أحـــــداهما اإل

  .صحياً  اً مركز  ا وكان في بريرميدرسون فيه
  : أعمال السكان

خصـوبة أرضـها وتنوعهـا  )١(هي العمل الرئيس لمعظـم السـكان بسـبب :الزراعة -١
لميــــاه مــــن األمطــــار الشــــتوية ومــــن اآلبــــار االرتوازيــــة وأهــــم اواتســــاعها وتــــوفر 

قمــح وشــعير وذرة٬ والعــدس والفــول والحلبــة ـ : الحبــوب بأنواعهــا: المزروعــات
لفـل ـ البطـيخ ـ الخيـار ـ الشـمام وأشـجار العنـب والتـين الباميـة ـ البنـدورة ـ الف

                                                 
 .٢٦٩م ص٢٠٠٢ب ط ٬ ١ح  غرة وقراها ومصطفى الدباغ : مصدر سبق ذكره )١(
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ويبـاع الفـائض فـي أسـواق غـزة . والصبر والمشمش والخوخ والحمضـيات واللـوز
  . أو المجدل أو يافا

ســـتفادة مـــن ألبانهـــا ولحومهـــا للعمـــل فـــي الزراعـــة والنقـــل واإل :تربيـــة الحيوانـــات -٢
وكانوا يستخدمون الخيـل . رر والطيو يكاألغنام والماعز واألبقار والجمال والحم

 )٢(.للسباق

من سوق األربعاء في برير حيـث يـأتي إليـه أهـل  يتسوقونكان الناس  :التجارة -٣
القرى المجاورة والبـدو يشـترون أو يبيعـون منتجـاتهم الزراعيـة واألدوات المنزليـة 

 . وأدوات الحرث والدواب والقماش وغيرها

حاريــث وصــباغة األقمشــة وغــزل جــارة والحــدادة وصــناعة المكالن :حــرف أخــرى -٤
والبيـع والشـراء وغيرهـا واشـتغل كثيـرًا مـن العمـال فـي  المـزاودالصوف وصـناعة 

 .نجليزيمعسكرات الجيش اإل

                                                 
 .الحاج شعبان العربيد مصدر شفوي )٢(



- ۳۲ - 
 

  أسماء أراضي بربر
  

نسبة لشخص : أبو حماد
  أو عائلة

  من القص: المخرطات  )١(ما تجرفه السيل: الجرف

شــــخص أو : أبــــو طربيــــة
  عائلة

أرض تتـــرك : وادي البـــور  خربة: عيون الصحراء
  دون فالحة

  خربة: غياظة  نسبة لعائلة: عيون خشان  نسبة للزيتون: الزيتون
نســــــــــــبة : وادي ســــــــــــرحان  نسبة لعائلة: وادي عويضة  بها خير كثير: أم الخير

  لعائلة سرحان 
  نسبة لعشيرة: الحتاوية  نسبة لعائلة: الحلجة  من الحجارة: الزنبيل

نســـــــــبة : وادي العجـــــــــاجرة  أرض واسعة: شالقر   أرض صلبة: النعالوية
  لعائلة العجاجرة

تفلـــــــــــح لحســـــــــــاب : الوســـــــــــية  خربة: سنبس
  الملتزم

نسبة لعشيره : وادي لمعبا
  أو لكثرة الماء فيها

ــــــــــد اهللا نســــــــــبة : وادي عب
  لشخص

بها نوع من : أم الشراميط  بها عين ماء: عين السخنة
  الشجر

بهــــــــــا نبــــــــــات : العاقولــــــــــة
  شوكي

نسبة لشجر : عين الجمل  كارتالل من الكر : الشعف
  أو عائلة

مكان مستوي بـه : القاعة
  ماء

كانــــــــــــــــــت : دار الباشــــــــــــــــــا  مستنقعات بها ضفادع : نقة
  معسكرًا لجيش إبراهيم

  لون تربتها: الحمرة  من نباح الكالب: النبحة  نسبة لقبيلة : النصيرة
أرض : وقــــــــــــــف النبـــــــــــــــي

  موقوفة للنبي برور
  رض طويلة أ: الحبل  خربة على تل : تل المشنقة

                                                 
  .٥٤-٤٥ص سماء أراضي فلسطينأ :حسين )١(
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ـــة كانـــت : إمـــال قـــس خرب
  وقفا لمستشفى بغزة

نســــــــبة لــــــــوادي : الحســــــــي  ركن الجبل: الطبزة
  الحسي

لكثــرة : شــعرتها أو شــعرتا
  النبات والشجر بها

أبــو حــالوب نســبة لنبــات أو 
  عائلة

  خربة: الجلس

ـــــة : وقـــــف الجـــــامع موقوف
  على الجامع

ــــــــــــة  أبو سالم نسبة لعائلة نســــــــــــبة : وادي الزقاقي
  لعشيرة 

مـــــــــــــن عـــــــــــــدم : قمصـــــــــــــة  خربة : البنية  بها آبار ماء: لسالقةا
أو نســــــــــــــبة . االســــــــــــــتقرار

  لصغار البعوض
نســــــــبة : عيــــــــون مســــــــعود  خربة أو آثر : الرسم  أرض خصبة: الدهيشة

  لشخص أو عائلة
مكـــان : الربـــع الوســـطاني

  متوسط
لكثــرة الغــزالن : بركــة الغــزالن

  فيها 
تغـــــــــرق بالمـــــــــاء : الغــــــــرق

  الستوائها
ســالقة العبــد طينيــة منســوبة   خربة : بيت طفا

  لشخص
  

  نضال أهل برير
أن الشـــعب الفلســـطيني كلـــه اشـــترك فـــي ثـــورة : يقـــول الحـــاج شـــعبان العربيـــد

م بمــا فــيهم أهــل بريــر فشــكلوا لجنــة مــن ســتة عشــر شخصــًا لقيــادة مناضــلي ١٩٣٦
القريــة والتخطــيط لتنفيـــذ العمليــات العســـكرية بحيــث يكـــون أربعــة أشـــخاص مــن كـــل 

ــة دما قــررت قيــادة الثــورة الفلســطينية خلــع ســكة الحديــد مــن كــل فلســطين وعنــ. عائل
وبربـرة والجيـة  )١(طالبت لجنة برير السكان بإزالتها٬ حيث تعاونوا مع أهل دير سنيد

                                                 
 .برير: محمود حسين )١(
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وعـــرب الثوابتــــة والســـواركة وقـــاموا بخلعهــــا فـــي المنـــاطق المحاذيــــة والقـــرى األخـــرى 
ثــم أشــرفت تلــك اللجنــة . نيــةلقــراهم٬ وذلــك لقطــع خطــوط مواصــالت القــوات البريطا

علــى تنظــيم دوريــات حراســة مــن عشــرة أشــخاص ـ وقــام النــاس بشــراء الســالح مــن 
  .أموالهم ومن ذهب نسائهم لمقاومة اليهود واإلنجليز

م فرضـــت القـــوات البريطانيـــة منـــع التجـــول علـــى بريـــر وأمـــرت ١٩٣٩وفـــي 
بيـوت واتـالف مـا بتجميع الناس فـي سـاحة واسـعة وقـام الجـيش اإلنجليـزي بتفتـيش ال

أمــا األســتاذ . يجدونــه مــن حبــوب بوضــع الكــاز عليــه ثــم اعتقــال عــددًا مــن الشــباب
م ـ ١٩٣٦برير اشتركوا في الثورة التي استمرت من  )٢(محمود حسين فيقول إن أهل

م حيث اشتروا البنادق واشـتركوا مـع القـرى األخـرى فـي خلـع السـكة الحديديـة ١٩٣٩
ى أثـر ذلـك قامـت القـوات البريطانيـة بمحاصـرة القريـة وقطـع أسـالك التلفونـات ـ وعلـ

 لقــد قــاوم أهــل بريــر السماســرة وباعــة. وتفتيشــها وطلبــت مــن الســكان تســليم أســلحتهم
لقــد . األراضــي لليهــود٬ ورغــم ذلــك فقــد اشــتروا مســاحات مــن األراضــي مــن األفنديــة

يـــة٬ الجـــيش اإلنجليـــزي فـــي البدافلســـطين و حـــدثت اشـــتباكات متكـــررة بـــين مناضـــلي 
الكمــائن ـ  وا لهــانصــبو  وتصــدوا للقوافــل الصــهيونية التــي كانــت تمــر علــى الطــرق

ـــين  ةمـــع مناضـــلي القـــرى المجـــاورة مـــن قطـــع الطريـــق الواصـــل أهـــل بربـــر وتمكـــن ب
 الصــــهاينةالمســــتعمرات الموجــــودة فــــي النقــــب مــــع المســــتعمرات الشــــمالية غيــــر أن 

التي كـانوا قـد اشـتروها وأقـاموا جنوب القرية عبر األراضي آخر يقع استعملوا طريقًا 
  .فيها مركزًا عسكريا بشرق برير يؤمن لهم هذا الطريق

  :محمود عبيد ما يلي/ روى السيد: وأهم المعارك
ضــابط شــرطة مــن  )١(م خطــط١٩٤٧الســيطرة علــى معســكر النعــاني٬ فــي ســنة  -١

ا عشـــرة أفـــراد مـــن الشـــرطة اإلضـــافية مـــقريـــة عقربـــة والســـيد محمـــود عبيـــد ومعه

                                                 
 .الحاج شعبان العربيد/ من التاريخ الشفوي )٢(
  .١٣٥- ١٣٢ص عن نضال أهل برير حسينما كتبة محمود  )١(
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حيث كـانوا يعملـون فيـه " دبو"ة على معسكر للجيش البريطاني المسمى للسيطر 
أسـالك التليفونـات وحاصـروا المعسـكر واسـتولوا علـى شمال عاقر حيـث قطعـوا 

مع قوات النجدة التي وصلت لنجدة المعسكر٬ غير ما فيه من أسلحة واشتبكوا 
عليها من  والأن المناضلين انسحبوا حاملين معهم األسلحة والذخائر التي استو 

  .المعسكر
ن مناضـًال مـن بريـر و شـارك حـوالي عشـر : م١٩٤٨سكرير في آذار أهل نجدة  -٢

قتل  في هذه المعركة وأثناء عودتهم اصطدموا بكمين صهيوني٬ ودارت معركة
 ضـــدســالحه٬ وبعـــد ذلـــك اشــتدت المقاومـــة ا و فيهــا صـــهيوني وفــر البـــاقي وأخـــذ

فـي القريـة واسـتمرت  الرئيسـيمنعـوهم مـن المـرور مـن الطريـق الصهاينة حيـث 
الخنــادق علــى طــول  األهــالي ة أشــهر قبــل الهجــرة٬ حيــث حفــريــنالمقاومــة ثما

متـــــرًا٬ ١٥٠٠والشـــــمالية للقريـــــة بطـــــول  يـــــةاألطـــــراف الشـــــرقية والغربيـــــة والجنوب
 .)١(ووضعوا المتاريس

 .شهد فيها مناضلتاس هاجم مناضلوا برير قافلة صهيونية: م١٩٤٨في مارس  -٣

" ألــوكر"حاولــت مجموعــة مــن المناضــلين اقتحــام مســتعمرة : م١٩٤٨فــي أبريــل  -٤
 وا مـــع الصـــهاينةكبقـــاموا بإزالـــة المتـــاريس وردم الحفـــر٬ فاشـــت يـــل عنـــدمااورحبر 

وكبــدوهم خســائر كبيــرة واستشــهد فيهــا مناضــل وفــي اليــوم التــالي وصــلت قافلــة 
سـف نالمتـاريس وردم الحفـر و  ةزالـإ قصف القريـة و وقاموا بعربة ودبابة  ١٦من 

وعلــى آثــر ذلــك زار بريــر القائــد حســن ســالمة لتنظــيم المقاومــة ـ . أحــد اآلبــار
وقــرر الســكان منــع الصــهاينة والبريطــانيين مــن دخــول القريــة وأعــادوا المتــاريس 

طريــق  إلــىعلــى تغييــر طــريقهم إلــى الغــرب أي  الصــهاينةوالخنــادق ممــا أجبــر 
القائـد  يـرريـق أتـى إلـى بر المجدل ـ حمامة٬ فلما اشـتدت المقاومـة علـى هـذا الط

صــار وٕاال ســيتم قصــف القريــة ـ ولكــن البريطــاني وطلــب مــن الســكان فــك الح
                                                 

  .الحاج شعبان العربيد/  مصدر سبق ذكره )١(



- ۳٦ - 
 

رفضوا وشكلوا لجنة لتأمين تـوفير السـالح والـذخيرة٬ واشـترى بعـض  المناضلين
أرسـلت الهيئـة العربيـة العليـا عشـرين ثم المناضلين أسلحتهم من مالهم الخاص 

ولإلنصــاف فقــد اشــترك كثيــر مــن البــدو . قريــةبندقيــة تــم توزيعهــا علــى أهــالي ال
واإلخـــوان المســـلمين والمتطـــوعين مـــن الـــدول العربيـــة فـــي المعـــارك التـــي دارت 

 .هناك

رفـــض أهـــل بريـــر  )١(١٩٤٦محمـــود حســـين أنـــه فـــي ســـنة / يقـــول األســـتاذ
مـن مسـتعمرة كريـات  الصـهيونيةروت و عرضًا بريطانيا بمد خط مياه من شـركة ميكـ

الجنوبية مرورًا بأراضـي بريـر علـى أن يأخـذ أهـل  الصهيونيةت جات إلى المستعمرا
  . برير جزءًا٬ من هذه المياه

م حاصـرت القـوات الصـهيونية بريـر وهاجمتهـا عنـد أذان ١٩٤٨وفي أبريـل 
ممـا أثـار الشـك فـي (لخنـدق الـذي حفـره طـارق اإلفريقـي الفجر بكل قوة مسـتخدمين ا

من اإلخوان المسـلمين  اً وحاصروا عدد مستخدمين الرشاشات والطائرات) هذا الرجل
إال  ميــة٬ فاستشــهد عــددًا مــنهم ولــم يــنجفــي المدرســة واشــتبكوا معهــم فــي معركــة حا

وفــي . ٬ واستشــهد مــن أهــالي القريــة حــوالي ســتين شخصــًا ممــن هبــوا لنجــدتهملقليــال
التــابع للبالمــاخ بالتنســيق )) النقــب((م هــاجم بريــر لــواء هنيغــف ١٣/٥/١٩٤٨ -١٢

ة بــراك التــي كــان ينفــذها لــواء غفعــاتي٬ حيــث تمكنــوا مــن قصــف وتــدمير مــع عمليــ
 لتحمــــي ١٥/٥/٤٨بيـــوت القريــــة وطــــرد ســـكانها٬ ثــــم دخلــــت الجيـــوش العربيــــة فــــي 

 الصــــهاينةجيوشــــهم انســـحبت أمــــام هجمـــات أن إال  الصـــهاينةالفلســـطينيين وتطــــرد 
طريق شاطئ  خاصة من اللد والرملة واسدود والمجدل والقرى الجنوبية إلى غزة عن

حليقــات بعــد مقاومـــة  دوار كوكبـــاالبحــر خاصــة بعــد هزيمـــة الجــيش المصــري عنــد 
عنيفــة مـــن المصــريين والســـعوديين٬ واستشــهد كثيـــر مــن الســـعوديين٬ واحتــل اليهـــود 

                                                 
محمد  شفوية مع الحاج ةمقابل :الحاج محمد العربيدمصدر سبق ذكره٬ : محمود حسين )١(

  .العربيد



- ۳۷ - 
 

وبيــت طيمــا وغيرهــا٬ حيــث هــاجر ســكانها إلــى غــزة بعــد انســحاب . تكوكبــا وحليقــا
  . الجيش المصري

زوهــر وحلــس : علــى أرضــها مســتعمرات انيةالصــهوبعــد احــتالل بريــر بنــى 
لزراعــــة خاصــــة الحمضــــيات لايــــل وســــندي دافيــــد واســــتغلوا أرضــــها رحوتالمــــيم وبرو 

  .. وغيرها
أهـل بريـر فـي الـدول العربيـة أمـل كان : محمود حسين قوله/ ويتابع األستاذ

فــي غــزة كبيــرًا حيــث طلبــوا مــنهم أن يمــدوهم بالســالح والــذخيرة  القوميــةاللجنــة فــي و 
كــنهم رفضــوا ـ وعنـــدما تــدخل رئـــيس بلديــة غــزة رشـــدي الشــوا لـــدى قائــد الكتيبـــة ول

هـذا . األردنية أعطـاهم بندقيـة واحـدة مضـادة للمصـفحات ومعهـا خمـس طلقـات فقـط
  .قبل دخول الجيوش العربية فلسطين

أخــذت الكابوتســات  ١٩٤٠مــا عــن إقامــة المســتعمرات اليهوديــة فمنــذ ســنة أ
ضــا مــن قريــة سمســم ثــم ألــت إلــى ر رى السماســرة أتظهــر فــي قضــاء غــزة حيــث اشــت

الكيرن كايمت الصهيونية وأقامـت عليهـا كـابوتس جبـار عـام وأعيـد تعميـر مسـتعمرة 
تسـربت أراضـي حـافظ العلمـي التـي تشـرف علـى الطريـق  )١(ثـم تعبيـا ة وبيـارمـالجما

. هربيـا أراضـيمن  مردخايالرئيس بين غزة والمجدل٬ وأقاموا عليها مستعمرة يدمر 
مســـتعمرة  توفـــي شـــرق هـــوج أقيمـــ. يرعـــامنوفـــي جنـــوب بيـــت حـــانون أقـــيم كـــابوتس 

كفــار داروم ومســتعمرة  الــبلحالــدنقور وفــي شــرق ديــر مســتعمرة دوروت٬ وفــي النقــب 
الالسلكي شرق غزة ـ وأقاموا مركزًا عسكريًا شرق برير سمي الـوكر أمـا عـن احـتالل 

مــن الجنــوب والغــرب بأعــداد  ١٣/٥/٤٨بــدأ الهجــوم الصــهيوني صــباح  )٢(فقــد بريــر
عــــن غــــزة والقــــرى كبيــــرة وبمختلــــف األســــلحة٬ وقامــــت قــــوات أخــــرى بفصــــل القريــــة 

الغربية وأخذوا يقصفون القرية بالمدافع من مستعمرة الوكر مما  المجاورة من الناحية

                                                 
  .التاريخ الشفوي عارف العارف٬: الفردوس المفقود )١(
  .بني موريس المؤرخ الصهيوني �النكبة الفلسطينية  :مصدر سبق ذكره )٢(
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أدى إلـــى استشـــهاد وجـــرح العديـــد مـــن الســـكان ثـــم اقتحمـــت المصـــفحات والجرافـــات 
تبـــادل إطـــالق النـــار غيـــر المتكـــافى اســـتولوا علـــى المدرســـة  دعـــالطريـــق الـــرئيس٬ وب

طـــائرة وعلـــى البيـــوت المجـــاورة٬ وقتلـــوا كـــل مـــن وجـــدوه بـــداخلها٬ وأثنـــاء ذلـــك كانـــت 
قبـل و . بريـرفي سماء القرية تراقب المنطقة خوفًا من وصول نجـدات إلـى  صهيونية

ا لهـم خطـورة كان قـد ذهـب وفـد مـن أهـل بريـر إلـى اللجنـة القوميـة بغـزة وشـرحو ذلك 
٬ فلـــم لـــواء غـــزة بكاملـــهيعنـــي ســـقوط  الصـــهاينةالوضـــع وأن ســـقوط بريـــر فـــي أيـــدي 

كانــــت المقاومـــة بقيـــادة متطــــوع و قيــــة واحـــدة كمـــا ســـبق بندوا مـــنهم إال علـــى ليحصـــ
كانـت الجهـة الشـمالية للقريـة فمصري هو عبـد الحـي شـعبان الـذي التحـق بالمقاومـة 

األهالي تحت وابل من الرصاص إلى بيت هي الجهة اآلمنة نوعا٬ حيث خرج منها 
وبعـد . طيما ونعليا والمجدل٬ واحتل اليهود بريـر حيـث نهبـوا مـا فيهـا وأحرقـوا بيوتهـا

 الهجــرة أخــذ الشــباب يتســللون إلــى القريــة لــدفن القتلــى وٕاحضــار الحبــوب والحاجيــات
وبعــد سـقوط بريـر سـقطت هــوج ونجـد وسمسـم وحليقـات وبيــت . التـي تركوهـا وراءهـم

طر الصهاينة على كـل النقـب دون يوس ركةارات والسوابما وعشائر البدو من الجطي
حتــى تــم االتفــاق علــى خــروج  تانوظلــت الفالوجــة وعــراق المنشــية محاصــر . خســائر

وبهـذا تشـتت أهــل بريـر وسـائر القــرى الفلسـطينية فـي قطــاع  القـوات المصـرية منهمــا
هاينة على أرضها مستعمرة بيرور الضفة٬ وفي العالم إلى يومنا هذا وأقام الصو غزة 

م ١٩٥٥ســـدى داود  ةومســـتعمر  ١٩٥٠وشـــيلتز  تياليـــيمم ومســـتعمرة ١٩٤٨شـــابيل 
  .لزراعيةلضيها اواستغلوا أر  )١(م١٩٥٦٬هر عام و رة ز معومست

ـ  لمنازل والركام بـين أشـجار الكينـاابعض تظهر في موقع القرية بقايا  :القرية اليوم
ر وأشـــجار الجميـــز والنباتـــات البريـــة والشـــوكية٬ أمـــا وينمـــو فيهـــا أيضـــًا نبـــات الصـــبا

  .أرضي برير فقد استغلها الصهاينة للزراعة

                                                 
المؤرخ بنى موريس عن احتالل برير والمستعمرات التي أنشئت على : مصادر صهيونية )١(

  .أراضيها
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وظل أهل بربر الجئين فـي مخيمـات ومـدن وقـرى قطـاع غـزة والضـفة وفـي 
    .ظرون العودة إلى ديارهم مهما طال الزمنتإلى يومنا هذا ين منذ احتاللها الشتات
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  قريتا البطاني

ولهــا معــاني متعــددة منهــا بطــن اإلنســان والحيــوان  )١(جــذر بطــنمــن  :البطــاني لغــة
وبطـــن األرض وباطنهـــا مـــا غمـــض منهـــا واطمـــأن٬  �فـــالبطن مـــن كـــل شـــئ جوفـــه 

  والبطان كالبطن
اســم يطلــق علــى قــريتين تبعــد إحــداهما عــن األخــرى حــوالي كيلــو متــرين  :البطــاني

ســم مــن قبيلــة يمنيــة٬ وقــد اكتســبا هــذا اال. البطــاني الغربــي والبطــاني الشــرقي: همــا
  . سكنت هذه المنطقة تدعى البطان

إن القريتين نشأتا كضيعتين زراعيتين في عهد معاويـة بـن أبـي سـفيان علـى : ويقال
  . رقعة أرض سهلية خصبة ومنبسطة

مــن جغرافيــي القــرن الثــاني المــيالدي أن قبيلــة يمنيــة  )٢(فقــد ذكــر بطليمــوس
  .الشام ومنها اكتسبت القريتان اسميهما تسمى بطان أو بطاني كانت تقيم في بالد

وجاء في كتاب الوزراء والكتاب للجهشاري أن معاوية بن أبـي سـفيان كتـب 
اتخـــذ ضـــياعًا ال تكـــن بالـــداروم المجـــداب وال : إلـــى عاملـــه فـــي جنـــد فلســـطين يقـــول

  .)كورة عسقالنمن قال البطاني (اتخذها بمجاري السحاب٬ و المغراق  ةبقيساري
دونمــــــا٬ وقــــــد أقامــــــت القــــــوات  ١٠٨٣٨حــــــوالي  راضــــــيهماوتبلـــــغ مســــــاحة أ

البريطانية مطارًا عسكريًا بين القريتين٬ وتتميز أراضي القريتين باإلنسباط وخصـوبة 
  التربة

                                                 
  .٥٩أسماء أراضي فلسطين ص: محمود حسين )١(
  .١١- ١٠ص القرى العربية في الديار الغزية �غزة عبر التاريخ  :إبراهيم سكيك )٢(



- ٤۱ - 
 

  قرية البطاني الغربي

من أكد كبار السن من أهل البطاني الغربي أن أصلهم كان من قرية رفات 
  ها يحيى عياش وهي القرية التي ولد فيقرى الضفة الغربية 

كيلــو متــرًا شــمال شــرق مدينــة غــزة يحــدها مــن الغــرب  ٣٦تقــع علــى بعــد  :الموقــع
ومــن الجنــوب  اســدود ومــن الشــمال أراضــي قريــة برقــة ومــن الشــرق البطــاني الشــرقي

  .أراضي قرية بيت دراس
 ٩٩: دونمــًا منهــا ٤٥٧٤تقــدر مســاحة أراضــي البطــاني الغربــي حــوالي  :المســاحة

أرضــــها منبســــطة٬ . وديــــة وال يملــــك الصــــهاينة مــــن أرضــــها شــــيئاً دونمــــًا للطــــرق واأل
ويمـر فـي . متـرًا عـن مسـتوى سـطح البحـر ٢٥وتربتها طينيـة خصـبة٬ ترتفـع حـوالي 

ـــذي يفصـــل بـــين البطـــاني واســـدود٬ كمـــا يمـــر بالفالوجـــة  )١(أراضـــيها وادي اســـدود ال
عليــه والســوافير وبيــت دراس٬ ويصــب فــي البحــر المتوســط قــرب مقــام النبــي يــونس 

وهناك وادي أخر يمر بقـرى تـل التـرمس والقسـطينة والبطـاني٬ . السالم غرب اسدود
  .ويلتقي مع وادي اسدود في أراضي برقة

في البطاني الغربي مسجد كبير٬ وأضـرحة لـبعض الصـالحين منهـا  :المعالم األثرية
خرى مقام الشيخ محمود حسين٬ وبها أيضًا كثير من اآلثار التاريخية واألضرحة األ

  .ـ وبها أيضًا خربة الدقورية
من الشمال الغربي إلـى الجنـوب الشـرقي تمتد القرية مستطيلة الشكل  :مباني القرية

  .تجاهين٬ وعلى الطرق المؤدية إلى القرى المجاورةثم اتسعت مبانيها في هذين اإل
  ليفي الغالب أنها منسوبة لقبيلة أبي األسود الدؤ  :أما أسماء أراضيها فهي الدولة

    .)٢(أرض متسعة تنبت فيها المراعي :المرج

                                                 
  .٥١٦وليد الخالدي في كي ال ننسى ص  )١(
  .٥٧أسماء أراضي فلسطين ص  :محمود حسين )٢(
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  إنتاج الفوللكثرة سميت بذلك ربما  :الفول
  خربة تعنى الروضة :وريةقالد

ل أو نســبة إلـى نبــات جـســميت بهـذا االسـم إمــا ألن أرضـها طينيــة تلصـق بالر  :لزقـة
  .ينمو فيها

ومائـة  حـوالي ألـف ١٩٤٨كان عدد سكان البطاني الغربي سنة  :السكان والعائالت
  نسمة من الالجئين ٦٩٨١م حوالي ١٩٩٨نسمة٬ وأصبح عددهم سنة 

محمـود حسـين ـ فرحـات  )١(النواجحـة ـ فرحـات ـ القطـروس ـ المـدلل: وأشهر عائالتها
أبو ليلة ـ خليفة ـ العفيفي ـ عابدين ـ الحبيب ـ دولـة ـ أبـو حشـيش ـ حمـدان ـ الحلبـي ـ 

  الحاج محمد 
بسـبب خصـوبة  )٢(العمـل الـرئيس للسـكان أو لمعظمهـمالزراعة هـي  :أعمال السكان

ـــاخ٬ وأهـــم ال ـــار٬ ومالئمـــة المن ـــاه مـــن األمطـــار واآلب ـــوفر المي ـــة٬ وت : مزروعـــاتالترب
الخضــروات٬ والحمضــيات واألشــجار المثمــرة كــالتين و ٬ قمــح وشــعير وذرة: الحبــوب

األبقـار كما يقوم بعض السكان بتربيـة المواشـي كاألغنـام و . والعنب والزيتون والخوخ
  والحمير والخيل والدواجن وغيرها 

فــي البطــاني  ُبنيـتكــان الطــالب يتعلمـون فــي الكتاتيـب وفــي المسـجد حتــى  :التعلـيم
  .لي البطاني الغربي والشرقياالغربي مدرسة تخدم أه

ـــد شـــار  فـــي جميـــع الثـــورات واإلضـــرابات والمعـــارك ضـــد  أهـــل البطـــاني الغربـــي كلق
ام المناضـلون بنجـدة القـرى المجـاورة إذا تعرضـت وقـ ١٩٤٨قبـل  الصهيونيةالقوافل 
  .للعدوان

م تعرضت البطـاني الغربـي والشـرقي للعـدوان الصـهيوني٬ ١٩٤٨في عام  :احتاللها
وتشـــرد أهلهـــا إلـــى قطـــاع غـــزة حيـــث اســـتقروا فـــي البـــريج والنصـــيرات وجباليـــا وخـــان 

                                                 
  .سعيد المدلل /من التاريخ الشفوي) ١(
  .٥١٦كي ال ننسى صفحة  �وليد الخالدي ) ٢(
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ا بيوتهــا يقــام بعــد أن دمــرو عزر يــونس وغــزة٬ وأقــام الصــهاينة علــى أرضــها مســتعمرة 
  .تماما

  قرية البطاني الشرقي
الفلسطيني وتبعـد عـن مدينـة غـزة  الساحلي تقع في سهل منبسط من السهل

غربــــي ومــــن الشــــرق أراضــــي يحــــدها مــــن الغــــرب البطــــاني ال اً كيلــــو متــــر  ٣٦حــــوالي 
الشـرقي أراضـي ياصـور ومـن الجنـوب أراضـي بيـت والشمال سطينة ومن الشمال الق

  .دراس
ـــة ـــى الغـــربمســـتطيلة ا :القري ـــد مـــن الشـــرق إل ـــا  )١(لشـــكل تمت واتســـعت مبانيهـــا غرب

بمحــاذاة الطريــق التــي تربطهــا بالبطــاني الغربــي لوجــود نهــر المــاري الــذي حــال دون 
بيتــا  ٨٥تضــم دونمــا  ٣٢اتســاعها نحــو الشــرق وبلغــت مســاحة بيــوت القريــة حــوالي 

يجــري فــي  يمــر بهــا وداي البطــاني الــذي يــأتي مــن تــل الصــافي مــارا بالقســطينة كمــا
  . أراضيها وادي الماري وهو أحد روافد وادي سكرير

يوجــد فــي البطــاني الشــرقي كثيــر مــن اآلثــار والمقامــات مثــل مقــام  :المعــالم اآلثريــة
مـــن اآلثـــري يحتـــوي علـــى كثيـــر مـــن اآلثـــار وقطـــع  لقريـــةاع الشـــيخ إســـماعيل٬ وموقـــ

وات البريطانيـة وفـي شـمال غـرب القريـة أقامـت القـ. فسيفساءمن الالفخار وأرضيات 
  .وبين بيت دراس مركز شرطة بريطانيـ وأنشئ بينها  اً حربي اً مطار 

                                                 
  ٥١٦ننسى صفحة  وليد الخالدي ـ كي ال) ١(
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 ٥٧٦٤بلغـت مسـاحة أراضــي البطـاني الشـرقي حــوالي  :المسـاحة وأسـماء أراضــيها
دونمـًا يملكهـا الصـهاينة مـن األراضــي  ٧٠دونمـا للطـرق واألدويــة  ١١٤دونمـا منهـا 

كيلـو متـرا إلـى الجنـوب  ٢مسـافة  ع علـىالتـي تقـالتي استولت عليها مستعمرة تعبيـا 
  من القرية

  : أما أسماء أراضي البطاني الشرقي فهي
   )١(أرض طينية ثقيلة :السالقة

ربمــا كانــت منســوبة لــبطن مــن قبيلــة التــل وقــد تعنــي أرض مرتفعــة نوعــا : تــل الــريح
  تتعرض للريح

  نسبة لعائلة  :الجنخدار
  اسم صاحب البيارة: بيارة البيطار

  اسم صاحب البيارة : وفيق أبو خضرةبيارة ت
  اسم صاحب البيارة: بيارة خليل

  اسم صاحب المارس : مارس رباح
ومن أسماء هذه البيارات نلحظ أن بعض األفندية من غـزة قـد امتلكـوا مسـاحات مـن 

  .أراضي البطاني وأقاموا عليها بيارات البرتقال
لسكان في القرية لخصوبة لمعظم ا كانت الزراعة هي العمل الرئيس :نشاط السكان

التربة وتوفر المياه من األمطار الشتوية ومياه اآلبار الجوفية ومالءمة المنـاخ وأهـم  
قمــــح وشــــعير وذرة والخضــــار وأشــــجار الفواكــــه كالعنــــب  مــــن المزروعـــات٬ الحبــــوب

. دونمـا ٣١٩والتين والزيتون وبلغت مساحة األراضـي التـي تـزرع حمضـيات حـوالي 
وفــي . كاألغنـام واألبقـار والحميـر والـدواجن: بتربيـة الحيوانـاتوعمـل بعـض السـكان 

القريــة بئــران للميــاه أحــدهما آلل فــرج واآلخــر آلل مســلم ـ ويحــيط بالقريــة عــدد مــن 
   .البيارات لكل منها بئر خاص

                                                 
  .٦٠-٥٩ص مصدر سابق ذكره  أسماء أراضي قرى غزة) ١(
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كــان الطــالب يتعلمــون فــي المدرســة المشــتركة بــين قريتــي البطــاني الغربــي  :التعلــيم
  قرية البطاني الغربي  والبطاني الشرقي وتقع في

 ١٩٤٨نســمة فــي ســنة  )١(٨٠٠بلــغ عــدد ســكان البطــاني الشــرقي حــوالي  :الســكان
  من الالجئين ٤٦٣٠م حوالي ١٩٩٨ووصل عددهم سنة 

   )٢(مسلم ـ موسى ـ منصور ـ مصلح ـ قنديل ـ خلف: ومن عائالت البطاني الشرقي
وقـوافلهم  الصـهاينة لقـد شـارك أهـل البطـاني فـي المعـارك ضـد :نضال أهـل البطـاني

 خاصـــة وقـــاموا بنجـــدة القـــرى المجـــاورة التـــي دارت بـــالقرب منهـــا اشـــتباكات ومعـــارك
قرب بيت دراس وبرقة واسـدود والسـوافير واستشـهد فيهـا عـدد مـن أبنائهـا المناضـلين 

بيـــــــت دراس ثانيـــــــة فـــــــي  الصـــــــهاينةواشـــــــتركوا فـــــــي معركـــــــة كبيـــــــرة عنـــــــدما هـــــــاجم 
خســـــر فيهــــــا حيـــــث مدرســــــة بيـــــت دراس م وتركـــــزت المعركـــــة حـــــول ٢٦/٣/١٩٤٨

وانــدحروا عنهــا ثــم دارت معركــة أخــرى عنــدما هــاجم  )٣(كثيــرًا مــن القتلــى الصــهاينة
فــي اليــوم التــالي إال أنهــم فــروا خــائبين أيضــًا بســبب مســاندة أهــالي القريــة  الصــهاينة

عـددًا مـن  الصـهاينةالبطاني والسوافير ألهل بيت دراس وسـقط مـن : القرى المجاورة
أصـروا  الصـهاينةغيـر أن . لى وقد أظهر المقاتلون في هذه المعركة بسالة فائقةالقت

م ١٠/٥/١٩٤٨علــى الغــدر وتهجيــر الســكان٬ فعــاودوا الهجــوم مــرة أخــرى فــي ليلــة 
خوفًا علـى / ١١ت دراس٬ مما اضطر أهلها إلى مغادرة القرية يوم و ودمروا عددًا بي

م خــالل أســبوع أو أســبوعين بعــد أن أطفــالهم٬ وظنــا مــنهم أنهــم ســيعودون إلــى قــريته
وســـعوا نطـــاق هجـــومهم علـــى القـــرى المجـــاورة لبيـــت  الصـــهاينةتهـــدأ األمـــور إال أن 

دراس تنفيــذًا لخطــتهم القاضــية بتهجيــر ســكان هــذه القــرى فشــنوا هجومــًا علــى قــرى 
لقرية برقة٬  تينيا ونقبة المجاور فو تالبطاني الشرقي والغربي وبرقة من مستعمرتي بير 

                                                 
  .ذاكرة أجيال من إصدارات منظمة التحرير الفلسطينية )١(
  . ٢٠٥م بيروت صفحة ٢٠٠٢ب ط ١بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )٢(
  .من التاريخ الشفوي٬ الحاج سعيد المدلل )٣(
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ا محاصــيل الشــعير والقمــح لهــذه القــرى٬ ممــا اضــطر األهــالي إلــى الهجــرة فــي وحرقــو 
م علــى أمــل العــودة بــالرغم مــن أن مقــاتلي أهــالي هــذه القــرى قــد ١٣/٥/١٩٤٨يــوم 

قــراهم٬ إال أن قــوة العــدو الكبيــرة غلبــت  عــن الصــهاينةأبلــوا بــالء حســنا لصــد هجــوم 
م إلى اسدود في الغـرب وٕالـى شجاعتهم فخرج أهلها تاركين كل ما يملكون في بيوته

الـذين كـانوا  الصـهاينةتل الصافي وتل الترمس فـي الشـرق هربـا مـن إجـرام ووحشـية 
يقتلــون األطفــال والنســاء والشــيوخ فــي كــل الــبالد التــي احتلوهــا إال أن هــذه الغطرســة 
واإلجرام ومرور السنين لم تمحو هذه القرى وأراضيها من الذاكرة كما أنها لن تمحـو 

لعــودة إليهــا مهمــا طــال الــزمن بــإذن اهللا مــا دامــت هــذه األجيــال مصــممة علــى حلــم ا
ع وقـــد ســـكن أهـــالي البطـــاني بعـــد الهجـــرة فـــي كافـــة أنحـــاء قطـــا. العـــودة إلـــى ديـــارهم

  . في انتظار العودة إن شاء اهللاوغيرها رفح خاصة في معسكرات الشاطئ و 
السـابق  )١(نفـس التـاريخ أن احتالل البطاني تـم فـي :فتقول المصادر الصهيونيةأما 

ضمن عملية براك التي نفذها لواء جفعاتي وبعد احتاللها تم تدمير القريتين بالكامل 
ولكن ال تزال بعض أنقاض البيوت موجـودة ـ وأقـاموا علـى أراضـي البطـاني الشـرقي 

  مستعمرة عزر يقام

                                                 
  .موريس المؤرخ الصهيوني بني: مصادر صهيونية )١(
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  قرية بيت دراس 

درس الـريح األثـر : هـامـن جـذر درس ولهـا معـاني متعـددة من :بيت دراس فـي اللغـة
أي محــاه٬ ودرس الحنطــة والشــعير بمعنــى فصــل الحــب عــن القــش٬ ودرس الكتــاب 

يعنـي : واسـم بيـت دراس ى باسـم تـدارسعشـفي كتـاب صـبح األأي قرأه وذكرت في 
ويــدعي بعــض النــاس . بيــدر يمكــان دراســة الحنطــة٬ فهــي تحريــف لكلمــة مــدرس أ

  .إدريس عليه السالمأنها سميت بهذا االسم نسبة إلى نبي اهللا 
مدينـة غــزة وتبعـد عنهــا  )١(بيـت دراس مــن قـرى لــواء غـزة٬ تقـع شــمال شـرق: الموقـع
الغربـــــي الشـــــمالي والســـــوافير كيلـــــو متـــــرًا يحــــدها مـــــن الشـــــرق الســــوافير  ٣٢حــــوالي 

والقســــطينة ومــــن الغــــرب أراضــــي اســــدود٬ ومــــن الشــــمال أراضــــي البطــــاني الشــــرقي 
  .ن الجنوب الغربي أراضي حمامةوم والغربي ومن الجنوب أراضي جولس

كرير أو ســــويمــــر فــــي شــــرقها وادي قريقــــع حيــــث يلتقــــي بأحــــد روافــــد وادي 
من القرية مطارًا ومعسـكرًا للجـيش اإلنجليـزي  بر وقد أقام البريطانيون بالق) قريرص(

  .وتربطها بالقرى المجاورة عدة طرق
ان وأصـبحت بيت دراس قرية قديمة سكنها الكنعانيون واستولى عليها الرومـ

جـــزءًا مـــن بـــالد اإلســـالم والدولـــة اإلســـالمية بعـــد انتصـــار جيـــوش المســـلمين علـــى 
وأثنــاء الغــزو  .الرومــان أثنــاء فــتح بــالد الشــام فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب

بنـوا علـى التلـة كمـا لبالد الشام بنوا علـى أرضـها قلعـة تـتحكم فـي الطـرق٬  يالصليب
وفــي عهــد المماليــك أصــبحت بيــت دراس إحــدى  .المشــرفة علــى القريــة حصــنًا كبيــراً 

  .محطات البريد بين غزة ودمشق٬ وبنوا فيها خانًا للتجار والقوافل
تحتــــوي أراضــــي بيــــت دراس علــــى آثــــار كثيــــرة وأساســــات قديمــــة  :المعــــالم األثريــــة

لخزن الحبوب وغرف معقودة بأقواس وأنقاض وقبة وخزان متهدم له أبراج  يرومطام

                                                 
  .١٦- ٬١٣ صالح نصار عن بيت دراس ص٥٢١كي ال ننسى ص  :وليد الخالدي )١(
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غياضــة وتوجــد بــين بيــت دراس واســدود وتحتــوي علــى أساســات  وفــي جنوبهــا خربــة
 وبهـــابش وبئــر قديمــة وشـــقف مــن الفخــار وفــي شـــمالها توجــد خربــة بردغــة دمــن الــ

  .أساسات وأنقاض وخزان متهدم
هذه الخرب كان يقيم فيها قبائل قديمة وفـي بيـت دراس مغـارة قديمـة طولهـا 

  .رية وغرفجحومقام أبو قفة وقصر شبيب وبه أسس . كيلو متر
متــرًا عــن  ٥٠وترتفــع  ١٦٣٥٧تبلــغ مســاحة أراضــي بيــت دراس حــوالي  :المســاحة

  )١( :مستوى سطح البحر وأهم أراضيها
  نسبة لعائلة: الجخذار  ما تبقى من النبات أو الثرى المفتت: ةمّ الرَّ 

مــا بأرض يكونهــا الــوادي : حيــلل      نسبة السم شخص: اسليم
  يرسبه 
  خربة: بيقصر شب    للحمر الوحشية ربما كانت مرتعاً : الحمر

  رىالسائر فيها ال يكاد يُ : غياظة      )٢(مكان قطع الحجارة: المحجر
  قد تكون منسوبة لعائلة: قفة    نسبة لشخص أو قبيلة: ابن محمد

  بيارة حسن أبو ناجي      أرض مستوية واسعة: رشفال
  بيارة عقيل    أرض غير واضحة المعالم: دهموس
  نصار عصفور  ةبيار       نبسطةمستوية م ضأر : السطح

  بيارة محمد حسين منصور        بيارة مصلح صالح
  بيارة إبراهيم أحمد عابد        بيارة محمد صالح عابد

دونمــًا٬ منازلهــا مبنيــة مـــن  ٨٨بلغــت مســاحة مبــاني القريــة حــوالي  :مبــاني القريــة
مســـجد الشـــيخ أبـــو ياســـين ومســـجد آل أبـــو شـــمالة وبهـــا : الطـــين بهـــا مســـجدان همـــا

م وتــم دمجهمــا ١٩٤٤م ومدرســة أخــرى صــغيرة أنشــئت ١٩٢٨رســة أنشــئت ســنة مد

                                                 
  .٧٣أراضي فلسطين ص ءأسما :نمحمود حسي )١(
  .٧٥٬٧٤ص أسماء أراضي فلسطين :نفس المصدر السابق )٢(
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 اً كبيـر  اً وفي بيت دراس أيضًا مطحنة للحبـوب٬ وعـدد. في مدرسة واحدة غرب القرية
  .من محال البقالة والنجارة والجزارة وغيرها

نسـمة٬ وأصـبح  ٣٥٠٠ )١(م حـوالي١٩٤٨بلغ عدد سكان بيـت دراس سـنة  :السكان
عائلـــة بـــارود٬ عائلـــة أبـــو  :نســـمة وأهـــم عائالتهـــا ١٩٥٩٠والي م حـــ١٩٩٨عـــددهم 

٬ عائلـــة المقادمـــة٬ عائلـــة أبـــو )٢(شـــمالة٬ عائلـــة منصـــور٬ عائلـــة عابـــد٬ عائلـــة جبـــر
الكاس٬ عائلة عمار٬ عائلـة نصـار٬ عائلـة الحـداد٬ عائلـة اليـازوري٬ عائلـة شـاهين٬ 

  .وعائلة الزبيدي وأبو الكاس عائلة تاية
ن قــرى ومــدن فلســطين وبعضــهم اآلخــر جــاءوا مــن بعــض ســكانها وفــدوا مــ

مصر ألسباب عديدة وكانوا جميعًا يعيشون في محبة وتعاون وقد تميزوا بالشجاعة 
والكــرم وكانــت لهــم عالقــات قويــة مــع كثيــر مــن عــائالت اســدود وحمامــة والمجــدل 

  .والقرى األخرى المجاورة
الشــاعر عبــد ومـن مشــاهير بيـت دراس المجاهــد عبــد اللطيـف أبــو الكـاس٬ و 

الــرحمن بــارود والشــيخ جبــر عمــار٬ والــدكتور إبــراهيم المقادمــة٬ وأكــرم نصــار وأحمــد 
  .الحداد وعبد اهللا عمار وغيرهم الكثير

  : أعمال السكان
هـــــي العمـــــل الـــــرئيس لمعظـــــم الســـــكان بســـــبب خصـــــوبة التربـــــة  :الزراعـــــة -١

ــــار لهــــذا كــــانوا  ــــاه مــــن األمطــــار الشــــتوية ومــــن اآلب واتســــاعها وتــــوفر المي
البنـــدورة والباميـــة : الحبـــوب مـــن قمـــح وشـــعير وذرة والخضـــروات: يزرعـــون

والكوســــا والعــــدس والحلبــــة والحمضــــيات وأشــــجار الفاكهــــة كــــالتين والعنــــب 
  والزيتون والمشمش والخوخ واللوز 

                                                 
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية : فلسطينذاكرة  )١(
  .ومن أهالي بيت دراس �نكبة الفلسطينية االلكتروني وثائق الموقع  :من التاريخ الشفوي )٢(
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مثـــــل منتجـــــات األلبـــــان والجـــــبن والبســـــط والســـــالل  :الصـــــناعات الخفيفـــــة -٢
 .والصناعات الخشبية وغيرها

بعض يقــوم ببيــع بعــض المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة فــي كــان الــ :التجــارة -٣
  )١(سوق الفالوجة والمجدل وغيرها

كاألغنــام والمــاعز واألبقــار والجمــال والحميــر والــدواجن  :تربيــة الحيوانــات -٤
  .ولحومها أو في النقل والتنقل.. لالستفادة منها في العمل أو من ألبانها

ن أقـــاموا علـــى أرض بيـــت دراس وقـــد أقـــام اإلنجليـــز بعـــد احـــتاللهم فلســـطي
سة وأقـاموا مطـارا خمعسكران للجيش اإلنجليزي هما معسكر سكستي ناين ومعسكر 

فــي شــمال القريــة ـ وقــد اشــتغل كثيــر مــن أهــالي بيــت دراس فــي هــذه المعســكرات 
وقــــال المنــــدوب الســــامي البريطــــاني بتســــجيل كثيــــر مــــن األراضــــي باســــمه . كعمــــال

 الصــهيونيةمنهــا وســمح اإلنجليــز بزيــادة الهجــرة  مســاحات كبيــرة الصــهاينةوأعطــى 
إلــى فلســطين٬ واســتولوا علــى أراضــي كثيــرة بمختلــف الطــرق ممــا أدى إلــى انفجــار 

فيهــا كــل قــرى  تم اشــترك١٩٣٩لتــي اســتمرت حتــى ســنة وام ١٩٣٦اضــراب وثــورة 
ومــدن فلســطين بمــا فيهــا أهــالي بيــت دراس٬ وقــاموا بخلــع الســكك الحديديــة فــي كــل 

فونات والكهرباء وهدم الجسور ية واحدة في نفس الوقت وقطع أسالك التلفلسطين مر 
ومهاجمة معسكرات الجيش البريطاني والمستعمرات الصهيونية حيـث قـام أهـل بيـت 

الواقعة في شمال قريتهم وأحرقوا بيوتها فتصدت لهم . دراس بمهاجمة مستعمرة تعبيا
ر مـن أبنائهـا واسـتمرت المواجهـات القوات البريطانية وداهمت البيوت واعتقلت الكثي

وبعـــد صـــدور قـــرار التقســـيم مـــن األمـــم المتحـــدة . حتـــى قيـــام الحـــرب العالميـــة الثانيـــة
وبـــدعم مــن بريطانيـــا تشـــكلت . ازدادت المواجهــات رغـــم الوعــود البريطانيـــة الخادعــة

قوات صهيونية٬ وقامت بتدريبها وتسليحها بالمدافع والطائرات والدبابات٬ ثـم أعلنـت 
لـــذلك اســـتعد الفلســـطينيون . م١٥/٥/١٩٤٨ا ستســـحب قواتهـــا مـــن فلســـطين فـــي أنهـــ

                                                 
 .مصدر سبق ذكره٬ من التاريخ الشفوي ـ القائد طارق اإلفريقي )١(
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" القديمـة"عامة واهل بيت دراس خاصة لمواجهة الخطر الصـهيوني بشـراء األسـلحة 
  :من ذهب نسائهم وخاضوا بها عدة معارك منها

م٬ ٣/١٩٤٨/)١(١٧-١٣/٣مـــــا بـــــين  الصـــــهاينةحـــــدثت عـــــدة معـــــارك مـــــع  -١
ســـــبعة ولكـــــن  الصـــــهاينةيا وقتـــــل مـــــن فلســـــطين ٣٧ ياستشـــــهد فيهـــــا حـــــوال

مــــن اســــتخدام طريــــق بيــــت دراس  الصــــهاينةالمناضــــلين نجحــــوا فــــي منــــع 
  . لقوافلهم

م حــــدثت معركــــة قــــرب معســــكر خســــة عنــــدما نصــــب ١٧/٣/١٩٤٨وفــــي  -٢
ـــــــى إعطـــــــاب إحـــــــدى  ـــــــا ووضـــــــعوا األلغـــــــام ممـــــــا أدى إل المناضـــــــلون كمين

بتطويــق  المصــفحات٬ ثــم جــاءت نجــدات مــن حمامــة والجــورة وبربــرة وقــاموا
 ولمـــا. مـــن األســلحة امصــفحة وعــددو اليهــود وغنمــوا ســـيارة نقــل عســـكرية٬ 

 . بريطانية أنقذت الصهاينةالقوات الوصلت 

اشترك أهل بيت دراس وجولس والمجدل في الهجوم على  ٢٢/٣/٤٨وفي  -٣
ا إلــــى مفــــأعطبوا مصــــفحة وغنمــــوا مصــــفحتين تــــم ســــحبه صــــهيونيةقافلــــة 
 المجدل

قصــــــــفوها  ١٣/٤/٤٨وفـــــــي  ٢٧/٣/٤٨ هـــــــاجم اليهـــــــود بيـــــــت دراس فـــــــي -٤
ــــى ســــقوط تســــعة شــــهداءبالمدفعيــــة  مــــدنيين كمــــا قــــال طــــارق  ممــــا أدى إل

األفريقـــي وبـــذلك تـــم منـــع القـــوات واإلمـــدادات الصـــهيونية مـــن المـــرور إلـــى 
 .مستعمراتهم الجنوبية عبر هذا الطريق

تحــول الصــهاينة إلــى محــور اســدود لتمريــر قــوافلهم وقــد حــدثت علــى هــذا  -٥
اشــترك فيهـا مناضــلون  ٨/٤/١٩٤٨-٢٦/٣ث معـارك مــا بـين المحـور ثــال

                                                 
حسن منصور مواليد  ١٠٥٬- ٩٩ص قرية بيت دراس :م كتاب١٩٤٠صالح نصار مواليد   )١(

 .م١٩٣٧
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مـــن بيـــت دراس وحمامـــة واســـدود وقـــد فشـــل الصـــهاينة فـــي هـــذه المعـــارك 
 .الثالث

بيــت دراس بقــوات كبيــرة حشــدوها مــن  صــهاينةم هــاجم ال١/٥/١٩٤٨وفــي  -٦
المســـتعمرات وتمركـــزوا فـــي موقـــع نصـــار وأخـــذوا يقصـــفون القريـــة بمـــدافع 

وزحـف المشـاة مـن غربهـا فـاحتلوا المدرسـة إال أن  الهاون من شـرق القريـة٬
المناضلين من بيت دراس واسدود وحمامة والسوافير والبطاني شنوا هجوما 
معاكســا اســتردوا بــه المدرســة وكبــدوهم خســائر كبيــرة اعتــرف ابــن جوربــون 

جنــديا وطــاردوا الفــارين٬ إال أن القــوات اإلنجليزيــة فصــلت يــن  ١٧٥بمقتــل 
فــي جنــوب  )١(ذه المعركــة مــن أهــم المعــارك التــي حــدثتالفــريقين٬ وتعــد هــ

بعـــد هـــذه المعركـــة تكـــرر هبـــوط ) شـــهداء ٨وخســـر العـــرب فيهـــا (فلســـطين 
الطائرات األمريكية محملة باألسلحة والذخائر في المطار القريب مـن بيـت 

  . دراس
كبيـــرة مــــن المصـــفحات والمشــــاة  اً أعـــداد الصــــهاينةحشـــد  ٢١/٥/٤٨وفـــي  -٧

ثــم هاجموهــا عنــد الفجــر مــع قصــف . الجهــات األربعــةوطوقــوا القريــة مــن 
مـــدفعي عنيـــف٬ ورغـــم ذلـــك قـــرر المناضـــلون الصـــمود والـــدفاع عـــن القريـــة 
ولكـــنهم طـــالبوا النســـاء واألطفـــال وكبـــار الســـن بـــالخروج مـــن القريـــة لتقليـــل 
ـــيهم الصـــهاينة  الخســـائر فمـــا أن وصـــلوا أطرافهـــا الجنوبيـــة حتـــى أطلـــق عل

بيــرًا مــنهم ثــم أحرقــوا أجــران القريــة وبعــض المنــازل عــددًا ك )١(النــار٬ وقتلــوا
وقـــام المناضـــلون بـــالهجوم علـــيهم مـــن داخـــل القريـــة حيـــث أجبـــروهم علـــى 

غير أن كثرة الخسـائر فـي صـفوف المـدنيين . التراجع وخسروا ثمانين قتيالً 
والــذعر الــذي أصــاب األهــالي أجبــرهم علــى النــزوح . ـــ ونفــاذ ذخيــرة الــبعض

                                                 
 .نفس المصدر السابق من التاريخ الشفوي )١(
 .ائد طارق اإلفريقيالق/ مصادر المقاومة  )١(
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 ٥/٦/٤٨رؤ الصـهاينة علـى دخـول بيـت دراس اإل يـوم عن القرية ـ ولم يج
وهكـــذا خـــرج أهـــل بيـــت . بعـــد أن تأكـــدوا مـــن عـــدم وجـــود مقـــاومين بـــداخلها

دراس مــن قــريتهم بعــد أن تكبــدوا خســائر فادحــة فــي األرواح وبعــد انقطــاع 
خاصـــة مـــن الجـــيش و األمـــل فـــي وصـــول مســـاعدات مـــن الجيـــوش العربيـــة 

ضــافة إلــى أنهــم كــانوا قــد أخــذوا معظــم المصــري المتواجــد فــي المنطقــة باإل
وكانــت النتيجــة النهائيــة لهــذه . ســالح المناضــلين الــذي اشــتروه مــن مــالهم

المأســاة والنكبــة تشــريد أهــل بيــت دراس٬ ومعهــم أهــالي البطــاني والســوافير 
حــاول الجـيش المصــري اسـتعادة بيــت دراس . وفيمــا بعـد ٬وجـولس إلــى غـزة

 . ث خطأ فنيإال أنه لم ينجح لحدو  )١(٩/٧في 

عزريكـام : أقـام الصـهاينة علـى أرضـها ثـالث مسـتعمرات هـي :القرية بعـد االحـتالل
ت فـي موقــع خربـة عــودة٬ و م ثــم أقـاموا فيهـا مرزعــة رومـور ١٩٥٠وأمـونيم وجفعـاتي 

ولـــم يبـــق مـــن بيـــوت ومبـــاني القريـــة ســـوى أساســـات بعـــض المنـــازل٬ وبعـــض حطـــام 
ما زال رية ونبات الصبار٬ وأشجار الكينا و البيوت المتناثرة٬ وتغطي الموقع نباتات ب

  .ثم استغل الصهاينة أراضي القرية للزراعة أحد األزقة موجوداً 
ومنـذ ذلـك التــاريخ أصـبح أهــل بيـت دراس الجئـين فــي مخيمـات قطــاع غـزة والضــفة 

 .الغربية وفي الشتات حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

  
  
  
  
  

                                                 
 .الصهيونيبني موريس المؤرخ  )١(
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  قرية جولس

  .والجلس هو الجبل الصغير أو األرض المرتفعة -من الجلس :جولس لغة
مـن اسـتقرار بيـت مـن عشـيرة الجلـس اسـتقر  )١(وأغلب الظن أن تسميتها هذه جاءت

فـــي هـــذا المكـــان وللعلـــم توجـــد قريـــة تحمـــل هـــذا االســـم فـــي شـــمال فلســـطين يســـكنها 
  . الدروز

يقـــول أهـــل جـــولس إن اســـمها مشـــتق مـــن كلمـــة جلـــوس ألنهـــا كانـــت مكانـــا 
وجلوس سكان القرى المجاورة في المناسـبات وللعلـم فإنـه يوجـد فـي جـولس  إلجتماع

أرض تعرف بالدرزية مما يشير إلى أن الدروز سكنوها بعـد إخـراجهم مـن مصـر ثـم 
انتقلــوا إلــى شــمال فلســـطين بســبب انعــدام األمــن فـــي جنــوب فلســطين وأنشــأوا قريـــة 

  .اد قبيلة أزاد باليمنأطلقوا عليها اسم قريتهم األولى والجلس هو فخد من أفخ
كيلو  ٢٧تقع جولس إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة وتبعد عنها حوالي  :الموقع

  .مترا
وحمامــة وتبعــد عنهــا  )٢(يحــدها مــن الجنــوب والغــرب أراضــي مدينــة المجــدل

ومــن الشــمال أراضــي بيــت دراس ومــن الشــرق أراضــي  -حــوالي تســعة كيلــو متــرات
  .لجنوب الشرقي أراضي كوكباعبدس والسوافير الغربي ومن ا

طريقا عامًا يمر بقريـة  )٣(البريطانيون عّبدوفي أثناء الحرب العالمية الثانية 
وهـذا الطريـق يتقـاطع فـي ٬ جولس ويمتد موازيا للطريق العـام السـاحلي ويفضـي إليـه

جولس مع الطريق العام الواصـل بـين المجـدل وطريـق القـدس كمـا أقـام البريطـانيون 

                                                 
  ٥٣٢كي ال ننسى ص : وليد الخالدي) ١(
  األستاذ إبراهيم سكيك/ غزة عبر التاريخ) ٢(
  إصدار منظمة التحرير: فلسطينذاكرة ) ٣(



- ٥٥ - 
 

هـذا الطريـق وهـذا ٬ جيشهم في جولس للسيطرة على هـذا المفتـرق الحيـويمعسكرًاً◌ ل
  .الموقع جعل لجولس أهمية خاصة كمركز هام للمواصالت

  .وكان سكان جولس مرتبطون بالمجدل لقضاء حوائجهم
فــي جــولس مقــام الشــيخ خيــر وهــو مجاهــد استشــهد فــي الحــروب  :معالمهــا األثريــة

ر والذراع ورسم الفرس وبهـا آثـار قديمـة وقطـع وادي البيا: الصليبية وعدة خرب هي
  .فخار تعود إلى عصور قديمة

تبلـــغ مســـاحة أراضـــي جـــولس حـــوالي  :مســـاحة أراضـــي جـــولس وأســـماء أراضـــيها
  دونما ١٣٥٨٤

  )١( :أما أسماء أراضيها فهي
  وادي العظام

  أرض طويلة: مغطية
  نسبة لشجر العناب أو جبل: أبو عنيبة

  نوع من الشجر: السدرة
  أرض على جانبي الوادي: ي لحيلواد

  لموقعها جنوب القرية: القبلية
  األرجح أنها منسوبة للدروز: الدرزية
  نسبة لنوع من العنب: العيون
  مكان تجمع الماء: البرك

  الخور مصب الماء المجذوم رجل: خور المجذوم
  )٢( نسبة لقبيلة: خور لعرج

  نسبة لعائلة الشوا: الشوا

                                                 
  األستاذ محمود حسين/ أسماء أراضي فلسطين) ١(
  ٥٣٢نفس المصدر السابق ص ) ٢(
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  ةاألرض المستوي: المراح
  خربة بها آبار: وادي لبيار

  نسبة لعائلة الكحلوت: خور الكحلوت
  نسبة لموقعها: الشامية
  .نسبة لقبيلة أو شخص: صرانينعمارة ال

  .سم لعائلةمصب ماء واإل: خور عبد الهادي
ـــغ عـــدد الســـكان جـــولس ســـنة  :الســـكان ـــغ ٬ نســـمة ١٢٠٠ )١( م حـــوالي١٩٤٨بل وبل

  .ن الالجئيننسمة م ٧٣٣٧٣م حوالي ١٩٩٨عددهم سنة 
 -عائلـة أبـو خضـير -عائلة الغمـري -عائلة العطار -عائلة عنبر :عائالت جولس

 -عائلــة كســاب -عائلــة عمــاد الــدين-عائلــة شــقليه-عائلــة أبــو عيســى�عائلــة النقلــة 
  .عائلة الشبراوي -عائلة نصار�عائلة خليل  -عائلة آل محمد

ثالثينـات مـن القـرن الماضـي أنشئت في جولس مدرسـة ابتدائيـة فـي أوائـل ال :التعليم
  .وكانت مدرسة صغيرة تم توسعتها في السنوات األخيرة

  :أعمال السكان
أهـــل القريـــة وعمـــاد اقتصـــادهم بســـبب  )٢( هـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم :الزراعـــة -١

خصـــوبة األرض واتســـاعها وتـــوفر الميـــاه مـــن األمطـــار الشـــتوية ومـــن اآلبـــار التـــي 
مــــن قمــــح وشــــعير وذرة فــــي معظــــم : الحبــــوب :وأهــــم المزروعــــات . حفرهــــا الســــكان

والخضـار كالبنـدورة  -دونمـا ١٣٥٥الحمضيات في مسـاحة  -مساحة أراضي القرية
والبامية والفلفل واألشـجار المثمـرة كالعنـب والتـين والزيتـون والمشـمش واللـوز والخـوخ 

  .وأشجار الجميز والنخيل والصبر وغيرها�خاصة في شمال وشرق القرية 

                                                 
  در سبق ذكرهمص: فلسطينذاكرة ) ١(
  مصدر سبق ذكره: وليد الخالدي) ٢(



- ٥۷ - 
 

  كاألغنام والماعز واألبقار والخيل والبغال والحمير والدواجن :لحيواناتتربية ا -٢
  .كالبقالة والنجارة والحالقة والجزارة: عمل بعض السكان في بعض الحرف -٣

نجليــزي القريــب مــن جــولس وفــي واشــتغل كثيــر مــن العمــال فــي معســكر الجــيش اإل
  البيارات 

ثـورات وفـي نصـب الكمـائن اشـترك أهـل جـولس فـي كثيـر مـن ال :نضال أهل جولس
ـــة التـــي تمـــر تحـــت  وزرع األلغـــام علـــى طـــرق القوافـــل الصـــهيونية بـــالقرب مـــن القري
حراســـة مصـــفحاتهم وعنـــدما مـــرت انفجـــر لغـــم وقلـــب مصـــفحة فتعطلـــت القافلـــة عـــن 

ســـتحكامات بالرصـــاص وأوقعـــوا بهـــا الســـير فأمطرهـــا المناضـــلون المختبئـــون فـــي اإل
  ثة من مناضلي حمامةبعض الخسائر وقد استشهد فيها ثال

 )١(وفــي أواخــر مـــارس أخلــى االنجليــز معســـكرهم فســيطر عليــه المناضـــلون
ستيالء عليه إال أنهم لم ينجحوا رغـم إلوقد عمل الصهاينة على ا -واتخذوه مقرا لهم

المعارك العنيفة التي خاضها المجاهدون كما ذكر القائـد طـارق اإلفريقـي الـذي كـان 
المجاهـدون فـي معـارك " الهيئة العربية العليا في كتابه يقود المجاهدين بتفويض من

  ".فلسطين
ولما ازدادت قوة الصهاينة وجاءتهم شحنات األسلحة األمريكية والبريطانية اختل 
التوازن قامت المنظمات الصهيونية باحتالل القرية وتشريد أهلها بعد مواجهات 

 )٢(وبعد احتاللها -م١٩٤٨عنيفة وتصدي بطولي من قبل األهالي في أواخر مايو 
م في جنوب ١٩٤٩قاموا بهدم بيوت القرية وأقاموا على أرضها مستعمرة هوديا سنة 

 .غرب القرية

                                                 
  .القائد طارق األفريقي/ المجاهدون في معارك  فلسطين)  ١(
  بني موريس: مصادر صهيونية )  ٢(
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  قرية سمسم

أو أن  -وسمسم من أسـماء الثعلـب٬ سمسم الرجل أي مشى مشيًا رقيقا :سمسم لغة
لــى واألرجــح أن القريــة ســميت بهــذا االســم نســبة إ. االســم مــأخوذ مــن نبــات السمســم

ذلك أن بعض العشائر كانت تطلق اسم موطنها القديم عل الموطن الجديد ٬المكان 
  .إليه )١(الذي نزحت

  .وكانت في العهد المملوكي وقفا لألمير الجاولي على مسجده بغزة
 �تقع سمسم في جنوب فلسطين في منطقـة النقـب الغربـي وتتبـع لـواء غـزة  :الموقع

السـاحلي٬ ترتفـع أراضـيها حـوالي خمسـين متـرًا أقيمت فوق رقعة منبسطة في السهل 
وتحــيط بهــا الــتالل٬ تقــع شــمال شــرق غــزة وتبعــد عنهــا ٬عــن مســتوى ســطح البحــر 

يافــا الســاحلي حــوالي خمســة كيلــو  -وتبعــد عــن طريــق غــزة )٢(كيلــو متــرا ١٥حــوالي 
  . وتربطها بالقرى المجاورة عدة طرق ترابية٬مترات 

الغــرب أراضــي بيــت جرجــا وديــر ســنيد ومــن أراضــي بريــر ومــن : يحــدها مــن الشــرق
  .الجنوب أراضي دمرة ونجد ومن الشمال أراضي بربرة

يمــر بطرفهــا الجنــوبي وادي الشــقفات وهــو أحــد روافــد وادي هربيــا الــذي يرفــد وادي 
  .الحسي وله رافدان أيضًا ويصب في البحر المتوسط

قــديم يرجــع بنــاؤه بهــا جــامع . والقريــة شــكلها دائــري -بيــوت سمســم مبنيــة مــن الطــين
ومقــام للنبــي . بئــر البلــد وبئــر يســمى بئــر الــراس ومقبــرة: وبئــران -م١٧٧٧إلــى ســنة 

وكلمــة دانيــال ٬ واألرجــح أنــه مقــام لشــيخ قبيلــة أو عشــيرة) كمــا يعرفــه أهلهــا(دانيــال 
ونيــال اســم ٬ دا بمعنــى هــذا وهــو لقــب مــن ألقــاب الــيمن: تتكــون مــن مقطعــين همــا

  .موضع

                                                 
   .٥٤٥كي ال ننسىصفحة  �وليد الخالدي  (١)

   .٢٦٧صفحة  ٢٠٠٢ط  ٥بالدنا فلسطين ح - مصطفى الدباغ (٢)
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تــل الــرأس والمنطقــة : تضــم قريــة سمســم منــاطق أثريــة قديمــة منهــا :المعــالم األثريــة
ـــة وشـــعفة المعـــز وبعـــض الخـــرب منهـــا ـــة زيتـــا وأم قلـــوب : البابلي ـــة الـــزواد وخرب خرب

وجميعها تحوى آثار تاريخية عديدة وبها أيضًا كثير من القبـور الرومانيـة باإلضـافة 
  دانيال الذي سبق ذكره " النبي"إلى مقام 

تســـرب  )١(دونمـــا١٦٧٩٧تبلـــغ مســـاحة أراضـــيها حـــوالي  :ســـممســـاحة أراضـــي سم
دونمـــا فـــي عهـــد اإلنتـــداب البريطـــاني وأقـــاموا عليهـــا ٣٣٨٦للصـــهاينة منهـــا حـــوالي 
  :أما أسماء قطع أراضيها فهي. م١٩٤٢كيبوتس جفار عام سنة 

  المقصود به دانيال: أراضي النبي
  نسبة للقبيلة التي أقامت فيها: خربة بير الراس

  )٢(سبة لقبيلة يمنيةن: عمودة
  عشيرةل نسبة: خربة الزواد

  نسبة لشخص: واد العبد
  بين دير سنيد وسمسم: خربة زيتا
  تقع في نجد وسمسم: أم قلوب

  سم عائلةإنبات العدس أو : واد العدس
  نبات: الفقر

  تمتد في سمسم ونجد ودمرة: العشر
  نسبة إلى عشيرة: الغزاوية
  أرض طينية ثقيلة: السالقة
  بها وحوش: بةرجل ذي

  حافة مرتفعة من الوادي: طور أبو ناجي

                                                 
   .١٣٦-١٣٣ص نأسماء أراضي فلسطي: محمود حسين (١)

   .١٣٦-١٣٥ص أسماء أراضي قرى لواء غزة :محمود حسين (٢)
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  بها نبات الترمس سابقاربما كان يزرع : الترمسية
  خربة حدثت عليها معركة بين الصالح أيوب والصالح إسماعيل: الحربية

  ربما كان بها حمر وحشية: تالل الحمر
  مكان وادي أو حيل مائي: شعاب الدويري

  :السكان والعائالت
  نسمة ١٥٥٠م حوالي ١٩٤٨كان سمسم سنة بلغ عدد س

  : يعيش سكانها في أربع حارات هي
 �مصطفى  -زيدان �بدران  �عابد : حارة عابد وتضم عدد من العائالت هي -١

  )١(البسيوني-أبو سعدة -سلمان
ـــد النبـــي-عـــواد -المجـــدالوي-فـــرج اهللا/ وتضـــم العـــائالت: حـــارة فـــرج اهللا  -٢ -عب

  .الفنجان
أبـو -صـالح -عزيـز �حمـد  -)زيـد الكتـري: وتضم العائالت: تريالك(حارة زيد  -٣

  أبو طبق -كساب -أبو عون شعبان -حمام
  .موسى-الشيخ-زملط-درابيه -يونس: وتضم عائالت: حارة يونس -٤

 -عبــد النبــي -أبــو غنــام -البســيوني: بعــض هــذه العــائالت مــن أصــل مصــري هــي 
ش مــع بعضــها فــي محبــة وكانــت هــذه العــائالت تعــي -أبــو طبــق-كســاب -أبــو عــون

  وتعاون
كان األطفال يتعلمـون فـي الكتاتيـب حتـى أنشـئت فيهـا مدرسـة ابتدائيـة سـنة  :التعليم
م أصـبحت مشـتركة ألهـالي قريتـي ١٩٤٧م في وسط القرية تقريبا وفـي سـنة ١٩٣٤

  .طالباً  ١٥٠سمسم ونجد وأصبح عدد طالبها 

                                                 
   .وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونية ومن أهالي سمسم: من التاريخ الشفوي (١)
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  : أعمال السكان
لخصوبة التربـة وتـوفر الميـاه مـن  )١(السكان هي العمل الرئيس لمعظم: الزراعة -١

مــن قمــح وشــعير وذرة فــي مســاحة : الحبــوب: األمطــار الشــتوية ومــن اآلبــار وأهمهــا
دونمــــا وأشــــجار الفواكــــه كــــالتين والعنــــب والحمضــــيات والجميــــز  ١٢٠٠٠تقــــدر ب 

دونمـا وبالبسـاتين  ٢٤٠مساحة األراضـي المزروعـة بالحمضـيات  وقد بلغت-والخوخ
هـــذا وقـــد حفـــر الســـكان العديـــد مـــن اآلبـــار لـــري . دونمـــا  ٢٥٠حـــوالي  والخضـــروات

  .محاصيلهم باإلضافة إلى استخدامهم مياه األودية
تربية الحيوانات كاألغنام والماعز واألبقار والجمال والحمير لالستفادة منها في  -٢

  .النقل وفي عمليات الزراعة ومن أجل ألبانها ولحومها وأصوافها
وعمــل كثيـر مــنهم  -ســكان فـي عــدد مـن محـال البقالــة أو النجـارةعمـل بعـض ال -٣

  في معسكرات الجيش اإلنجليزي عماًال 
شـــارك أهـــل سمســـم أهـــالي القـــرى المجـــاورة فـــي التصـــدي لقوافـــل  :احـــتالل سمســـم

 )٢(تقــدم لــواء هنيجــف ١٣/٥/١٩٤٨وفــي يــوم . شــتباكات إلالصــهاينة وفــي بعــض ا
نها حيــث لجــأوا إلــى قريــة ديــر ســنيد ثــم فــروا واحتــل القريــة وطــرد جميــع ســكا" النقــب"

  .إلى غزة بعد احتالل دير سنيد
ــوم ــة الي وال تــزال أجــزاء مــن  -قــام الصــهاينة بتــدمير بيوتهــا وطمــس معالمهــا :القري

 -حيطانهــا المتداعيــة وأكــوام مــن الحجــارة موجــودة وأصــبحت المقبــرة مرعــى لألبقــار
أشــجار الكينــا وأصــبحت أراضــيها وأبقــوا جــزء مــن أراضــيها محميــة طبيعيــة تغطيهــا 

  .تابعة لكيبوتس جفار عام استغلوها للزراعة
وهكذا أصبح أهل سمسم الجئين مشردين في مخيمات قطاع غزة وبعضهم في 

 .الضفة منذ احتاللها وحتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
   .وفي الوثائق االلكترونية ٬ ٥٤٥كي ال ننسى ص : وليد الخالدي (١)

   .مصادر صهيونية عن احتالل القرية (٢)
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  الثالث السوافير قرى

وسـفرت الـريح الغـيم أي فرقتـه . يقال سفر البيـت أي كنسـه. من سفر :السوافير لغة
  هضبة : والسافرة أمه من الروم ومسفره

كانــت قــرى الســوافير الــثالث تمثــل مثلثــا قــائم الزاويــة يتجــه ضــلعه األطــول فــي تجــاه 
 -السـوافير الشـرقية: إلى الجنوب الشرقي وهـذه القـرى الـثالث هـي -الشمالي الغربي

  والسوافير الشمالية -والسوافير الغربية
التــوراة ومعناهــا  )١(ير اســم لقريــة كنعانيــة تســمى شــافير المــذكورة فــيوالســواف

وأثنـــاء االحـــتالل الصـــليبي  -ثـــم أطلـــق عليهـــا الرومـــان أيضـــًا شـــافير أيضـــا٬الســـوق 
لفلســـطين كانـــت تقـــوم علـــى أرض الســـوافير قلعـــة زوفيـــر وســـماها العثمـــانيون باســـم 

  سوافير الخليل
٬ وكهـالن٬ قحطان: عربية هيينحدر أهل السوافير في معظمهم إلى قبائل 

ثم استقر بها بعض المصريين الذين كانوا من بين قوات ٬وغيرهم ٬ وبكر ٬وقضاعة
  .واستقروا فيها بعد تحريرها من الصليبين٬ صالح الدين

وعلــى الطريــق العــام الممتــد بــين ٬ تقــع قــرى الســوافير فــي الســهل الســاحلي :الموقــع
وتبعــد ٬رملــة شــماال وهــي تتبــع لــواء غــزة والــذي يصــل إلــى القــدس وال٬ المجــدل وغــزة

  .كيلو مترا من الشمال الشرقي ٣٢عن غزة حوالي 
يحــدها مـــن الشـــرق أراضــي الجلديـــة وتـــل التــرمس والقســـطينة وجســـير ومـــن 
الغرب جولس وبيت دراس ومن الجنوب أراض عبدس وبيت عقا وكرتيـا وحتـا ومـن 

  .الشمال أراضي بيت دراس والقسطينة

                                                 
   .٥٤٧كي ال ننسى صفحة  :يوليد الخالد (١)
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الذي ينبع من جبـال  )١(وادي قريقع: سوافير واديان همايجري في أراضي ال
ووادي ٬ ويمر من بـين قـرى السـوافير الـثالث ثـم يصـب فـي البحـر المتوسـط٬ الخليل

. وهــو الــذي يفصــل الســوافير الشــمالية عــن أخيتهــا٬الجلديــة الــذي يرفــد وادي قريقــع 
وتيجانهـا ومقـام  مثـل بقايـا األعمـدة٬ وتوجد في قرى السوافير بعض اآلثار التاريخية

خربـة ٬خربـة الصـهاريج : الشيخ محمد الباز وفيها أيضًا مجموعة من الخـرب أهمهـا
  .قرقفة باإلضافة إلى قلعة زوفير الصليبية

  السوافير الشرقية
  سم الذي أطلقه الصليبيون على موقعها وهو زوفيرأخذت اسمها من اإل

ــــة يحــــدها مــــن الشــــمال الســــوافير الشــــمالية والقســــطينة ومــــن ا لشــــرق الجلدي
وتقــع  ٬وبيــت عفــا وجســير ومــن الجنــوب حتــا وكرتيــا ومــن الغــرب الســوافير الغربيــة

القــدس إلــى الشــمال  -والرملــة ) مــن الجنــوب الغربــي(غــزة  -جنــوب طريــق المجــدل 
أمـا منازلهـا . وكانت في أواخر القرن التاسع عشر تضم عددا من البساتين٬ الشرقي

  .الحجارة فكانت مبنية من الطين وبعضها من
يملــك الصــهاينة ٬دونمــا  ١٣٨٣١تبلــغ مســاحة الســوافير الشــرقية حــوالي  :المســاحة

  )٢( :وأهم أراضيها٬ دونما ١٠٣منها حوالي 
  أرض مستوية تغرق بالماء في الشتاء: المغراقة

  هي كالحياض يتجمع فيها الماء: الصهاريج
  نسبة لعائلة المفتي في غزة: المفتية
  اآلكام سهل يقع بين : المخبة
  ما تجرفه السيول من التربة مثل الوادي: الجرف

                                                 
   .موسى عطا اهللا من أهل السوافير (١)

   .١٤٠أسماء أراضي فلسطين ص  :محمود حسين (٢)
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  وكانت وقفا للسلطان قايتباي على مدرسته بغزة. تعني الرعد: قرقفة
  كان يرمى بها دواب ميتة: أم الفطايس
  نسبة لشخص : حسن حرب
  قد تكون حمر أهلية أو وحشية : أم الحمير

  أرض مستوية بها ينمو النبات: السباتي
  والذي يمر بها٬ال للطريق الرئيس يق: السلطاني

  نسبة لقرية الجلدية: وادي الجلدية
  الخروف من الضأن: أم الخرفان

ويوجـد فــي السـوافير الشــرقية بعــض اآلثـار القديمــة واألعمـدة ومجموعــة مــن 
وجســر يفصــل  -خربــة قرقفـة وصــهاريج وبهــا مســجد وبـابور طحــين: الخـرب أهمهــا 

  بين السوافير الشرقية والغربية
  :مال السكانأع
الـــرئيس لمعظـــم ســـكان الســـوافير الشـــرقية بســـبب  )١(كانـــت الزراعـــة هـــي العمـــل -١

خصوبة أرضها وتـوفر الميـاه مـن األمطـار الشـتوية وقيـام األهـالي بحفـر العديـد مـن 
 ١١٨٢١اآلبــار فكــانوا يزرعــون الحبــوب مــن قمــح وشــعير وذرة فــي مســاحة مقــدارها 

كمــــا كــــانوا يزرعــــون العــــدس والفــــول  دونمــــا ٩٣٠دونمــــا والحمضــــيات فــــي مســــاحة 
والحمص والسمسم والزيتون والعنب والمشمش وكان بعض األفندية من غزة يملكون 

كالحاج سعيد الشوا وأبو سعدي الشوا وفهمي المفتي " مساحات واسعة من أراضيها 
  .وأبو رمضان

لالستفادة  تربية الحيوانات كاألغنام والماعز واألبقار والجمال والحمير والدواجن -٢
  . منها في األعمال الزراعية أو من أجل ألبانها ولحومها أو للنقل والتنقل

                                                 
   .٥٤٧ص مصدر سبق ذكره: وليد الخالدي (١)
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عمــل الــبعض اآلخــر مــن الســكان بــبعض الحــرف األخــرى كأعمــال النجــارة أو  -٣
الجـــزارة أو الحالقـــة أو البقالـــة وغيرهـــا أو العمـــل فـــي معســـكرات الجـــيش اإلنجليـــزي 

  .بوب في هذه القريةكعمال وقد أقام آل أبو رمضان مطحنة للح
  :سكان السوافير الشرقية

٬ نســـمة١١٢٥م حـــوالي ١٩٤٨ )١(بلـــغ عـــدد الســـكان الســـوافير الشـــرقية ســـنة
نسمة من الالجئـين وأهـم العـائالت فـي  ٦٩١٠م حوالي ١٩٩٨وأصبح عددهم سنة 

وكان فيها مختـاران همـا . عثمان-بدوان-حمدان-البحيصي �العمصي : هذه القرية
وبعد الهجرة مباشرة أصـبح -المختار أحمد أبو خضرة العمصيحرب أحمد حمدان و 

الشــيخ زيــدان البحيصــي مختــارا وكانــت العالقــات بــين هــذه العــائالت عالقــة محبــة 
  .وتعاون
بعــد أن كــان التعلــيم يــتم فــي الكتاتيــب أنشــئت مدرســة فــي الســوافير الغربيــة  :التعلــيم

  طالبا  ٢٨٠وبلغ عدد طالبها . مشتركة للثالث قرى
وفــي الثــورة التــي ٬ ١٩٣٦اشــترك أهـل الســوافير فــي اإلضــراب العـام ســنة  :اللهــااحت

م واشتروا السالح مـن حلـي نسـائهم كمـا اشـتركوا فـي التصـدي ١٩٣٩استمرت حتى 
للقوافـل الصـهيونية وفـي المعـارك التـي تلتهـا حـول بيـت دراس واسـدود وحـول قـريتهم 

أهلهــا يهبــون لنجــدة القــرى  وفــي الهجــوم علــى مســتعمرة تعبيــا فكــان المناضــلون مــن
التــي تتعــرض للعـــدوان الصــهيوني خاصــة بعـــد صــدور قــرار األمـــم المتحــدة بتقســـيم 

م ولكن أخذ الميزان العسـكري يميـل ١٩٤٧فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية سنة 
م بعـــد تـــدفق الســـالح ١٩٤٨ابريـــل ومـــايو مـــن ســـنة ٬لصـــالح الصـــهاينة فـــي شـــهري 

ـــــى الســـــوافير وب )٢(والمتطـــــوعين مـــــن أمريكـــــا ـــــالهجوم عل ـــــا وغيرهمـــــا فقـــــاموا ب ريطاني
م فــي عمليــة أســموها عمليــة بــراك الــذي قــام بهــا لــواء جفعــاتي فــي ١٨/٥/١٩٤٨فــي

                                                 
   .١٩٩٠إصدار منظمة التحرير الفلسطينية لعام  � فلسطينذاكرة  (١)

   .م١٩٤٨نة المؤرخ الصهيوني٬ بني موريس عن احتالل السوافير س (٢)
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وأن  ٩/٥المرحلة الثانية وقال بني موريس المـؤرخ الصـهيوني أن العمليـة شـنت فـي 
  السكان فروا وتم طرد الباقين

لــت بعــد أســبوعين مــن بدايــة احت )١(إن القريــة: أمــا الروايــة المصــرية فتقــول
كمــا جــاء فــي مــذكرات جمــال عبــد الناصــر وفيهــا  ٢٥/٦/٤٨الهدنــة األولــى أي فــي 

لـــوم وانتقـــاد للقـــوات المصـــرية التـــي لـــم تتحـــرك للتصـــدي للهجـــوم الصـــهيوني خـــالل 
ثـــم صـــدرت األوامـــر إلـــى الكتيبـــة السادســـة والتـــي كـــان فيهـــا عبـــد الناصـــر ٬الهدنـــة 

إال أن الكتيبــــة لــــم تســــتطع تنفيــــذ  ٩/٧الهدنــــة أي فــــي  باســــتعادة القريــــة عنــــد نهايــــة
ـــاحتالل قريـــة بيـــت دراس  ـــاق القـــوات الســـودانية ب واكتفـــى عبـــد ٬األوامـــر بســـبب اخف

الناصــر وزمــيالن لــه بالتســلل مــن وراء القــوات الصــهيونية الستكشــاف مواقــع العــدو 
ألن  مـــن ذلـــك والـــم يســـتفد مولكـــنه٬ أن عـــدد الصـــهاينة فـــي القريـــة قليـــل موتبـــين لهـــ

وتؤكــــــد ذلــــــك المصــــــادر ٬ القــــــوات المصــــــرية والســــــودانية توقفــــــت عنــــــد بيــــــت دراس
  .ستعادة بيت دراس في تموزإالصهيونية التي ذكرت أن القوات العربية فشلت في 

لــم يبــق مــن مبــاني القريــة ســوى مســجدها القــديم وبعــض معــالم القريــة  :القريــة اليــوم
عيل الســوافيري وشــجرة جميــز وبنــاء يحــوي مضــخة ميــاه فــي بســتان إســما -المــدمر

وقـد أنشـأ الصـهاينة علـى أرضـها بعـض المسـتعمرات هـي عـين . قديمة وشجرة سدر
م ومـــن الصـــعب ١٩٥٤م ونيـــر بنـــيم شـــرق القريـــة ١٩٥٠م وزراحيـــا ١٩٤٩تســـوريم 

تمييز أماكن هذه المستعمرات في أي من أراضي القرى الثالث أقيمت بسبب تغيير 
  .العدو ألسمائها

                                                 
   .مذكرات جمال عبد الناصر عن احتالل السوافير (١)
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  شماليةالسوافير ال
تقــع فــي الســهل الســاحلي علــى مســافة قليلــة إلــى الشــمال مــن الطريــق العــام 

وربمـا تقـع فـي موقـع قريـة ٬ )١(القـدس العـام-الذي يصل المجدل بالرملة وبطريق يافا
وذكـر أنهـا قريـة ٬ التي ذكرها المؤرخ البيزنطي المولود في فلسطين يوسبيوس رشافي

أن العلمـاء اليـوم يـرون أن موقـع شـافير  جميلة تقع بين عسقالن وبيـت جبـرين غيـر
هـو خربـة القــوم ال موقـع السـوافير الشــمالية أمـا االسـم الــذي أطلقـه الصـليبيون فكــان 
زيــوفير وأشــاروا إلــى أنهــا كانــت ملكــًا ألســقف القــدس فــي أواخــر القــرن الثــاني عشــر 

ـــائق العثمانيـــة فـــي القـــرن الســـادس عشـــر باســـم  -المـــيالدي ـــة فـــي الوث وتظهـــر القري
  .)٢(وافير الخليلس

وتتبــع  �كانــت الســوافير الشــمالية فــي العهــد المملــوكي وقفــا لخليــل الــرحمن 
  .وتقع شمال وادي الجلدية٬ لواء غزة

وفي أوائل القرن التاسع عشر كانت تضم عددُا من البساتين الصغيرة وبهـا 
بيوتهــا كانــت مبنيــة مــن الطــين . وتــدفع الضــرائب علــى منتجاتهــا -عــدد مــن اآلبــار

وبعضها مبنـي بالحجـارة تضـم بقايـا أثريـة كقطـع مـن المرمـر وتيجـان أعمـدة قديمـة ٬
  .وبها بعض الِخربأهمها خربة العامود وخربة تل البنات

تسرب للصهاينة منها ٬دونما  ٥٨٦١تبلغ مساحة أراضيها حوالي  :مساحة أراضيها
  دونما أما أسماء قطع أراضيها فهي  ٤٥٠حوالي 

  )٣(قد تكون مستديرة قطعة أرض : أبو حلقة 
  أرض كثيرة النبات والشجر: الروب
  خربة: العامود

                                                 
   المؤرخ البيزنطي يوسبيوس (١)

   .٥٤٧ص كي ال ننسى مصدر سبق ذكره �وليد الخالدي  (٢)

    .١٤٣-١٣٧ص أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين (٣)
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  أرض طينية ثقيلة: السالق
  قد نعنى عدد سبعين أو مثنى سبع: أبو سبعين
  خربة منسوبة لبطن من بطون العرب: تل البنات

  .من دوي الماء إذا انحدر بشدة: الّدّواية
ت دراس ومـن الجنـوب السـوافير يحدها من الشرق القسطينة ومن الشمال والغرب بي

  الغربية والشرقية 
٬ نســـمة٧٨٩حـــوالي  )١(م١٩٤٨بلـــغ عـــدد ســـكان الســـوافير الشـــمالية ســـنة  :الســـكان

نســــمة مــــن الالجئــــين معظمهــــم مــــن  ٤٨٤٤م حــــوالي ١٩٩٨وأصــــبح عــــددهم ســــنة 
: وأهـــم عـــائالت الســـوافير الشـــمالية٬ وبعضـــهم مـــن أصـــول مصـــرية٬أصـــول عربيـــة 

  رباح -لجوادعبد ا-ناجي�إسماعيل 
  .وكانت العالقات بين هذه العائالت عالقة مودة ومحبة وتعاون

شـتباكات التـي حـدثت أثنـاء إللقد ناضل أهلها واشتركوا في كل الثـورات وا :احتاللها
التصــدي للقوافــل الصــهيونية وفــي نجــدة القــرى المجــاورة أثنــاء تعرضــها ألي عــدوان 

  .واإلشتراك في الهجوم على مستعمرة تعبيا
م خاصة فـي شـهري أبريـل ومـايو أصـبح ميـزان ١٩٤٨ولكن في أوائل سنة 

فقــاموا ٬ القــوة لصــالح الصــهاينة بســبب كثــرة شــحنات األســلحة األمريكيــة والبريطانيــة
أثنـــاء الهجـــوم علـــى قريـــة بشـــيت اســـتنادا إلـــى مـــا  ١٢/٥بـــالهجوم علـــى القريـــة فـــي 

. نـاة خـالل عمليـة بـراكوكالة اسوشيتد برس ونسبته إلى مصـدر فـي الهاجا )٢(ذكرته
وقــد زعــم بنــي مــوريس المــؤرخ الصــهيوني أن أهلهــا هربــوا منهــا خــالل الهجــوم علــى 

أنــه تــم فــي شــهر  يــذكرســتقالل الصــهيوني إلولكــن تــاريخ حــرب ا. الســوافير الشــرقية

                                                 
   إصدار منظمة التحرير فلسطينذاكرة  (١)

ية٬ المؤرخ الصهيوني بني موريس ووكالة األسوشيتدبرس مصادر صهيونية عن احتالل القر  (٢)
   .األمريكية ومذكرات جمال عبد الناصر عن احتالل قرى السوافير الثالث



- ٦۹ - 
 

أن القـــوات ) جمــال عبـــد الناصـــر(فـــي مـــذكرات  )١(تمــوز وقالـــت المصـــادر المصــرية
  .لسوافير الثالث إال أنها توقفتا حتالل قرىإلالمصرية خططت 

ال تزال بعض المنازل الخالية وأجزاء من منازل قائمة وسط األعشاب  :القرية اليوم
  .ويشاهد طرق ترابية قديمة 

  قرية السوافير الغربية
 ٣٢تقـع فـي السـهل السـاحلي وتتبـع لـواء غـزة وتبعـد عـن مدينـة غـزة حـوالي 

يمـر مـن الجهـة الشـمالية الشـرقية لمدينـة وتقـع علـى الطريـق العـام الـذي  -كيلو متـر
  .يافا�المجدل إلى حيث يتقاطع مع الطريق العام المؤدي إلى القدس 

  مباشرة )٢(وكان خط سكة الحديد المؤدي إلى غزة يمر من شمال القرية
يحدها من الشرق أراضي السوافير الشرقية ومن الغرب أراضـي جـولس وبيـت دراس 

الشــمالية وبيــت دراس ومــن الجنــوب أراضــي عبــدس  ومــن الشــمال أراضــي الســوافير
  وبيت عفا 

  وبها مسجد ومركز للشرطة �منازلها مبنية من الطين وبعضها بني بالحجارة 
كانت السوافير الغربية تضـم بقايـا أثريـة تـدل علـى أنهـا كانـت آهلـة  :المعالم األثرية

سـجد وهـو رجـل مـن بالسكان في الزمن الماضي ففيها مقام الشيخ الباز أقـيم عليـه م
وقد احتوى المسجد على أعمدة كانت مستعملة قبل  -الصالحين دفن في هذا المقام

  .وبها خربة على تل تسمى تل البنات وِخربة قرقفة. ذلك
ال ٬ دونمـا ٧٥٢٣تبلغ مساحة أراضي السوافير الغربيـة حـوالي  :المساحة واألراضي

لــة أبــو رمضــان مــن غــزة يملــك وكــان أحــد أفــراد عائ -يملــك الصــهاينة أي شــبر فيهــا
  :أما أهم قطع أراضي القرية وأسمائها فهي. بيارة

                                                 
   ومذكرات جمال عبد الناصر �تاريخ حرب االستقالل الصهيوني المزعوم  (١)

   .٥٤٧ص مصدر سبق ذكره �وليد الخالدي  (٢)
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  .سميت بهذا االسم نسبة لموقعها من القرية: القبلية
  أرض طينية ثقيلة : السالق

  )١(أرض مرتفعة: ظهر الجمل

  نسبة لموقعها من القرية: الشمالية
  برك يكثر فيها البط: برك البط
  قفةنسبة لخربة قر : القرقفاوي

 ١١٩٥م حـوالي ١٩٤٨ )٢(بلغ عدد سكان السـوافير الغربـي سـنة :السكان والعائالت
ينحـــدر ٬ نســـمة مـــن الالجئـــين ٧٣٣٧م حـــوالي ١٩٩٨ووصـــل عـــددهم ســـنة ٬ نســـمة

: وبعضــهم مــن أصــول مصــرية وأهــم عائالتهــا٬ أصــول وقبائــل عربيــة مــنمعظمهــم 
 -العابـد �سالمة  -هأبو عبد-شحادة٬ نوفل -عطا اهللا عفانة -دبور-األعرج-الباز

  . أبو لبده -أبو حسين -المالحي
كــان فــي الســوافير الغربيــة مدرســـة ابتدائيــة تخــدم أهــالي الســوافير الشـــرقية  :التعلــيم

  طالبا ٢٨٠م حوالي ١٩٤٥والشمالية والغربية أيضا وقد بلغ عدد طالبها 
  :أعمال السكان

األمطـار وبعـض اآلبـار  اعتمادا علـى )٣(يعمل معظم السكان بالزراعة: الزراعة -١
الحبـوب حيـث بلغـت مسـاحة األراضـي التـي تـزرع حبوبـا : وأهم الحاصالت الزارعيـة

والحمضــــيات والعنــــب والمشـــــمش  �دونمـــــا  ٥٢٨دونمــــا والبســــاتين  ٦٦١٣حــــوالي 
  الزيتون وغيرها 

  كاألغنام واألبقار والجمال والحمير والدواجن: تربية ورعي الحيوانات -٢

                                                 
   .٥٤٧ص مصدر سبق ذكره :محمود حسين (١)

   .١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة  (٢)

   .٥٤٧كي ال ننسى ص : وليد الخالدي (٣)
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بـبعض الحـرف البسـيطة كالنجـارة أو الحالقـة أو البقالـة أو  عمل بعض السـكان -٣
  العمل في معسكرات الجيش اإلنجليزي كعمال 

والثـورات التـي قامــت  )١(لقـد اشــترك أهـالي هـذه القريـة فــي اإلضـرابات :نضـال أهلهـا
واشــتركوا فــي خلــع الســكك الحديديــة  ١٩٣٩ســنة حتــى م و ١٩٣٦فــي فلســطين ســنة 

الكهربـــاء وفــــي المعـــارك التـــي دارت علــــى الطـــرق ضــــد وقطـــع أســـالك التليفونــــات و 
القوافــل الصــهيونية والهجــوم علــى مســتعمرة تعبيــا وٕارســال النجــدات إلــى القــرى التــي 

  تتعرض للعدوان
ســـقطت القريـــة فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن عمليـــة بـــراك الثانيـــة اســـتنادا إلـــى  :احتاللهـــا

م وطـــرد منهـــا ١٨/٥/١٩٤٨والتـــي نفـــذها لـــواء جفعـــاتي فـــي  )٢(مصـــدرين إســـرائليين
أمـــا الروايـــة  ١٠/٥/٤٨ســـكانها عقـــب الهجـــوم علـــى قريـــة بيـــت دراس المجـــاورة فـــي 

المصــرية كمـــا جـــاء فـــي مــذكرات جمـــال عبـــد الناصـــر أن القريــة لـــم تســـقط فـــي هـــذا 
وفيهــا يلــوم  -التــاريخ إنمــا ســقطت بعــد أســبوعين مــن بــدء الهدنــة األولــى فــي الحــرب

ل اليهود لقرى السوافير الثالث ألنها لم تتحرك القوات المصرية والقيادة بسبب احتال
وألن الصـــهاينة لـــم يكونـــوا يحتلونهـــا يـــوم ٬ م٢٥/٦/١٩٤٨أي فـــي  �لصـــد العـــدوان 

صدرت األوامر إلـى الكتيبـة السادسـة فـي الجـيش  ٤٨/ ٩/٧إعالن الهدنة وفي يوم 
وبعـــد عمليـــة استكشـــاف لمواقـــع ٬المصـــري بقيـــادة عبـــد الناصـــر الســـتعادة الســـوافير 

لعدو قام بها جمال عبد الناصر واثنين من زمالئه تبين لهـم أن القـوات الصـهيونية ا
فــي الســوافير غيــر كثيفــة ولكــنهم توقفــوا عــن التقــدم بســبب توقــف الجــيش المصــري 

  .كما أحبط اليهود محاولة ثانية الستردادها. وعدم تمكنه من احتالل بيت دراس

                                                 
   من التاريخ الشفوي للنكبة (١)

   ومذكرات جمال عبد الناصر �المؤرخ الصهيوني بني موريس عن احتالل القرية  (٢)
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ثـم هـاجر أهلهـا  �ناء الدفاع عـن قـراهم وقد استشهد عدد كبير من أبناء السوافير أث
ودمـروا هـذه . إلى قطاع غزة وبدون متاع وطرد اليهود من تبقـى مـنهم بعـد احتاللهـا

  .تدميرًا كامالً القرى 
  :القرية اليوم

في موقع القرية أشـجار التـين وبعـض  )١(دمر اليهود منازلها ومبانيها وينمو
ائش البريــة المقبــرة ويمكــن مشــاهدة النباتــات البريــة بــين األنقــاض كمــا تغطــي الحشــ

عائلـة البـاز أمـا األراضـي التـي تخـص القريـة فقـد  أفـراد مضخة مياه فـي بسـتان أحـد
  .استغلها الصهاينة للزراعة

ــــى أرضــــها مســــتعمرات هــــي  م ومــــودت ١٩٤٨مركــــز شــــابيرا : وأنشــــأوا عل
وعين تسوريم ومن الصعوبة تمييز مواقع ١٩٤٩م ومستعمرة دغانيم ١٩٤٩يتسحاق 

ـــاموا  هـــذه المســـتعمرات علـــى أي أرض مـــن الســـوافير الـــثالث ذلـــك ألن الصـــهاينة ق
  .بتغيير أسمائها ومعالمها

وهكــذا أصــبح أهــالي قــرى الســوافير الــثالث الجئــين مشــردين فــي مخيمــات 
ومــدن قطــاع غــزة والضــفة والشــتات منــذ احتاللهــا وحتــى اليــوم ينتظــرون العــودة إلــى 

  .ديارهم

                                                 
   .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع   (١)
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  قرية صقرير

مــن  )١(ولعــل اسـمها محــرف أو مشــتق -مـن الصــقر وهــو المـاء الراكــد :صــقرير لغــة
بلدة شكرون الكنعانية وتسـمى أيضـا بعـرب أبـو سـويرح نسـبة آلل أبـو سـويرح الـذين 

) مـن السـواركة(أسسوها وسكنوا فيهـا وهـم مـن الماللحـة ويسـكن فيهـا أيضـًا المنايعـة 
  .والرميالت

السـاحلي الفلسـطيني شـمال تقع قرية صقرير على رقعة مسـتوية فـي السـهل 
  مترا عن مستوى سطح البحر ٢٥قرية اسدود وترتفع أراضيها حوالي 

يحـــدها مـــن الشـــمال أراضـــي قريـــة يبنـــا ومـــن الشـــرق أراضـــي قريتـــي اســـدود 
  وبشيت ومن الجنوب أراضي اسدود أيضا ومن الغرب البحر األبيض المتوسط 

 ٣٨غـزة حـوالي  تبعد عن شمال اسدود حوالي ستة كيلو مترات وعن شمال
  .اً كيلو متر  ١١٠كيلو متر وعن السبع حوالي  ٣٢وعن القدس حوالي  اً كيلو متر 

وينتمـون  )٢(أنشأ هذه القرية الشيخ سالمة أبـو سـويرح وأخـواه حسـن وحسـين
إلـــى عشـــيرة الماللحـــة فعنـــدما امتلكـــوا أراضـــي ســـكرير قـــاموا بإنشـــاء هـــذه القريـــة هـــم 

ء بيوت هذه القرية من أكواخ وبيوت شعر إلى وقد تطور بنا �وأحفادهم من بعدهم 
م بنيت كثير من البيوت ١٩٤٣بيوت ثابتة من اللبن وفي الفترة األخيرة حوالي سنة 

من الباطون المسلح حيث وصـل عـددها إلـى عشـرين بيتـا وبقـى حـوالي أربعـين بيتـا 
حـوض مبنية من الطـين عـدا الخيـام واألكـواخ والبوايـك وفـي القريـة بئـر مـاء وبركـة و 

  .مياه وعين تسمى عين الزبدة وعين ناصر وعين الويبدة
ورمليـة صـفراء علـى الشـريط  �طينية في الجهـة الشـرقية والجنوبيـة الشـرقية  :تربتها

تــل : الســاحلي وفــي الشــمال الغربــي وبعــض أراضــيها مرتفعــة تكثــر فيهــا الــتالل مثــل

                                                 
   .٥٦٠كي ال ننسى ص  :وليد الخالدي (١)

   .٢٤٢م ص ٢٠٠٢ط  ٤١بالدنا فلسطين ج �مصطفى الدباغ  (٢)
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وتـل عيوشـة ) متـراارتفاعـه خمسـون (وتل أبـي القـردان  �تل النبي يونس  -األخيذر
  )١( .غرب القرية وتل البنية شمال األخيذر

ويقسم القرية نهر سـكرير مـن الشـرق إلـى الغـرب بعـد مـروره بعـدة قـرى قبـل 
  أن يصب في البحر المتوسط وتربطها عدة طرق فرعية بالقرى المجاورة

  دونما ٤٠٢٢٤تبلغ مساحة أراضي قرية صقرير حوالي  :مساحة أراضيها
  :وأهم أراضيها

  إما ألنها جيدة أو نسبة لعائلة: أبو فاخرة 
  نسبة إلى النرجس: الرنجسية

  بها نبات طعمه مر: المّرة 
  )٢(أرض مستوية: المراح 
  أرض يكونها الوادي على جوانبه: الحيل

  خربة وهي البلدة القديمة: سكرين أبو سويرح
  اسم : عين الزبدة

  من الحرارة: الحراق
  باب من الذ: نحيضر أو األخيضر

  نسبة إلى نوع من النبات: أبو جويعد
  أرض مرتفعة: ظهرات التوتة

  الزرنوق هو النهر الصغير: الزرنوقي
ُبنيت هذه القرية فوق خربة قديمة يعتقد أنها بقايا  :المعالم األثرية في قرية صقرير

وذكرهـــا مصــطفى الــدباغ باســم ســكرير وهـــي ٬ مدينــة كنعانيــة عرفــت باســم شــكرون

                                                 
   .٢٤٢ص مصدر سبق ذكره٬ مصطفى الدباغ (١)

   .١٤٦-١٤٥ص أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين (٢)
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شــكرون الكنعانيــة كمــا كانــت مســجلة فــي الســجالت الحكوميــة باســم تحريــف لكلمــة 
  )١( سكرير

٬ وفي صقرير عـدد مـن الخـرب أو القـرى القديمـة بنيـت بعضـها فـوق بعـض
وخربـة العرقوبيـة وخربـة النصـارى -فالقرية ذات موقع أثري قديم وأهم الخرب دقوريـة

  اسات قديمةوتحوى هذه الخرب آثار قديمة وفخاريات وقطع من المعادن وأس
ويوجد في أرض صقرير سكة حديد من أيام األتـراك لـربط المنطقـة بالقـدس 

م ثــم ١٩١٨غيــر أنهــا خربــت وقــام اإلنجليــز بعــد احــتاللهم فلســطين بتجديــدها ســنة 
  .خربت ثانية ألسباب غير معروفة

م تــم إنشــاء خــط ســكة حديــد ١٩٦١ولكــن بعــد إنشــاء الصــهانية مينــاء اســدود ســنة 
  . ءيصل إلى المينا

نســمة وبلــغ  ٤٥٢حــوالي  )٢(م ١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان قريــة صــقرير ســنة  :الســكان
نسمة وهؤالء السكان من عرب أبو سـويرح الـذين ٣٩٥٥حوالي  ١٩٩٨عددهم سنة 

  .ينحدرون من عشيرة الماللحة كما سبق
  : أعمال السكان

ون ألهــل القريــة وعمــاد اقتصــادهم فكــانوا يزرعــ )٣(هــي العمــل الــرئيس: الزراعــة -١
دونمـا والحمضـيات فـي مسـاحة  ١٥٥٣٢الحبوب من قمح وشعير وذرة فـي مسـاحة 

ـــين والزيتـــون  ٤٨٩دونمـــا والبســـاتين فـــي مســـاحة  ٥٨٣ دونمـــا بمـــا فيهـــا أشـــجار الت
  .والعنب والخوخ والمشمش والخضار بأنواعها

ســتفادة كاألغنــام والمــاعز والبقــر والخيــل والبغــال والحميــر لإل: تربيــة الحيوانــات -٢
  ها في عمليات الزراعة ومن ألبانها ولحومها وللنقل والتنقلمن

                                                 
   .٢٤٢ص مصدر سبق ذكره �مصطفى الدباغ  (١)

   .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير عام  � فلسطينذاكرة  (٢)

   .٥٦٠ص مصدر سبق ذكره: د الخالديولي (٣)
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كالبقالـــــة أو بيـــــع : عمـــــل بعـــــض الســـــكان بـــــبعض الحـــــرف األخـــــرى البســـــيطة  -٣
المنتجات الزراعية والحيوانية كما عمل بعض السكان كعمال في معسـكرات الجـيش 

  .نجليزياإل
جليــزي والغــزو نحــتالل اإلاشــترك أهــل القريــة فــي مقاومــة اإل :نضــال أهــل صــقرير

شتراك مع القرى المجاورة في نصب الكمـائن وزرع األلغـام الصهيوني عن طريق اإل
إلصطياد القوافل الصهيونية على الطرق ولـيس أدل علـى ذلـك مـن اعتـراف المـؤرخ 

صهيونيًا فـي كمـين  ١١واعتراف الشرطة الصهيونية بمقتل  )١(اليهودي بني موريس
ي رواية ثانية أن ثمانية مـن العـرب استشـهدوا وقتـل شتباكات التي أعقبته وفوفي اإل

  صهيونيًا وكانت األعنف ١٢
وذكرت تقارير أن مجموعة من الصهاينة مـن مسـتعمرة يفنـة الغربيـة دخلـت 

بيتًا ردًا على تعرض السكان للقوافل الصهيونية لذلك ٢٠-١٥القرية ونسفت ما بين 
  ي تقرير استخباراتي للهاجاناهقرروا تدمير القرية وقتل الذكور فيها جاء ذلك ف

فمن المرجح أن القطاع السـاحلي الـذي تقـع فيـه القريـة وقـع  :أما عن احتالل القرية
تحت سيطرة الهاجاناه في اليوم الذي سقطت فيه قرية بشـيت المجـاورة لهـا وأن لـواء 
جفعاتي احتـل المنطقـة بكاملهـا بينمـا كـان يوسـع رقعـة انتشـاره إلـى الجنـوب والغـرب 

  .ل عملية اسموها عملية براكخال
خـالل  ٢٨/٥/١٩٤٨-٢٤صقرير كان في  )٢(وذكر بني موريس أن تدمير

ـــة تســـمى  ـــة الثانيـــة فـــي الحـــرب وتـــم طـــرد ) التطهيـــر(كـــابون نيعملي مســـتغلين الهدن
سكانها منها بأمر من قائد اللواء وتم قتل عشرات العـرب أثنـاء محـاولتهم الفـرار مـن 

  .ل وٕاحراق األكواخالقرية وقاموا بنسف المناز 

                                                 
   وفي تقرير عصابة الهاجاناه �بني موريس المؤرخ الصهيوني  (١)

  بني موريس عن احتالل القرية والمجزرة التي ارتكبها الصهاينة فيها: مصادر صهيونية ) ٢(
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تغطي مكان موقع صقرير األعشاب البريـة ونبـات الصـبار واألشـجار  :القرية اليوم
ويوجــد منــزالن فقــط أحــدهما مبنــي باألســمنت وســط بســتان حمضــيات علــى ســطحه 

  .عليه ولها سلم
أما المغتصبات التي أقامها الصهاينة على أرض القرية فهي ينرجاليم وهي 

 )١(١٩٤٩م وبنـي داروم  ١٩٤٩نع لتعليـب اللحـوم والزيتـون مستعمرة دينية بها مص
  .وكانت على أرض اسدود القريبة

كما أنشأ الصهاينة مدينة اسدود معظمها على أرض صقرير فـي العرقوبيـة 
والداغرية وأبو فاخرة وبؤرة الذهب وغيرها كما جاء في كتاب بالدنـا فلسـطين للـدباغ 

  .د أيضاً ثم توسعت هذه المدينة في أراضي اسدو 
وهكــذا أصــبح أهــل ســكرير أو صــقرير الجئــين منــذ ذلــك التــاريخ إلــى اليــوم 

  .ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
  .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  ٥٦٠٬كي ال ننسى صفحة : مصدر سبق ذكره) ١(
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  قرية الكوفخة

  بدال بين الكاف والقافاإلمن جذر قفخ لجواز  :الكوفخة لغة
  أو الكفخة لقرية عرفت باسم الكوفخةلسميت بهذا االسم نسبة إلى خربة مجاورة 

قعة رملية من النقب الشمالي ـ شرق مدينة غزة وتبعد عنها حوالي تقع في ب :الموقع
مـرت عُ فـوق مسـتوى سـطح البحرــ  اً متـر  ١٥٠كيلو مترًا وترتفـع أراضـيها حـوالي  ١٩

م حيـــث قامـــت الدولـــة ١٨٩٠ي لحـــوا أيفـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر المـــيالدي 
ـ الغرباوي  )١(الحداد: وهيإليها العثمانية بنقل أربع عائالت من حي الشجاعية بغزة 

   .ـ حبيب ـ الحلو
  عرب أبو شريعة وعرب أبو موسى وعرب سلمان الهزيل: يحدها من الشرق

وأراضــي قريــة  مامــةاونــة ـ وخربــة الجمامــة ومســتعمرة الجعــرب العط: ومــن الشــمال
  هوج

  أراضي قرية المحرقة: ومن الغرب
  .ى أبو شنارالحاج موس بقرية المحرقة وعر : أراضي بير ومن الجنوب الغ

ـــة وادي  العمـــق تســـيل يســـمى واد ويوجـــد فـــي الجهـــة الشـــمالية الغربيـــة للقري
ن الطريــق الفرعيــة تربطهــا مــمياهــه فــي الشــتاء عقــب ســقوط األمطــار وكانــت شــبكة 

  بالطريق الرئيس بين غزة وجولس 
منــازل القريــة منتشــرة علــى محــور شــمالي بمحــاذاة الطــرف  :معــالم القريــة وآثارهــا

بتدائيـة وبئـر إكـان فـي القريـة مدرسـة و اد أبو شـنار أحـد فـروع وادي هـوج الجنوبي لو 
مياه يعمل بمضخة ومطحنة للحاج أحمد الحداد وبها جامع بنـي فـي عهـد السـلطان 

شــــامخا بمنظــــره الجميــــل جــــدا وروعــــة هندســــته بنــــي  اً عبــــد الحميــــد٬ ال زال موجــــود
يس كمـا يوجـد ديعمل بالقوابالحجارة التي تم نقلها من جبال الخليل٬ وبئر مياه آخر 

                                                 
 شاهد على النكبة من التاريخ الشفوي مقابلة مع الحاج خلف حسن الحداد )١(
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ســتفادة فــي الكوفخــة بعــض األوديــة والكثيــر مــن الهرابــات لتجميــع ميــاه األمطــار واإل
ة بـار عمـر الحلـو٬ وه ةابـر ه: ومـن هـذه الهرابـاتا لشـرب الحيوانـات وري الزراعـة همن

٬ يالمختــار كيالنــي الحــداد ـ وهرابــة ســعيد الغــرة٬ وهرابــة المختــار عبــد اهللا الغربــاو 
  . حمد الحدادأ٬ وهرابة الحاج يمحمد عبد اهللا الغرباو وهرابة 

خربة الكفخة وبها آثار قديمة تشمل بقايا صهاريج وأعمدة من  :ومن آثارها القديمة
   )١( .الرخام ورأس عمود كورنيتي وممرات من الفسيفساء وبعض األواني الخزفية

مـــًا٬ أمـــا دون ٨٥٦٩بلغـــت مســـاحة أراضـــي الكوفخـــة حـــوالي  :مســـاحتها وأراضـــيها
  : اسماء أراضيها فهي

   )٢(القنة هي التل الصغير أو المنفرد: القنانات
  نسبة لشخص أو قبيلة: أبو عطوة

  أرض رحبة بها شجر: النص
  قد يكون اسم لشخص أو عشيرة أو أنها أرض كريمة: أبو عطور
  نوع من النبات: دان القط

  الغرة والغرباوي والحداد وحبيبوللعلم فإن أراضي القرية كانت موزعة بين عائالت 
نســـمة  ٥٦٩م حـــوالي ١٩٤٨كـــان عـــدد الســكان الكوفخـــة ســـنة  :الســـكان وأعمـــالهم

  نسمة من الالجئين  ٣٥٦٢حوالي  ١٩٩٨وأصبح عددهم سنة 
ـــ الحلــو ـ أبــو طبــيخ ـ  )٣(الغربــاوي ـ الحــداد ـ أبــو عبــدو: ومــن عــائالت الكوفخــة

الـرمالوي ـ حبيـب ـ الجعيـدي ـ سـهمود ـ أبـو  ريه ـ الظاظـا ـسـالشرباصي ـ الغرة ـ أبـو 
  . معظمهم من مدينة غزةو دلو ـ حوسو ـ 

  . كانت هذه العائالت تعيش جنبا إلى جنب في محبة وتعاون في األفراح واألحزان

                                                 
 .عن قرية الكوفخة رشاد المدني شريف كناعنة٬. د )١(
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة  )٢(
 شاهد على النكبة مقابلة مع الحاج خلف حسن الحداد )٣(
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وكـان لكـل . الحاج عبد القادر الحداد والحاج عبـد اهللا الغربـاويكان : ومن مخاتيرها
شـارع وخلـف الـدار حـوش للمواشـي وبعـد الحـوش أسرة أو مختار منـزل يطـل علـى ال

  . قطعة أرض صغيرة للزراعة
 مــن الزراعــة هــي العمــل الــرئيس لمعظــم الســكان يزرعــون الحبــوب :أعمــال الســكان

قمـــح وشـــعير وذرة ـ وبعـــض الفاكهـــة واألشـــجار المثمـــرة كـــاللوز والرمـــان والصـــبر 
  . والجميز والزيتون والعنب وغيرها

يــــة تربيــــة الحيوانــــات كاألغنــــام والمــــاعز والجمــــال والحميــــر وتــــأتي فــــي المرتبــــة الثان
لإلســـتفادة منهـــا فـــي أعمـــال الزراعـــة والنقـــل ومـــن أجـــل لحومهـــا  واألبقـــار والـــدواجن

  . وألبانها
لنجــارة لحــال موقــد عمــل بعــض الســكان فــي محــال البقالــة وفــي البيــع والشــراء وفــي 

الــــبعض اآلخــــر فــــي كمــــا عمــــل  �) وكــــان لعائلــــة الحــــداد ســــيارة شــــحن. (والجــــزارة
  .معسكرات الجيش اإلنجليزي

شـارك أهـل الكوفـة  :الحـداد )١(نضال أهـل الكوفخـة كمـا يرويـه الحـاج خلـف حسـن
م الـــذي اســـتمر ســـتة ١٩٣٦مثـــل كـــل قـــرى ومـــدن فلســـطين فـــي ثـــورة واضـــراب ســـنة 

أشـــهر٬ وشـــاركوا فـــي خلـــع الســـكك الحديديـــة عنـــد ديـــر ســـنيد كمـــا اشـــترك مناضـــلوا 
فـــي نصـــب و ة ضـــد المســـتعمرات والقوافـــل الصـــهيونية مـــاو قلمل ااالكوفخـــة فـــي أعمـــ

الكمــائن للــدوريات اإلنجليزيــة ـ فتشــكلت لجنــة قوميــة برئاســة الحــاج أحمــد الحــداد ـ 
وجولس عندما تحـدث  وبرير والفالوجةوكان المناضلين يهبون لنجدة أهالي المجدل 

كــن فــوجئ أهــل القــرى المجــاورة ول علــىعتــداء معــارك مــع حــراس القوافــل أو عنــد اإل
علـــى قـــريتهم مـــن الشـــرق فكـــان أول شـــهيد استشـــهد فـــي  الصـــهاينةالكوفخـــة بهجـــوم 

أن وحـدات مـن  الصهيونيبيب وكما يقول بني موريس المؤرخ حالكوفخة هو ذياب 
ة بـــراك يـــضـــمن عمل ٢٨/٥/٤٨-٢٧هاجمـــت القريـــة فـــي )) النقـــب((لـــواء هنيجـــف 

                                                 
 .السابقالمصدر الشفوي  )١(
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 م أن قريتــا٣٠/٥/١٩٤٨ي وجـاء فــي صـحيفة نيويــورك تـايمز فــي عـددها الصــارد فـ
 نوتقــول الصــحيفة زورا أن اإلســرائيليي هماا وتــم طــرد ســكانتوالمحرقــة ســقط الكوفخــة

  .الم والبقاء دون جدوىسستاإل الكوفخة عرضوا على أهل
امة من عند أم مهجوم اليهود من مستعمرة الج )١(جاء"خلف / ويقول الحاج

ـــم يســـت طع المناضـــلون صـــدهم رغـــم خـــرزة حيـــث دخلوهـــا وأحرقـــوا أجـــران القمـــح٬ ول
إلــى  الصــهاينةالمقاومــة الباســلة التــي أبــدوها واستشــهد اثنــا عشــر شخصــا ثــم تراجــع 

خارج القرية ـ وفي الصباح عـدنا إلـى بلـدنا لنأخـذ مـا نسـتطيع حملـه وأخرجنـا النسـاء 
ــــةواألطفــــال وظــــل المناضــــلين  . لحراســــتها واســــتمر هــــذا الوضــــع شــــهرين فــــي القري

 ولمــــا اشــــتدت. ن الحصــــادينمــــشخصــــا  ١٥-١٠مــــا بــــين  واستشــــهد خــــارج القريــــة
الهجمات الصهيونية ولم يبق للناس أمل في الجيوش العربية المنسحبة لذلك خرجنا 
مــن الكوفخــة عــن طريـــق الســبع ثــم إلـــى غــزة ودمــر اليهـــود منــازل ومعــالم الكوفخـــة 

دوروت  سوتبــــم وفــــي غربهـــا كي١٩٥٣وأقـــاموا علـــى أرضــــها مســـتعمرة نيــــر عكيفـــا 
ة شــارون ومدينــة اشــدروت ـ وأنشــأوا محــل القريــة مزرعــة لألبقــار واألغنــام ومزرعــ

وال زالــــت أشــــجار الزيتــــون المعمــــرة . ل ووضــــعوا بعــــض الــــدواب فــــي المســــجديــــوالخ
   .قائمة في موقع القريةالسدر والعنب و والصبر والجميز 

وهكـذا أصــبح أهـل الكوفخــة منــذ احـتالل قــريتهم إلــى اليـوم الجئــين مشــردين 
  .ومخيمات قطاع غزة وفي الشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم في مدن

                                                 
 .م١٩٢٥من أهل الكوفخة مواليد  شاهد على النكبة �قابلة مع الحاج خلف حسن الحداد م )١(
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  قرية نجد

  هي المرتفع من األرض :نجد لغة
تقع على رقعة من السهل الساحلي الجنوبي لفلسطين ـ تتبع لـواء غـزة وتقـع 

وكانــت القريــة قــد  )١(.كيلــو متــراً  ١٤فــي شــمال شــرق مدينــة غــزة وتبعــد عنهــا حــوالي 
الربع األخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر حيـث تـم نقـل السـكان خربت وأعيد بناؤها في 
   .إليها من سمسم وغيرها

أراضي قرية سمسم ومن الغرب أراضي قرية دمرة ومن : يحدها من الشمال
وترتفـع أراضـيها . ومن الجنوب أراضـي بيـت حـانون وبرير الشرق أراضي قرية هوج

يق العــام الممتــد بــين حــوالي خمســون متــرا عــن مســتوى ســطح البحــر وتربطهــا بــالطر 
  . غزة ويافا عدة طرق فرعية

عثـــر فيهـــا علـــى  خربـــةتوجـــد فـــي جنـــوب غـــرب نجـــد  :األثـــار التاريخيـــة فـــي نجـــد
خربـــة م قلـــوم و وخربـــة أأم طـــابون  خربـــةأساســـات حجريـــة ألبنيـــة قديمـــة وبهـــا أيضـــًا 

ـ وفـي نجـد أيضـا زاويـة يقـيم النـاس فيهـا الشـعائر الدينيـة حـول ضـريح الشـيخ البنيـة 
   .حماد

 ٤٩٥منهــا : دونمــاً  ١٣٥٧٦تقــدر مســاحة أراضــي نجــد بحــوالي  :مســاحة أراضــيها
دونما مساحة بيوت القرية ـ وعدد  ٢٦دونما مشاعًا٬  ٤١٢دونما تسربت للصهاينة٬ 

منزال ثم توسعت مبانيها في تجاه الشـمال الغربـي ويوجـد فـي القريـة بئـر  ٨٢منازلها 
  . مياه يشرب منها السكان وبركة

   )٢(:أسماء أراضي نجد فهي أما
  أرض تقع على جوانب الوادي: الحيلة  شجر له صمغ: العشر

                                                 
 ٥٧٩كي ال ننسى ص : وليد الخالدي )١(
  .١٩٢- ١٩١ص أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين )٢(
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  تكثر فيها الغزالن: برك الغزالن  نهاية األرض أو المارس: الذنبة
  من لون التربة: الحمرة  نسبة لشخص أو عائلة: ماردين

  نسبة لعشيرة أو عائلة: دار أبو ناصر  خربة: خربة أم طابون
  خربة: أم قلوم  اإلنحدار في األرض: الهرويدة

  يكثر فيها طائر الزرزور: أم الزرازير  لكثرة ما فيها من حيات: أم الحيات
  خربة: البنية  الخور تقع في حافة الوادي: خور اللوزة

  قد يكون نسبة لقبيلة: ذراع العجل  
نتــــداب كــــان عــــدد ســــكان نجــــد فــــي أواخــــر عهــــد اإل )١( :عــــدد الســــكان والعــــائالت

  .نسمة ٤٤١٧م حوالي ١٩٩٨نسمة ـ وبلغ عددهم سنة  ٧١٩ريطاني حوالي الب
٬ وعائلــة أبــو )أبــو عطيــة ـ وأبــو زيــادة( )٢(عائلــة أبــو جاســر :وأهــم عــائالت نجــد

الجـديان ـ وعائلـة العجـوري٬ وعائلـة أبـو الكـاس ـ وعائلـة رضـوان ـ وعائلـة الكـردي٬ 
أبـو فرهـود ٬  وعائلـة ٬لشـماليضر وعائلة الزهري وعائلـة اوعائلة النبريص وعائلة خ

  .وعائلة عودة
ـــيم الكتاتيـــب مثـــل معظـــم قـــرى فلســـطين حتـــى  )٣(كـــان األطفـــال يتعلمـــون فـــي :التعل

  . أنشئت مدرسة مشتركة لقريتي نجد وسمسم فأصبح الطالب يدرسون فيها
  : أعمال السكان

من قمح وشعير : الحبوب: هي العمل الرئيس لمعظم أهل نجد وأهمها: الزراعة -١
رة٬ وأشـــــجار الفواكـــــه كـــــالتين والزيتـــــون والعنـــــب واللـــــوز والخـــــوخ٬ والخضـــــار وذ

بأنواعهــا بســبب خصــوبة التربــة ووجــود آبــار الميــاه والوديــان خاصــة فــي شــمال 

                                                 
 م١٩٩٨ـ صوار منظمة التحرير الفلسطينية  فلسطينذاكرة  )١(
 .٧٨إبراهيم سكيك ص: بر التاريخمن أبناء نجد٬ وغزة ع: من التاريخ الشفوي )٢(
 ٥٧٩كي ال ننسى ص : مصدر سابق ذكره )٣(



- ۸٤ - 
 

القرية باإلضافة إلى سقوط األمطار الشتوية٬ وكان آل خيال مـن غـزة يمتلكـون 
  . مساحات واسعة من أراضيها

ــــام وا: تربيــــة الحيوانــــات -٢ ــــي كاألغن ــــر للعمــــل ف ــــار والجمــــال والحمي لمــــاعز واألبق
 . الزراعة أو النقل أو من أجل ألبانها ولحومها

عمل بعض السكان فـي محـال للبقالـة أو النجـارة أو الحالقـة ـ كمـا عمـل الكثيـر  -٣
 في معسكرات الجيش اإلنجليزي فتحسنت أحوالهم المادية

وطــردت أهلهــا  ٣١/٥/٤٨الصــهيونية نجــد فــي  )١(احتلــت العصــابات :احــتالل نجــد
وا فــي المــؤرخ الصــهيوني بنــي مــوريس أن أهــل سمســم ونجــد طــرد لمنهــا حيــث يقــو 

ـــى يـــد لـــواء هني ـــذ هـــذا اللـــواء " النقـــب" فغـــنفـــس الوقـــت عل ـــابع للبالمـــاخ٬ وقـــد نف الت
وقــــام . هجومــــات صــــغيرة شــــماًال وشــــرقًا بالتنســــيق مــــع لــــواء جفعــــاتي فــــي الجنــــوب

ة آيلــة اللهــا٬ وال تــزال بعــض الجــدران موجــودالصــهاينة بتــدمير بيــوت القريــة بعــد احت
ـــــى أراضـــــيها مســـــتعمرة شـــــديروت للسقوطـــــ ـــــاموا عل مســـــتعمرة أوهـــــايز و م ١٩٥١ـ وأق
وأبقـــى الصـــهاينة مكـــان القريـــة محميـــة طبيعيـــة ينمـــو فيهـــا نبـــات الصـــبار . م١٩٥٧

أمــا األراضـــي المجــاورة لموقـــع . والنباتــات الشـــوكية وأشــجار الجميـــز والكينــا وغيرهـــا
وهكــذا أصــبح أهــل نجــد منــذ احــتالل قــريتهم . فقــد اســتغلها الصــهاينة للزراعــةالقريــة 

الجئــين مشــردين فــي مخيماتــه ومــدن قطــاع غــزة وفــي الشــتات ينتظــرون العــودة إلــى 
  .ديارهم مهما طال الزمن

                                                 
 مصدر صهيوني المؤرخ الصهيوني بني موريس )١(
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  قرية هوج

  .يقال رجل أهوج أي رجل طويل. من جذر هَوج :كلمة هوج
وهــو ابــو القبيلــة التــي  )١("هــوج"م النبــي ويقـول أهــل القريــة أن اســم هــوج جــاء مــن اســ

  .بنت القرية وقد نسبت إليه وله مقام فيها
  .وربما كان اسمها مأخوذا من اسم قرية أوغا الرومانية القديمة في ذلك الموقع

وقرية أوغا تظهر على خريطة تعود إلى القرن السادس عشـر وكـان اسـمها هـوغ ثـم 
  .ُحرف إلى هوج

اســمها مشــتق مـن اســم جماعــة فرسـان الهيكــل الصــليبي  أن: ويـرى مصــطفى الـدباغ
  .هيوغ دي بانيز

علي اية حال كان موقع القرية هوج خرابا إلى أن أعيـد بناؤهـا فـي النصـف 
م  ١٨١٨األول من القرن التاسع عشر عندما زارها حـاكم غـزة التركـي مصـطفى بـك 

قريـة علـى م الذي طلـب مـن أهـالي غـزة الـذهاب إلـى هنـاك وٕاعمـار هـذه ال١٨٢٠ -
أن ينـــالوا حصـــة مـــن أرضـــها دون مقابـــل ولكـــنهم رفضـــوا فـــي أول األمـــر خوفـــا مـــن 

 )٢(فقامـت الحكومـة ببنـاء مخفـر هنـاك ممـا أدى إلـى اسـتتباب األمـن �غارات البدو 
ونزحت عائلة النجار من الشجاعية ونزلت هوج وبدأت القرية في النمـو بزيـادة عـدد 

ـــف نســـمة ـــر مـــن أل .  فـــي أواخـــر عهـــد اإلحـــتالل البريطـــاني الســـكان حتـــى بلغـــوا أكث
وكانــت علــى شــكل مســتطيل وقبــل ذلــك زارهــا عــالم التــوراة إدوارد روبنســون وقــال إن 

  نسمة  ٣٠٠إلى  ٢٠٠منازلها من الطين وبها من 

                                                 
  .رواية أهل القرية الشفوية عن تسمية قريتهم )١(
  .٢٧٥صفحة  ٢٠٠٢ت ط  ١بالدنا فلسطين حول قرية هوج ح : مصطفى الدباغ )٢(
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يحـدها مـن  )١(كيلـو متـرا ١٥تقع هوج شـمال شـرق غـزة وتبعـد عنهـا حـوالي  :الموقع
ومن الغرب أراضي  �المحرقة والكوفخة الشمال أراضي برير ومن الجنوب أراضي 

بنيـــت هـــوج فـــي منطقـــة كثيـــرة .  نجـــد وبيـــت حـــانون ومـــن الشـــرق قضـــاء بئـــر الســـبع
التالل في الطرف الشمالي من صحراء النقب وتشرف عليها تلتان مـن الشـرق ومـن 

  .الغرب كما تقع عند ملتقى عدد من الطرق الفرعية التي تربطها بغزة وبئر السبع
يوجــد فــي هــوج موقــع أثــري حيــث توجــد خربــة النــاموس وتقــع علــى  :ثريــةالمعــالم األ 

كمــا توجـد خربـة هـوج القديمـة وخربـة لسِّــن  �بعـد أربعـة كيلـومترات مـن شـرق القريـة 
  .وتحوي هذه الخرب كثيرا من اآلثار القديمة من أساسات وقطع فخار وغيرها

ألولــى فقــد ولمــا كانــت هــوج قريبــة مــن ســاحات القتــال فــي الحــرب العالميــة ا
  .شهدت أرضها عدة معارك بين العثمانيين والقوات البريطانية

تسـرب للصـهاينة  )٢(دونمـاً  ٢١٩٨٨تبلغ مسـاحة هـوج حـوالي  :أراضي هوجمساحة 
دونما مشاعا أما بيوت القرية فكانـت مسـاحتها  ١٠١١دونما و  ٤٢٣٦منها حوالي 

  )٣( :وأهم أراضيها.  دونما ٣٤حوالي 
  ة لعائلة من غزةنسب:   الغزاّوية 
  نسبة لقبيلة :     العاصية

  تربته رمليه :   وادي الرمل
  أرض بها مراعي:     المرج

  اسم شخص:   حيلة أبو دعابس
  بها أعشاب كثيرة:     العشيب

  نسبة لمقام الشيخة فاطمة:   الشيخة فاطمة

                                                 
  .١٩٩٨التحرير الفلسطينية  الصادرة عن منظمة فلسطينذاكرة  )١(
 .١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة  )٢(
 .٢٠٢-٢٠٠ص أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين )٣(
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  خربة هوج القديمة:     الخربة
  بداية المارس:   راس المارس
  أو عائلة نسبة لشخص :   وادي العزيز

  لكثرة الفيران:   وادي الفيران 
  كثرة الذئاب٬ أو اسم عشيرة:     سليط

  متعددة التضاريس :   خرج البياع
  أرض معشبة: المجنونة

  اسم عشيرة:   واد هادية 
  وقف على مقام هوج:   دنبة النبي
  الحد بين أراضي هوج وبرير:    وادي الحد

  واد يمر بالقرية:   وادي الحسي
  خربة :   خربة لسن

  بها الكثير من الزيتون:   وادي الزيت
  الغيث أو القرابة:   أم رحمة

  أو اسم. من الشتاء:   أم اشتيوي
  اسم عائلة :   شعاب ابو كر
  جرن قديم:   الجرن العتيق

  جزء من أربعة أو مكان اإلقامة: الربع الوسطاني
  بناء لتنظيم خروج الماء من البئر: المسنا

  قبيلة نسبة لشخص أو: عيون مسعود
  عين الماء في جنوب القرية: العين القبلية
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  :سكان هوج
 ٥٧٧٠ )١(م١٩٩٨نسـمة وبلـغ عـددهم  ٩٤٠م حـوالي ١٩٤٨كان عدد سـكان هـوج 

وهم عرب مسلمون وبالقرب من القرية مستعمرة هـوج يسـكنها  �نسمة من الالجئين 
  .يهوديا ٢٣٠

  :ومن عائالت هوج
  .أبو نصر-صالح-حالوة-قاسم-عبد -رالنجا -الشيخ-الغوطي -سالم -أبو العيش

  :  أعمال السكان
هي العمل الرئيس لمعظـم السـكان بسـبب خصـوبة األرض وتنوعهـا وتـوفر  :الزراعة

الحبوب من قمح وشعير وذرة : المياه من األمطار الشتوية واآلبار وأهم المزروعات
فــي  دونمــا وأشــجار الفاكهــة كالعنــب والتــين والمشــمش واللــوز ١٦٢٣٦فــي مســاحة 

  .دونما٬ كما يزرع فيها الزيتون والخضار ٩٣مساحة 
ونظرا لكثـرة إنتاجهـا مـن . كاألغنام والماعز والبقر واإلبل والحمير :تربية الحيوانات

 .الحليب فقد اشتهرت هوج بصناعة الجبن
عمــل بعــض الســكان فــي محــال البقالــة أو النجــارة أو عمــاال فــي معســكرات الجــيش 

 اإلنجليزي
 .م١٩٣٥إنشاء مدرسة ابتدائية في هوج  تم :التعليم

لقــد شــارك مناضــلون مــن هــوج فــي أعمــال المقاومــة ضــد الصــهاينة  :احــتالل هــوج
فاشــتركوا مــع مناضــلي القــرى األخــرى فــي نصــب الكمــائن للقوافــل الصــهيونية وفــي 

 .المعارك التي تنتج عن ذلك
بواســــطة لــــواء هنيجــــف  ٣١/٥/١٩٤٨حــــتالل الصــــهاينة للقريــــة فــــي إوتــــم 

   )١.(خالل اندفاعه شماال وأجبر السكان على مغادرة منازلهم" النقب"

                                                 
  .م١٩٩٨ أجندة منظمة التحرير: فلسطينذاكرة  )١(
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يقول المؤرخ بيني موريس أن أهل هـوج فـروا منهـا غربـا وأن منـازلهم نهبـت 
ولكـن الـرأي  �ثم نسفت مع أن كثيرا من الصهاينة كـانوا يعـدون القريـة صـديقة لهـم 

لــى الخطــوط األماميــة الســائد عنــدهم أن ســكانها غيــر موثــوق بهــم ألن القريــة تقــع ع
للجيش المصري٬ وفي سبتمبر ناشد أهلها إسرائيل أن تسمح لهم بالعودة إلى قريتهم 
متعللــين بثبــات الهدنــة ولكــن اليهــود رفضــوا ألن عــودتهم تشــكل ســابقة خطيــرة مــن 
الناحيــة األمنيــة مــع أن وزيــر األقليــات بيجــور شــتريت أوصــى بالســماح لهــم بــالعودة 

  .لى عمق األراضي التي تحتلها إسرائيلليس إلى قريتهم بل إ
لقــد دمــر الصــهاينة بيــوت القريــة ولــم يبــق منهــا ســوى مبنــى إســمنتي  :القريــة اليــوم

اســـتعملوه كمخـــزن وبقايـــا حـــوض ميـــاه٬ وأشـــجار الجميـــز ونبـــات الصـــبار٬  .  متـــداع
وأقـــيم فـــي موقعهـــا مزرعــــة لألغنـــام٬ واســـتولت مســــتعمرة دوروت التـــي أقيمـــت عــــام 

ـــةم علـــى أ١٩٤١ وال زال أهـــل هـــوج مشـــردين الجئـــين فـــي مخيمـــات .  راضـــي القري
  .قطاع غزة منذ احتاللها حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                                                                                        
 مصادر صهيونية٬ وما ذكره المؤرخ اليهودي بيني موريس عن احتالل قرية هوج )١(

  .م١٩٤٨مايو
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  قرية ياصور

يختلـــف األهـــالي فـــي نطقهـــا هـــل هـــي بالســـين أم بالصـــاد بمعنـــى هـــل هـــي 
دن ولكن لو نظرنا من ناحية جغرافية لرأينا أن أغلب القرى والمـ.  ياسور أم ياصور

٬ وفلســطين خاصــة بحــرف الصــاد مثــل صــور وصــيدا فــي )١(فــي بــالد الشــام عامــة
لبنـــان وقـــرى ياصـــيد وصـــور فـــي فلســـطين٬ لـــذلك فمـــن المـــرجح أن ياصـــور تنطـــق 

ويقــال أن قبيلــة لخــم العربيــة هــاجرت مــن شــبه الجزيــرة العربيــة بــين حــوالي . بالصــاد
منطقــة الخليــل٬ م واســتقرت فــي فلســطين ب. ســنة ق ٢٠٠٠ســنة إلــى حــوالي  ٤٠٠٠

ثــم حملــت اســم تميمــي نســبة إلــى الصــحابي  -وتفرعــت منهــا غالبيــة القبائــل العربيــة
وقـد حمـل فـرع منهـا  �تميم بن أوس الداري٬ ثم تفرعت زمن الحكم التركـي : الجليل

اســم المحتســب وســكن آل المحتســب الخليــل غيــر أن فرعــًا مــنهم اســتقر فــي القــدس 
يـة تبعـد عـن غـرب القـدس بعشـرة كيلـو متـرات٬ وضواحيها٬ ومنهم مـن اسـتقر فـي قر 

ومنهـــا هـــاجر الجـــد األول إلـــى ياصـــور بســـبب قتلـــه ابـــن أخيـــه٬ فقـــام " الجيـــب"وهـــي 
بــالجالء عــن القريــة٬ واســتقر فــي ياصــور ألنــه كــان مطلوبــا للثــأر٬ وغّيــر اســمه إلــى 

  ".الجيب"أبو جياب نسبة إلى قرية 
 )٢(أنشـئت زمـن اآلشـوريينأنـه يبـدو مـن اسـمها أنهـا : وهناك رأي آخر يقول

قبــل ثمــان وثالثــون قرنــًا مــن الزمــان وكانــت فــي عهــد المماليــك محطــة مــن محطــات 
وكانـــت أرضــــها وقفـــًا للملـــك الظــــاهر بـــن ســـعيد برقــــوق  -البريـــد بـــين غــــزة ودمشـــق

  .هـ٨٠٨

                                                 
 .٥٨٥كي ال ننسى صفحة : خالديوليد ال )١(
 .٢٠٠ص  ٥١بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )٢(
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هـــي آخـــر قـــرى لـــواء غـــزة مـــن الجهـــة الشـــمالية٬ وكانـــت تقـــوم علـــى  :قريـــة ياصـــور
وتربطها طرق فرعيـة بطريـق عـام يـؤدي إلـى المجـدل  �هضبة في السهل الساحلي 

  .في الجنوب الغربي٬ وبطريق عام آخر يؤدي إلى الرملة في الشمال الشرقي
أراضي المسمية الكبيرة من الشـرق وأراضـي برقـة والبطـاني الغربـي : يحيط بأراضيها

وأراضــي بشــيت مــن  جنــوبمــن الغــرب وأراضــي القســطينة والبطــاني الشــرقي مــن ال
  .لالشما

كــــان عــــدد ســــكانها فــــي نهايــــة عهــــد اإلحــــتالل البريطــــاني حــــوالي  :عــــدد ســــكانها
أبــو :  نسـمة وأشــهر عائالتهـا ٧٦٢٢م إلــى ١٩٩٨نسـمة ووصــل عـددهم  )١(١٢٠٠

جيـــاب٬ وأبـــو شـــوارب٬ العطـــي٬ عبـــد اهللا٬ المحتســـب٬ حـــرب٬ شـــاهين٬ النمروطـــي٬ 
ل والقــدس٬ ولهــا العمــاوي٬ جــدوع٬ أحمــد إبــراهيم٬ ويقــال أن أصــلهم مــن جبــال الخليــ

  .مختاران من آل جدوع وآل أحمد إبراهيم
دونمًا وٕاليك أسماء  ١٦٣٩٠بلغت مساحة أراضي ياصور حوالي  :مساحة أراضيها

  )٢(قطع األراضي التي تخص ياصور
  حول القرية:      البيارات

  .قطعة أرض موقوفة على جامع القرية:   وقف الجامع
  قد يكون بسبب طول القطعة:     الطويل

  .قد يكون لونها يميل إلى الصفرة:   لصفرة ا
  .قد يكون من اسم قبيلة: بين ياصور وبرقة والبطاني:   تل الريح

  نسبة لموقع القطعة من القرية:   الواد الغربي
  ماء أزرق صافي:     الزريقة
  .من الكمال والتمام:     الكاملة

                                                 
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة  )١(
  .٢٠٤-٢٠٣فلسطين صأسماء أراضي : محمود حسين )٢(
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  . قد يكون شجر مثمر:   الزعرورة
  .بين البطاني وياصور:   ةر وادي غ

  .نسبة لموقع القطعة من القرية:   األرض الشامية
  األرض المنخفضة الموحلة:     البّصة

  :  أعمال السكان
هي عماد حياة أهلها وعماد اقتصادهم بسبب خصوبة التربـة وتـوفر الميـاه  :الزراعة

مــــن قمــــح وذرة وشــــعير دونمــــا والحمضــــيات  ١٢١٧٣فيزرعــــون الحبــــوب بمســــاحة 
  دونما  ٦٣٦بمساحة  والموز والزيتون الخضروات

ســتفادة منهــا فــي كاألبقــار واألغنــام والحميــر والــدواجن والخيــل لإل :تربيــة الحيوانــات
 .عمليات الزراعة والنقل ومن ألبانها ولحومها

فــي القريــة الكثيــر مــن بســاتين اللــوز والخــوخ والبرقــوق والتفــاح والحمضــيات 
ينــاء يافــا أو يبــاع فــي والخضــروات كالبنــدورة والزهــرة ويصــدر الفــائض عــن طريــق م

 .أسواق اللد والرملة
م ١٩٢٣ )١(وبها مدرسة أنشـئت �بالقرية مسجد حديث يتسع أللف مصلى  :التعليم

طالبــا ويعلمهــم أربعــة معلمــين  ١٣٢وأصــبح بهــا ســتة فصــول فيمــا بعــد يــتعلم فيهــا 
وبالقريـة عـدد مـن الـدكاكين وبئـر يشـرب منـه  -اثنـان مـنهم علـى حسـاب أهـل القريـة

  .القرية وبها أيضا عيادة تعمل فيها ممرضة على حساب أهل القرية أيضاأهل 
ســـتقالل الصـــهيوني المزعـــوم أن القريـــة جـــاء فـــي كتـــاب حـــرب اإل :احـــتالل ياصـــور

م ١١/٦/١٩٤٨-١٠ ةاحتلها الصهاينة قبل حلول الهدنة األولـى مباشـرة أي فـي ليلـ
لــة واحــدة٬ وتــم التخطــيط اقتــرب موعــد الهدنــة فلــم يبــق إال لي:  جــاء فــي روايــتهمفقــد 

وكانـــت إحـــدى هـــذه العمليـــات تقضـــي بـــأن  �للقيـــام بعمليـــات كثيـــرة فـــي هـــذه الليلـــة 
وكانــت قــد شــنت هجمــات .  لــواء جفعــاتي علــى ياصــور مــنتســتولي الكتيبــة األولــى 

                                                 
  .٥٨٥كي ال ننسى ص: وليد الخالدي )١(
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ستيالء على قرى ومواقع معينة عقب عمليات براك التي بدأت في صغيرة بهدف اإل
  .النصف األول من أيار

بــــأن اســــم القريــــة ُغيــــر ليصــــبح حتســــور٬  )١(نادًا إلــــى روايــــة الهاجانــــاهواســــت
والمفترض أن يكون ذلك عندما أقيمت مستعمرة هنـاك٬ والمـرجح أن هـذه إشـارة إلـى 

م على أرض كانـت تابعـة تقليـديا لقريـة البطـاني ١٩٣٧حتسور اسدود التي تأسست 
  .ورالغربي٬ وعلى بعد كيلو مترين إلى الشمال الغربي من ياص

وبعــد احــتالل ياصــور أصــبحت منطقــة عســكرية مقفلــة وعنــد مــدخل القريــة 
وهنــاك .  ت لصــناعة قطــع غيــار الطــائرات.ا.وضــعت الفتــة كتــب عليهــا شــركة ت

وفـي  -منزل غير مدمر يبعد عشرة أمتار عن المدخل وٕالى جانبة منزل آخر مـدمر
ج يحف بها نبـات وطريق غير معبدة بجوار السيا -موقع القرية يوجد نبات الصبار

  .الصبار٬ وأشجار الزيتون واللوز٬ أما داخل السياج فقد غرست أشجار الكينيا
-م١٩٤٩وأقام الصـهاينة علـى أرض القريـة مسـتعمرتي تلمـي يحيئيـل وبنـي عـايش 

  .م١٩٥٨
وتشـــرد أهـــالي ياصـــور٬ فأصـــبحوا الجئـــين فـــي مخيمـــات ومـــدن قطـــاع غـــزة 

  .وحتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم والضفة الغربية وفي الشتات منذ احتاللها

                                                 
  .على أراضيها رواية الهاجاناه عن احتالل باصور٬ والمستعمرات التي أقيمت )١(
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  الفصل الثاني

  قرى احتلها الصهاينة

  م١٩٤٨سنة  يف شهر يوليو
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  قرية بعلين

ــة ــين لغ هــي األرض المرتفعــة : )١(والبعــل مــن األرض. بعــل الشــيء أي ماكلــه :بعل
  .التي ال يصيبها المطر إال قليًال٬ وبعل المرأة هو زوجها

ن اسم بعلين هو جمع بعل وهو أحـد آلهـة الكنعـانيين٬ وقـد ويرجع البعض أ
الكنعانيـة القديمـة٬ وبعلـوت جمـع بعلـة  تيكون اسم القرية مشـتق مـن اسـم بلـدة بعلـو 

أعيــد بناؤهـا فـي القــرن التاسـع عشــر علـى يــد و  وكانــت بعلـين قــد ُخربـتوهـي السـيدة 
انها كفســ علــينثــم إلـى ب ةشـينعائلـة كانــت قـد نزحــت مـن بيــت جبــرين إلـى عــراق والم

  .ينسبون لعائلة واحدة
زة٬ تقــع فــي أقصــى شــمال شــرق مدينــة غــزة غــهــي أصــغر قــرى لــواء  :وقريــة بعلــين

علـى سـفح تـل مرتفـع تحـيط بهـا الـتالل مـن  ُبنيتكيلو مترًا٬  ٣٩وتبعد عنها حوالي 
ذات  )٢(جميـــع الجهـــات مـــا عـــدا الجهـــة الغربيـــة٬ والمنطقـــة التـــي أقيمـــت فيهـــا القريـــة

جبـــال الخليـــل٬ كمـــا تقـــع فـــي الســـهل مـــن رجـــة٬ وتبـــدأ حـــدودها الشـــرقية طبيعـــة متع
متــرًا عــن مســتوى ســطح  ١٥٠الســاحلي األوســط لفلســطين وترتفــع أراضــيها حــوالي 

ق التــي وقلــة الطــر  نوعــاً المرتفعــة  )٣(وقــد فرضــت علــى القريــة طبيعــة األرض. البحــر
لحجـر٬ ومسـاحتها قليلـة من العزلـة٬ بيوتهـا قليلـة مبنيـة مـن اللـبن وا نوعاً تصل إليها 

ال تتجــــاوز ســــت دونمــــات٬ ذات مخطــــط عشــــوائي تتخللهــــا بعــــض األزقــــة الضــــيقة 
: وفــي القريــة مقــام. وفيهــا بئــر يشــرب منــه الســكان بواســطة الحبــل والــدلو. المتعرجــة

  .يقال له مقام الشيخ يعقوب

                                                 
  .٦١ص أسماء أراضي قرى لواء غزة :محمود حسين )١(
  .٢١٧م بيروت صفحة ٢٠٠٢ب ط ١بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )٢(
  .٥١٨كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٣(
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يحــدها مــن الشــرق أراضــي برقوســيا وتــل الصــافي ومــن الشــمال  :حــدود قريــة بعلــين
 ي تل الترمس ومن الجنوب أراضـي صـميل وزيتـا ومـن الغـرب أراضـي صـميلأراض
   .أيضاً 

دونمـــــا٬ تســـــرب  ٨٠٣٦تبلـــــغ مســـــاحة أراضـــــي بعلـــــين حـــــوالي  :مســـــاحة أراضـــــيها
أمــــا أســــماء . دونمــــا للطــــرق واألوديــــة ١٥٤دونمــــا و ٢٩٤للصــــهاينة منهــــا حــــوالي 

  .)١(أراضيها فهي
نسـبة لنبـات يتلـوى : فيهـا  عطوفـة نـوع مـن الحبـوب أو لكثـرة الغبـار الـدخن: الدخان

  .على الشجر
  بها حفر كثيرة: أم المطامير      أرض ملساء ومستوية: البالطة

  مجوفة كالباطية أرض: الباطية  طينية مستوية يركد فيها الماء: النقع الغربي
  مراعي للحيوانات: المراعي

صــبح نســمة وأ ٢٠٩حـوالي  ١٩٤٨بلـغ عــدد ســكان هـذه القريــة ســنة  :عــدد الســكان
جبير ـ أبو رحمة ـ أحمد : وأهم عائالتها. نسمة ١٢٨٢م حوالي ١٩٩٨عددهم سنة 

  .محمود
  تأسست بها مدرسة صغيرة في السنوات األخيرة :التعليم

  :أعمال السكان
هــــي العمــــل الــــرئيس لمعظــــم ســــكان بعلــــين بســــبب تــــوفر الميــــاه مــــن  :الزراعــــة -١

سمســم ـ والوذرة ـ  )٢(وشــعيرقمــح  وأهــم المزروعــات الحبــوب مــناألمطــار الشــتوية 
  .كالتين والعنب والزيتون واللوز: الخضار واألشجار المثمرةو 

                                                 
  .٦١ص أسماء أراضي قرى غزة: محمود حسين )١(
  .٢٧ص ٦يار الغزية جالقرى العربية في الد �إبراهيم سكيك٬ غزة عبر التاريخ  )٢(
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بســـبب وجـــود مراعــــي طبيعيـــة غنيـــة لــــذلك يربـــون األغنــــام  :تربيـــة الحيوانــــات -٢
نتاجهم الزراعـي والحيـواني فـي أسـواق الفالوجـة إوالماعز واألبقار والدواجن ويبيعون 

  واللد والرملة
غـــزل ســـكان بـــبعض الصـــناعات الخفيفـــة مثـــل منتجـــات األلبـــان و يقـــوم بعـــض ال -٣

  الصوف وفي القرية بعض الدكاكين 
  :احتالل القرية

جفعــاتي احتلــت  )١(تقــول المصــادر الصــهيونية أن الكتيبــة األولــى مــن لــواء
م أثناء عملية أسموها عملية آن فار وارتكبوا مذبحة ١٠/٧/١٩٤٨-٨القرية ما بين 

  . حتالل وقاموا بطرد من بقي منهم حياً عملية اإل ضد سكان القرية أثناء
) لتزويـر التـاريخ وغسـل األدمغـة(دمر الصهاينة مبـاني القريـة  :حتاللالقرية بعد اإل

الحشـــائش البريــــة : ولـــم يبـــق منهــــا ســـوى أنقـــاض بعــــض المنـــازل٬ ويغطـــي موقعهــــا
   )٢(وبعض األشجار ونباتات الصبار والموقع أحاطه الصهاينة بأسالك شائكة

واستغلوا أرضها في زراعة أشجار المانجا والعنب وتركوا جزءًا منها مراعي 
  .م في شمال غرب القرية١٩٤٦طبيعية وأقاموا عليها أيضًا مستعمرة كدما سنة 

وهكـــذا أصـــبح أهـــل بعلـــين الجئـــين مشـــردين فـــي مخيمـــات الخليـــل والضـــفة 
  .والشتات منذ احتاللها وحتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

  

                                                 
  .المؤرخ الصهيوني بني موريس: مصادر صهيونية )١(
  .٢٧ص نفس المصدر السابق) ٢(
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  قرية بيت عّفا

  .من جذر عّف ومنه العّفة والعفاف :بيت عفا في اللغة
يرجحـــه  )١(وتعنـــي أيضـــا القبـــر وهـــذا مـــا-زهـــر: كلمـــة ســـريانية بمعنـــى: وبيـــت عفـــا

الـــبعض أي بمعنـــى الـــدفن أو القبـــر لوجـــود مقـــام يقـــال لـــه مقـــام النبـــي صـــالح عليـــه 
وقـد ورد ذكـره فـي القـرآن  -ائـدةالسالم الذي أرسله اهللا إلى قبيلـة ثمـود مـن العـرب الب

إلـى هـؤالء القـوم فـي الشـمال  ثـهاألعراف والشعراء والنمل والـذي بع: الكريم في سور
  .الغربي لشبه الجزيرة العربية ولكن مقامه المشهور يوجد في مدينة الرملة

ويذكر أهل القرية أن بيت عفا كانت المنـزل األول للشـيخ المتصـوف أحمـد 
ر من العراق إلـى فلسـطين فـي القـرن الرابـع عشـر المـيالدي قبـل الفالوجي الذي هاج

  .أن ينتقل إلى الفالوجة ليقيم فيها
  .باي بغزةتايقوفي العهد المملوكي كانت هذه القرية موقوفة على مدرسة للسلطان 

كيلـو  ٢٩تقع قرية بيت عفا ضـمن لـواء غـزة وتبعـد عـن مدينـة غـزة حـوالي  :الموقع
  .رتفاعكما تقع على رابية صغيرة في منطقة قليلة اإل٬ متر إلى الشمال الشرقي

ومـــن الغـــرب  والســـوافير الغربـــي يحـــدها مـــن الشـــمال أراضـــي قريـــة عبـــدس
ومن الجنوب أراضي عراق سويدان ومـن الشـرق أراضـي كرتيـا ومـن ٬ أراضي كوكبا

  .الشرقية أراضي السوافيرالشرقي الشمال 
ما يتجـــه شـــماال واآلخـــر تربطهـــا عـــدة طـــرق فرعيـــة بطـــريقين رئيســـين أحـــده
  .يصل إلى الطريق الساحلي الذي يؤدي إلى مدينة المجدل

                                                 
  .٤٥ص  ٦غزة عبر التاريخ ج: إبراهيم سكيك  (١)
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بهــا مقــام وآثــار  )١(قريــة بيــت عفــا بنيــت علــى أنقــاض محلــة قديمــة :المعــالم األثريــة
وعلى مقربة مـن القريـة توجـد خربـة تسـمى خربـة مـامين تحتـوي . يسمى وهدى الرانة

  .ةعلى جدران قديمة وأعمدة وبئر قديم
ــةمســاح لــم يتســرب  -دونمــا ٥٨٠٨تبلــغ مســاحة أراضــيها حــوالي  :ة أراضــي القري

  .للصهاينة أي شبر منها
وفيها مسـجد -بيتا ١٨٤دونما وكان عدد بيوتها حوالي  ٢٦تبلغ فأما مساحة بيوتها 

  صغير
  :أما أسماء أراضيها فهي

  )٢(أرض مستوية تحتفظ بالماء: القاعة
  الشابورة: الوربة
  الفرسجميلة كسرج : السرج
  جنوب  القرية: القبلية

  نسبة لبطن أو قبيلة: الشماسة
  نسبة لنوع من النبات: أم سيرين

  نسبة لعائلة في هوج: زقول
  يكثر فيها الصبر: أم الصبر

  أرض واسعة: الجزائر
  نسبة لعائلة المفتي بغزة: المفتية
 نسـمة وبلـغ عـددهم ٨١٢ )٣(م حـوالي١٩٤٨بلغ عدد سكان بيت عفا سـنة  :السكان

عائلة وشاح وعائلة : نسمة وتتقاسم القرية عائلتان هما ٤٩٨٧م حوالي ١٩٩٨سنة 

                                                 
  .٢٣٩م بيروت ص ٢٠٠٢مصطفى مراد الدباغ بالدنا فلسطين ج ط  (١)
  .٨٢-٨١أسماء أراضي فلسطين ص: محمود حسين  (٢)
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة   (٣)
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اثنــان مــن آل وشــاح ومختــار مــن آل : النجــار وتفرعاتهمــا وكــان لهــا ثالثــة مخــاتير 
  .النجار
كــان أطفــال القريــة يتعلمــون فــي الكتاتيــب ثــم يلتحقــون بمــدارس المجــدل أو  :التعلــيم

لقريتــي عــراق ســويدان وبيــت عفــا وقــد بنيــت فــي حتــى تــم إنشــاء مدرســة �الفالوجــة 
  .عراق سويدان
  :أعمال السكان

ر بيت عفا بسبب خصوبة التربة وتوف هي العمل الرئيسي لمعظم أهل :الزراعة -١
الحبوب من قمح وشعير : فكانوا يزرعون . المياه من األمطار الشتوية ومن اآلبار 

 عنــــب والتــــين والزيتــــون والخــــوخوأشــــجار ال-والخضــــار البعليــــة بكــــل أنواعهــــا -وذرة
  .وغيرها والحمضيات

واألبقــــار والجمــــال والبغــــال والحميــــر  )١(كاألغنــــام والمــــاعز :تربيــــة الحيوانــــات -٢
ومـــن أجـــل أصـــوافها  �ســـتفادة منهـــا فـــي العمـــل فـــي الزراعـــة وفـــي النقـــل والتنقـــل لإل

عفــا وكانــت منطقــة الرعــي تقــع فــي األراضــي الواقعــة بــين بيــت  -ولحومهــا وألبانهــا
  .وكوكبا أي في جنوب غرب القرية

ال حـفـي البيـع والشـراء وفـي م: عمل بعض السكان في بعـض الحـرف الصـغيرة -٣
   .ياإلنجليز الجيش رات كالبقالة والنجارة أو العمل في معس

ففـي الفـرح : أما عادات أهل القرية فهـي ال تختلـف كثيـرا عـن عـادات قـرى لـواء غـزة
ــ وم الرجــال بلعــب الدبكــة أو الســامر وينشــد بعــض تســتمر الســهرة عــدة أيــام حيــث يق

الشعراء الزجـل والمواويـل يتفـاخرون بكـرم أهـل القريـة وفـي يـوم الفـرح يقومـون بالزفـة 
  .خلفه منأمام العريس الرجال أمامه والنساء تغني 

                                                 
 .وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونيموقع   (١)
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يشترك معظم أهل القريـة فـي تشـييع الجنـازة وتقـوم النسـاء بالنـدب وبعـد : وفي المآتم
ال في ديوان القرية لتقديم واجب العزاء ألهل الفقيـد لمـدة ثالثـة أيـام ذلك يجتمع الرج

   .الذبائح موقد يحضر بعض المعزين معه
  نضال أهل بيت عفا

لقــد شــارك أهــل بيــت عفــا قــرى ومــدن فلســطين فــي األعمــال الوطنيــة وفــي 
شــتراك فــي المعــارك التــي تنــتج نصــب الكمــائن وزرع األلغــام للقوافــل الصــهيونية واإل

م عنــدما تــدفقت األســلحة ١٩٤٨ولكــن التــوازن اختــل فــي منتصــف ســنة . ذلــكعــن 
٬ ملــون إال بضــعة بنــادق قديمــةوالمناضــلون ال يح-والمتطــوعين مــن أوروبــا وأمريكــا

  :لهذا
قامت وحـدة مـن المليشـيات الصـهيونية بـدخول القريـة فـي منتصـف حيث  :اـاحتالله

 )١(ســطين التــي كانــت تصــدرم اســتنادًا إلــى مــا نشــرته صــحيفة فل٢٧/١/١٩٤٨ ةليلــ
هم و س القريـــة اكتشـــفاوحاولـــت زرع األلغـــام فـــي بعـــض المنـــازل إال أن حـــر ٬ فـــي يافـــا

  .قبايودار معهم اشتباك لمدة ساعتين انسحب الصهاينة بعدها إلى مستعمرة ن
ويبــدو مــن هــذه الروايــات أن -حــتالل القريــةإوهنــاك روايــات متضــاربة حــول 

   .أكثر من مرة لمتحاربينالقرية ربما تناقلت بين أيدي ا
احتلـــوا القريـــة فـــي ) ٢(أن الصـــهاينة: بنـــي مــوريس: يقــول المـــؤرخ الصـــهيوني

وأن وحـــــدات مـــــن لـــــواء -م خـــــالل الفتـــــرة الواقعـــــة بـــــين الهـــــدنتين١٥/٧/١٩٤٨-١٤
جفعـاتي اســتولت علــى القريــة أثنـاء المرحلــة الثانيــة مــن الهجـوم الواســع الــذي قــام بــه 

٬ شــاره خاصــة نحــو الجنــوب ليصــل إلــى مشــارف النقــبهــذا اللــواء لتوســيع رقعــة انت
  .وهذا يطابق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكية حول الموضوع

                                                 
 .م١٩٤٨ما نشرته صحيفة فلسطين التي كانت تصدر في يافا سنة  (١)
وما جاء ف كتاب حرب االستقالل  �المؤرخ الصهيوني بني موريس عن احتالل القرية  (٢)

 .الصهيوني المزعوم
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أن القريـة كانـت فـي : ستقالل الصهيوني المزعـوم وجاء في كتاب حرب اإل
لكن الجيش المصـري ٬ م أي قبيل نهاية الهدنة األولى٩/٧/١٩٤٨يد الصهاينة في 

ثم عـادت الكتيبـة الرابعـة مـن لـواء جفعـاتي بإعـادة احتاللهـا ٬ لتاريخحتلها في ذلك اإ
. م ولكنهــا فشــلت رغــم تعزيزهــا بــإنزال بحــري١٨/٧/١٩٤٨-١٧بعــد أســبوع أي فــي 

ســـــتراتيجية فقـــــاموا وكـــــان المصـــــريون يعرفـــــون أهميـــــة هـــــذه القريـــــة مـــــن الناحيـــــة اإل
  .بتحصينها

-١٠تاللها كان في اح) ١(ولكن الكاتب المصري محمد عبد المنعم ذكر أن
م عنــــدما انتزعتهــــا القــــوات الصــــهيونية مــــن المجاهــــدين الفلســــطينيين ١١/٧/١٩٤٨

ســـتعادتها فــــي اليــــوم إويضــــيف أن القـــوات المصــــرية ٬ الموكـــل إلــــيهم بالـــدفاع عنهــــا
  .التالي

وذكرت صحيفة التايمز األمريكية أن بيت عفا سقطت في يد الصهاينة في 
عبـــدس وأن القـــوات المصـــرية اســـتعادتها فـــي م ومعهـــا عـــراق ســـويدان و ٩/٧/١٩٤٨

ــــ -اليــــوم التــــالي جنــــدي مصــــري  ٣٠٠إن القــــوات الصــــهيونية قتلــــت حــــوالي  توقال
  .آخرين ٢٠٠وسوداني وأنهم أسروا حوالي 

  .حتالل األول السابق ذكرهويبدو أن سكانها قد طردوا من قريتهم أثناء اإل
الـدمار متنـاثرا بـين أشـجار  لم يبق مـن بيـوت القريـة سـوى بعـض آثـار :القرية اليوم

لموقـــع القريـــة فقـــد  )٢(أمـــا األراضـــي المجـــاورة. الجميـــز  والخـــروب ونباتـــات الصـــبار
اســتغلها الصــهاينة للزراعــة خاصــة زراعــة أشــجار الحمضــيات التــي تــروى مــن ميــاه 

  .نهر األردن عن طريق قناة خاصة

                                                 
ـــد المـــنعمالكاتـــب ال (١) ـــة باإلضـــافة إلـــى صـــحيفة : مصـــري محمـــد عب مـــا ذكـــره عـــن احـــتالل القري

 .نيويورك تايمز األمريكية وما نشرته عن احتاللها
 .مصدر سابق ذكره: موقع وثائق النكبة الفلسطينية (٢)
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جهــة الم فــي ١٩٥٣أقيمــت قــرب موقــع القريــة مســتعمرة يادناتــان ســنة  :المســتعمرات
  .للقرية ةالغربي يةالشمال

ومنــــذ احتاللهــــا أصــــبح أهــــل بيــــت عفــــا الجئــــين فــــي مخيمــــات قطــــاع غــــزة 
  .والضفة والشتات إلى يومنا هذا ينتظرون العودة إلى ديارهم
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  قرية تل الترمس

فـــي المنـــاطق بكثـــرة و  نبـــات التـــرمسفيهـــا يـــدل علـــى أنـــه كـــان يـــزرع  :اســـم القريـــة
رتفاع في السهل الساحلي س قرية حديثة تقع على تلة قليلة اإلالمجاورة لها تل الترم

يجري في جنوبهـا واد يسـمى واد المـرج أو البرشـين تتجمـع فيـه الميـاه ٬ )١(الفلسطيني
فـي فصـل الشـتاء وتبقـى راكـدة فـي فصـل الصـيف ممـا أدى إلـى كثـرة البعـوض فيهـا 

. يمــوا فــي الحقــوللــذلك كــان الســكان يهجــرون القريــة فــي الصــيف ليق٬ حولهــافيمــا و 
قـــام أهـــل القريـــة بمســـاعدة بعـــض أهـــالي القـــرى  ومـــن أجـــل القضـــاء علـــى البعـــوض

  .المجاورة بتحويل مياه الوادي وبذلك قضوا على البعوض
سطينة وتبعد عنها حوالي سـتة ققرية ال من رقتقع قرية تل الترمس إلى الش :الموقع

ت وعن تل الصافي سـتة كيلـو كيلو مترات كما تبعد عن قربة التينة ثالث كيلو مترا
  .مترات ونصف

  )٢(كيلو مترا ٣٨وتقع إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة وتبعد عنها حوالي 
مــن الغــرب والقســطينة  مــن الجنــوببلعــين وصــميل والجلديــة : يحــيط بأراضــيها قــرى

  .والتينة من الشرق وتل الصافي من الشمال والمسمية الصغيرة
كما تـرتبط بطريـق فرعـي يـؤدي إلـى الطريـق  -ق فرعيةوتربطها بهذه القرى عدة طر 

  .العام المؤدي إلى مدينة المجدل
�يوجــد فــي تــل التــرمس خربــة تســمى خربــة الطراطيــر  :المعــالم األثريــة فــي القريــة

كمــا يوجــد فــي أراضــيها موقــع أثــري قــديم يحتــوي علــى قطــع فخــار -وخربــة المزيرعــة
دل مكانهـــا علـــى وجـــود قـــرى كـــان فيـــ: وبئـــر قـــديم وأساســـات وغيـــر ذلـــك أمـــا الخـــرب

  .يسكنها في الزمن القديم أقوام آخرون

                                                 
 .١٥ص  ٦غزة عبر التاريخ ح :راهيم سكيكإب (١)
 .٥٢٦كي ال ننسى ص: وليد الخالدي  (٢)
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دونمـــا أرضـــها طينيـــة  ١١٥٠٨بلغـــت مســـاحة أراضـــيها حـــوالي  :مســـاحة أراضـــيها
وقـــد . متـــرا عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر ٧٥خصـــبة صـــالحة للزراعـــة وترتفـــع حـــوالي 

صــف دونمــا ويملــك آل العــزة نصــف أراضــيها والن ٩٧تســرب للصــهاينة منهــا حــوالي 
  اآلخر يملكه أهل القرية وأهم أراضيها 

  .مكان تجمع الماء: الحوض
  )١( .تربتها ناعمةو خصبة : الروابغ

  خربة: خربة المزيرعة
  كانت تزرع قطنا في الماضي: القطن

  خربة: خربة الطراطير
  يكثر فيه شجر الغار: ارغوادي ال
  .مشهورة بزراعة القصب: القصبة

  )٢(وانبهما يرسبه الوادي على ج: لحيل
  واد سمي بذلك: وادي الندى

  لون تربتها: سمرة
  قد يكون بها هرابات: الهرباويات
  عدد أو اسم عشيرةمن ال: وداي الستة

  أرض مستوية ملساء  : البالط 
  الخور منخفض: خور فريج

  اسم القطعة: اكنيفشة
  اسم شخص كان يملكها: سليمان أغا

                                                 
 .٢٠٩أسماء أراضي فلسطين ص : محمود حسين (١)
 .١٥ص نفس المصدر السابق  (٢)
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 ٩٠٠نتـداب البريطـاني حـوالي اإل )١(ةبلغ عدد سكانها عنـد نهايـ :سكان تل الترمس
  .الجئاً  ٥٤١٤م حوالي ١٩٩٨سنة  منسمة وبلغ عدده

  :يعيش سكانها في حارتين هما: أما حاراتها وعائالتها
عائلـــة أبـــو جلمبـــو وعائلـــة الخطيـــب : وتضـــم العـــائالت التاليـــة: حـــارة أبـــو جلمبـــو -أ

  .ن أصول مصريةوعائلة النجار وعائلة دراز وعائلة الشريف وهذه العائالت م
عائلة شعبان وعائلـة الحجـوج وعائلـة : حارة آل شعبان وتضم العائالت التالية  -ب

  . شناعة وعائلة رضوان
. فــي الشــرق والغــرب )٢(تقــع علــى تــل ثــم توســعتوالقريــة مــن الطــين  :منــازل القريــة

  وبها مسجد وبئر 
  :أعمال السكان

معظــــم الســــكان بســــبب عمــــاد حيــــاتهم ومصــــدر رزقهــــم يعمــــل فيهــــا  :الزراعــــة -١
: فكـــانوا يزرعـــون : خصـــوبة التربـــة ووفـــرة الميـــاه مـــن األمطـــار الشـــتوية ومـــن اآلبـــار

والحمضيات فـي  -دونما ١٠٣٢٨الحبوب من قمح وشعير وذرة في مساحة حوالي 
دونمـا وأشـجار الزيتـون فـي مسـاحة  ٦٢٧دونما والبساتين في مسـاحة  ١٥٤مساحة 
والعنـــب والجميـــز وأنـــواع  والحمضـــيات التـــين أشـــجار) ٣(دونمـــا باإلضـــافة إلـــى ١٥٨

  الخضار المختلفة 
كاألغنام واألبقار والمـاعز والخيـل والبغـال والحميـر والـدواجن  :تربية الحيوانات -٢

  .لما لها من فوائد في عمليات الزارعة والنقل والتنقل ومن أجل ألبانها ولحومها
شترك أهلها في مدرسة مع أهل كان الطالب يتعلمون في مسجد القرية ثم ا :التعليم

 ١٦٠األخيــرة وبلــغ عــدد طالبهــا حــوالي فــي الســنوات نيــت فــي القســطينة القســطينة بُ 

                                                 
 .أجندة منظمة التحرير الفلسطينية: فلسطينذاكرة   (١)

 .م١٩٩٨كي ال ننسى  :الخالدي دولي  (٢)

 .اإللكتروني وثائق النكبة الفلسطينيةبني موريس٬ موقع : ونيةمصادر صهي  (٣)
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وبعد سنوات قام أهل تل التـرمس  �الماضي  نطالبا في أواسط األربعينات من القر 
  .بجمع مبالغ مالية كافية إلنشاء مدرسة في قريتهم إال أن الهجرة حالت دون ذلك 

فـي مع القـرى المجـاورة شارك أهل تل الترمس في األعمال الوطنية  :قريةاحتالل ال
ولكن بينما كانـت الهدنـة األولـى قـد : نصب الكمائن وزرع األلغام للقوات الصهيونية

نتهـــاء قامـــت القـــوات الصـــهيونية مـــن الكتيبـــة األولـــى التابعـــة للـــواء شـــارفت علـــى اإل
تجـاه النقـب وأطلقـوا عليهـا ارملـة فـي بالهجوم علـى الجهـة الجنوبيـة مـن ال )١(جفغاتي

عمليــة آن فــار ومــن المــرجح أن تــل التــرمس ســقطت فــي بدايــة هــذه العمليــة مــا بــين 
وتقــول المصــادر الصــهيونية أن ســكانها ربمــا طــردوا منهــا مــع . م١٠/٧/١٩٤٨-٩

ســـكان كثيـــر مـــن القـــرى األخـــرى خـــالل هـــذه العمليـــة إلبعـــادهم عـــن المنطقـــة التـــي 
  .غزة أو الضفةسيطروا عليها إلى 

دّمر الصهاينة بيوت القرية ولم يبق منها سوى أنقاض بعض المنـازل  :القرية اليوم
أمــــا أراضــــيها فقــــد .ويوجــــد فــــي الموقــــع أشــــجار الكينــــا والجميــــز ونبــــات الصــــبار  �

  .م١٩٥٤وأقاموا على أرضها مستعمرة تموريم سنة ٬ استغلها الصهاينة للزراعة
دين الجئـــين فـــي قطـــاع غـــزة والضـــفة وهكـــذا أصـــبح أهـــل تـــل التـــرمس مشـــر 

  .ينتظرون العودة إلى ديارهممنذ احتاللها حتى اليوم واألردن في مخيماتها ومدنها 

                                                 
 .اإللكتروني ق النكبة الفلسطينيةوثائبني موريس٬ موقع : مصادر صهيونية  (١)



- ۱۰۹  - 
 

  قرية جسير

ويقول شيوخ القريـة أنهـا  -ويلفظها الناس اجسير -كلمة جسير تصغير لكلمة جسر
كانــت إحــدى محطـــات الحجــاج وأنهــا أقيمـــت بــين جســرين علـــى الــوادي الــذي يمـــر 

  .)١(لدهم فعرفت باسم محطة الجسرين ثم حرفت إلى جسيربب
بنـو القـين بـن : سـم قبائـل متعـددة منهـاوتحمل هـذا اإل٬ من جذر جسر :وجسير لغة

وجسر من بني عمران  -قيس عيالن بن حيوجسر  -جسير وهم من بطون العرب
  .غير أن األرجح أنها تنسب إلى بني القين بن جسير وأن الجسير تعني آل جسير

كيلــو متــرًا إلــى الشــمال  ٣٥علــى بعــد و تقــع قريــة جســير بــين صــميل وحتــا 
  .وهي من قضاء غزة٬ الشرقي من غزة

 ومــــن الشــــمال الشــــرقية قريتــــي حتــــا والســــوافيرأراضــــي يحــــدها مــــن الغــــرب 
أراضــــي قريــــة صــــميل ومــــن الجنــــوب أراضــــي قريــــة الجلديــــة ومــــن الشــــرق  أراضــــي
  .الفالوجة

تــل الســكن : الشــرقية أشــهرها )٢(ي الجهــةتحــيط بهــا الــتالل غيــر المرتفعــة فــ
مى بهـــذا االســـم ألن تربتـــه ســـوداء خصـــبة ويختـــرق القريـــة مـــن الجهـــة الجنوبيـــة ُســـو 

الشــرقية واد يمــر عــن قريــة الجلديــة وبيــت دراس تتجمــع فيــه ميــاه األمطــار الشــتوية 
  .ويصب في البحر المتوسط٬ المنحدرة من جبال الخليل

وآل ) المفتــي(أراضــيها ملكــًا آلل الحســيني  كانــت كثيــر مــن :أراضــي قريــة جســير
  وٕاليك أسماء أراضيها . العلمي
  .أرض طينية وهي مستنقع للمياه: النقع

                                                 
 .٥٣٧كي ال ننسى ص : وليد الخالدي (١)
 .٢٢١ص  ٢٠٠٢مصطفى الدباغ في بالدنا فلسطين ج ط  (٢)
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 -األرض التــــي يكونهــــا الــــوادي علــــى جوانبــــه ممــــا يرســــبه: الحيــــل: حيــــل الحمــــص
  .قطعة أرض: الرقبة٬ نبات: حمصوال

  )١( .الحيل سبق ذكره: حيل يونس

  .األسود موضع تأوي إليه: أرض إشرا
  .أرض مرتفعة تطل على الفالوجة: ظهرة الفالوجة

عائلتــان مــن غــزة كانتــا تلتزمــان بالضــرائب أيــام : أرض أبــو حــالوة العلمــي والمفتــي
  األتراك

أراضـــيها ســـهلية صـــالحة للزراعـــة �دونمـــًا  ١٢٣٦١مســـاحة أراضـــي جســـير حـــوالي 
  متر عن سطح البحر  ١٠٠وترتفع حوالي 

ويبــدو أن أربعــين ٬ فــي القريــة مقــام يقــال لــه مقــام األربعــين :معــالم القريــة الرئيســة
تم تركيـب ٬ وبالقرية بئر يشرب منه السكان �شهيدًا دفنوا فيه أيام الحرب الصليبية 

ويقـــع شـــرق القريـــة ويســـمى البئـــر الجديـــد تمييـــزًا لـــه عـــن البئـــر القـــديم ٬ مـــاتور عليـــه
جدرانـــه الداخليـــة بهـــا  وهـــو بئـــر رومـــاني قـــديم٬ الموجـــود فـــي طـــرف القريـــة الجنـــوبي

ـــ٬ أعمـــدة رخاميـــة يســـتخرج منـــه المـــاء بالـــدلو وبجانبـــه ٬ رك لبعـــده وقلـــة مياهـــهوقـــد ُت
وقـد أنشـئت فــي القريـة مدرســة ٬ خرائـب كثيـرة أخــذت منهـا أعمـدة لبنــاء مسـجد القريــة

   .ابتدائية
م حـــــــوالي ١٩٤٨بلـــــــغ عـــــــدد ســـــــكانها ســـــــنة  :عـــــــدد ســـــــكان جســـــــير وعائالتهـــــــا

  نسمة ١٠٤٠٦م ١٩٩٨هم سنة وأصبح عدد٬ )٢(نسمة١٣٦٩
  :تنتظم عائالت جسير في حارتين هما: أما عائالتها

بركـات -الشـمالي-أبـو نـاب-طشـطش�العـالول : الحارة الغربية وتسكنها عـائالت -أ
  .عسفة وكان معظم رجالها متصوفين -الحوامدة �

                                                 
 .٩٨-٩٧ص أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين  (١)

  .إصدار منظمة التحرير الفلسطينية: فلسطينذاكرة   (٢)
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-عثمـان-أبـو بصـل-العبيسـي-رزق-شـتات: وتسكنها عائالت: الحارة الشرقية -ب
أبــو  -العبيســي: بعــض هــذه العــائالت مــن أصــل مصــري مثــل. أبــو عليــوة-رالنــاطو 
  . أبو عليوة -الناطور -بصل

  .عامر العالول وعبد الفتاح شتات: لهذه العائالت مختاران هماكان و 
وتـوفر ٬ الشـتوية اعـة يعمـل يهـا غالبيـة السـكان بسـبب األمطـارر ز ال :أعمال السـكان

وخصــوبة تربتهــا لــذا قــام ٬ احة أراضــي القريــةالميــاه الجوفيــة مــن اآلبــار واتســاع مســ
الســـكان بزراعـــة الحبـــوب مـــن قمـــح وشـــعير وذرة وخضـــار وأشـــجار فاكهـــة وبســـاتين 

هــذا باإلضــافة إلــى تربيــة ورعــي األغنــام والمــاعز واألبقــار وغيرهــا وعمــل  -البرتقــال
ارة وفــي معســكرات الجــيش بعــض أهــل القريــة فــي محــال البقالــة أو الجــزارة أو النجــ

  .جليزيناإل
  :نضال أهل جسير

فــي العمــل الــوطني  )١(نخــراطشــتراك واإللــم يــدخر أهــل جســير وســعا فــي اإل
واشـتركوا فـي  الصـهيونية فشاركوا في نصب الكمائن وزرع األلغام في طريق القوافل

بيــت عنـد التـي أعقبـت ذلـك علـى الطــرق الرئيسـة عنـد مدينـة المجـدل أو  )٢(المعـارك
ر ذلـــك كمـــا قـــاموا بإرســـال النجـــدات إلـــى القـــرى التـــي دراس واســـدود والســـوافير وغيـــ

  .تتعرض للعدوان الصهيوني
لواء جفعاني أثناء عملية أف خار كما  من قامت القوات الصهيونية :احتالل جسير

وهـدم بيـوت  -وتشـريد أهلهـام ١٠/٧/١٩٤٨ حتالل القريـة سـنةإبـبنـي مـوريس  ليقو 
  .واردون-مينوشا )٣(مرةوأقاموا على أرضها مستع �القرية لطمس معالمها 

                                                 
 .نفس المصدر المذكور (١)
  .بني موريس: عن احتالل القريةمصادر صهيونية   (٢)
بني : المؤرخ الصهيوني اإللكتروني٬ وثائق النكبة الفلسطينية ٬ موقعمن التاريخ الشفوي  (٣)

  .موريس
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وقد هاجر معظم سكانها إلى األردن وأقـام معظمهـم فـي مدينـة إربـد واسـتقر 
  .بعضهم في قطاع غزة

وهكذا أصبح أهل جسير الجئـين فـي مخيمـات األردن وقطـاع غـزة والضـفة 
  .الغربية والشتات منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم
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  قرية الجلدية

كمـا . الصـبر�القـوة �التحمل : لها معان متعددة منها و من جذر جلد  :ية لغةالجلد
واألرجــح أن يكــون ٬ وبنــو جلــد حــي مــن أحيــاء العــرب٬ تعنــى أيضــا األرض الصــلبة

  .اسم القرية منسوبا إليهم
وكانـــت القريـــة قـــد خربـــت وأعيـــد بناؤهـــا أيـــام حكـــم الســـلطان العثمـــاني عبـــد 

  .)١(الحميد الثاني
تعتبر جفتلك أي خاصة أو مسجلة باسـم السـلطان العثمـاني وكانت أرضها 

لذلك كان أهل القرية . بمعنى أن أراضيها لم تكن مسجلة في دائرة الطابو باسم أحد
إذا أراد أحـــدهم أن يشــــتري أرضـــا فإنــــه يشــــتري مـــن أراضــــي قريتـــي حتــــا أو جســــير 

ون منهـا ومـع ذلـك كـان أهـل القريـة يتصـرفون فـي أرضـهم ويسـتفيد٬ للسبب المذكور
  .كما لو كانت ملكا لهم

 تقـــوم الجلديـــة علـــى قلعـــة ذكرهـــا الصـــليبيون باســـم قلعـــة جالديـــا وقـــد يكـــون
أن الصليبين هم الـذين بنـوا قلعـة : الجلدية مشتق من اسمها وهناك رأي آخر )٢(اسم

  .جالديا
أمــا البــاحثون المختصــون الـــذين شــاركوا فــي عمليـــة المســح البريطانيــة فـــي 

٬ اسـع عشـر والبـاحثون المختصـون بالتـاريخ الصـليبي فـي أيامنـا هـذهأواخر القرن الت
يبدوا أنهم على اقتناع بأن قلعة جالديا كانت في موقع خربة جلدية ويستدلون علـى 
ذلك بوجود بقايا معمارية وآثار ومباني وصهاريج هي جزء من برج ويبدو أن موقـع 

ولــم يعــودوا إليــه إال فــي القريــة كــان قــد أخلــي مــن الســكان فــي القــرن الســابع عشــر 
  .السبعينات من القرن التاسع عشر

                                                 
  .٢١٥م صفحة ٢٠٠٢ط  ١مصطفى الدباغ في بالدنا فلسطين ج  (١)
  .٥١٩ص كي ال ننسى: وليد الخالدي  (٢)
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رتفــــاع فــــي الســــهل الســــاحلي الجنــــوبي تقــــوم الجلديــــة علــــى بقعــــة قليلــــة اإل :الموقــــع
  .كيلو متراً  ٣٤وتتبع لواء غزة وتقع شمال شرق غزة وتبعد عنها حوالي -لفلسطين

يحــدها مــن الشــرق أراضــي قريــة صــميل ومــن الشــمال أراضــي تــل التــرمس 
مــــن الغــــرب أراضــــي الســــوافير الشــــرقي ومــــن الجنــــوب أراضــــي جســــير والســــوافير و 

 ". ريرقص"ويجري في جنوبها وادي سكرير أو . الشرقي

وتربطها عدة طرق فرعية بالفالوجة جنوبـًا وحتـا وجسـير وصـميل وبـالطريق 
  .العام الذي يصل إلى المجدل في الجنوب الغربي

عبــد الحميــد  )١(بإقامتــه الســلطانبهــا مســجد أمــر و منــازل القريــة مــن الطــوب 
ولهـا بئـر . وقسـم للدراسـة٬ م وكان عبارة عن قسمان قسم للصـالة١٨٩٠الثاني سنة 

يديره جمل يسحب الماء منه بواسـطة حبـل ينتهـي طرفـه بـدلو لنشـل المـاء مـن البئـر 
وقسم من هذا الماء يذهب ٬ ويصب في حوض ثم إلى خزان ليشرب منه أهل القرية

ـــى جابيـــة لتشـــ ـــاتإل م بلـــغ ١٩٤٥وبالقريـــة مدرســـة تأسســـت ســـنة . رب منهـــا الحيوان
  طالباً  ٤٣طالبها 
  :وأهم أراضيها٬ دونما ٤٣٢٩تبلغ مساحة أراضي الجلدية حوالي  :المساحة
  )٢(يبدو أنها كانت تزرع قطنا: أم القطن
  نسبة إلى زراعة الفول : أم الفول

  نسبة لعائلة العمصي : أم العمصي
  الشقوق فيها لوجود: أم الشخاريق
  .ربما نسبت للسلطان: تل السلطان

 ٥٠٠ )١(نتـداب البريطـاني حـواليبلغ عدد سكان الجلدية في نهاية عهد اإل :السكان
وأشـــهر . نســـمة مـــن الالجئـــين ٢٥٦٥م حـــوالي ١٩٩٨نســـمة وأصـــبح عـــددهم ســـنة 

                                                 
   .٥١٩ص نفس المصر السابق  (١)

  .١٠٠- ٩٩أسماء أراضي قرى لواء غزة ص: ينمحمود حس  (٢)
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و وعائلة أبـ ٬وعائلة خلف وعائلة ندى عائلة كلوب ويتبعها آل النادي٬ )٢( :عائالتها
وعائلــة وعائلــة الســعدوني وعائلــة العبادســة٬ وعائلــة الحــوراني وعائلــة عبيــد٬ عيطــة 
 -)عــايش وأبــو الســعود: ويتبعهــا(وعائلــة خضــر ) الدســوقي(وعائلــة بــدران  ٬طــافش

  .وعائلة أبو السبح
ويتـــابعون  ٬كمـــا ســـبق كـــان األطفـــال يتعلمـــون فـــي قســـم مـــن مســـجد القريـــة :التعلـــيم

  لمجاورة أو في الفالوجة تعليمهم في مدارس القرى ا
  :أعمال السكان

هــي العمــل الـرئيس لمعظــم السـكان لتــوفر الميــاه مـن األمطــار واآلبــار  :الزراعـة -١
وأشــجار التــين  -وخصــوبة التربــة وأهــم المزروعــات الحبــوب مــن قمــح وشــعير وذرة

  والعنب والزيتون والفواكه األخرى والخضار 
سـتفادة واألبقار والبغـال والحميـر وغيرهـا لإل كاألغنام والماعز :تربية الحيوانات -٢

  .منها في العمل والنقل ومن ألبانها ولحومها
كــــالبيع والشــــراء والنجــــارة وعمــــل بعــــض الســــكان فــــي بعــــض الحــــرف البســــيطة  -٣

  .نجليزيوفي معسكرات الجيش اإلوالجزارة وغيرها 
فـي و لـوطني فـي العمـل ا) ٣(شارك أهل الجلدية قرى ومـدن فلسـطين :احتالل الجلدية

ثم شّن الجيش  التي حدثت ضد الصهاينةالتصدي للقوافل الصهيونية وفي المعارك 
الصــهيوني هجومــًا واســعًا علــى الجبهــة الجنوبيــة لتوســيع رقعــة ســيطرته جنوبــا مــن 

قريـة عربيـة فـي المنطقـة  ١٦تصال بمستعمراتهم الجنوبية فـي النقـب فاحتـل أجل اإل
وطـرد مـا ال يقـل عـن عشـرين ٬ جبـال الخليـل من شاطئ البحـر المتوسـط إلـى سـفوح
بين الهـدنتين اسـتنادًا إلـى مـا ذكـره المـؤرخ فيما ألفا من المواطنين من منازلهم وذلك 

                                                                                                                        
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  فلسطينذاكرة   (١)
  .وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونيموقع   (٢)
  .المؤرخ الصهيوني بني موريس عن احتالل الجلدية  (٣)
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حتلهــا إالصــهيوني بنــي مــوريس حيــث يقــول أنــه مــن المحتمــل أن تكــون الجلديــة قــد 
لــــواء جفعــــاتي فــــي المرحلــــة األولــــى مــــن العمليــــة التــــي أطلقــــوا عليهــــا آن فــــار فــــي 

وفــر ســكانها شــرقًا إلــى الخليــل أو جنوبــا إلــى قطــاع غــزة كمــا فعــل -م١٠/٧/١٩٤٨
  .معظم سكان المنطقة التي سقطت خالل تلك العملية
ن السـكان فـروا قبـل أن تـدخل آرغم أن مصادر لـواء جفعـاتي أوردت الحقـا 

ولكن قائد اللواء يكـذب هـذا اإلدعـاء حيـث أصـدر أوامـره بطـرد  ٬الوحدات هذه القرى
  .دنيينالم

ة لهـا حـتالل القريـة والقـرى المجـاور إأن  )١(وجاء فـي صـحيفة نيويـورك تـايمز
اللطــرون منــع القــوات المصــرية مــن محاولــة شــن  والتــي تقــع علــى طريــق المجــدل٬

  .هجوم اختراقي تجاه اللطرون
وضــع الصــندوق القــومي الصــهيوني خطــة إلنشــاء مســتعمرتي شــافير  :المســتعمرات

لكـــن هـــذه الخطـــة نفـــذت فـــي عـــامي  ٢٠/٨/١٩٤٨ة فـــي وزراخيـــا علـــى أرض القريـــ
  .م على أرض السوافير الشرقية٬١٩٥٠ ١٩٤٩

ـــام الصـــهاينةإوبعـــد  ـــة ق ـــة ككـــل القـــرى  )٢(حـــتالل الجلدي بتـــدمير بيـــوت القري
أمـــا األراضـــي  -الفلســـطينية ولـــم يبـــق منهـــا  ســـوى أشـــجار النخيـــل والخـــروب والتـــين

لزراعة وهكذا أصبح أهل الجلدية الجئين المجاورة لموقع القرية فيستغلها الصهاينة ل
منــذ احتاللهــا حتــى مشــردين فــي قطــاع غــزة أو فــي الخليــل والضــفة أو فــي األردن 

  .  ينتظرون العودة إلى ديارهماليوم 

                                                 
  .ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن احتاللها  (١)
  .كبة الفلسطينية االلكترونيئق النوثاموقع   (٢)
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  اتقرية ح

الجنــوبي لفلســطين فــي  )١(تقــع حتــا فــي بقعــة مســطحة مــن الســهل الســاحلي
حــدها مـن الغـرب أراضـي قريــة كيلـو متـرا ي ٣١شـمال شـرق غـزة وتبعـد عنهــا حـوالي 

كرتيا ومـن الشـرق أراضـي قريـة جسـير ومـن الجنـوب أراضـي الفالوجـة ومـن الشـمال 
  .أراضي السوافير الشرقي

  .من جذر حّت ومعناه فرك الشئ أو اسقاطه والحت قبيلة من كندة :وكلمة حتا
حـت باسـم قبيلـة عربيـة تسـمى ال )٢(أما سبب تسميتها بهذا االسـم فيـرجح أنهـا سـميت

. ويــذكر أهلهــا أنهــم يعــودون بأصــلهم إلــى الحجــاز وشــرق األردن ومصــر. مــن نجــد
  .بينما يرى البعض أن هذا االسم سرياني األصل ومعناه القرية الحديثة البنيان

البلــدان  )٣(فـي معجـم ١٢٢٩ويشـير إليهـا الجغرافـي العربـي يـاقوت الحمـوي المتـوفى 
  .المسلم عمرو الحتاويباسم حتاوة فيقول إنها مسقط رأس العالمة 

ثــم مــر بهــا عــالم التــوراة إدوارد روبنســون فــي القــرن التاســع عشــر فوصــفها 
  .بأنها مبنية من الطوب وأنها تحيط بها البساتين والجناين

فــي أراضــيها عــدد مــن  )٤(كانــت حتــا مبنيــة فــي موقــع أثــري ويوجــد :المعــالم األثريــة
ارميلته وخربة تل الفلس وتحتـوي الرسم وخربة تل الطيور وخربة : الخرب هي خربة

هذه الخرب على أساسات أبنية وأعمدة رخامية وتاج عمود وقطـع فخاريـة وفـي حتـا 
النبي عمران وهو أبو القبيلة التـي أنشـأت القريـة أو سـكنتها لفتـرة "مقام يقال له مقام 

  .وبها مسجد أيضاً . من الزمن

                                                 
  ٦إبراهيم سكيك ج / األستاذ: غزة عبر التاريخ) ١(
  ٥٣٤كي ال ننسى ص  �وليد الخالدي ) ٢(

  ياقوت الحموي في معجم البلدان) ٣(

  نفس المصدر السابق كي ال ننسى) ٤(
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مــا بــين حتــا والفالوجــة أثنــاء  وقــد أقــام االنجليــز معســكرا أو قاعــدة عســكرية لجيشــهم
  نتداب البريطاني لفلسطين اإل

ــا دونمــا لــم يملــك اليهــود  ٥٣٠٦تبلــغ مســاحة أراضــيها حــوالي  :مســاحة أراضــي حت
دونمــا أمــا مســاحة مبــاني القريــة  ١١٢ومســاحة األوديــة والطــرق حـوالي  -منهـا شــيئاُ 

  .دونما ٤٥فتبلغ 
  رعها شبه مستقيمةشوا -القرية على شكل مستطيل مبانيها من الطين

  )١( :أما أراضي حتا فهي
  خربة: خربة الرسم 

  المشرفة عليها: لوفاه
  المكان الواسع: العمرية

  كونها الوادي والسبع اسم قبيلة: حيل السبع
  مكان تجمع الماء والنبات: الغوطة
  من سرج الفرس: السرج
  بها شجر السدر: السدر

  تكثر بها الحيات: أم الحيات
  ثرة الطيور لك: أم الطيور

  عشه: خص الطيار
  مرعى وبئر: الملكية
  خيمة أو معسكر: لوْ طاق

  خربة: خربة أرميلته
  خربة: خربة تل الفلس

                                                 
  محمود حسين/ قرى فلسطين األستاذ �أسماء أراض ) ١(
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نســـمة كلهـــم عـــرب  ١١٠٠حـــوالي  )١(م١٩٤٨بلـــغ عـــدد ســـكان حتـــا ســـنة  :الســـكان
نســـمة مـــن الالجئـــين وأهـــم عـــائالت  ٦٩٠٠م حـــوالي ١٩٩٨مســـلمون وبلـــغ عـــددهم 

عائلــة -عائلــة حمــدان-عائلــة طليــب-غــانم وعائلــة جمعــة عائلــة-عائلــة الفــي: حتــا
  عائلة صبيح-عائلة شبانة�عائلة يحيي -عائلة ياسين-عيسى

  : أعمال السكان
ـــا وعمـــاد  )٢(هـــي العمـــل الرئيســـي :الزراعـــة -١ قتصـــادهم بســـبب إلمعظـــم أهـــل حت

خصـــوبة األرض وتـــوفر الميـــاه مـــن األمطـــار الشـــتوية ومـــن اآلبـــار فكـــانوا يزرعـــون 
من قمح وشـعير وذرة والسمسـم والحلبـة والخضـار بأنواعهـا وأشـجار الفواكـه الحبوب 

  .من تين وعنب وزيتون وخوخ ومشمش وحمضيات
  وفي القرية بئر يشرب منه السكان

كاألغنــام والمــاعز واألبقــار واإلبــل : عمــل بعــض األهــالي فــي تربيــة الحيوانــات -٢
لـبعض اآلخـر مـن أجـل ألبانهـا والخيل والحمير بعضها للعمل في الزراعـة والتنقـل وا

  .ولحومها وأصوافها
ـــاس فـــي بعـــض الحـــرف البســـيطة -٣ ـــة والتجـــارة والحالقـــة : عمـــل بعـــض الن كالبقال

  واشتغل البعض اآلخر عماال في معسكر الجيش اإلنجليزي القريب منهم
  :احتالل القرية

ضــد  )٣(لقــد شــارك أهــل حتــا أبنــاء القــرى المجــاورة فــي الثــورات واإلضــرابات
نجليـزي كمـا شـاركوا فــي التصـدي للقوافـل الصـهيونية ونصـب الكمــائن سـتعمار اإلاإل

ــــرى  ــــي دارت حــــول الق ــــي المعــــارك الت ــــي طريقهــــا وشــــاركوا أيضــــا ف وزرع األلغــــام ف

                                                 
  .١٩٩٨لتحرير الفلسطينية إصدار منظمة ا � فلسطينذاكرة ) ١(
  ٥٣٤نفس المصدر السابق كي ال ننسى ص ) ٢(

  وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونية) ٣(
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المجــاورة بإرســال النجــدات للتصــدي لهجمــات الصــهاينة علــى بيــت دراس والســوافير 
  .والبطاني واسدود وغيرها

في المنطقة للدفاع عن هذه القـرى غيـر أنـه  اً وكان الجيش المصري موجود
لـــم يصـــمد أمـــام هجمـــات الصـــهاينة بســـبب تـــدفق األســـلحة والمتطـــوعين علـــيهم مـــن 

  .أمريكا وأوربا وألسباب أخرى نعرفها جميعا
حتالل حتـــا وغيرهـــا مـــن القـــرى المجـــاورة فـــي إلـــذا قـــام الجـــيش الصـــهيوني بـــ

وقــد نفــذ  -ا وتــدميرها تمامــاحتاللهــا قــاموا بنســف بيوتهــإوبعــد  -م٧/٧/١٩٤٨تــاريخ 
ثـم أنشـأوا علـى . الهجوم لـواء جفعـاتي الـذي كـان يعمـل علـى توسـيع رقعـة سـيطرته 

واســتفادوا مــن المطــار البريطــاني القريــب مــن القريــة كمــا  -أرضــها مســتعمرة رفاحــا
  .وبراشا ورفيئيل ألوما ١٩٥٣م وميمو يورث ١٩٥٠زافد يديل : أقاموا مستعمرات
فتوجـد غابـة مـن األشـجار الحرجيـة وأشـجار الجميـز ونبـات  :اليـومأما مكان القرية 

  .الصبار بين ركام المنازل
  .أما األراضي المجاورة للقرية فقد استغلها المزارعون الصهاينة للزراعة

وهكــذا ظــل أهــل حتــا الجئــين مشــردين منــذ التــاريخ الســابق حتــى اليــوم فــي 
  .دة إلى ديارهممخيمات قطاع غزة والضفة والشتات ينتظرون العو 
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  قرية صميل

  من التيبس والشدة: َصَملَ  :صميل جذر
. مــع قضــاء الخليــل )١(تقــع فــي أقصــى شــمال شــرق لــواء غــزة علــى الحــدود الفاصــلة 

وكانــــت تربطهـــــا بــــالقرى المجـــــاورة  -علــــى جـــــزء مــــن الســـــهل الســــاحلي الفلســـــطيني
  وبالطريق العام الممتد بين المجدل وبيت جبرين عدة طرق فرعية 

وســميت باســم القائــد ٬عتقــد أنهــا أقيمــت كحصــن أيــام الحــروب الصــليبية وي
وقــد أقيمـــت فــي موقــع علـــى ) كمــا يـــروي ســكانها(الصــليبي صــموئيل الـــذي أسســها 

أنقـــاض موقـــع رومـــاني قـــديم علـــى يـــد فرســـان القـــديس يوحنـــا لحمايـــة طريـــق القـــدس 
  .وللدفاع عن حصن آخر كان مبنيا في بيت جبرين

كانت تسمى بركة الخليل ألن خراجها كان موقوفا من وفي العهد المملوكي 
قبل السلطان الظاهر بن سعيد برقوق والسلطان الناصر على المارستان بغزة وعلى 

  .مقام إبراهيم الخليل
وعنــدما مــر بهــا العــالم األمريكــي إدوارد روبنســون فــي أواســط القــرن التاســع 

والحـظ ٬ فـي السـهل السـاحلي عشر أشار إلى أنها قرية كبيرة الحجم تقع على مرتفع
  .فيها وجود بئر كبير وسور قديم يبدو أنه كان جزءًا من حصن

ومـن الشــمال أراضـي بعلــين  )٢(يحــدها مـن الغـرب أراضــي جسـير والجلديــة :حـدودها
الجنـــوب مـــن و ٬ )قضـــاء الخليـــل(وتـــل التـــرمس ومـــن الشـــرق أراضـــي برقوســـيا وزيتـــا 

  .عراق المنشية: الغربي
ومبانيهــا تشــكل  �ة مرتفعــة يحــيط بهــا بعــض األوديــة وكانــت تقــع علــى ربــو 

نتـداب البريطـاني دونما غير أنها اتسعت خالل فتـرة اإل ٣١نصف دائرة في مساحة 

                                                 
   .٥٥٢كي ال ننسى ص: وليد الخالدي (١)

   .٢٢٠م ص ٢٠٠٢ط  ٥١مصطفى الدباغ ج  (٢)
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وتعتمد على الفالوجة الواقعة في جنوبها الغربـي . لفلسطين في تجاه الجنوب الغربي
  إلدارية وعلى بعد ستة كيلو مترات للحصول على الخدمات التجارية والطبية وا

تسـرب منهـا ٬دونما  ١٩٣٠٤تبلغ مساحة أراضيها صميل حوالي  :مساحة أراضيها
  دونما  ٢١٢٠للصهانية 

القريــة بهــا مســجد وبئــر رومــاني قــديم محفــور فــي الصــخر ينشــل منــه المــاء  :آثارهــا
وبها أيضا جامع قديم أقيم على أنقاض كنيسة صليبيية وبجواره مقام الشيخ  -بالدلو

  )صالحينأحد ال(خضر 
ومعصـرة  -تحـوي مغـارة ومخـازن قديمـة للغـالل: وفي جنوب القرية خربة أبـو عـرام 

  .لزيت الزيتون
  .ويجب أن نعلم أن صميل هذه غير صميل القريبة من مدينة يافا

  :أما أسماء أراضيها فهي
  أو الحمار الوحشي )١(نسبة للحمار المعروف: أم حمار

  الواد العميق: واد الغويط
  في شمال القرية :الشاميات

  أرض منبسطة موحلة: البصة
  طريق يؤدي إلى البئر: طريق البير

  نسبة لعائلة : قطعة الحجر
  من أسماء األسد : أبو حلبوس

  نسبة لعائلة: الزين
  قد تكون نسبة ألسد: السبترية

٬ نســـمة ١١٠٠حـــوالي  )١(م ١٩٤٨بلـــغ عـــدد ســـكان صـــميل ســـنة  :عـــدد الســـكان
  :وية و مصرية وتنقسم القرية إلى حارتين همابعضهم من أصول كردية و بد

                                                 
   .١٤٨-١٤٧ص أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين (١)
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  )واألخيرة مصرية(درباش -سالم -سلمي: وتضم عائالت٬ الحارة الغربية -أ
  رمضان-صبح�عوض : الحارة الشرقية وتضم عائالت  -ب

  ولكل حارة مختار أحدهما من آل سلمى واآلخر من آل عوض
ــيم عــدد فصــولها خمســة  م بلــغ١٩٣٦بتدائيــة ســنة إبنيــت فــي صــميل مدرســة  :التعل

طالبا يعلمهـم معلمـان يـدفع أهـل القريـة مرتـب واحـد  ٨٨م ١٩٤٥وعدد طالبها سنة 
  .منهم

  :أعمال السكان
بســـبب : العمـــل الـــرئيس لمعظـــم أهـــل القريـــة  )٢(وهـــي) معظمهـــا بعليـــة(الزراعـــة  -١

الحبوب مـن قمـح وشـعير وذرة فـي : خصوبة التربة ووفرة المياه من األمطار وأهمها
دونمــا وأشــجار العنــب والتــين والزيتــون والخضــار وبلغــت مســاحة  ١٦١٠١ مســاحة

  دونما  ٤٩٨واألراضي البور  -دونما٥٤البساتين فيها حوالي 
ســتفادة منهــا فــي عمليــات تربيــة األغنــام والمــاعز واألبقــار والبغــال والحميــر لإل -٢

م الزراعـي الزراعة ومن ألبانها وأصوافها ولحومها وكان أهـل صـميل يبيعـون إنتـاجه
  والحيواني  في سوق الفالوجة وفي يافا

عمل بعض السكان في بعض الحرف البسيطة كالنجارة والبقالة وفي معسكرات  -٣
  الجيش اإلنجليزي وفي البيارات

اشــترك أهــل القريــة فــي مقاومــة الصــهاينة بنصــب الكمــائن لقــوافلهم  :احــتالل صــميل
  .عارك التي تليهاباالشتراك مع أهالي القرى المجاورة وفي الم

ولكــن بعـــد تـــدفق األســـلحة والمتطـــوعين للصــهاينة مـــن أمريكـــا وأوربـــا اختـــل 
التوازن لذلك قام لواء جفعاتي بالهجوم على القرى المجاورة ومن بينها صميل حيـث 

                                                                                                                        
   .تحريرإصدار منظمة ال � فلسطينذاكرة  (١)

   .٥٥٢ص كي ال ننسى مصدر سبق ذكره: وليد الخالدي (٢)
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-٨ )١(ســــــــقطت فــــــــي أيــــــــديهم خــــــــالل الفتــــــــرة المعروفــــــــة باأليــــــــام العشــــــــرة أي مــــــــن
. تلوهــا فــي المراحــل األولــى للعمليــةحإم ومــن المــرجح أن هــذه القريــة ١٨/٧/١٩٤٨

وقــد نجــح الصــهاينة فــي احــتالل رقعــة واســعة مــن األراضــي الواقعــة جنــوب طريــق 
القدس وتم تهجير حوالي عشرين ألفا من سكان المنطقة فروا عندما تقدمت �الرملة 

  الوحدات العسكرية الصهيونية
هيــر ســتقالل الصــهيوني حــدوث عــدة عمليــات تطوجــاء فــي تــاريخ حــرب اإل

ومـن المـرجح أن يكــون  �عرقـي فـي المنطقـة وكانـت صـميل إحــدى القـرى المـذكورة 
  سكانها طردوا منها شرقا نحو منطقة الخليل

ــة اليــوم كثيــر مــن الحجــارة المتنــاثرة وبقايــا  )٢(تنتشــر فــي موقــع قريــة صــميل :القري
 -ميـزوينمو بينها نباتات شوكية برية ونباتات الصبار وأشجار الج. حوائط متداعية

  .وتظهر فيها طريق ترابية قديمة
. وفــي الموقــع يوجــد كــوخ تســكنه أســرة عربيــة تعمــل فــي إحــدى المســتوطنات

  .أما أراضي القرية فقد استغلها الصهاينة للزراعة
أكـدما فـي : أربـع مسـتوطنات هـي )٣(أقام الصهاينة على أرض صميل :المستعمرات

م ومســتعمرة ١٩٥٣ب القريــة م وســغوال ومنوحــا ومحــال فــي غــر ١٩٤٦شــمال القريــة 
  م١٩٦٨فردون 

وهكـــذا أصـــبح أهـــل صـــميل الجئـــين مشـــردين فـــي مخيمـــات الخليـــل وأنحـــاء 
  .الضفة واألردن والشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
  .ستقالل الصهيوني المزعوموكتاب تاريخ خرب اإل *مصدر صهيوني المؤرخ بني موريس)  ١(

   .١٤٨-١٤٧ أسماء أراضي فلسطين :محمود حسين (٢)

  مصدر سبق ذكره بني موريس)  ٣(
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  قرية عبدس

ربما كانت أصًال عدبس٬ وحرفت إلى عبدس على وزن عجس القريبـة  :عبدس لغة
ن عبــدس بطــن مــن بطــون العــرب كــانوا ي عبــاد٬ وقــد تكــو منهــا٬ وكلمــة عبــدس تعنــ

ن خلكـان فـي إبـويـذكر  على النصرانية ورفضوا أن يسـموا بالعبيـد وقـالوا نحـن عبـاد٬
 ضــيعتهإيــاس المشــهور بالــذكاء أنــه ذهــب إلــى  القاضــي ةوفيــات اإلعيــان فــي ترجمــ

عبــدس إلــى بقايــا الصـــليبيين  )١(ويرجــع الــبعض أهـــل. فــي قريــة عبــدس وتـــوفي بهــا
ة شــنشــأت عبــدس علــى أنقــاض خربــة حدا. واســتقروا فــي هــذه القريــة الــذين اســتعربوا

الكنعانيــة وتضـــم بعـــض اآلثـــار كأساســـات بيــوت قديمـــة وخزانـــات ميـــاه وبئـــر وقطـــع 
ـ وكـان موقـع  )٢(معمارية وصهاريج وهذا يدل أنه كان لعبدس تاريخ موغل في القدم

احيــة الجنوبيــة أبــو جويعــد البيزنطــي قــي أغلــب الظــن يقــع إلــى جــوار القريــة مــن الن
الغربيـــة حيـــث تقـــع قريـــة عجـــس التـــي قـــال عنهـــا الجغرافـــي العربـــي يـــاقوت الحمـــوي 

ومــن آثــار عبــدس أيضــًا باإلضــافة إلــى . م أنهــا مــن قــرى عســقالن١٢٢٩ فيالمتــو 
ها رومـاني قـديم وبهـا آثـار رومانيـة كثيـرة احـدإقرية عجس السابقة يوجـد ثالثـة آبـار 

ريحان أحـــدهما للشـــيخ ســـالمة فـــي الجنـــوب هـــا ضـــ٬ وبأخـــرى منهـــا مقـــابر ومغـــارات
  .وخربة ظهرة العقد لشيخ صبرة في الشرقلوالثاني 
دس شرق المجدل في منتصف المسافة بينهـا وبـين الفالوجـة٬ وتبعـد بتقع ع :الموقع

كيلـو متـرًا ـ يحـيط بأراضـيها أراضـي بيـت عفـا مـن  ٣٠عن شمال شـرق غـزة حـوالي 
ن الشــمال وجــولس مــن الغــرب ـ ويمــر فــي الجنــوب والشــرق٬ والســوافير الغربيــة مــ

جنـــوب طرفهـــا الشـــرقي واد يلتقـــي بعـــد أن يتجـــه شـــماًال بـــوادي قريقـــع عنـــد الســـوافير 
  . ويسير األخير بعد ذلك في طريقه إلى وادي الجرف فوادي صقرير

                                                 
 ٢٤٠ة صح ٢٠٠٢ب ط١بالدنا فلسطين٬ ج: مصطفى الدباغ )١(

 وياقوت الحموي في معجم البلدان � ٥٥٣كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
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متــرًا  ٬٧٥ وترتفــع )١(دونمــاً  ٤٥٩٣مســاحة أراضــي عبــدس حــوالي  رتقــد :المســاحة
  عن مستوى سطح البحر 

فكانـــت مبنيـــة مـــن الطـــين٬ ســـقوفها مـــن الخشـــب وســـيقان الـــذرة  :ا بيـــوت القريـــةأمـــ
تغطيهـا طبقــة سـميكة مــن الطـين المخلــوط بــالقش والتـبن ـ أزقتهــا ضـيقة ـ توســعت 

  . مبانيها في اتجاهات الشمال والشرق والغرب
نســمة ووصــل عــددهم  ٦٢٦م حــوالي ١٩٤٨كــان عــدد ســكان القريــة  :عــدد ســكانها

  . نسمة ٣٩٩٢م ١٩٩٨سنة 
  : أعمال السكان

طينيـــة  فتربتهـــااشـــتغل أهـــل القريـــة بالزراعـــة بســـبب خصـــوبة أرضـــها  :الزراعـــة -١
وبسبب توفر المياه مـن . تربتها طينية رملية فإنجنوبها الغربي  اخصبة ما عد

ســنويًا وتــوفر الميــاه مــن اآلبــار  ٣٠ ســم٤٠األمطــار الشــتوية التــي تبلــغ حــوالي 
ـ باإلضافة إلـى البصـل والبطـيخ مح وشعير وذرة السكان الحبوب من قلذا زرع 

والتـــين٬ ويصـــدر الفـــائض إلــــى  والحمضـــيات وأشـــجار العنـــب واللـــوز والزيتـــون
ويقــوم بعــض الســكان برعــي الماشــية واألغنــام وأنــواع . أســواق المجــدل أو يافــا

أخرى من الحيوانات ـ وفي أثناء الحرب العالمية الثانية عمل معظم الرجال في 
  . لجيش اإلنجليزيمعسكرات ا

  :أسماء أراضي عبدس
نسبة إلى موقع هذه القطعة من : الشرقية
  القرية

  جزء من أربعة: الربع)١(

  شديدة الطول: الطوال  نسبة لشخص معين: رستم
ربمــا أنهــا كانــت تــزرع قطنــا فــي : القطــنالكـــرب٬ وبالنســـبة لـــألرض تكـــون : الغمـــة

                                                 
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة  )١(

  .١٥٠-١٤٩ص أسماء أراضي قرى لواء غزة :محمود حسين )١(
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  العصور القديمة  ضيقة كثيرة الماء
  ثلة بها خربة: ظهرة العقد  واد يؤدي إلى البركة: كةوادي البر 
قــــــد تكــــــون نســــــبة إلــــــى شــــــجرة : الجميــــــزة

  الجميز المعروفة
  أرض طينية ثقيلة: السالقة

األرض كثيرة الزبل وعطن : العطن  أرض مستوية كثيرة النبات: المراح
  الغنم مرابضها

 )٢(صــافي لــةعائ الشــرقية وبهـا: عـائالت عبــدس وحاراتهـا تتقســم عبـدس إلــى حـارتين
هـا إمـام المسـجد وكـان فيكـان يـدرس  أهليـةوبهـا مدرسـة  وعائلـة حمـاد أحمـد٬عائلة و 

مــن الغــالل كــأجر ســنوي ـ والحــارة الغربيــة وبهــا  راتبــهمــن أهــل الســوافير يتعــاطى 
شحادة ـ وتنتمي هذه العائالت لجد واحد٬ وفي  ٬عبد الرحمن ـ عبد الهادي: عائالت

سويدان٬ ثـم عائلـة هنيـة وأصـلها وعائلة يف أتت من عمان٬ جنوبها عائلة عبد اللط
ويقال إن معظـم السـكان قـدماء مـن . اضي وهي مصرية األصلفمن غزة٬ وعائلة ال

عهــد الرومــان لــذا يقــال عــنهم أنهــم أروام أســلموا بعــد الفــتح اإلســالمي لهــذه الــديار٬ 
ف ـ ويفطـر فيـه ولكل حارة ديوان يتسامر فيه الرجال فـي المسـاء٬ ويحـل فيـه الضـيو 

  . الرجال في رمضان حيث يحضر كل منهم طعامه من بيته
قبـل يـومين مـن نهايـة الهدنـة األولـى وصـلت عبـدس  :احتالل عبدس وترحيل أهلها

مجموعــة مــن أفــراد الجــيش المصــري وعســكرت علــى تبــة فــي الجهــة الغربيــة للقريــة 
امها فـي اليـوم على الطريـق بـين جـولس ومسـتوطنة نقبـا وقبـل أن تـتم اسـتحك تشرف

 فتعطلت عن السير عليها النار طلقأُ الهدنة عبرت قافلة صهيونية  )١(األول النتهاء
ت الســــماء بنيــــران اءأضــــو فجـــاءت نجــــدات إســــرائيلية هاجمــــت القــــوة المصــــرية لــــيال 

وخســر . المــدافع والصــواريخ وصــمد الجــيش المصــري رغــم ضــخامة القــوة المهاجمــة

                                                 
 .٥٥٣كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
 صهيوني عن احتالل القريةبني مورنس الصهيوني المؤرخ ال )١(
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ه الفالوجـة٬ فهـاجر سـكان القريـة فـي صـباح اليـوم معظم أفراده وانسـحب البـاقون تجـا
ــــام الجــــيش ال ــــك اليــــوم ق ــــالي٬ وفــــي ذل مــــن طــــرد  مصــــري بهجــــوم مضــــاد تمكــــنالت

اإلســرائيليين مــن بيــت عفــا وعبــدس٬ غيــر أنهــم انســحبوا فــي نهايــة ذلــك اليــوم دون 
قــاموا علــى أ٬ و ٨/٩/٤٨مبــرر وفقــًا ألوامــر مــن القيــادة العليــا واحتلهــا الصــهاينة فــي 

جهــــاز اإلحصــــاء المركــــزي  ولكــــن. م١٩٤٨ها مســــتعمرة مركــــاز شــــابيرا ســــنة أرضــــ
الفلســطيني يـــذكر أن معركــة شرســـة دارت بـــين ســريتين مـــن الجــيش المصـــري التـــي 

فـي  فشـلأن لـواء جفعـاتي  مـع العلـمو . ترابط في القريـة وبـين العصـابات الصـهيونية
اســتطاع توســيع رقعــة  تصــال بــالقوات اإلســرائيلية فــي النقــب إال أنــهتنفيــذ هدفــه باإل

 لســـــتقالرب اإلحـــــتـــــاريخ  )١(وجـــــاء فـــــي. ســـــيطرته جنوبـــــا فاحتـــــل كثيـــــرًا مـــــن القـــــرى
م ٨/٧/١٩٤٨ ةالصــهيوني أن الكتيبــة الثالثــة مــن لــواء جفعــاتي هاجمــت عبــدس ليلــ

ــ تفاشــتبك منتشــرتين هنــاك انتهــت بتطهيــر الموقــع فــي  امــع ســريتين مصــريتين كانت
غنمــوا بعـــض يتـــا بيــت عفـــا وعــراق ســـويدان و ر الصــباح٬ وســـقطت فــي الفتـــرة ذاتهــا ق

 ١٠/٧سـتعادة القريـة فـي إثم حاولت القـوات المصـرية . المعدات العسكرية المصرية
أن ) ســـتقالل اإل( إال أنهـــا أخفقـــت وتكبـــدت خســـائر فادحـــة وأضـــاف تـــاريخ حـــرب 

عبدس كان نقطة تحول فـي مسـيرة جفعـاتي إذ ترتـب عليـه أن القـوات في نتصار إلا
مــع أن الكاتــب المصــري محمــد عبــد  ة لــن تنســحب مــن أي موقــع احتلتــهاإلســرائيلي

إال أن القــــــوات المصــــــرية  ١٠/٧المـــــنعم يقــــــول أن عبــــــدس اســــــتعيدت فـــــي عمليــــــة 
لتعرضــها لنيــران صــادرة مــن المنطقــة الشــرقية ثــم فشــلت منهــا نســحاب اضــطرت لإل

 ري آخــر أن القريــةصــوجــاء فــي مصــدر م ١٢/٧/٤٨محاولــة ثانيــة الســتعادتها فــي 
وجـاء فـي مـذكرات . تفاقيـة الهدنـةخـرق إل ذاوهـ ١١/٦هوجمت في بداية الهدنـة فـي 

فـــي اليـــوم األول للهدنـــة : جمـــال عبـــد الناصـــر الـــذي كـــان ضـــابطا فـــي ذلـــك القطـــاع

                                                 
ومــذاكرات جمــال عبــد  �ســتقالل الصــهيوني ـ محمــد عبــد المــنعم الكاتــب المصــري حــرب اإل )١(

 حتالل عبدسإالناصر عن 
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ولكــن يعتقــد أنهــا ظلــت فــي أم ال كر هــل احتلوهــا ذتحــرك العــدو تجــاه عبــدس ولــم يــ
  . م٩/٧/١٩٤٨-٨أيدي المصريين حتى هجوم 

التـاريخ أصـبح أهـل عبـدس الجئـين مشـردين فـي مخيمـات ومـدن ومنذ ذلـك 
  .قطاع غزة والضفة الغربية وفي الشتات حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم
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  قرية القسطينة

ـ ويبـدو مـن اسـمها أنهـا رومانيـة األصـل  لَ دَ بمعنى عَ  طَ سَ من فعل قَ  :القسطينة لغة
رقعة أرض مرتفعة من )١(مترا في  كيلو ٣٨غزة وتبعد عنها حوالي  شرق تقع شمال

الســهل الســاحلي الفلســطيني مســتوية فــي معظمهــا ـ تقــع علــى الطريــق العــام بــين 
المجدل في الجنوب وطريق القدس ـ يافا وقد أشار إليها الرحالـة الشـامي المتصـوف 
ــــامن عشــــر  ــــة فــــي أواســــط القــــرن الث ــــذي زار المنطق مصــــطفى البكــــري الصــــديقي ال

  . ه مر بالقسطينة أثناء توجهه إلى المسميةالميالدي حيث ذكر أن
تعبيا٬ ومن الشـمال  )٢(يحدها من الشرق أراضي تل الترمس ومستعمرة بيار

أراضــي قريــة ياصــور٬ ومــن الغــرب أراضــي البطــاني الشــرقي وبيــت دراس والســوافير 
وتبعــد عنهــا حــوالي ثالثــة الصــغيرة الشــمالي ومــن الشــمال الشــرقي أراضــي المســمية 

وقـد أقـام البريطـانيون مطـارًا  الشـرقي ت ـ  ومـن الجنـوب أراضـي السـوافيركيلـو متـرا
وفيـا علــى بعـد ثالثــة كيلـو متــرات إلـى الجنــوب الغربـي مــن تعسـكريًا يعـرف باســم بير 

وبالنســبة لآلثــار التاريخيــة فيوجــد . القريــة أمــا بيــوت القريــة فكانــت مبنيــة مــن الطــوب
  آثار قديمة  ة بهاغتسمى خربة برد في أراضي القرية خربة

دونمــا تســرب  ١٢٠١٩تقــدر مســاحة أراضــيها بحــوالي  :مســاحة أراضــي القســطينة
دونمــا  ٤٤٦األوديــة٬ و دونمــا للطــرق  ٣١٧دونمــا٬ و ٣١٣٥للصــهاينة منهــا حــوالي 

  .دونما بورا ٥٢٥مشاعا٬ 
  : فهي القسطينةأما أسماء قطع أراضي 

  خربة: بردغة )١(  وقف لخليل الرحمن: البصة
                                                 

 بالدنا فلسطين ـ الرحال مصطفى البكري الصديقي ٢٠١ب صفحة ١مصطفى الدباغ ج )١(
كتاب كي ال ننسى ص  لخالدي فيوليد ا �أجندة منظمة التحرير الفلسطينية / فلسطينذاكرة  )٢(

٥٦٥ . 
  .١٦٣- ١٦٢ص أسماء أراضي قرى فلسطين :محمود حسين )١(
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  روضة واسعة: البحيرة  تكون اسم بطن لقبيلةقد : مريقد
  من جرش الحبوب: الجراش  وقف لجامع القرية: قطعة الجامع
  شرق القرية : الحكر الشرقي

  لخليل الرحمن  اً وقفكانت 
  كسار النيار تكسر النير لصالبتها

    جنوب القرية٬ وقف: الحكر القبلي
    شمال القرية٬ وقف: الحكر الشمالي

    نسبة إلى قبيلة : يالهند الغرب
 ١٠٣٢م حــوالي ١٩٤٨ســنة  )١(بلــغ عــدد ســكان القســطينة :عــدد ســكان القســطينة
يعودون بأنسابهم إلى حوران . نسمة ٦٣٤٠م حوالي ١٩٩٨نسمة وبلغ عددهم سنة 

عائلــة العثامنــة ـ عائلــة : وأشــهر عائالتهــا٬ مــن أصــل مصــريوالمجــدل وبعضــهم 
  الحوراني خريس ـ عائلة الحبلة ـ عائلة ريان ـ

  : أعمال السكان
لــوفرة األمطــار الشــتوية وخصــوبة  )٢(قتصــادهمإ كانــت عمــاد حيــاتهم و  :الزراعــة -١

قمـــح  مـــن فكـــانوا يزرعـــون الحبـــوب. األرض وتنوعهـــا وحفـــر العديـــد مـــن اآلبـــار
كــــالتين : وشــــعير وذرة والخضــــار كالبنــــدورة والباميــــة واللوبيــــا وأشــــجار الفاكهــــة

وتعــد الحمضــيات مــن أهــم محاصــيل هــذه . ونوالعنـب والمشــمش والخــوخ والزيتــ
القريـــة وتصـــدر إلـــى الخـــارج وتقـــدر مســـاحة األراضـــي المزروعـــة بالحمضـــيات 

دونما ومساحة األراضي التي تـزرع حبوبـًا  ٧٧م دونما وبالبساتين ٢٣٥حوالي 
  .دونما ٥٢٥األراضي البور ب  ر مساحةدقوت ٧٣١٧حوالي 

ز واألبقــار والجمـال والحميـر والبغــال األغنـام والمـاع :تربيـة الحيوانـات وأهمهــا -٢
 . والدواجن ـ خاصة األوز حيث يربى على نطاق واسع لكثرة المستنقعات

                                                 
 مصدر سبق ذكره � فلسطينذاكرة  )١(
 .٥٦٥ص كي ال ننسى مصدر سبق ذكره: وليد الخالدي )٢(
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عمل بعض السكان عماال في معسكرات الجيش اإلنجليزي٬ كما عمل البعض  -٣
 حالقة أو غيرها الجارة أو نالبقالة أو ال محالاألخر في 

في جنوب شرق م ١٩٣٦ابتدائية سنة  تأسست في القرية مدرسة :التعليم في القرية
 ١٦١م حـوالي ١٩٤٥تشترك فيها مع قرية تل الترمس بلغ عدد طالبهـا سـنة القرية 

  . طالبا يعلمهم أربعة معلمين تدفع القرية رواتب ثالثة منهم
  "تتشابه مع عادات معظم أهالي قرى فلسطين" :عادات أهل القرية

ختــار العـروس اآلبــاء واألمهــات ي )١(يـتم الــزواج فــي سـن مبكــرة :فــي الــزواج  - أ
وبعد ) اليةعوكانت المهور (ون من أهل الحسب ويحددون مهرها بحيث تك

الموافقة توزع الشيكوالته أو التمـر أمـا الشـبكة فهـي عبـارة عـن ثـوب فالحـي 
وقبــل يــوم الفــرح يحيــي أهــل العــريس بمشــاركة أهــل القريــة . وتنــورة وشاشــية

لعرس تزف العروس على ظهر فـرس وم ار والدبكة ثالثة ليالي وفي يمالسا
وقبل ذلك ُيزف العريس إما علـى فـرس أو مشـيا . ل في شوارع القريةمجأو 

ثـــم يقومـــون بإحضـــار . مءهـــعلـــى األقـــدام الرجـــال فـــي المقدمـــة والنســـاء ورا
  . العروس إلى بيت عريسها

يشــارك رجــال القريــة فــي تشــييع الجنــازة ويتنافســون فــي عمــل  :وفــي العــزاء  - ب
اء ثالثــة أيــام تقــدم فيهــا القهــوة للمعــزين عــز هــل الميــت ويســتمر الالواجــب أل

وفي اليوم الثالث يذبح أهل الميت شاة أو عجال . وتتلى آيات القرآن الكريم
 إلطعام أهل القرية 

منذ سـنوات عديـدة  لمناوشات بين الفلسطينيين والصهاينةبدأت ا :نضال أهل القرية
نتــداب وامــتالكهم األراضــي بمســاعدة ســلطة اإلالمهــاجرين اليهــود عــدد بسـبب ازديــاد 

التـي وقعـت المعـارك فـي الكمـائن و  نصـبوقد اشترك أهل القسطينة في . البريطاني
وحتـى . بيت دراس والمسمية وعراق سـويدان حول على الطرق ضد قوافل الصهاينة

                                                 
 .شفويةلمن الروايات ا )١(
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. الصــهاينةان القتــال فـي غيــر صــالح ز يــمبعـد دخــول الجيــوش العربيــة فلسـطين كــان 
الهدنـة بقـرار مـن  )١(ضغطوا على بريطانيا وأمريكا والـدول األوروبيـة لتفـرض ولكنهم

زدادت قــوتهم وأســلحتهم مــن هــذه الــدول إوبعــد الهدنــة . وتــم لهــم ذلــك مجلــس األمــن
ـــبالد التـــي يســـيطر عليهـــا  ـــًا نحـــو ال ـــواء جفعـــاتي جنوب ـــدم ل ـــالهجوم حيـــث تق ـــاموا ب فق

-٨األولـــى والهدنـــة الثانيـــة فـــي  المصـــريون وخـــالل األيـــام العشـــرة التـــي بـــين الهدنـــة
قريـة وعلـى منطقـة واسـعة ـ  ١٦م نجـح هـذا اللـواء فـي اإلسـتيال علـى ١٨/٧/١٩٤٨
هم جنوبًا إلى غزة بأمر من قائد اللواء شـمعون فيـدال اسـتنادًا و سكانها وطرد وار وهجّ 

وكانــــت خطـــة دالــــت قــــد أتـــت علــــى ذكــــر قريــــة . إلـــى بــــالغ عســــكري صـــدر الحقــــاً 
  . حتاللهاإيهدف لواء جفعاتي كان ى التي القسطينة ضمن القر 

المبعثـرة فـي المكـان ألن  )٢(لم يبق مـن القسـطينة سـوى حطـام المنـازل :القرية اليوم
ـــدققون فـــي . دمروهـــا بعـــد احتاللهـــا الصـــهاينة ـــذين ي ـــاحثين ال وقـــد زار فريـــق مـــن الب

شـر الوضع الـراهن للقـرى المهجـرة فوجـدوها مغطـاة باألعشـاب والحشـائش البريـة وانت
وال زالت الطريق غير المبعـدة التـي تمـر مـن وسـط القريـة . في المكان شجر الجميز

  .أشجار الكينا غطيهوتوالمكان أيضًا موجودة 
جـــاءوا مـــن ألمانيـــا وأوروبـــا مســـتعمرة كفـــار  ونمهـــاجر  صـــهاينةأقـــام  :المســـتعمرات

ـــاموا مســـتعمرة هـــاعروغوت ســـنة ١٩٣٩فـــاربورغ ســـنة  ـــم أق ـــة ث م جنـــوب غـــرب القري
م جنـوب غـرب القريـة وسـميت بـذلك ١٩٥٠اسـيم ومسـتعمرة أفيغـدور ر م وكفا ١٩٤٩

  . إكراما لجالية لوس أنجلوس الصهيونية التي تدعمهم
حتــى اآلن  ١٩٤٨ســنة  ذردين الجئــين منــشــوهكــذا أصــبح أهــل القســطينة م

  .قطاع غزة والضفة ينتظرون العودة مخيماتيعيشون في 

                                                 
 مصادر صهيونية٬ المؤرخ بن موريس حول احتالل القسطينة  )١(
  .ئق النكبة الفلسطينية اإللكترونيوثاموقع  )٢(
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  ايقرية كرت

وقـد يكـون أصـل الكلمـة مـن نفـس األصـل الـذي اشـتقت منـه  .ا تعني القوةيكلمة كرت
رومانيــة ســميت باســم قريتــا كمــا )١(كــان فــي موقــع القريــة قــديما قريــة ". كلمــة كراتيــه

ا هـأن: وهنـاك روايـة ضـعيفة. يقول المـؤرخ العربـي يـاقوت الحمـوي فـي معجـم البلـدان
ا علــى مكــان ســميت نســبة البنــة الملكــة هيالنــة وكــان اســمها كرتــه اتخــذت لهــا قصــر 

  "ايسم إلى كرترف اإلمرتفع في القرية ثم حُ 
قلعــة صــليبية أو رومانيــة ســميت  )٢(ومــن المؤكــد أنــه كــان فــي موقــع القريــة

باســم غــاالتي وهــي مــن الحصــون التــي اســتولى عليهــا صــالح الــدين قبــل انطالقــه 
  .لمحاربة الصليبيين

٬ وتتبــع لــواء الـو متــر كي ٢٩ا شــمال شــرق غـزة وتبعــد عنهــا حــوالي يــتقـع كرت :الموقــع
٬ ومـن اً يحدها من الجنوب أراضي الفالوجة وتبعد عنها حوالي كيلـو متـرا واحـد. غزة

الشـــرق أراض حتـــا والفالوجـــة ومـــن الغـــرب أراضـــي عـــراق ســـويدان وبيـــت عفـــا ومـــن 
  الشمال أراضي السوافير الشرقية

تقـع علـى طريـق الفالوجـة ـ المجـدل ـ بيـت جبـرين ـ الخليـل٬ ويمـر بطرفهـا 
الجنوبي الغربي وادي المفرض القادم من الفالوجة مما أكسـبها قـوة دفاعيـة كمـا يـدل 

  ). كما سبق ( على ذلك اسمها اليوناني الذي يعني القوة 
نــزل بهــا الســلطان الناصــر محمــد بــن قــالوون فــي طريقــه لمحاربــة المغــول 

فـي : المقريزيالذين كانوا قد عبروا نهر الفرات بجيش قوامه مائة ألف مقاتل ـ وقال 
مـن جمـالهم  اً كثيـر  ونفقـتسالت األودية وأتلف السيل كثيرًا من أثقال العسـكر  "قريتا"

  سد األفق وحجب أشعة الشمس  دب ذلك جراقثم أع

                                                 
 ياقوت الحموي في معجم البلدان  )١(
 ٥٦٨كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
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التـي البنيـة  أهمهـا بْ رَ توجـد فـي أراضـيها كثيـر مـن الِخـ :المعالم األثرية فـي القريـة
أنقـاض : تحتوي على آثار كثيرة منهـاو تعود إلى أيام الرومان والصليبيين والمماليك 

مباني وصهاريج مهدمة وقطع معمارية خاصة فـي موقـع القريـة والتـي كانـت تعـرف 
  " .بالنقش"أيضًا 

 ٣٥٠دونمـا منهـا  )١(١٣٧٠٩ا بحـوالي يـتقدر مساحة أراضـي كرت :مساحة أراضيها
ـــة والطـــرق٬  ـــة كانـــت و دونمـــا لألودي اال تســـع عمرانهـــا شـــمامبنيـــة مـــن الطـــين٬ و القري

   .بمحاذاة طريق المجدل ـ الفالوجة
  :أما أسماء أراضيها فهي

  لزراعة الشعير فيها: موارس الشعير  نسبة لبنات الشومر: الشومرة
  مقطوعة لشخص: ملكانة  أرض بين تلتين: شعب القاضي

  يحيط بها المياه: الجزاير  أرض منبسطة: السطح
  اسم قبيلة : السبعة  من النحت: المسحول

  ما يرسبه الوادي على الجوانب: لحيل  من العمار أو نسبة لقبيلة: رالعماي
  من البناء: العمادي  العدد خمسة: الخمسة

  نسبة إلى عائلة: الهنداوي  سبق ذكرها: شعب عوض
  مصب النهر: اسعيد  تدل على القلة: الغيظة
  مساحة : القرا ريط  خربة : البنية

نســــمة وأصــــبح  )٢( ١٩٤٨حــــوالي  م١٩٤٨بلــــغ عــــدد ســــكان كريتــــا ســــنة  :الســــكان
  نسمة  ٩٧٥٩م ١٩٩٨عددهم سنة 

: لــوعائلــة الخالــدي وعائلــة المغــاري ـ وعائلــة الح: أكبــر هــذه العــائالت :عائالتهــا
. ـ وعائلـة فيـاض ديـر غسـان مـناسـنة وأنهـم قـدموا سغيقولون أن نسبهم يعـود إلـى ال

                                                 
 م١٩٩٨ـ إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  فلسطينذاكرة  )١(
 مصدر سبق ذكره: فلسطينذاكرة  )٢(
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الــتالوي ـ  أبــو لمضــي ـ: ا عــدد مــن العــائالت ذات أصــول مصــرية هــيوفــي كرتيــ
  الشاعر ـ أبو ناجي ـ السالمي ـ أبو سعدة ـ بدر

نتــــداب البريطــــاني كمــــا ســــكنت القريــــة فــــي أواخــــر الحكــــم العثمــــاني وأوائــــل عهــــد اإل
أبو عيشة ـ شـعفوط ـ سـالمة ـ أبـو خـريس ـ : عائالت جاءت من القرى المجاورة هي

ختـاران أحـدهما مـن آل وألهل القرية م. (ـ مكاوي ـ أبو عبيد ـ الدريقيحمد ـ أبو سل 
٬ يؤكــد آل الخالــدي أنهــم ليثيــون قــدموا إلــى كرتيــا )لخالــدي واآلخــر مــن آل المغــاريا

-من وادي موسى٬ وأنهم يرجعون فـي نسـبهم إلـى الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب
مصـطفى  ٬ ويؤكد ذلك٬١ وأن لديهم وثيقة تؤكد هذا النسب الشريف-رضي اهللا عنه

ـ ى فــي وادي موســ بون إلــى بنــي الليــثا ينتســيــهــل كرتإن معظــم أ :فيقــول ٬الــدباغ
  . وبعضهم من أصل صليبي أو مصري

م كـــان عـــدد طالبهـــا فـــي ١٩٢٢ا مدرســـة ابتدائيـــة ســـنة يـــأنشـــئت فـــي كرت :التعلـــيم
طالبــا مــوزعين علــى خمســة  ١٢٢منتصــف األربعينيــات مــن القــرن الماضــي حــوالي 

والقريـة تتبـع فـي . اثنـين مـنهم فصول يعلمهم ثالثة معلمين يدفع أهل القريـة مرتبـات
  . جميع شئونها اإلدارية والتعليمية والتجارية الفالوجة المجاورة لها

  :أعمال السكان
لخصـــوبة واتســـاع أراضـــيها : هـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم أهـــل القريـــة :الزراعـــة -١

مــن قمــح : الحبــوب: وتــوفر الميــاه مــن األمطــار الشــتوية ومــن اآلبــار فكــانوا يزرعــون
البطيخ والشمام والبندورة والبامية والخيار ـ وأشجار : وذرة والخضار بأنواعهاوشعير 
وكـانوا . كالتين والعنب والحمضيات والخـوخ والمشـمش والزيتـون وغيـر ذلـك: الفاكهة

  .ايتطحنة أنشأها أحد أبناء غزة في كر يطحنون الحبوب في م
  :السكان قبيل النكبة نضال

                                                 
 .ة اإلسالمية بغزةلخالدي٬ أستاذ التاريخ في الجامعايونس خالد . مقابلة مع د -  ١
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الهم٬ فقــد شــاركوا فــي كثيــر مــن المعــارك مطمئنــين لقــوة رجــ كرتيــاكــان أهــل 
التــــي دارت حــــول الســــوافير أو بيــــت دراس كمــــا شــــاركوا فــــي نصــــب الكمــــائن وزرع 

 )١(القوافل الصهيونية يلحقون بها بعض الخسائر منهااأللغام على الطرق التي تمر 
مجــــئ عــــدد ال بــــأس بــــه مــــن المتطــــوعين مــــن اإلخــــوان : وممــــا زاد مــــن اطمئنــــانهم

تبــاع أحمــد عبــد العزيــز ـ ومــن أتبــاع الزاويــة الصــوفية التــي يرأســها المســلمين مــن أ
ـــو العـــزايم الـــذي قـــدم للجهـــاد بنفســـه باإلضـــافة إلـــى دخـــول الجـــيش  الشـــيخ محمـــد أب

لحمايتهـا مـن . مواقع حصينة في المنطقة بقيـادة سـيد طـه هالمصري فلسطين واتخاذ
  . ح النقبالصهاينة الذين كانوا يركزون على المنطقة باعتبارها مفتا

المنطقة المحيطة بالقرية خـالل العشـرة أيـام  فينفذ لواء جفعاتي عمليتين  :حتاللاإل
حاول في العمليـة الثانيـة السـيطرة علـى المنطقـة للوصـول وفد بين الهدنتين٬  الواقعة

بعـض  )٢(حـتاللإلى منطقة النقـب إال أنـه لـم يحقـق هـذا الهـدف غيـر أنـه نجـح فـي إ
فقــد احتلهــا  بــين هــذه القــرىا مــن يــت٬ وكانــت كر د أهلهــا منهــااألراضــي والقــرى وتشــري

م قبــل دخــول الهدنــة الثانيــة حيــز التنفيــذ وذلــك اســتنادًا ١٧/٧/١٩٤٨الصــهاينة فــي 
  . ستقالل المزعومحرب اإلتاريخ إلى 

المغـــاوير  )٣(شـــاركت فـــي الهجـــوم الكتيبـــة الثالثـــة مـــن لـــواء جفعـــاتي وكتيبـــة
شـتباكات ضـارية إحـتالل القريـة بعـد حـدوث إنـت مـن التاسعة في اللواء المدرع وتمك

تعطـل كثيـر بسـبب رية ـ ولم تنجح هذه القوات في الهجـوم المضـاد صمع القوات الم
روايــــة ( مــــن دبابــــاتهم بفعــــل أســــلحة الصــــهاينة الحديثــــة وتوقــــف الزحــــف المصــــري 

ا فــي المنطقــة التــي عرفــت يــتيــت القــوات المصــرية مرابطــة خــارج كر وبق) الهاجانــاه 
  .اسم جيب الفالوجةب

                                                 
 .اإللكترونيوثائق النكبة الفلسطينية موقع  )١(

 ايكتاب تاريخ حرب االستقالل الصهيوني عن احتالل كرت: مصادر صهيونية )٢(
 ايمن روايات الهجاناه والمؤرخ الصهيوني بن موريس عن احتالل كرت: مصدر صهيوني آخر )٣(
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خالل معارك النقب األولى قامت فرقة : وهناك مصدر صهيوني آخر يقول
ا بعـد أن عجـزت عـن احتاللهـا يـتصـهيونية بقيـادة دايـان بـاحتالل كر من الكوماندو ال

أمـا جيـب الفالوجـة فقـد . بهجوم مضـاد اقبل ذلك وقد فشل المصريون في استرجاعه
فــي  مــع إســرائيل لهدنــة التــي وقعــت عليهــا مصــراحتلــه الصــهاينة بمقتضــى اتفاقيــة ا

  م ٢٤/٢/١٩٤٩
المجـاورة وقـاتلوا  )١(ا لجـأ أهلهـا إلـى الفالوجـةيـحـتالل كرتإبعـد  :حـتاللالقرية بعـد اإل

فيها مع الجيش المصري ومع أهـل الفالوجـة وتمكـن الجميـع مـن صـد كـل الهجمـات 
ألهــالي المحاصــرين وخــرج ا) كمــا ســبق(حتــى تــم تســليمها لهــم باتفاقيــة . الصــهيونية

 ذهــب إلــى الضــفة والكثيــر مــنهمالجــيش المصــري إلــى غــزة  بعــد خــروجفــي الفالوجــة 
  واألردن  الغربية

م ومســـتعمرة ١٩٥٠ات مـــأقـــام الصـــهاينة علـــى أرضـــها مســـتعمرة قومي :المســـتعمرات
ثـــم . وال زالـــت أنقاضـــها موجـــودة حتـــى اآلن منازلهـــا م بعـــد أن دمـــروا١٩٥٦نيهـــورا 

  .لزراعةاستغلوا أرضها ل
وهكذا أصـبح أهـل كرتيـا الجئـين مشـردين فـي مخيمـات قطـاع غـزة والضـفة 

   .حتاللها وحتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهمإوفي الشتات منذ 
  

                                                 
 .يئق النكبة الفلسطينية االلكترونوثاموقع  )١(
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  قرية المحرقة 

والحارقـة مـن .  من الحـرق وهـو النـار٬ ومـاء حـّراق أي شـديد الملوحـة :المحرقة لغة
  .اسم المحرقة في الماضي المشيرفة النساء التي تكثر سب جاراتها وكان

كـان  هأنـ: أما عن سـبب تسـميتها بالمحرقـة فيقـول الحـاج سـعدي المشـهراوي
يسكن فيها قبل أهلها الحـاليين أنـاس مغتـربين قامـت تركيـا بـإجالئهم وٕاحـراق بيـوتهم 
وذلــك فــي أوائــل القــرن العشــرين وســلمتها لجيرانهــا وهــم آل المشــهراوي والــذين كــانوا 

  .ادونم١٤٠٠٠واسعة في قضاء السبع تقدر بـ  )١(راضييملكون أ
كانــت أراضــي المحرقــة فــي العهــد المملــوكي وقفــا علــى الربــاط المنصــوري 
بغــزة والــذي كــان يســمى خــان الزيــت ويقــع مكــان عمــارة أبــو رحمــة فــي شــارع عمــر 

  .وعلى الصخرة المشرفة في القدس �المختار 
أي أنها كانت تابعـة (جفتلك أن قريتهم كانت أراضي / ويقول الحاج سعدي

وبعــد ذلــك اشــترى كثيــر مــن .  للســلطان عبــد الحميــد الــذي منحهــا لــبعض أبنــاء غــزة
  ).الناس من غزة بعض األراضي من البدو الذين كانوا يعيشون في المنطقة

يحدها من الجنوب٬ آل عياد والزريقي٬ ومن الشـرق٬ الطـالق والعقبـة  :موقع القرية
ل الشرقي أراضي الكوفخة٬ ومن الشمال أراضي هوج وعـرب وأبو عيدة٬ ومن الشما

  .العّر٬ وأراضي بيت حانون٬ ومن الغرب أراضي غزة
توجـد فـي أراضــي المحرقـة خربـة زحليقيــة٬ وخربـة الرسـوم تحتويــان  :المعـالم األثريــة

  .على أرضية من الفسيفساء وصهاريج وبقايا قطع من المرمر والخزف
توســعت مــؤخرا فــي مــوازارة  -)٢(علــى شــكل مســتطيل -تقــع ضــمن لــواء غــزة :القريــة

الطرق المؤدية إلى الطريق العام حيث تربطهـا عـدة طـرق بـالقرى المجـاورة وبطريـق 

                                                 
  .مقابلة مع الحاج سعدي منيب المشهراوي/  من التاريخ الشفوي )١(
  .م٢٠١٠سنة  ٢٧٩صفحة  ٢٠٠٢ط  ٥١بالدنا فلسطين ح -مصطفى مراد الدباغ )٢(



- ۱٤۰  - 
 

كـان فيهـا مسـجد ومدرسـة ابتدائيـة .  دونمـا ٢٩٠ومسـاحة القريـة .  غزة السـبع العـام
وبهـــا أيضـــا عـــدد مـــن  -طالبـــا ٦٠م بلـــغ عـــدد طالبهـــا حـــوالي ١٩٤٥أنشـــئت عـــام 

  .تاجر وبئر مياه يعمل بمضخةالم
دونــم ويمــر بهــا وادي القصــيبة الــذي يفصــل بــين ٤٨٥٥حــوالي  :مســاحة أراضــيها

  .  قضاء غزة وقضاء السبع
  :أما أسماء أراضيها فهي

  الشعب مسيل من الماء٬ النور الزهر:    شعب النور
  أرض واسعة العرض:    العريض
  مساحة واسعة:      الحوش

  الغصين نسبة ألول:    الغصينيات
  بيت واسع:    )١(البايكة
  ربما من القصب:      القصبة
  بيضاء قليلة النبات:      الشهبا
  .أرض طيبة:      الرابية

نســمة وبلــغ عــددهم  ٦٧٣م حــوالي ١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان المحرقــة عــام  :الســكان
-ضـــاهر-الفيـــومي-المشـــهراوي:  نســـمة وأشـــهر عائالتهـــا ٤١٦٢م حـــوالي ١٩٩٨
أكبرهــــــا عائلــــــة /  المينــــــاوي-القطــــــاع-خضــــــير-بيطــــــارال-عبــــــدالعال�جحــــــا -وادي

محمــــد عثمــــان المشـــهراوي وهاشــــم درويــــش : )٢(وكــــان أشــــهر مخاتيرهـــا. المشـــهراوي
عاش أهل المحرقة في محبة وتعاون كـأنهم أسـرة واحـدة .  المشهراوي وقاسم ضاهر

  .وكذا مع البدو المجاورين لهم

                                                 
  .١٨٢-١٨١فلسطين صأراضي  :محمود حسين )١(
  .الحاج سعدي المشهراوي: مصدر شفوي سبق ذكره )٢(
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  :  أعمال السكان
الحبـوب مـن قمـح : م أهـل المحرقـة وأهمهـاالزراعة هي العمل الرئيس لمعظـ    

ثـم تربيـة المواشـي  �وشعير وذرة وأشجار التين والعنـب واللـوز٬ والخضـار بأنواعهـا 
  .واألغنام والحمير للعمل في الزراعة والنقل

ال بــد أن نعــرف أن الميــاه فــي المحرقــة كانــت شــحيحة حيــث افتقــرت إلــى و 
ه تسعون مترًا وكان الناس ينشلون الماء اآلبار فلم يكن في القرية إال بئر واحد عمق

منـــه بالحبـــل والـــدلو٬ ثـــم أعـــاد تطـــويره محمـــد الفيـــومي وقـــام األهـــالي بحفـــر بئـــر مـــع 
مضـــخة فـــي بدايـــة األربعينيـــات فتحســـنت كميـــة الميـــاه ولكنهـــا ال تكفـــي الحتياجـــات 
السـكان لـذلك كـانوا يقومـون بتخـزين ميـاه األمطـار فـي هرابـات٬ وقـد بلـغ عـددها فـي 

  .ريه حوالي خمسون هرابةالق
لم يكن في المحرقة سوق فكان أهلها يذهبون إلى سوق غزة الذي يعقد يوم 

ولكن كان فيها بعض الدكاكين وكـانوا يبيعـون إنتـاجهم مـن  -الجمعة من كل اسبوع
المحاصـــيل أو الحيوانـــات فـــي المـــدن والقـــرى المجـــاورة وكـــان فـــي المحرقـــة مطحنـــة 

  .حبوب لعائلة المشهراوي
يتعلمـــون فـــي الكتاتيـــب عنـــد المشـــايخ فـــي جـــامع القريـــة٬ ثـــم  األطفـــالكـــان  :علـــيمالت

انتقلــوا للتعلــيم فــي أحــد دواويــن عائلــة المشــهراوي ثــم فــي بيــت توفيــق البيطــار حتــى 
  . علمون فيهاتأنشئت فيها مدرسة ابتدائية فأصبحوا ي

ن لـــم يكــن فــي المحرقـــة عيــادة٬ وال مركـــز صــحي٬ بــل كـــان النــاس يـــذهبو  :الصــحة
وكـــان فيهـــا بعـــض  ٬عنـــد الســـكان اً غـــزة٬ وكـــان الطـــب الشـــعبي معتمـــد إلـــىللعـــالج 

  . الدايات التي تقوم بتوليد النساء
ــريتهم ــة واحــتالل ق فلســطين فــي  )١(اشــترك أهــالي قــرى ومــدن :نضــال أهــل المحرق

حــــتالل البريطـــاني والتســــلل الصــــهيوني٬ قامـــت ضــــد اإل يتــــالثـــورات واإلضــــرابات ال
                                                 

 المصدر السابق الشفوي )١(
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وخلــــع  ١٩٣٩م والتــــي اســــتمرت حتــــى ١٩٣٦إضــــراب وثــــورة فــــالجميع اشــــترك فــــي 
. لصــهيونيةك الحديديــة وقطــع أســالك التليفونــات والكهربــاء والتصــدي للقوافــل اكالســ

حاول الصهاينة احتالل المحرقة أكثر من عشر مـرات غيـر  ١٩٤٨وفي بداية سنة 
دفاع أنهــم فشــلوا بســبب تــوفر األســلحة مــع المــواطنين واستبســال أهــل المحرقــة فــي الــ

ولكـن بعـد مـا حـدث للجـيش المصـري عنـد دوار كوكبـا ومحاصـرته فـي . عن قـريتهم
ه مـــــن إنقـــــاذ أي قريـــــة أو مدينـــــة فلســـــطينية مـــــن الهجمـــــات نـــــالفالوجـــــة٬ وعـــــدم تمك

الصهيونية لذلك قاموا بهجوم كبير على القرية ورغم استبسال المناضلين في الدفاع 
شخصـًا مـن  ١٧وازن فـي القـوة واستشـهد لعدم وجود تـ )٢(عن القرية إال أنهم احتلوها

لـــم يـــدخل المحرقـــة بـــل أمـــد الســـكان بـــبعض  المصـــري وللعلـــم فـــإن الجـــيش(. أهلهـــا
م حيث اندفعوا من مسـتعمرة أم الجـديان وبعـد ٢٧/٨/١٩٤٨كان ذلك في  )األسلحة
ثــالث جهــات وتركــوا الجهــة الجنوبيــة  مــنا انســحبوا خارجهــا وحاصــروها هــأن دخلو 

ســوى الرحيــل خصوصــا بعــد مــا ســمعوا عــن المجــازر  داً لســكان ُبــمفتوحــة فلــم يجــد ا
  .التي حدثت في القرى األخرى

إلى المالحة٬ ثم إلى البريج ثم إلـى  اً خرجنا غرب: يقول أبو منيب المشهراوي
غـزة علمــا بــأنهم أرسـلوا الهزيــل يعــرض علينـا عــدم المقاومــة ونظـل فــي بلــدنا٬ ولكننــا 

ا قـاموا بتـدمير بيـوت القريـة٬ وأقـاموا بـالقرب منهـا وبعـد احتاللهـ. اعتبرنا ذلـك خدعـة
ــــي أرض  ســــعدعــــدة مســــتعمرات هــــي مســــتعمرة  ــــة ومســــتعمرة هــــوج ف غــــرب المحرق

  .ومستعمرة أم الجديان جهيرالغصين٬ ومستعمرة الهزيل وأبو العسل في أرض 
وهكــذا أصــبح أهــل المحرقــة الجئــين فــي مخيمــات قطــاع غــزة ومــدتها منــذ 

  .ينتظرون العودة إلى ديارهماحتاللها وحتى اليوم 

                                                 
 بني موريس حول احتالل المحرقة : يمصدر صهيون )٢(
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  المسمية الكبيرةقرية 

  .رتفاعمن جذر من سما والسمو هو اإل: المسمية لغة
تقع في السهل الساحلي الفلسطيني في منتصف الطريـق الواصـل بـين غـزة  :الموقع

ويافــا وتتفــرع هــذه الطريـــق عنــد جــولس وتمــر بالســـوافير والقســطينة وهــي المعروفـــة 
تتفـــرع هـــذه الطريـــق يمينـــا الـــى القـــدس مـــرورا بـــوادي الصـــرار  ثـــم٬ بـــالطريق الشـــرقية

فــاللطرون وتلتقــي هنــاك بــالطريق القادمــة مــن يافــا مــرورا باللــد والرملــة الــى القــدس 
وتتجه الطريق الشرقية من عند المسمية الى دوار عاقر الى رخبون فعيون قارة الـى 

ــــى بيــــت دجــــن ويافــــا ويبلــــغ طــــول الطريــــق بــــين غــــ٬وادي حنــــين زة والمســــمية ثــــم ال
كم ومن المسمية إلى القدس ٤٠-٣٥ومن المسمية الى يافا ما بين ٬ )١(كم٤٥حوالي

تــرتبط بــالقرى  ألنهــاهــذا الموقــع المتوســط أعطاهــا أهميــة اســتراتيجية ٬كــم ٥٠حـوالي 
  .والمدن بطرق عديدة

يحــــــــدها مــــــــن الغــــــــرب أراضــــــــي قريــــــــة ياصــــــــور ومــــــــن الجنــــــــوب أراضــــــــي 
ومــن الجنــوب ٬ ن الشــمال الغربــي أراضــي بشــيتوالمســمية الصــغيرة ومــ)٢(ةالقســطين

ومـن الشـمال الشـرقي ٬ الشرقي أراضي تل الصافي ومن الشرق أراضي التينة واذنبة
  .وتقع أراضي قريتي الخيمة وقزازة خلف سور مدرسة المسمية٬ أراضي قطرة

كالحـــاج أمـــين الحســـيني : فقـــد زارهـــا كثيـــر مـــن الشخصـــيات: لهـــذه األهميـــة
وزارهــــا األميــــر منصــــور آل ســــعود ٬ ونســــي عبــــد العزيــــز الثعــــالبييرافقــــه الــــزعيم الت

والمسـتر آرثــر واكهـوب المنــدوب السـامي البريطــاني والـزعيم الباكســتاني محمـد علــي 
والملــك عبــد اهللا ملــك ٬ جنــاح واألميــر ســعود بــن عبــد العزيــز يرافقــه جمــال الحســيني

  .األردن ومعه جلوب

                                                 
 ٢٠١م ص ٢٠٠٢ج ط  بالدنا فلسطين: مصطفى الدباغ )١(
  .٢٠- ١٩ص اب المسميةكت٬ عبد القادر دياب )٢(
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دونمـا اليملـك  ٢٠٦٨٧سـمية حـوالي بلغـت مسـاحة أراضـي الم: المساحة واألراضـي
  :اليهود شيئا من هذه المساحة وأهم أراضيها

  قليلة الماء:   وادي عطش
  نسبة لصوت الماء الجاري:   وادي الطبال
  تغطى بالمياه:   ارض الطبقة

  خربة:     سلوجة
  من العمار أو اسم قبيلة:     العمارة
  قليلة النبات:   الزعرورة
  اسم قبيلة أو شخص :     جبرين
  قليلة المياه:     الغفلة
  شجيرات شوكية:     النتاش
  تالل مرتفعة:     القور
  النبات والشجر ةر يكث:     المرج
  قليلة اإلنتاج:     هبلة

  زهرة النبات أو الشجر:   ابو وردة
  كل مرتفع:     البرج

  المياه كثيرة:   بركة الذيب
  أرض طينية ال حجارة فيها:   القرقيطي
  مملؤة بالمياه:     المغرمة

  من النعمة:     ناعومال
  الحصير أو البساط من النبات:   أم الحصر
  اسم امرأة:     أم عواد
  من الشدة:     حميرة
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  اسم شجرة :     جميزة
  أرض طينية ثقيلة:     السالق

  مكان قطع الحجارة :   أرض المحجر
  أرض على جانبي الوادي مما يرسبه :   لْ يَ حْ لِ وادي 

و فــي عهــد اإلحــتالل اإلنجليــزي وللعلــم فقــد تــم تســجيل األراضــي فــي الطــاب
ممــا أتــاح لألفنديــة بــامتالك كثيــر مــن األراضــي بمختلــف الطــرق مثــل اإلقــراض أو 

  .)١(عدم القدرة على دفع الضريبة أو اإلعفاء من الخدمة العسكرية
وادي زريقـــــة أحــــد روافـــــد وادي :عــــدة أوديـــــة منهــــا المســـــمية ويختــــرق ارض

وأوديــــة العجــــل والطبــــال والغــــار وغنــــام ووادي الســــدرة مــــن روافــــد الزريقــــة ٬ صــــقرير
  .والعطش والجميزة وناعوم لذا ارضها خصبة كثيرة المياه

جــاء فــي معجـم البلــدان أن عـرب قــدموا إلــى هـذا المكــان مــن  :اسـم القريــة ونشــأتها
بلدة المسمية في منطقة حـوران جنـوب شـرق سـورية وأطلقـوا عليهـا اسـم بلـدتهم التـي 

نـي بعضـها بالحجـارة ـ ية مبنيـة مـن الطـوب وفيمـا بعـد بُ وكانت المسم )٢("جاءوا منها
علــى طريــق يافــا ـ منازلهــا  اً وجنوبــ والقريــة علــى شــكل شــبه منحــرف توســعت شــماالً 
دونمـًا أمـا  ١٣٥ومسـاحتها حـوالي  ٬مربعة الشكل تطل علـى فنـاء واسـع مـن الـداخل

الشــامي وقــد وصــفها الرحالــة . دونمــاً  ٤٥٤مســاحة الطــرق واألوديــة فتقــدر بحــوالي 
المتصــوف مصــطفى البكــري الصــديقي الــذي زار المنطقــة فــي أواســط القــرن الثــامن 
عشــــر كمــــا وصــــفها الرحالــــة الفرنســــي فــــولتي أنهــــا تنــــتج كميــــات كبيــــرة مــــن القطــــن 

   .طة بالحدائق ومنازلها من الطيناالمغزول٬ وأنها مح

                                                 
 .٣٧- ٣٤فلسطين٬ عبد القادر ذياب صأسماء أراضي  :محمود حسين )١(

 معجم البلدان/ ياقوت الحموي )٢(
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ثالثــة  حــوالي )١(م١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان المســمية الكبيــرة ســنة  :الســكان وأعمــالهم
مهنـا ـ : نسـمة وأهـم عائالتهـا ١٨٠٠٠م حـوالي ١٩٩٨آالف نسمة٬ ووصل عددهم 

يـاغي ـ مطـر ـ سـيف ـ حجـازي ـ الحـانوني ـ الخطيـب ـ أبـو زعنونـة ـ أبـو حجـر ـ أبـو 
وكـان لكـل عائلـة مختـار وأشـهرهم إبـراهيم . نجـم ـ النجـار ـ البنـا ـ سـعد ـ الحـوراني ـ

جيــب مهنــا وجــابر يــاغي وحســان وٕاســماعيل ديــاب حــرب مهنــا وعبــد اهللا مهنــا وأبــو ن
 )٢(ومحمود الحوراني وآل ياغي يذكرون أنهم مـن قبيلـة شـمر وأن أصـلهم يرجـع إلـى

  .وبعض العائالت من شرق األردن. األمير السلجوقي ياغي سبيان
الزراعة هي العمـل الرئيسـي لمعظـم السـكان وأهمهـا زراعـة : أما أعمال السكان فهي

دونمـــا والحمضـــيات فـــي مســـاحة  ١٨٠٨٦عير وذرة فـــي مســـاحة قمـــح وشـــ: الحبـــوب
دونمــا كمــا يــزرع فيهــا الخضــار بأنواعهــا واألشـــجار  ٥٩٧دونمــا والبســاتين  ١٠٥٧

المثمرة كالتين والزيتون والعنب واللوز والمشمش والجميز وغيـر ذلـك ـ أمـا األراضـي 
   .ارةبي ٤٠دونما وللعم فقد كان في المسمية حوالي  ٦٣٥البور فتقدر ب 
الحميـر والخيـل للعمـل وأهمهـا األغنـام واألبقـار والمـاعز والجمـال و : تربيـة الحيوانـات

  ستفادة من ألبانها ولحومهااإلفي الزراعة و 
 للعمـل وقـد انتقـل كثيـر مـن العمـال. البقالة ـ الجزارة ـ النجـارة ـ الحالقـة: حرف أخرى

ت جمعية العمال في يافـا نشأأفي البيارات أو في معسكرات الجيش اإلنجليزي لذلك 
  . )٣(فرعا لها في المسمية

كــان الطــالب يتعلمــون فــي الكتاتيــب فلمــا أنشــئت مدرســة إبتدائيــة فــي عهــد  :التعلــيم
حــتالل البريطــاني حتــى الصــف الرابــع أصــبحوا يتعلمــون فــي المدرســة ثــم يكملــون اإل

  كما أنشئت مدرسة للبنات . دراستهم في المجدل أو غيرها

                                                 
  .لرحالة الفرنسي فولتي٬ امصطفى البكري الصديق: الرحالة الشامي )١(

 .٢١٧- ١٣٥ص عبد القادر ذياب )٢(

 .٢١٧-١٣٥ص نفس المصدر السابق )٣(
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ــ :الصــحة ي المســمية عيــادة صــحية بهــا ممــرض واحــد ويزورهــا الطبيــب كــل كــان ف
  .األمراض الصعبة فكانوا يعالجونها في غزة أو في يافا اأسبوع أم

كانــت العــادات والتقاليــد فــي كــل قــرى ومــدن فلســطين متقاربــة أو  :العــادات والتقاليــد
وديـــع متطابقـــة كاالشـــتراك فـــي األفـــراح واألحـــزان وٕاكـــرام الضـــيف أو فـــي اســـتقبال وت

  الحجاج أو في موسم النبي موسى والنبي صالح وروبين وغيرها
والثـورات  اتشـارك أهـل المسـمية فـي العمـل الـوطني وفـي المظـاهر  :دورها النضالي

م وحتــى إضـراب وثــورة ســنة ١٩٢٠ثـورة القــدس ابتــداًء مــن التـي قامــت فــي فلسـطين 
التــــي  ابريطانــــ م احتجاجــــا علــــى سياســــة١٩٣٩والتــــي اســــتمرت حتــــى ســــنة  ١٩٣٦

. ســـمحت بـــالهجرة اليهوديـــة إلـــى فلســـطين واحـــتاللهم األراضـــي وٕاصـــدار وعـــد بلفـــور
واشترى أهلها السالح للدفاع عن أنفسهم وظهرت فيها قيادات محلية أمثال عبـد اهللا 

المســــــمية يقومــــــون بعمليــــــات مســــــلحة ضــــــد  امهنــــــا وغيــــــره الكثيــــــر وكــــــان مناضــــــلو 
وقــد . الصـهيونيةالصـطياد القوافـل  ةونجـدة القـرى المجـاور  ٬المسـتوطنات الصـهيونية

  :كانت هذه العمليات ناجحة وتلحق بالعدو خسائر كبيرة وأهمها
  ومستعمرة قطره ومستعمرة كفار صلد تعبيامهاجمة المستعمرات مثل   - أ

  )١(مالحقة السماسرة الذين يتعاملون مع اليهود   - ب

الجنوبيــة مهاجمــة القوافــل المتجهــة إلــى القــدس والمتجهــة إلــى المســتعمرات  -ج
  ونصب الكمائن لها

  .سدود والمجدلأرار و صحرق محطات السكك الحديدية في وادي ال -د

                                                 
 .١٣٣-١١١سبق ذكره صعبد القادر دياب مصدر  )١(
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  :أهم المعارك
إصـالح خطـوط الكهربـاء  الصـهاينةمعركة حدثت عندما حاول عمـال الكهربـاء  -١

 ١٤بحراســة جنــود الهاجنــاه وثــم القضــاء علــى التــي تغــذي بعــض المســتعمرات 
وقــام اإلنجليــز . لمجاهــدون كثيــرًا مــن األســلحةجنــديًا وعــدد مــن العمــال وغــنم ا

  . بتطويق القرية وتفتيش البيوت بحثا عن السالح ونسفوا أربعين بيتاً 
فاحتلـــه  الصـــرارحـــدثت معركـــة عنـــدما انســـحب اإلنجليـــز مـــن معســـكرات وادي  -٢

قيــادة عبــد بالثــوار بقيــادة عبــد اهللا مهنــا ومعــه مائــة عنصــر مــن الجهــاد المقــدس 
كمـــا . الصـــهاينةانتصـــر فيهـــا الثـــوار٬ وهـــرب مـــن نجـــا مـــن الجبـــار الشـــمري٬ و 

متجهــة إلــى القــدس٬ ونصــب لهــا  صــهيونيةتصــدى عبــد الجبــار الشــمري لقافلــة 
 . واستولى الثوار على القافلة منهمكمينا٬ ووضع األلغام وقتل فيها كثيرًا 

حيـــــث نصـــــب . خلـــــدة قريـــــة فلســـــطينية تقـــــع بـــــين القـــــدس ويافـــــا: معركـــــة خلـــــدة -٣
. كــــانرى المجــــاورة كمينــــًا لقافلــــة تمــــر بالمأهــــل المســــمية والقــــالمناضــــلون مــــن 

وبلـغ عـدد قتلـى . واستطاعوا تعطيل معظم سيارات القافلـة واشـتبكوا مـع حراسـها
شخصـــًا واســتولى المناضـــلون علــى خمـــس مصــفحات واستشـــهد  ٣٠ صــهاينةال

 . عدد من المناضلين

دائي فـــــي فـــــي العمـــــل الفـــــ اشـــــترك القائـــــد عبـــــد اهللا مهنـــــا مـــــع مصـــــطفى حـــــافظ -٤
 .وكان له دور بارز في التخطيط للعمليات الخمسينات من القرن الماضي

 التحق كثير من شباب المسمية في جيش التحرير برئاسة أحمد الشقيري -٥

ظــل المناضــلين مــن أهــل المســمية يــدافعون عــن  :تهجيــر أهلهــااحــتالل المســمية و 
د والرملـة بعـد انسـحاب على القرى المجاورة وعلـى اللـ الصهاينةقريتهم حتى استولى 
ل القريـــة بقيـــادة عبـــد اهللا مهنـــا إلـــى هـــلـــذلك ذهـــب وفـــد مـــن أ. القـــوات األردنيـــة منهـــا

تقــدم القــوات المصــرية إلــى أن تمصــطفى الصــواف فــي غــزة يطلــب منــه المســاعدة٬ و 
فقــام . يــت حــول اســدود وفــي الخليــلتــل الصــافي ولكــن هــذه القــوات لــم تصــل بــل بق
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ي المرتفعـــة إلكمـــال الحصـــار علـــى المســـمية٬ وظـــل بـــاحتالل تـــل الصـــاف الصـــهاينة
الســـكان حـــوالي عشـــرة أيـــام حتـــى انســـحب الجـــيش المصـــري مـــن اســـدود٬ فاضـــطر 

وهــم صــائمون فمــنهم مــن ذهــب إلــى الضــفة  م٩/٧/١٩٤٨األهــالي إلــى الهجــرة فــي 
   .منهم من ذهب إلى غزةو الغربية 

فــــار  در الصـــهيونية فتقـــول أن القريــــة ســـقطت خـــالل عملـــة آناأمـــا المصـــ
 ٤٨\٧\١١نــت محتلــة فــي وأشــارت صــحيفة نيويــورك تــايمز األمريكيــة أن القريــة كا

غيــــر أن تــــاريخ حــــرب  )١(ختــــراق تجــــاه اللطــــرونا أعــــاق محاولــــة المصــــريين لإلممــــ
يذكر أنها كانت إحدى القرى التي احتلت خـالل عـدة ستقالل الصهيوني المزعوم اإل

لخطــر الماثــل فــي وجــود تجمعــات ر فــي مــؤخرة لــواء جفعــاتي إلزالــة ايــعمليــات تطه
  .سكنية عربية في مؤخرة الجبهة

البنـــات  ةمدرســـ: مـــا زالــت المدرســـتان وعـــدة منـــازل مــن القريـــة قائمـــة :القريـــة اليـــوم
ة للجـــيش الصـــهيوني٬ وحولـــوا بعـــض أمهجـــورة أمـــا مدرســـة البنـــين فاســـتعلمت منشـــ

  . اآلخر بعضهاالمنازل إلى مستودعات وسكنوا 
ة بلـح ـ ومحطـة بتـرول ـ أمـا األراضـي األخـرى فقـد وفـي موقـع القريـة شـجر 

بنـــي عـــيم٬ : اســتغلها الصـــهاينة للزراعــة وأقـــاموا علــى أرضـــها أربــع مســـتعمرات هــي
: برعايــة حكوميــة همــا مــزرعتينوأقــاموا . م١٩٧٦م٬ وينــون ١٩٤٩ســاف توفيغــا وح

  .مريمنسميعات شلوم٬ وشورنة بيرو 
ريتهم حتـــى اليـــوم فـــي وهكـــذا أصـــبح أهـــل المســـمية الجئـــين منـــذ احـــتالل قـــ

  .مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية وفي الشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم
  

                                                 
المؤرخ الصهيوني بنـي مـوريس حـول احـتالل القريـة وجريـدة نيويـورك تـايمز  :مصدر صهيوني )١(

 .م١٩٤٨يوليو األمريكية 
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  قرية المسمية الصغيرة

  .رتفاعمن جذر سما والسمو هو اإل :المسمية لغة
 ٤٢تقع في السهل الساحلي في شمال شرق مدينة غزة وتبعـد عنهـا حـوالي 

ســمية الكبيــرة ومــن الجنــوب أراضــي تــل كيلــو متــرًا يجاورهــا مــن الشــمال أراضــي الم
  .الترمس ومن الغرب أراضي القسطينة ومن الشرق أراضي تل الصافي

فـي تجـاه  ويجري وادي الزريقـة مـن شـمال القريـة لـذلك فمبانيهـا تمتـد بمحـاذاة الـوادي
  .الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي

ملــة فــي كانــت تصــلها عــدة طــرق تربطهــا بالمجــدل فــي الجنــوب الغربــي والر 
  .الشمال الشرقي ثم إلى طريق القدس يافا العام

أنشئت في النصف الثاني مـن القـرن التاسـع عشـر أنشـأها  ةوهي قرية حديث
وأصله من عشيرة المحاميد فـي حـوران سـكن فـي المسـمية  )١(أحفاد إبراهيم الحوراني

كيلــو  ٣الكبيــرة٬ وحــدث نــزاع مــع آل مهنــا فرحــل هــو وأقاربــه وأقــاموا فــي بقعــة تبعــد 
مـــن قـــريتهم ثـــم كثـــرت فيهـــا البيـــوت مكونـــة قريـــة جديـــدة ســـميت  جنـــوبمتـــر إلـــى ال

  .بالمسمية الصغيرة
تحصــل الحكومــة أعشــارها  �لخليــل الــرحمن  اوكانــت أراضــي المســمية الصــغيرة وقفــ

  .لألوقاف
متـرا  ٦٠دونمًا وترتفع عن سطح البحر  ٦٤٧٨حوالي : مساحة أراضيها :المساحة

  :  ما يليوأسماء أراضيها ك
  اسم شيخ:    الشيخ عصفور

   )٢(خربة:    خربة الرسم

                                                 
  .٢٠٣صفحة  ٢٠٠٢ط  ٧١ر سبق ذكره ج مصد �مصطفى الدباغ  )١(
  .١٨٦-١٨٥صفلسطين  يضاأسماء أر  :محمود حسين )٢(
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  .من الدحر وهو الدفع:      الّدّ◌ّحار
  .جمع َعرش وهو البيت:      العرش

  .أرض مستوية بين أكمتين:    وادي المقنع
  .قد تعني بطن من قبيلة:      الذراع

  .مكان قطع الحجارة:    المحجار
  .أقل مساحة من المارس:      الجزلة

  .نهاية المارس:      بةالذن
ووصل عددهم  ٦١٥م ١٩٤٨الصغيرة عام  بلغ عدد سكان المسمية  :عدد السكان

  .نسمة ٣٧٧٦م حوالي ١٩٦٨عام 
   :أعمال السكان

هي العمل الرئيس للسكان بسبب توفر المياه من األمطار الشتوية واآلبـار  :الزراعة
فــــي مســــاحة تقــــدر ب اإلرتوازيــــة فكــــانوا يزرعــــون الحبــــوب مــــن قمــــح وشــــعير وذرة 

  .دونم١٤٧دونمًا والحمضيات في مساحة ٦١٢٦
 .تربية الحيوانات كاألغنام واألبقار الماعز والجمال والحمير والدواجن

  .لبقالة والنجارة والجزارةلوفي القرية محال 
ـــيم ـــرة ألنهـــا مشـــتركة بـــين كـــان الطـــالب يتعلمـــون فـــي مدرســـة المســـمية  :التعل الكبي
  .القريتين

يــة بئــر تحــت شـــجرة يــزود الســكان بالميــاه الالزمــة لهــم٬ وبهـــا كــان فــي القر 
جابية لتجميع مياه األمطار الشتوية لإلستفاده منها في األعمـال المنزليـة ومـن أجـل 

  .شرب الحيوانات
 �أمـا بالنسـبة للبيـع والشـراء فكـان فـي المسـمية حـوالي سـبع متـاجر صــغيرة 

الخميس من كل أسبوع كمـا كـانوا  وكانوا يشاركون في سوق الفالوجة الذي يعقد يوم
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يبيعــون إنتــاجهم الزراعــي والحيــواني فــي أســواق المجــدل وغــزة واللــد والرملــة والقــدس 
  .ويافا

لقــد ناضــل أهــل المســـمية الصــغيرة كبــاقي القــرى والمـــدن  :واحتاللهـــا نضــال أهلهــا
الفلســطينية ضــد ســلطات اإلحــتالل اإلنجليــزي التــي تقــوم بتســهيل هجــرة اليهــود إلــى 

سطين وٕاعطائهم مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية كما شاركوا فـي نصـب فل
الكمــائن للقوافــل الصــهيونية ووضــع األلغــام وٕايقــاع الخســائر بهــا ولكــن ميــزان القــوى 

م بسبب تدفق األسـلحة علـى الصـهاينة مـن أمريكـا وبريطانيـا ١٩٤٨اختل في أوائل 
م ٩/٧/١٩٤٨-٨تلـوا هـذه القريـة فـي فقاموا بالهجوم على القرى الفلسـطينية٬ فقـد اح

أنهـــا احتلـــت فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي احتلـــت فيـــه  )١(وتقـــول مجلـــة التـــايمز األمريكيـــة
أن العمليـة التـي قـام بهـا لـواء  صـهيونيالجلدية والتينة ويقول بيني موريس المؤرخ ال

جفعـــاتي خـــالل األيـــام العشـــرة بـــين الهـــدنتين كانـــت الســـبب فـــي تهجيـــر ســـكان قريـــة 
  .الصغيرة والكبيرة المسمية

لـم يبـق مـن هـذه القريـة أي معلـم مـن معالمهـا تقريبـًا٬ والموقـع مغطـى  :القرية اليـوم
ـــــة وأشـــــجار الكي ـــــة الطويل ـــــبالحشـــــائش البري ـــــرةن ـــــي مـــــوريس أن .  ا المبعث ويقـــــول بين

المستعمرة التي سميت مسمية بيت ثم سميت الحقا مسمية شـلوم يبـدو أنهـا تقـع فـي 
  .م١٩٥٦مستعمرة كفار هاريف  المسمية الكبيرة وكذا

وهكــــذا أصــــبح أهــــل المســــمية الجئــــين مشــــردين فــــي مخيمــــات قطــــاع غــــزة 
  .والضفة منذ احتاللها إلى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
ومـا نشـرته بيني موريس المؤرخ الصهيوني حول احتالل المسمية الصـغيرة :  مصدر صهيوني) ١(

  .م١٩٤٨في يوليو  صحيفة التايمز األمريكية عن احتالل القرية
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  الفصل الثالث

  قرى احتلها الصهاينة

  م١٩٤٨ يف أكتوبر ونوفمرب
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  اسدودقرية 

  .لسد هو الجبل أو البناء الحاجزوا -من جذر سّد بمعنى أغلق وردم :اسدود لغة
  .وكلمة اسدود تأتي بمعنى الحصن أو المنعة

ويافــا وفـــي  )١(تقــع اســدود فــي منتصــف الطريــق الســاحلي تقريبــا بــين غــزة :الموقــع
كيلــو متــرا وتقــع علــى تــل رملــي علــى  ٣٥شــمال شــرق غــزة حيــث تبعــد عنهــا حــوالي 

لبلـدات تحمـل اسـم اسـدود  مساحة واسعة مـن األرض٬ هـذا التـل يضـم بقايـا متراكمـة
وكــان اســمها هــذا مشــتقا مــن بلــدة قديمــة يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الســابع عشــر قبــل 

  .الميالد
ثــم تحولــت مــع مــرور ٬ كانــت اســدود فــي الماضــى تســمى ازدود  :تاريخهــا القــديم

وقـــد ســـكنتها قبيلـــة  وســـماها الكنعـــانيون اشـــدود بمعنـــى الحصـــن٬ الـــزمن إلـــى اســـدود
احتلهـــا ٬ وهــي مدينـــة كنعانيــة � لعنـــاقين وينســب إليهـــا بنــاء اســـدودكنعانيــة تســمى ا

تحتمس الثالث أثناء حروبـه فـي بـالد الشـام وجـاء فـي سـفر يشـوع أنهـا كانـت إحـدى 
ثــم حصــنوها . عــاقر-جــت-عســقالن-اســدود-وهــي غــزة٬ مــدن الفلســطينيين الخمســة

وصــارت  ٬وجعلوهــا فــي مركــز الســيادة وكــان حاكمهــا وقتهــا يســمى ســيرين أي الســيد
مركزًا لعبادة اإلله داجون وقد انتصر الفلسـطينيون علـى العبـرانيين فـي معركـة أفيـق 

  .واستولوا على تابوت العهد ثم أعادوه لهم
وبعــد ذلــك احتلهــا اآلشــوريين وجعلوهــا عاصــمة للواليــة ثــم احتلهــا االســكندر 

لهـا الرومـان األكبر والفـرس واليونـانيون وسـمحوا لليهـود بـالعودة إلـى فلسـطين ثـم احت
وفي -وكان المكابيون قد خربوها في القرن الثاني قبل الميالد. وأطلقوا عليها أزوتس

ــــن ٬ القــــرن الســــابع المــــيالدي فتحهــــا المســــلمون وأشــــار إليهــــا الجغرافــــي الفارســــي اب

                                                 
٬ الفردوس المفقود: عارف العارف ٣٬ص يم سكيكإبراه ٥٠٦٬ص كي ال ننسى-وليد الخالدي) ١(

  .١٩٢ص ١ج١٩٥بالدنا فلسطين مصطفى الدباغ ص 
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باسم ازدود وقال إنهـا كانـت إحـدى محطـات البريـد بـين غـزة  ٩١٢خرداذبة المتوفى 
ســـلطان المملـــوكي قايتبـــاي مـــر بهـــا وهـــو فـــي طريقـــه إلـــى والرملـــة وقيـــل أيضـــا أن ال

  .دمشق
وكانــت فــي القــرن التاســع عشــر المــيالدي تمتــد فــي مــوازاة المنحنــى الشــرقي 

وقبـــل الهجـــرة كـــان بهـــا . منازلهـــا مبنيـــة مـــن الطـــين-لتـــل مـــنخفض تغطيـــه البســـاتين
  .ومحطة للسكة الحديدية-مجلس بلدي

حيــث األزقــة الضــيقة المعوجــة٬ ٬ يموقــد تميــزت اســدود بالبنــاء الكنعــاني القــد
وسـاحات أخــرى ٬ بهـا سـاحة تسـتعمل كسـوق للقريـة وللقـرى المجـاورة كـل يـوم أربعـاء

كثيرة٬ وبها عدة جرون ومطـامير أمـا بيوتهـا فكانـت مبنيـة مـن الطـين وبعضـها بنـي 
  .دونما ١٣٠وبها مصنع قرميد وأربعة مقاهي ومساحة القرية ٬ بالحجر

 )١(دلـت الحفريـات واآلثـار التـي وجـدت فـي اسـدود: ينية والمزاراتالمعالم األثرية والد
جـامع القريـة الـذي بنـي فـي العهـد : أنها كانت على جانـب كبيـر مـن الحضـارة ففيهـا

ثــــم مســــجد ســــلمان ٬ نتــــداب البريطــــانيومســــجد آخــــر بنــــي فــــي عهــــد اإل٬ العثمــــاني
أبنــاء فلســطين وكــان ٬ وقــد أقــيم مــزار لســلمان الفارســي فــي عهــد بيبــرس٬ )٢(الفارســي

  .يحتفلون بموسم النبي روبين الذي يقع في شمالها
٬ فـي غـرب القريـة) وهـو مصـري الجنسـية(مزار متبولي  :وبها مزارات ومقامات هي

عبـد اهللا (ومقام الشـيخ عبـد اهللا ويقـال أنـه ٬ ومقام أحمد أبي اإلقبال في غربها أيضاً 
 �واويـــات فـــي الجنـــوب وزاويـــة الشـــيخ خيـــري فـــي جنـــوب خربـــة ال-)بـــن أبـــي الســـرح
وتـل أبـو  -وتـل مـرة-وبهـا بقايـا حصـن ومبـاني أخـرى" ومينـة اسـدود"وميناء أسـدودًا 

وخربـة سـكرير وبهـا مقـام -وخربـة عياضـة-نةحنداصـوظهرات التوتة وخربـة -جويعد
وبهـا خـان مــن أيـام بيبـرس وتحـوي هـذه الخـرب والــتالل ٬ النبـي يـونس عليـه السـالم 

                                                 
  .صموئيل األول االحجاج الرابع. اسدود :عبد اهللا الناعمة) ١(
  .٥٠٦كي ال ننسى مصدر سبق ذكره ص: وليد الخالدي) ٢(
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وقــد كشــفت الحفريــات . ريج ومعصــرة زيتــون قديمــةأرضــيات مــن الفسيفســاء وصــها
األثريــة أن موقــع القريــة ومــا حولهــا بقــي أهــال بالســكان وبصــورة مســتمرة منــذ القــرن 

م ويبدو أنها شهدت ازدهارا في العصور ١٩٤٨السابع عشر قبل الميالد حتى سنة 
  القديمة خاصة في القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميالد 

فهـي أكبـر القـرى ٬ دونما ٤٧٨٧٠تبلغ مساحة أراضيها حوالي  :األراضيالمساحة و 
أمـا أسـماء أراضـي . دونمـا ٢٤٨٧من حيث المساحة تسرب للصـهاينة منهـا حـوالي 

  :اسدود فهي
  من الغبار أو نوع من النبات: أو غبار 
  بها نبات قصير: الفروخية

  )١(لزقه أرض حمراء تلصق بالرجل
  أرض متسعة: الفرش
  الحمر الوحشية أو من لونها من: حمر

  .أرض طينية تصلح للبناء: المالط
  نسبة لقبيلة: اللحامية 

  الخور أرض منخفضة: خور حمدان
  مكان لتجميع المياه: بركة الخان

  بها حجارة: الحجر
  تسبة إلى نوع من النبات: الدخلة

  أشجار ضخمة: وادي الدوح
  نبات لتحديد القسائم: البصيلة
  لزيتونلكثرة ا: الزيتون
  بها نبات السعدة: أم سعدة

                                                 
  .٣٤-٢٦أسماء أراضي قرى فلسطين ص : محمود حسين ) ١(
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  تربتها غير متماسكة: الثرايد
  من العسل أو نسبة لقبيلة: وداي العسل

  نسبة لعائلة: أبو فاخرة
  خربة: الرسم

  ما تجرفه السيول: جرف الجودة
  لكثرة الطيور : أم العشوش

  مكان تجمع الماء: الحوض
  أرض طينة ثقيلة: السالق

  يرةنسبة لشخص أو عش: أبو سالمة
  من عصر الزيتون: المعيصرة
  من القطن: المقطنة
  أرض صلبة مرتفعة: الحدبة

صــــبح نســــمة وأ ٥٣٥٩ )١(م حــــوالي١٩٤٨بلــــغ عــــدد ســــكان اســــدود ســــنة  :الســــكان
  .٣٢٩١١م حوالي ١٩٩٨عددهم سنة 

٬ يضـم كـل منهـا عـددًا مـن العـائالت٬ ينتظم سكان اسدود في أربـع حـارات أو أربـاع
  : نعانية باألصول المصرية وهياختلطت فيها األصول الك

وهـم قسـمان الفواقـة مـن ذريـة محمـد وتضـم ٬ حارة الجودة في شمال شرق القرية -١
محمـــــد . عبـــــد اهللا الهلـــــيس إبـــــراهيم-الشـــــيخ�عبـــــد الـــــرحمن : العـــــائالت التاليـــــة

والقسم الثاني هم التحاتا وهم من ذرية -عبد الهادي النجار عبد الغني. وطر القا
٬ عبـد الكـريم٬ عبـد ربـه٬ هارون٬ موسى  ٬عيسى: ائالت عبد الجواد وتضم الع

 أبو شعيب٬ عبد الدايم٬ عبد العزيز

                                                 
إصـــدار منظمـــة  � فلســـطينوذاكـــرة .......... عبـــد اهللا المناعمـــة / اآلثـــار مصـــدر ســـبق ذكـــره) ١(

  .١٩٩٨التحرير 
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٬ كسـاب.جبـر . وتضـم العـائالت التاليـة حميـد: حارة الدعالسة فـي شـرق القريـة  -٢
٬ ســــليمان علــــي٬ حمــــاد عبــــد الوهــــاب٬ أبــــو شــــملة٬ الحــــاج يــــونس أبــــو عطــــوان

أبـو ٬ أو شـبيكة٬ لسـلوتا٬ طافش٬ غنام٬ عباس٬ طقش٬ أحمد صالح٬ العروقي
 .أبو محيسن أبو كلوب٬ الصعيدي٬ أبو عرف شحتوت: ربيع 

أبنــاء إســماعيل زقــوت٬ : )١(فــي غــرب القريــة وتضــم العــائالت التاليــة: الزكاكتــة -٣
طه٬ أبو سلوم الشويخ٬ البقري٬ ٬ عبد الواحد٬ نصار٬ أبو شوقة٬ ومحمد صالح

 بركات٬ يحيي٬ حماد٬ أبو حمودة  ٬الصوري ٬عقل

ـــةال -٤ غـــبن٬ صـــافي٬ ٬ عيســـى٬ قفـــة: مناعمـــة فـــي الوســـط وتضـــم العـــائالت التالي
البطراوي٬ سلطان٬ أبو زينة٬ مخيمر٬ الحنفي٬ السباخي٬ عوض اهللا٬ العايـدي٬ 

 .نجم٬ أبو غزة٬ أبو حبيب٬ أبو حرب٬ السعدي٬ جاد اهللا

ولكــل ربــع مختــار لــه ديــوان٬ ارتبطــت هــذه العــائالت بــروابط المــودة والمشــاركة فــي 
  .فراح واألتراحاأل

ـــادر "وعصـــبة التحـــرر ٬ وســـاهم المثقفـــون بتأســـيس الحركـــة العماليـــة فـــي اســـدود البي
  ".السياسي

  :أعمال السكان
هــي العمــل الــرئيس للســكان وهــي عمــاد حيــاتهم ذلــك لــوفرة الميــاه مــن  :الزراعــة -١

فكـانوا يزرعـون الحبـوب مـن ٬ وخصـوبة التربـة٬ والمياه الجوفية مـن اآلبـار٬ األمطار
الخضــروات والبســاتين فــي ٬ دونمــاً  ٢٢٦٣٦قمــح وذرة وشــعير فــي مســاحة مقــدارها 

وتتميز اسدود ٬ وأشجار التين والعنب والزيتون واللوز والخوخ٬ دونماً  ١٩٢١مساحة 
بكثــرة بيــارات البرتقــال فيهــا حيــث يقــوم التجــار بتصــدير البرتقــال عــن طريــق مينــاء 

  .)٢(يافا

                                                 
   .٥٠٦ص نفس المصدر السابق ذكره  )١(

 ٢٠٠٢ط ١٩٢ص ٥١مصطفى مراد الدباغ ج/ بالدنا فلسطين )٢(
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ــــات -٢ ــــة الحيوان ــــام و  :تربي ــــدواجن كاألغن المــــاعز واألبقــــار والجمــــال والحميــــر وال
  من ألبانها ولحومها و ستفادة منها في أعمال الزراعة لإلو 
وأهمها عصر الزيتون حيـث يوجـد فـي اسـدود أربـع معاصـر للزيـوت  :الصناعة -٣

  .وفيها مطحنتان للحبوب
٬ والجـزارة٬ والحالقـة٬ كالنجـارة والحياكـة: اشتغل بعض السكان في حرف أخـرى -٤

  .وصناعة الخبر وعصر الزيتون وغير ذلك
ممــا ٬ عمــل كثيــر مــن الشــباب مــؤخرًا فــي معســكرات الجــيش اإلنجليــزي كعمــال -٥

  .قتصاديةاإل همأدى إلى تحسن أحوال
ــــيم  )١(بعــــد أن كــــان الطــــالب يتعلمــــون فــــي الكتاتيــــب أنشــــئت مدرســــة للبنــــين :التعل
  .١٩٤٨ات سنة طالبًا٬ ومدرسة أخرى للبن ٣٧١وبلغ عدد طالبها ٬ م١٩٢٢

٬ كانـــت اســـدود مثـــل غيرهـــا تفتقـــر إلـــى المستشـــفيات والعيـــادات :الخـــدمات الصـــحية
ولكــن وجــدت بهــا عيــادة واحــدة يعمــل بهــا ممــرض ويزورهــا الطبيــب كــل أســبوع مــرة 

أو ٬ أو بالوصـــفات البلديـــة٬ لهـــذا كـــان النـــاس يـــداوون مرضـــاهم باألعشـــاب. واحـــدة
وا يــذهبون للعــالج فــي المجــدل أو يافــا أو بــالكي بالنــار أمــا األمــراض الصــعبة فكــان

  .غيرهما
  نضال أهل اسدود

التـي  ١٩٣٦اشترك أهل اسدود مثل كل القرى والمدن الفلسـطينية فـي ثـورة 
وقطـــع ٬ حيـــث قـــام أهـــل فلســـطين بخلـــع الســـكك الحديديـــة٬ م١٩٣٩اســـتمرت حتـــى 

المراكـز  ونصب الكمائن للقوات اإلنجليزية والصهيونية ومهاجمة٬ أسالك التليفونات
وقــد اشــترك أهــل اســـدود فــي بعــض األحــزاب وفــي تأييـــد . ومســتعمراتهم الصــهيونية

  .الحاج أمين الحسيني
ضــد اإلنجليــز واليهـــود  )٢(شــحادة حميــد أنــه شــهد ثــورة/ يقــول الســيد الحــاج

ــــذي طلــــب مــــن مخــــاتير اســــدود وبيــــت دراس  ــــد الــــرحيم الحــــاج محمــــد ال ــــادة عب بقي
                                                 

 .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  )١(
 .تاريخ شفوي/ الحاج شحادة حميد )٢(
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ين لمهاجمـــة مســـتعمرة تقـــع شـــرق اســـدود حيــــث والســـوافير إرســـال عـــدد مـــن المقـــاتل
  .أحرقوها وقتلوا فيها طبيبًا يهوديًا وقام اإلنجليز باعتقال كثير من الثوار

وكــان قــد اشــترى كثيــرًا مــن أهــل اســدود عــددًا كبيــرًا مــن قطــع الســالح مــن 
لــذلك كــان المناضــلون يهبــون لنجــدة ٬ المهــربين مــن حــر مــا لهــم ومــن حلــي نســائهم

ونصــب الكمــائن لقــوافلهم التــي ٬ ة التــي تتعــرض العتــداءات الصــهاينةالقــرى المجــاور 
تمــر حـــول بيــت دراس أو المجـــدل أو البطــاني أو برقـــة ومســاعدة أهـــل يافــا بـــالمؤن 

  :)١(وأهم المعارك التي اشتركوا فيها. عندما تعرضوا للحصار
حيـــث انضـــم كثيـــرًا مـــن مناضـــلي ٬ ٢٩/٣/٤٨معركـــة بيـــت دراس األولـــى فـــي  -١

بيـت  الصـهاينةمناضلي بيت دراس وغيرهما من القرى عندما هاجم اسدود إلى 
وتمكنــوا مــن ٬ وقـد اشــتبك المناضـلون مــع القـوات اإلنجليزيــة والصـهيونية. دراس

وقــد وافــق المناضــلون علــى طلــب  صــهيونياً  ٣٠-٢٠دحــرهم بعــد مقتــل مــا بــين 
  .اإلنجليز السماح للصهاينة بنقل قتالهم وجرحاهم

ت بـــين مناضـــلين مـــن اســـدود ومـــن القـــرى القريبـــة وبـــين معركـــة أبـــو ســـويرح دار  -٢
وتــدخل اإلنجليــز إلجــالء الجرحــى ٬ صــهيونياً  ٤٥الصــهاينة أســفرت عــن مقتــل 

 . والقتلى

ثانيــة بأعــداد  )٢(عنــدما هــاجم الصــهاينة بيــت دراس: معركــة بيــت دراس الثانيــة -٣
ــــى داخــــل القريــــة وعنــــد ذلــــك وصــــلت ٬ وبمصــــفحات٬ كبيــــرة وتســــلل بعضــــهم إل

فتصـــدت لهـــم الـــدبابات بمـــدافعها مـــن مســـتعمرة ٬ مـــن القـــرى المجـــاورة النجـــدات
صـــــــهيونيًا واستشـــــــهد عشـــــــرة مـــــــن  ١١٥وانتهـــــــت المعركـــــــة بمقتـــــــل ٬ نيتســـــــانيم

 .المناضلين

                                                 
 لمصدر السابق تاريخ شفوينفس ا )١(

 .٢٠٠٢ط  ١٩٢ص  ٥١مصطفى مراد الدباغ ج : بالدنا فلسطين )٢(
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حيـث تمكنـوا مـن فـك ٬ توجـه المناضـلون فـي شـاحنتين مـن اسـدود: معركة بريـر -٤
 .الحصار عن برير واستشهد فيها اثنان

  :ش المصريمعارك حدثت أثناء وجود الجي
مــن مســتعمرة  )١(حـدثت عنــدما انـدفع نحــو ألفـي جنــدي صـهيوني: معركـة الرمــل -٥

وثالثة آالف من منطقة أبو سويرح إلكمال الحصار على اسدود وقـد ٬ نيتسانيم
اشترك الجيش المصري في هـذه المعركـة واسـتمات المناضـلون فـي الـدفاع عـن 

وقـد هـرب الصـهاينة شـماًال باإلضافة إلى مناضلين من القرى المجاورة ٬ قريتهم
مـن  صـهيونيةثم وصلت إلى المكان نجـدات ٬ مما أوقعهم في كمين للمناضلين

مســـتعمرتي نيتســـانيم وعيـــون قـــارة واســـتمرت المعركـــة مـــن الثانيـــة صـــباحا حتـــى 
أسر فيها المناضلون سبعون صهيونيًا وسلموهم ٬ الثالثة من عصر اليوم التالي

جريحـًا  ٬١٧٣ شـهيداً  ٥٧بندقيـة وارتقـى  ٢٥٠واسـتولوا علـى ٬ للجيش المصري
  .من المناضلين والجنود

 )٢(م اســـــتولى فيهـــــا١٩٤٨ثـــــم حـــــدثت معركـــــة أخـــــرى فـــــي الرمـــــل فـــــي حزيـــــران  -٦
ولكـن المناضـلين تمكنـوا مـن القضـاء ٬ الصهاينة علـى مخـازن للجـيش المصـري

 على معظم المهاجمين 

تهــدد وجــود القــوات كانــت هــذه المســتعمرة : معركــة نيتســانيم بــين حمامــة واســدود -٧
. م٧/٦/١٩٤٨المصــرية لهــذا قــرر الجــيش المصــري مهاجمتهــا واحتاللهــا فـــي 

وتمكن الجـيش المصـري مـن احتاللهـا مسـتعينًا بالمناضـلين مـن اسـدود وحمامـة 
والغريب أنه بعد انتهـاء المعركـة قـام . وقد تم قصفها بالطيران٬ والمجدل وغيرها

وبـــذلك قـــدم خدمـــة مجانيـــة ٬ حهمالجـــيش المصـــري بتجريـــد المناضـــلين مـــن ســـال
 .للصهاينة

                                                 
 نفس المصدر الشفوي السابق) ١(

 مصادر الجيش المصري  )٢(
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فقد استقبلت اسدود مواكـب النـازحين : ل ذلكقبثم دارت الدائرة على العرب 
واستشـــهد حــــوالي ســــتون  ٢٥/٤/١٩٤٨مـــن عــــاقر والمســــمية والمغـــار وغيرهــــا فــــي 

  .عربياً  ٢٣شخصًا من قصف الطيران الصهيوني وأسروا 
 ٢٩/٥/٤٨ )١(أنــــه فــــي "بفــــي كتابــــه يوميــــات الحــــر "ويــــذكر ابــــن جوريــــون 

وصــلت أخبــار بــأن طــابور مصــري يتحــرك شــماال فــي ضــواحي اســدود وكــان هـــذا 
٬ فأرســـلت عـــددًا مـــن الطـــائرات لقصـــفه٬ الجـــيش قـــد اتخـــذ مـــن المجـــدل مقـــرا لقيادتـــه

ففقـــدت طـــائرة وأُجبـــرت أخـــرى علـــى الهبـــوط ثـــم قـــررت أنـــا وشـــامير قصـــف طـــابور 
الهجــوم علــى المجــدل واســدود و  ٣١/٥/٤٨مصــري ضــم أكثــر مــن ألفــي جنــدي فــي 

دخلــت و  ٣/٦وفــي ٬ ٢/٦ويبنــا وتشــريد أهلهــا وقامــت طائرتــان بقصــف اســدود فــي 
غيـر أنهـا أجبـرت علـى االنسـحاب إلـى نيتسـانيم ثـم حاولــت ٬ أسـدود قـوات صـهيونية

ولكـنهم كـانوا قـد ٬ صهيونياً  ٤٢قوة أخرى التقدم من الشمال ودارت معركة قتل فيها 
ويقــول بنــي مــوريس المـــؤرخ . ت فــي بعــض الســـيارات المصــريةزرعــوا ألغامــًا انفجــر 

شــــن مــــن ثــــالث جهــــات أدى إلــــى فــــرار آالف  )٢( ٬٣/٦ ٢أن هجــــوم ٬ صــــهيونيال
قصـــف الصـــهاينة طـــابور مصـــري فـــي اســـدود ممـــا أدى إلـــى  ٤/٦المـــواطنين وفـــي 

  . احتراق عرباته
قد اتخذ من مدينـة المجـدل مقـرا لـه  ويجب أن ال ننسى أن الجيش المصري

واتجهت كتيبة شرقا إلى الفالوجة وبيت جبرين وتحركت كتيبـة ٬ بقيادة أحمد المواوي
  .ثم إلى وادي سكرير بين اسدود ويبنا٬ أخرى إلى اسدود

                                                 
 .م١٩٤٨مذكرات بن جوريون في يوميات الحرب في فلسطين  )١(

 المؤرخ الصهيوني بني موريس حول الهجوم على اسدود والقرى المجاورة )٢(
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وجــرح  )١(م اســتولى الصــهاينة علــى التلــة المقابلــة الســدود٧/٦/١٩٤٨وفــي 
ثالثـــة ثـــم شـــنوا هجومـــًا آخـــر فـــي األيـــام ال. وعبـــد الحكـــيم عـــامر٬ فيهـــا محمـــد نجيـــب

ثــــم شــــن  ١١/٦/٤٨التاليــــة وظــــل عبــــد الناصــــر فــــي اســــدود أثنــــاء الهدنــــة األولــــى 
الصهاينة هجوما على اسدود فيما بين الهدنتين ولما طالـب المصـريون فـي المجـدل 
من قيادتهم في غزة إرسال سـربين مـن الطـائرات إلـى اسـدود قالـت لهـم القيـادة أنهمـا 

  "ت من مصادر مصريةوهذه المعلوما! "ضروريان للدفاع عن غزة
وفـــي اليـــوم التـــالي انطلقـــت مصـــفحات ومـــدافع مـــن اســـدود وقصـــفت موقـــع 
غيفرعــــام الصــــهيوني ولكــــن الطــــائرات الصــــهيونية قصــــفت أهــــدافا فــــي اســــدود فــــي 

نســحاب مــن المنطقــة لهــذا قــرروا اإل-وأصــبح المصــريين مهــددين بالحصــار ١٨/١٠
اســدود والمجــدل وعــراق حتفــاظ بعــن طريــق شــاطئ البحــر فلــم يكــن باســتطاعتهم اإل

ســـــويدان خصوصـــــا بعـــــد أن جـــــاء أمـــــر عســـــكري مـــــن القيـــــادة العامـــــة فـــــي القـــــاهرة 
وتحقــق لليهــود -حليقــات-بريــر-نســحاب خاصــة بعــد احــتالل اليهــود مفــرق كوكبــاباإل

تصال بين المستعمرات الجنوبية والشمالية وكانت خطة انسـحاب الجـيش هدفهم باإل
  :المصري والمتطوعين كما يلي

ب الكتائب الثالث الموجودة بين عراق سـويدان وبيـت جبـرين إلـى منطقـة انسحا  -أ 
 .بثر السبع

انسحاب قوات المتطوعين من اإلخوان المسـلمين الموجـودين فـي بيـت لحـم إلـى   -ب 
 .منطقة الخليل

 انسحاب القوات المصرية الموجودة شمال غزة في المجدل واسدود إلى غزة  - ج 

إلـى  ٢٨/١٠ابير المصرية المنسحبة في أما من بقي من السكان فقد رحل مع الطو 
  .قطاع غزة وظلوا فيها حتى اليوم

                                                 
ى إلـى مصادر الجيش المصـري ومـا واجهـه مـن تحـديات ونكسـات أثنـاء الهجـوم الصـهيوني أدّ  )١(

 .انسحاب القوات المصرية من كثير من المناطق



- ۱٦٥  - 
 

احتلـوا اسـدود عنـد نهايـة  )١(صـهاينةأن ال"وجاء في صحيفة نيويورك تـايمز 
م عنــدما قصـــفت بــالجو والبحــر فــي بدايــة عمليـــة ١٩٤٨الهدنــة الثانيــة فــي أكتــوبر 

لمــذكورة مــع العلــم أن وســقطت فــي أيــديهم فــي المرحلــة األخيــرة مــن العمليــة ا٬ يــوآف
هذه العملية كانت مترابطة مع عملية أخرى تسمى هيـار التـي قـام بهـا لـواء جفعـاتي 

-٢٢حيث اقتحم عددًا من القرى فـي لـواء الخليـل وسـقط معظمهـا فـي ٬ في الشمال
ومع نهايـة عمليـة يـوآف وهيـار تـم دمـج العمليتـين واسـتطاعت قواتهمـا  ٢٣/١٠/٤٨

  . حيث ربطت منطقة الخليل بممر القدس ٢٣/١٠ي اختراق الخطوط المصرية ف
مدني بقوا في اسدود رفعوا الرايات  ٣٠٠ويذكر بني موريس الصهيوني أن 

  ولكن الصهاينة قاموا بطردهم نحو الجنوب ٬ البيضاء
وقــــد نمــــت محلهــــا النباتــــات الشــــوكية ٬ دمــــر اليهــــود معظــــم منازلهــــا :القريــــة اليــــوم

وال زالـــت ٬ وبقـــى مســـجدها الكبيـــر شـــبه مـــدمر٬ والحشـــائش مـــع وجـــود آثـــار الـــدمار
المتداعية قائمة وكـذا أبوابـه وشـبابيكه أمـا المدرسـتان فمهجورتـان وبـالقرب  )٢(أعمدته

كما يوجد بناء غيـر مسـتعمل . وال يزال شارعها الرئيس موجوداً ٬ منهما مقام مهجور
هاينة فـي وتنتشر في الموقع أشجار النخيل والدوم والسرو وغـرس الصـ٬ شرق القرية

  .شمالها بستان أفوكاتو
ومســـتعمرتي بنـــي  ١٩٥٠وأقــاموا علـــى أرضـــها مســـتعمرتي ســدى وعزيـــاهو 

  .دروم وغان هدروم شمال القرية
وال زال أهل اسدود الجئين مشردين في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات 

  .ذلك التاريخ حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم مهما طال الزمن ذمن

                                                 
  .صحيفة نيويورك تايمز األمريكية  )١(
  .ق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثائموقع   )٢(
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  بربرةية قر 

سـم وقـد يعـود اإل. مـن برابـرة وهـي اسـم لقبيلـة يمنيـة ـ وتعنـي أيضـًا بـدوي :بربـرة لغـة
  .التي كانت سائدة في المنطقةامية ر إلى زمن اللغة اآل

ســـم أن بربــرة مـــن أعمـــال نيابــة غـــزة وســميت بهـــذا اإل: الــدين الخليلـــي رويقــول مجيـــ
 )١(بة وتوطن فيها العـالم الشـيخالرئيس نزل بها المغار  يقرتفاعها وبعدها عن الطر إل

جدًا٬ ولمــا تــوفي دفــن فيهــا ســمفيمــا بعــد أصــبحت  ةيوســف واتخــذ لــه فيهــا زاويــة كبيــر 
  وأصبح مقامه مزارًا٬ كان ذلك في القرن الثامن الهجري 

تقــع بربـرة فــي الجـزء الجنــوبي مـن ســاحل فلسـطين شــمال مدينـة غــزة وتبعــد  :الموقـع
ريق الـرئيس الممتـد بـين غـزة ويافـا ـ وعلـى بعـد كيلو متر غرب الط ١٧عنها حوالي 

  .خمسة كيلو مترات جنوب المجدل ـ وثالثة كيلو مترات شرق البحر المتوسط
ـــا يحـــدها مـــن الجنـــوب أراضـــي بيـــت جرجـــا وسمســـم ومـــن الشـــمال  )٢(وهربي

عليـــا ومـــن الغـــرب أراضـــي الخصـــاص ومـــن الشـــرق أراضـــي بريـــر نأراضـــي الجيـــة و 
   .ي أراضي بيت طيماليقات٬ ومن الشمال الشرقحو 

بها البساتين٬ وكانـت الرمـال تزحـف  طية على شكل مستطيل يحينالقرية مب
أمــا جامعهــا القــديم فيضــم رفــات  ومالصــبار والكــر  نباتــاتعليهــا وتــم إيقافهــا بزراعــة 

ــــأبي المحاســــن وهــــو مــــن تالميــــذ أحمــــد بــــن داود الملقــــب  الشــــيخ يوســــف الملقــــب ب
وقبــره : " ذكــره صــاحب األنــس الجليــل البربــراويـ  "لنــدرة أمثالــه"بالكبريــت األصــم 
فـي عهـد السـلطان مـراد الثالـث ـ وفـي القريـة بئـر  بني عليه مسـجد" ظاهر في بربرة 

  . ية وخزانات مياه ومقبرة قديمةخامقديم من أيام الرومان ـ وبها أيضًا بقايا أعمدة ر 

                                                 
 .٥١٠ص كي ال ننسى: وليد الخالدي )١(
 .موقع الوثائق االلكتروني �فويمن التاريخ الش )٢(
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بمكـة أراضي بربرة وقفا على الحرمين الشـريفين  )١(في الماضي كان نصف
جــاء ذلــك فــي  ٬المســجدو والمدينــة والنصــف اآلخــر وقفــا علــى زاويــة الشــيخ يوســف 

جــاء هـــ٬ ٩٨٤وثيقــة محفوظــة فــي أوقــاف القــدس مؤرخــة فــي أواخــر جمــادي األول 
فيهــا أن الشــيخ شــهاب الــدين بــن زيــن العابــدين المتــولي علــى زاويــة الشــيخ يوســف 

نصـف األراضـي موقـوف علـى أن  ٬مدة عشر سـنوات" الخداونكازية" بموجب البراءة
ألـف درهــم  ١٥ ـعلـى الحـرمين ـ ويقـدر النصـفان بـموقـوف الزاويـة والنصـف اآلخـر 

وأن أهلهـا ربت لقلة األمطار وانتشـار الجـراد رية خُ وجاء في المصدر أن الق عثماني
ل ّصـحعمارتها فأعـاد أهلهـا و  علىمصر والشام وعكا حتى جاء المتولي  ىإل رحلوا

هــ ٩٨٠ربيـع األول  ١٨ذلك وثيقـة مؤرخـة فـي على ويشهد . يهالالمال المفروض ع
وقـف بالعشـر وبعد ذلـك تـم اسـتبدال هـذا ال. حمدوكانت التولية في يد شهاب الدين أ

 ف٬أمور األوقـــامـــمـــع دفـــع الضـــريبة األميريـــة وأصـــبح يـــتم تحصـــيل ذلـــك بحضـــور 
  .من العنب إلى البالد األخرى افتقدمت القرية وتحسنت صادراته

ــا خربــة البطنــة وخربــة الرســم٬ : ب أهمهــاخــر فــي القريــة عــدد مــن ال :لم األثريــةالمع
  عمودة وكلها تحوى آثار تاريخية قديمة خربة بيت سمعان و خربة بيت القس و و 

دونمـا أمـا مسـاحة  )٢(١٣٩٧٨بلغت مسـاحة أراضـي بربـرة حـوالي  :مساحة أراضيها
 ٤٠٠لسـكة الحديديـة فتبلـغ دونما ومساحة الطـرق واألدويـة وا ٧٠ت القرية فتبلغ و بي

بعـد إجـراء التسـوية التـي قامـت بهـا  ١٩٤٨ـ وقـد زادت مسـاحة أراضـي القريـة  ادونم
ضـــمت أرض حيـــث لترســـيم األراضـــي تشـــكلت نتـــداب عـــن طريـــق لجنـــة حكومـــة اإل

  :أما أسماء أراضي بربرة فهي. دونما ٢٣٥٠٠العيون إلى أراضي بربرة لتصبح 
  

                                                 
 .من وثائق الدولة العثمانية عن أراضي قرية بربرة موجودة أوقاف القدس )١(
 .أجندة منظمة التحرير الفلسطينية فلسطينذاكرة  )٢(
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نســـــــــبة لرجـــــــــل أو : وســـــــــىوادي م)١(  غرب القرية: العيون
  عائلة 

خربـــة قديمـــة منســـوبة : بيـــت ســـمعان  نسبة لعائلة الشريف: كرم الشريف
  لبني سمعان من تميم

  نبات يشبه الثوم: أبو الكرات  شقوق في األرضلكثرة ال: باب الشخروق
  نسبة لشخص: رأس أبو الهوا  خربة : خربة بيت القس

  خربة: الرسم
كــــــان بهــــــا حمــــــر الــــــوحش : العوينــــــة  عائلةقد تكون منسوبة ل: كرم الراس

  سابقاً 
ـــــــاه : البصـــــــة ـــــــة بالمي أرض منبســـــــطة غني
  الجوفية 

ــــــو الخــــــزاين ــــــرة : أب ــــــة كثي أرض طيني
  اإلنتاج

  نسبة لقبيلة يمنية: عمودة  يكثر بها الشقف : أبو المشاقف
    نسبة لعائلة أبو نحل: وادي أبو نحل

نسمة وأصبح  ٢٧٩٦: حوالي م١٩٤٨بلغ عدد سكان بربرة  :سكان بربرة وعاثالتها
وكــان هــؤالء الســكان ينتظمــون فــي ثــالث . نســمة ١٧١٦٨م حــوالي ١٩٩٨عــددهم 

  : حارات هي
أحمـــد٬ عـــدوان٬ : وهـــي عـــائالت )٢(أكبـــر عـــائالت بربـــرة وتضـــمالحـــارة الشـــرقية   -أ 

  . صباح ٬السلطان ٬أبو نحل األشقر٬

                                                 
  .٣٨-٣٥ص أراضي قرى فلسطين: محمود حسين )١(
  .الوثائق االلكترونية للنكبة الفلسطينيةموقع  )٢(
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ــ صــا) عــايش ومطيــر  (صــالح  )١(: الحــارة الغربيــة وتضــم العــائالت  -ب  لحة وأبــو ـ
ية٬ األقـرع٬ أبـو عبـادي٬ الشريفــ أبـو ضـباع٬ الغرابلـي٬ أبو الـدود أبـو سـلم شرخ٬

 .نصار حسان٬

/ وتسكن فيها عائلة يونس وكان أشهر شخصيات بربـرة السـيد: الحارة الشمالية   - ج 
أحمد عبد الرحمن الذي كان مشـهورا فـي بربـرة وفـي كثيـر مـن القـرى فـي مجـال 

  .وفي الكرم والنخوةاإلصالح والقضاء العشائري 
  : أعمال السكان

اشـــتهرت بربـــرة بإنتـــاج العنـــب الجيـــد وبزراعـــة أشـــجار التـــين والزيتـــون : الزراعـــة -١
والمشــمش والخــوخ والحمضــيات باإلضــافة إلــى زراعــة الحبــوب بأنواعهــا بســبب 

  خصوبة األرض وتنوعها واتساعها وتوفر مياه األمطار واآلبار
غنـــام والمـــاعز واألبقـــار والجمـــال والحميـــر األ: تربيـــة ورعـــي الحيوانـــات وأهمهـــا -٢

 .والدواجن للعمل في الزراعة أو من أجل البانها ولحومها

 حــــال البقالــــة والحالقــــة والجــــزارةحيــــث توجــــد م: كــــان فــــي القريــــة حــــرف أخــــرى -٣
 . كما عمل كثير من العمال في معسكرات الجيش اإلنجليزي. والنجارة

لمـاء القـرى نهم تواصل مع عيزهريين ـ وكان بتميزت بربرة بكثرة علمائها األ :التعليم
هــذه الصـــالت بعــد إنشـــاء مدرســة بربـــرة فــي موقـــع متوســـط  المجــاورة كالجيـــة وزادت

بحيث يستطيع أبناء القـرى المجـاورة الوصـول إليهـا لـذا فقـد ضـمت العديـد مـن أبنـاء 
  .هذه القرى

ورات الــــوطني وفــــي الثــــ )٢(لقــــد شــــارك أهــــل بربــــرة فــــي العمــــل: نضــــال أهــــل بربــــرة
كـــان المناضـــلون مـــن أهـــل بربـــرة يهبـــون فواإلضـــرابات التـــي قادهـــا رجـــال فلســـطين 

لالشتراك في المعارك وفي نصب الكمائن للقوافل الصهيونية التي تمر على الطرق 

                                                 
  .٢٥٤م صفحة ٢٠٠٢ت ط ١بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )١(
  .م شاهد على النكبة١٩٣٤السيد فايز علي األشقر مواليد / التاريخ الشفوي للنكبة  )٢(
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م ١٩٣٤فــايز علــي األشــقر مواليــد / خاصــة علــى الطريــق الــرئيس كمــا يــروي الســيد
  :فيقول 

ربيــا اشــترك فيهــا مناضــلون مــن أهــل ثت معركــة علــى الطريــق بــين بربــرة وهدحــ -١
بربـــرة وهربيـــا وبيـــت جرجـــا وديـــر ســـنيد حيـــث نصـــبوا الكمـــائن ووضـــعوا األلغـــام 
لقافلة يهودية تمر بالمكان وتمكنوا من تدمير بعض السيارات وٕاصابة عدد من 

  .أفرادها واستشهد فيها شاب من آل الغول من هربيا
ربــرة والجيــة اشــترك فيهــا بــين ب )١(ثــم حــدثت معركــة أخــرى علــى نفــس الطريــق -٢

مجـــدل وحمامـــة بعـــد نصـــب كمـــين يـــة وهربيـــا والجمناضـــلون مـــن أهـــل بربـــرة وال
ألغام لقافلة أخرى وكان يقود المناضلين رجـل سـوري ولـم تهـدأ المعركـة ووضع 

على ترك السيارات المعطوبة وأن يذكروا عـدد قـتالهم  الصهاينةإال بعد موافقة 
م توزيعهـا علـى كـل مـن تـون ثـالث مصـفحات يهوديا وأخـذ المناضـل ١٢وكانوا 

 .ثم أخذها الجيش المصري بعد دخوله المنطقة والمجدلة وبربرة يالج

أهـالي ديـر سـنيد وهربيـا ودمـرة ونجـد فـي اقتحـام مسـتعمرة  عشارك أهل بربـرة مـ -٣
دير سنيد كما شاركوا فـي معـارك كثيـرة ضـد القوافـل اليهوديـة التـي تتوجـه نحـو 

المجــدل ســنيد وقــاموا بإرســال نجــدات لمســاعدة أهــالي مســتعمرتي سمســم وديــر 
 .امحمامة وغيرهو 

  : احتالل بربرة
م ١٩٤٨شهدت بربرة اشتباكات مع اليهود منذ األسابيع األولى للحـرب فـي 

 الصــهاينةم أطلــق ١٩٤٨ففــي ينــاير : باســتفزازات ضــد األهــالي الصــهاينةحيــث قــام 
 فـــي )٢(صـــحيفة فلســـطين وأوردت. أحـــد بـــأذىالنـــار علـــى بـــاص للعـــرب ولـــم يصـــب 

الهجـــوم فـــي  ثدأطلقـــوا النـــار علـــى مدرســـة القريـــة٬ ثـــم حـــ أن الصـــهاينة ١٢/١/٤٨

                                                 
 .٢٥٤الدباغ ص: نفس المصدر السابق) ١(
  .وتقرير طارق اإلفريقي �م ١٢/١/١٩٤٨صحيفة فلسطين الصادرة في ) ٢(
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ـــد طـــارق األفريقـــي عنـــدما كـــان النـــاس ر م وجـــاء ذلـــك فـــي تق١٩٤٨نيســـان  يـــر القائ
نين واشـــتبك جـــرح أحـــد المـــواطأســـفر عـــن يعملـــون فـــي حقـــولهم مـــن مســـتعمرة قريبـــة 

الصــهاينة بعمليــة وأثنــاء الهدنــة الثانيــة قــام . ســاعتينالمناضــلون مــع الصــهاينة مــدة 
آف لتوصــــيل المســــتعمرات الجنوبيــــة بالمســــتعمرات الشــــمالية نفــــذها لــــواء ســــموها يــــو 

وأرســلوا قافلــة للتحــرش بالمناضــلين ثــم " ويفتــاح) "النقــب(هنيجــف  )١(جفعــاتي ولــواء
 م أوردت وكالـــة يوناتيـــد١٥/١٠/١٩٤٨وفـــي . مـــدافع وبغـــارات جويـــةالقـــاموا بـــالرد ب

وفـــي اليـــوم نفســـه ٬ أنـــه تـــم قصـــف جـــوي للمجـــدل وغـــزة وبربـــرة جـــاء فيـــه بـــرس خبـــرا
تمكنت القوات الصهيونية٬ من دحر القوات المصرية في المنطقـة الجنوبيـة واحتلـت 

غزة لهذا دب الرعب بين السكان في قرى لم تكن مهيأة للحرب كما  قرى لواءمعظم 
م بعـــد ٥/١١/١٩٤٨فـــي  يـــةلقـــال ضـــابط صـــهيوني وســـقطت بربـــرة فـــي نهايـــة العم

إلــــى  علــــيهم طــــرد ســــكانها تحــــت إطــــالق الرصــــاص والقــــذائفوتــــم ســـقوط المجــــدل 
   .مخيمات قطاع غزة

ومنــذ احتاللهــا بقــي أهــل بربــرة الجئــين فــي مخيمــات قطــاع غــزة ومدنــه إلــى 
  .هما طال الزمنماليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم 

                                                 
  .ة ووكالة يرنايتدبرسمصادر صهيونية وصحف أمريكية حول النكب) ١(
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  قرية بيت جرجا

الطريـق المسـتقيم : يعنـي: جسـم جـر واإل. ا الحجـارةأرض غليظة تكثـر بهـ :جرجا لغة
باسم جرجة  )١(وأول من ذكر اسم بيت جرجا ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان

٬ وينسب إليها أبو الفضل العباس بن محمد العسقالني الجرجي مـن رواة الحـديث ـ 
قـرن التاسـع عشـر وقد اندثرت القرية القديمة وأقيم مكانها القرية الحديثة في أواخر ال

تب على حجر رخام مثبت على باب المسجد الذي يوجد به مقـام ويوضح ذلك ما كُ 
أن الذي بناه هو األمير محمد بن و  نبييقال له جرجس والذي يعتقد أهل القرية أنه 

  . شاهين وكيل عبد اهللا بك
 كيلـوا متـرًا شـمال شـرق مدينـة غـزة وعلـى بعـد ١٤تقـع بـين جرجـا علـى بعـد : الموقع

عشرة كيلو مترات جنوب شـرق المجـدل يحـيط بهـا مـن الشـمال الشـرقي ومـن الغـرب 
من  اآلتيةواد يقال له واد العبد وهو أحد روافد وادي الحسي تتجمع فيه مياه الشتاء 

  .أراضي بربرة وحليقات وبيت طيما
يحد بيت جرجا من الغـرب أراضـي هربيـا٬ ومـن الجنـوب أراضـي ديـر سـنيد 

  . سمسم ومن الشمال أراضي بربرةومن الشرق أراضي 
دونمــا  ٨٤٨١تبلــغ مســاحة أراضــي بيــت جرجــا حــوالي  :مســاحة أرضــيها وأســماؤها

  : قطع أراضيهادونما وأهم  ١١٦تسرب للصهاينة منها 
    جمع خربة: الخرايب )٢(      من اسم نبات شوكي: النتاش

  سير طويل: أم حياص      نسبة لنبات الترمس: الترمسية
  نسبة لنبات العدس: أبو عدس      لشجر الزيتوننسبة : الزيتون
  لكثرة ما بها من شقف: الشقفية        اسم شخص : حماد

                                                 
  .معجم البلدان :ياقوت الحموي ) ١(
  .٦٦٬٦٧ص أسماء أراضي قرى غزة: محمود حسين )٢(
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  خربة أو أثر: الرسم      من النار أو من الشدة: المحرقة
وكانت أرض بيـت لجـوس مـن أراضـي بيـت جرجـا غيـر أن أهلهـا لـم يسـتطيعوا دفـع 

  الضرائب المستحقة عليها للدولة فأخذها أهل بربرة
نســمة  ١٠٩٠حــوالي  ١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان بيــت جرجــا ســنة  :ان وأعمــالهمالســك

  :دونمًا وأهم عائالتها ٦٦٩٦م حوالي ١٩٩٨سنة  )١(ووصل عددهم
العفيفي ـ أبو طاحون ـ أبو القـرع ـ المـخ ـ سـعد ـ مقبـل ـ أبـو  ٬ماضي ونجم ـ أبو البرا

لـزول ـ الجـدع ـ أبـو خليلـة ـ الشـوربجي ـ الـدرّرة ـ أبـو مـراد ـ عـيس ـ أبـو عسـفة ـ ا
   )٢(سلطان

كــان فــي القريــة أربعــة مخــاتير٬ ولكــل عائلــة ديــوان يجتمــع فيــه أبنــاء العائلــة 
وكانــت العالقــات بــين أهــل هــذه  وبحــث المســتجدات وللتشــاور فــي األفــراح واألحــزان

العائالت وثيقة٬ وكأنها عائلة واحدة٬ يشتركون مع بعضـهم فـي المناسـبات الخاصـة 
ويســاعد بعضــهم بعضــا فــي الحصــيدة أو فــي عمليــات الزراعــة  )٣(زانبــاألفراح واألحــ

  .األخرى
  :أعمال السكان

هــي عمــاد اقتصــاد بيــت جرجــا ويعمــل بهــا غالبيــة الســكان لخصــوبة : الزراعــة -١
توفر الميـاه مـن األمطـار الشـتوية ومـن اآلبـار حيـث كـان فيهـا ثمانيـة و األرض 

قمح وشعير وذرة في  من لحبوبآبار باإلضافة إلى بئر القرية فكانوا يزرعون ا
دونمــا والحمضــيات  ٦١٨دونمــا والبســاتين فــي مســاحة  ٦٩١١ ـمســاحة تقــدر بــ

                                                 
  .م١٩٩٨ـ إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  فلسطينذاكرة  )١(
  .اإللكتروني وثائق النكبة الفلسطينيةموقع  :من التاريخ الشفوي )٢(
 �منشــورات المركــز القــومي للدراســات والتوثيــق  �ا بيــت جرجــ: محمــد إبــراهيم حســين ماضــي  )٣(

  .٣٤٬٣٥ص ٢٠٠٠غزة 
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ويزرعـون الخضـار وأشـجار للبرتقـال بها سـبع بيـارات و دونما  ٤٣٤في مساحة 
  العنب والتين والزيتون والمشمش والخوخ واللوز 

ال والحميـر والـدواجن األغنـام والمـاعز واألبقـار والجمـ: أهمهـا: تربية الحيوانـات -٢
 . من أجل العمل في الزراعة ومن أجل ألبانها ولحومها وللنقل والتنقل

وقــد عمــل كثيــر مــن أهــل . جــارة ـ الحالقــة ـ الجــزارة ـ البقالــةالن: حـرف أخــرى -٣
القرية في معسكرات الجيش اإلنجليزي واشترى عدد من األهالي سيارات شحن 

 المجدل وغزة ويافا لنقل وبيع اإلنتاج الزراعي في أسواق 

كانــت ســيئة بســبب انتشــار األمــراض بــين النــاس لتفشــي الجهــل٬  :األحــوال الصــحية
وعــــدم وجــــود عيــــادات صــــحية فكــــانوا يعــــالجون مرضــــاهم بالوصــــفات البلديــــة مــــن 

  األعشاب٬ أو ينقلون المريض إلى المجدل أو غزة لعالجه٬ 
لكتابـة والحسـاب والـدين لعــدم كـان األطفـال يتعلمـون فـي الكتاتيــب القـراءة وا :التعلـيم

وجود مدارس ثم أنشئت مدرسة مؤخرًا حتـى الصـف الثالـث٬ ثـم يـذهب الطـالب إلـى 
  .)١(مدارس بربرة أو المجدل أو غيرها

الثـورات كـل شارك أهل بيت جرجـا مـدن وقـرى فلسـطين فـي  :نضال أهل بيت جرجا
كك م فقـــــاموا بخلـــــع الســـــ١٩٣٩م والتـــــي اســـــتمرت حتـــــى ســـــنة ١٩٣٦خاصـــــة ثـــــورة 

شتباك مع القـوات اإلنجليزيـة التـي تسـهل فونات والكهرباء واإليالحديدية٬ وأسالك التل
م ١٩٤٧إلــــى فلســــطين وتملكهــــم األراضــــي الواســــعة وبعــــد تقســــيم  الصــــهاينةهجــــرة 

ســـــتعداد لمقاومـــــة المشـــــروع فلســـــطين إلـــــى دولتـــــين رأى األهـــــالي أنـــــه البـــــد مـــــن اإل
وهــاجموا  الصــهيونيةوا بـه للقوافــل الصـهيوني فاشــتروا الســالح مـن حــر مــالهم وتصــد

  .المستعمرات القريبة منهم وقاموا بنجدة القرى المجاورة
كانـــت بيـــت جرجـــا تقـــع بـــين مســـتعمرتي سمســـم وديـــر ســـيند٬ ويوجـــد علـــى أرضـــها 

  )١( :معسكرًا للقوات البريطانية لذلك قاموا بالعمليات التالية
                                                 

  .٥٢٠كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )١(
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رق القريـة ـ وأنشـأوا فـي شـ )٢(الصـهيونيةنسـف بئـر الميـاه فـي بيـارة الكاشـف 
فيهـا قيـادة محليـة ـ وحفـروا الخنـادق علـى الطـرق ـ وكونـوا فرقـة مسـلحة مـن الشـباب 

ولمـــا تكـــرر إجــــرام . لحراســـة القريـــة٬ ووضـــعوا أكيـــاس الرمـــل علـــى أســـطح المنـــازل
باعتــدائهم علــى المــواطنين المــارين علــى الطــرق٬ قــاموا بنصــب الكمــائن  الصــهاينة

ع أهــالي بربــرة وهربيــا وديــر ســنيد الصــطياد قــوافلهم علــى األلغــام بالتعــاون مــزرع و 
الطريــق الــرئيس٬ ويتبــع ذلــك حــدوث اشــتباكات عنيفــة حتــى منعــوا مــن اســتخدام هــذا 
الطريق٬ ثم تصدى لهم المواطنون عندما حاولوا المرور جنوب بيت جرجا ومنعوهم 

دثت معركـة حـثـم . من المرور من هذا الطريق أيضًا فلجأوا إلى المرور من الحقول
متجهــة مــن مســتعمرة سمســم  صــهيونيةأخــرى عنــدما تعــرض المناضــلون إلــى قافلــة 

إلى مستعمرة دير سنيد قتل فيها عدد من الطرفين٬ ثم اعتلى أحد المناضـلين شـجرة 
 اً فقتــل وجــرح عــددًا مــنهم وفــي تلــك األثنــاء انفجــر لغمــ. الصــهاينةوألقــى بقنبلــة علــى 

ترافق . ة وحميد وأبو كرشالدر : استشهاد القادة كان يعده بعض المناضلين أدى إلى
زرع األلغـام لهـذا دب الرعـب فـي و علـى القريـة ـ  صـهاينةهجمـات ال ذلـك مـع ازديـاد

قلــوب النســاء واألطفــال فاضــطروا للخــروج مــن القريــة لــيال والعــودة إليهــا صــباحا مــع 
ش ولمــــا اشــــتدت الهجمــــات وانســــحب الجــــي. بقــــاء المناضــــلين فــــي القريــــة لحراســــتها

المصـــري مـــن المجـــدل وغيرهـــا عـــن طريـــق شـــاطئ البحـــر٬ خـــرج النـــاس مـــن قـــراهم 
خاصة بعد أن أخذ الجيش المصري سالح المناضلين٬ وبعد انتشار أخبـار المـذابح 
في القرى والمدن األخرى خرجـوا إلـى غـزة وراء الجـيش المصـري مشـيا علـى األقـدام 

  . إلى هربيا ثم إلى غزة

                                                                                                                        
  .الشفوي ألهل القرية من التاريخ )١(
ئق النكبة الفلسطينية وثاموقع  ١٥٠٬- ١٣٤مصدر سبق ذكره ص: محمود إبراهيم حسين )٢(

  .االلكتروني
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صـادر الصـهيونية أن بيـت جرجـا احتلهـا الصـهاينة فـي جـاء فـي الم :احتالل القريـة
م ويؤكـد ذلـك المـؤرخ الصـهيوني بنـي ٥/١١/١٩٤٨-٤أواخر عمليـة يـوآف مـا بـين 

حيث يقول أن سكان المنطقة فروا أو ُطردوا من قراهم خالل هذه العملية  )١(موريس
ب بــأمر مــن قائــد القطــاع الجنــوبي فــي الجــيش الصــهيوني ومــن قائــد البالمــاخ بموجــ

  .خطة دالت
يحـيط بموقـع القريـة اليـوم سـياج مـن األسـالك الشـائكة ولـم يبـق سـوى  :القرية اليـوم

القريــة  فـ ولكــن مــا زال أحــد المنــازل قائمــًا فــي طــر  )٢(أثــر لــبعض األزقــة والركــام
وتنتشـــر أيضـــًا أشـــجار الجميـــز واألحـــراج وقـــد اســـتغل الصـــهاينة أراضـــي . الشـــمالي

مســـتعمرات ولكــن المســـتعمرات علــى أرضــها لصـــهاينة لــم يقــم ا. القريــة فــي الزراعـــة
  .مفكيم وغيثا تلمي يافي: الثالث القائمة توجد في أراضي بربرة وهي

وهكــــذا أصــــبح أهــــل بيــــت جرجــــا الجئــــين مشــــردين منــــذ احتاللهــــا وحتــــى اليــــوم فــــي 
  .مخيمات ومدن قطاع غزة وفي الشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
  .بني موريس عن احتالل القرية: يونيالمؤرخ الصه: مصادر صهيونية )١(
  .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  )٢(
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  قرية بيت طيما 

  .وطامه اهللا على الخير أي جبله٬ من جذر طيم :غةبيت طيما ل
إلــى بيــت  )١(وحــرف اســم القريــة" طيبــه"اشــتق اســمها مــن اســم مقــام ألحــد أوليــاء اهللا 

  طيما
شمال شرق ٬ تقع على رقعة مستوية من السهل الساحلي الجنوبي لفلسطين :الموقع

ة والمجــدل يحــدها مــن الغــرب أراضــي الجيــ. كيلــو متــرا ٢٢غــزة وتبعــد عنهــا حــوالي 
وبربـــرة ومـــن الجنـــوب أراضـــي حليقـــات ومـــن الشـــرق أراضـــي كوكبـــا وحليقـــات ومـــن 

مترًا عن مسـتوى سـطح  ٧٥وترتفع أراضيها حوالي . الشمال أراضي كوكبا والمجدل
  .البحر

ــة ٬ وســاحاتبيوتهــا متقاربــة تفصــل بينهــا شــوارع �منازلهــا مبنيــة مــن الطــين  :القري
 ٦٠ومسـاحة بيوتهـا حـوالي  ٬وعـدد مـن الـدكاكين ويوجد بها مسـجد قـديم وبثـر للميـاه

  .دونماً 
تصـال بغـزة والمجـدل تربطها عدة طرق فرعية بالطريق العام الساحلي مما يسـهل اإل

  وطرق فرعية أخرى تربطها بالقرى المجاورة 
ففـي أرضـها كثيـر مـن الخـرب  )٢(بيت طيمـا غنيـة بآثارهـا التاريخيـة :المعالم األثرية

وخربة بيت سمعان في غربها وخربة عمودة -شمال غرب القريةخربة إرزة في : هي
وتحـــوي هـــذه الخـــرب كثيـــرا مـــن اآلثـــار -وخربـــة ســـاما وخربـــة الرســـم وخربـــة الشـــامي

 �وتيجــان أعمــدة وقطــع معماريــة وصــهاريج وأرض مرصــوفة بالفسيفســاء وكتابــات 
 وتــوحي هــذه الخــرب واآلثــار علــى أنهــا كانــت آهلــة بالســكان فــي العصــر الرومــاني

                                                 
 .٥٢٣وليد الخالدي في كتاب كي ال ننسى ص  (١)
 .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثا٬ موقع نفس المصدر السابق (٢)
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والصــــليبي ويــــذكر أهــــل القريــــة أن أرضــــهم تضــــم رفــــات بعــــض المجاهــــدين الــــذين 
  استشهدوا في الحروب الصليبية 

  :دونما وأهم قطع أراضيها ١١٠٣٢تبلغ مساحة أراضيها حوالي  :مساحة أراضيها
   )١(مكان تجمع الماء: الحوض 

  نسبة لشخص أو عائلة: العصفورة 
  نسبة لنبات: العرورة
  للباميةنسبة : البامية
  أرض مستوية واسعة: الفرش
  خربة نسبة ألسامة بن غالب شيخ عشيرة سكنتها: سامة

  صف من الشجر : السطر
  .شمال القرية: الكرم الشامي

  أرض منخفضة : الخوار
  )٢(أرض واسعة بها مراعي: المرج

  نسبة لرجل: نصر اهللا
  نسبة لقبيلة: وادي زيدان
  قبيلة من تميم: بيت سمعان

  بةخر : عمودة 
  خربة: الرسم

  أرض موقوفة على الجامع: وقف الجامع
نســمة وأصــبح  ١٢٣٠حــوالي  )١( ١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان بيــت طيمــا ســنة  :الســكان

  نسمة من الالجئين  ٧٥٥١م حوالي ١٩٩٨عددهم سنة 

                                                 
 .٧٩-٧٨ص أسماء أراضي فلسطين: محمود حسين (١)
  .٧٩- ٧٨قرى لواء غزة ص أسماء أراضي: محمود حسين (٢)
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ـــا ـــم عائالته ـــدة-عيســـى-عـــواد-المبحـــوح-الكـــرد :وأه ـــو �حســـين -ســـلمان-أبـــو لب أب
  .إسماعيل �أبو مهادي  �الشريف -شومر أبو-الخطيب-جلق-صالح
فيهــــا مدرســــة ســــنة  )٢(كــــان األطفــــال يتعلمــــون فــــي الكتاتيــــب حتــــى أنشــــئت: التعلــــيم
بلغ عدد طالبها حوالي �هل بيت طيما وكوكبا وحليقات م وكانت مشتركة أل١٩٤٦
  طالبًا يعلمهم ثالثة معلمين ١٣٦

األمطـار عمل معظم سكان بيت طيما في الزراعة لتوفر المياه من  :أعمال السكان
ومــن اآلبــار ولخصــوبة األرض واتســاعها فكــانوا يزرعــون الحبــوب مــن قمــح وشــعير 

والعدس والفول وأشجار العنـب والتـين والزيتـون وكانـت مسـاحة األراضـي التـي -وذرة
  دونما ١٩٧دونما والبساتين  ١٠٤٤تزرع حبوبا 
كثيــر الســكان بتربيــة األغنــام والماشــية والحميــر والــدواجن وعمــل  بعــض كمــا عمــل

  .نجليزيفي معسكرات الجيش اإل منهم
إبـراهيم المبحـوح والحـاج  )٣(عبـد الـرحيم/يقـول السـيد الحـاج : نضال أهـل بيـت طيمـا

  :م١٩٣٧وتاريخ ميالدهما -يوسف إسماعيل
المـرة األولـى قبـل دخـول الجيـوش العربيـة : لقد هاجر أهل بيت طيما مرتين

هـالي خرجنـا إلـى المجـدل وبقينـا فيهـا وقتلوا بعـض األ٬ القرية الصهاينةعندما هاجم 
ولما دخلت القوات المصـرية فلسـطين أمرونـا بـالعودة إلـى قريتنـا وقـد -حوالي شهرين

من مستعمرة تعبيا  صهيونيةوبعد ذلك جاءت قافلة ٬ وحليقاتعاد أيضًا أهل كوكبا 
متجهــة إلــى مســـتعمرة سمســم وكــان ال بـــد إال أن تمــر بــالقرب مـــن بيــت طيمــا فقـــام 

هالي بإبالغ القوات المصرية بذلك ولما رفضوا مواجهتها قام المناضلون بإطالق األ

                                                                                                                        
  .١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة  (١)
  .من التاريخ الشفوي ١٩٣٧يوسف محمد إسماعيل مواليد / السيدمقابلة مع  (٢)
 .محمد إسماعيل/ والسيد ٬عبد الرحيم المبحوح/ مقابلة مع الحاج (٣)
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بعــد ذلــك قامــت القــوات ٬ النــار علــى القافلــة ولكنهــا اســتمرت فــي طريقهــا إلــى سمســم
  .المصرية بتغيير سالح المناضلين وذخيرتهم بدعوى أنها قديمة

 )١(الجنوبيـــةبيــت طيمـــا مــن الجهـــة  الصـــهاينةوالهجــرة الثانيـــة عنــدما هـــاجم 
والشــرقية وقصــفوا القريــة قصــفا عشــوائيا حــدث هــذا بعــد انتهــاء المعركــة التــي حــدثت 
عند دوار كوكبا وانـدحار الجـيش المصـري والسـعودي وكنـا نسـمع تكبيـر السـعوديين 
والمناضــلين حيــث رفضــوا التســليم واســتمروا يقــاتلون يــومين آخــرين مــن داخــل قريــة 

وكان من نتيجة هذه المعركة احـتالل الصـهاينة  بيت طيما حتى استشهد كثير منهم
ودمروا بيوتها وشردوا أهلها فذهبنا إلى المجدل ثم إلى ٬ م١٩/١٠/١٩٤٨للقرية في 

  .انسحاب القوات المصرية من المنطقة أثناءجباليا وغزة 
حـاول الصـهاينة احـتالل القريـة منـذ زمـن مبكـر  :احتالل القريـة مـن مصـادر أخـرى

وقـد فشـلت ٬ جاء في صحيفة فلسـطين التـي تصـدر فـي يافـا حسب ما ٩/٢/٤٨في 
  .المحاولة بسبب استماتة المدافعين عن القرية

أدى القصـــف : قـــال) ٢(واســـتنادًا إلـــى المـــؤرخ اإلســـرائيلي بنـــي مـــوريس الـــذي
٬ م إلــى فــرار عــدد كبيــر مــن أهــل القريــة١٩٤٨الجــوي والمــدفعي فــي أواســط أكتــوبر 

 -م فـــي المراحـــل المبكـــرة مـــن عمليـــة يـــوآف١٩/١٠/١٩٤٨-١٨وتـــم احتاللهـــا فـــي 
إن بيــت طيمــا : وكــذلك أوردت هــذا الخبــر صــحيفة نيويــورك تــايمز األمريكيــة فقالــت

اتي وزعمــت مصــادر عــفطت فــي هــذا التــاريخ علــى يــد لــواء جوكوكبــا وحليقــات ســق
ولكـن يبـدو أن احتاللهـا كـان لفتـرة ٬ م١٩٤٨إسرائيلية أنهم احتلوها فـي أول حزيـران 

أن القــوات : ل الكاتـب المصـري محمـد عبـد األولـىارتكبـوا فيهـا مذبحـة ويقـو قصـيرة و 

                                                 
 .اإللكتروني ائق النكبة الفلسطينيةثو ٬ موقع مصدر سبق ذكره من التاريخ الشفوي  (١)

 المؤرخ بني موريس المؤرخ الصـهيوني عـن احـتالل القريـة وصـحيفة نيويـورك تـايمز األمريكيـة  (٢)
  .وما ذكره الكاتب المصري محمد عبد األولي
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ــــى القريــــة ــــتالل المشــــرفة عل ــــت ال ولكــــن المجاهــــدين الفلســــطينيين ٬ اإلســــرائيلية احتل
  .وظلت القرية في يد العرب طوال الهدنة الثانية " طردوهم بمساعدة سرية سعودية 

قديمــة ر الجميــز والخــروب والــبلح التوجــد فــي موقــع القريــة اليــوم أشــجا :القريــة اآلن
ولــم  -أمــا أراضــي القريــة فيســتخدمها الصــهاينة للزراعــة. تتنــاثر حولهــا ركــام المنــازل

  .يقيموا على أرضها مستعمرات
 وهكذا أصبح أهل بيت طيما الجئين في مخيمـات قطـاع غـزة وفـي الشـتات

  .ينتظرون العودة إلى ديارهم مهما طال الزمن منذ احتاللها
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  الجورة قرية

على ساحل البحر المتوسـط فـي مكـان غيـر  قرية فلسطينية تمتد بيوتها :الجورة لغة
وربمـــا جــاء اســـمها مـــن موقعهــا بالنســـبة لمــا يحـــيط بهـــا مــن تـــالل وكثبـــان  �مرتفــع 
أو أنه محرف من اسم قرية ياجور الرومانية القديمـة التـي قامـت الجـورة علـى ٬رملية

  .أنقاضها
جـــــوار " )١(ســـــم محـــــّرف مـــــن كلمتـــــيأهلهـــــا أن اإل عتقـــــاد والســـــائد لـــــدىواإل

ألن رجال كما يقـال اسـمه كباجـة مـن سـكان عسـقالن الصـليبيين بعـد فـتح " عسقالن
هذه المدينة وتدمير بيوتها على يـد صـالح الـدين األيـوبي أعلـن إسـالمه وطلـب مـن 

ولمــا ســـمح لــه ســـكن هنــاك ومعـــه . الســلطان الســماح لـــه باإلقامــة بجـــوار عســقالن 
ف إلـى جـورة عسـقالن رِّ ثـم ُحـ" جـوار عسـقالن"وأطلقوا على هذا المكان اسم آخرون 

  .عائالت الجورة إحدىوال تزال عائلة كباجة  �
اشـــتهرت الجـــورة بموقعهـــا الممتـــاز ومناظرهـــا الخالبـــة تحـــيط بهـــا األشـــجار 

  .العالية والبساتين النضرة والبحر الهادي الذي يلطف من حرارة الصيف
مـــــن خرائـــــب عســـــقالن يحـــــيط بهـــــا الـــــتالل الرمليـــــة  شـــــيدت معظـــــم أبنيتهـــــا

ويمتـــد  �المزروعـــة عـــدا الجهـــة التـــي تطـــل علـــى البحـــر بجـــروف شـــديدة اإلنحـــدار 
جنوب القرية مسطح رملي واسع يعرف برمال عسقالن وقد زحفت الرمال مع مرور 

معظــم  زرع األهــاليالــزمن وغطــت معظــم خرائــب عســقالن ولــم تتوقــف إال بعــد أن 
  .عسقالن باألشجار المثمرة والحراججوانب مدينة 

يتجمـع فيـه النـاس مـن كثيـر مـن القـرى  )٢( :وادي النمل :المعالم الرئيسة في القرية
والمدن الفلسطينية كل يوم أربعاء مرة واحدة في السنة ويأتي بعـد يـوم أيـوب ويسـبق 

                                                 
  .٥٣٠كي ال ننس ص: وليد الخالدي  (١)

 .٢٥٩م صفحة ٢٠٠٢ط ٥١بالدنا فلسطين ح: مصطفى الدباغ )٢(
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يوم المنطار في غزة ويكون موسمه في فصل الربيع حيث يتمتع فيه النـاس بمنظـر 
الشاطئ والبحر والمواكب الدينية والرياضية والدبكة والمسابقات فيستحموا في البحر 

  .خرائب عسقالن يزورونما يحتاجون من السوق الكبير الذي يقام فيه ثم  اويشترو 
حيـث دفـن رأسـه فـي أول  األمـر : الحسـين بـن علـي لإلماموبها أيضًا مقام 

إلى القاهرة وشيدوا مكانه مزارا لهم ألنهـم  كما يقال في هذا المقام ثم نقله الفاطميون
يقدسونه ويعملون على نشر المـذهب الشـيعي فـي العـالم اإلسـالمي عـن طريـق بنـاء 
األضـرحة والمـزارات لشــهداء آل البيـت وفــي شـمال القريــة مقـام الشــيخ عـوض ومقــام 

  الشيخ محمد 
وتبعـد عنهـا تقع شمال شرق مدينـة غـزة  -قرية الجورة من قضاء غزة :حدود الجورة

كيلو مترا يحدها من الغرب البحر المتوسط ومـن الجنـوب أراضـي هربيـا  ١٩حوالي 
  .ومن الشرق أراضي نعليا والخصاص ومن الشمال أراضي المجدل

  دونما  ١٢٢٢٤حوالي  )١(تبلغ مساحة أراضي الجورة :مساحة أراضيها
  :أما أسماء أراضيها فهي

  أرض مدينة عسقالن: عسقالن
  حول القرية: الحواكيرالبيارات و 

  في شمال القرية: الرمل الشمالي
  لمفيه واد الن: الرمل الجنوبي

  بئر قليل الماء: دمثال
  شمال شرق القرية: القشلة

  شمال شرق القرية: رأس أبو حانون
  شرق القرية: البيرة
  إنتاجها وفير: ألمون

                                                 
 .١٠١أسماء أراضي فلسطين ص  :د حسينمحمو  )١(
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نســمة  ٢٧٠٠ )١(م حــوالي١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان قريــة الجــورة ســنة  :ســكان الجــورة
ــًا كلهــم عــرب مســلمون ١٧٢٣٩م حــوالي ١٩٩٨وبلــغ عــددهم  يعــود بعضــهم . الجئ

وآخــرون جـاءوا مــن قــرى الخليـل وبــدو السـبع والــبعض اآلخــر  -إلـى أصــول مصـرية
  .يعود إلى بقايا الصليبيين

  )٢( :أما عائالت وحارات الجورة فهي

والحــارة  -الغربيــة والحــارة -الحــارة الشــرقية: ينــتظم أهــل الجــورة فــي أربــع حــارات هــي
  الجنوبية والحارة الشمالية

  :وأهم عائالتها
ــــة صــــيام -١  -صــــيام -الهبــــاش�مهــــدي : وتضــــم عــــائالت: أو حــــارة صــــيام عائل

  .طبازى -جزار -جوراني -مهادي
أبـو  -خليـل عمـر -حجـازي -ياسـين -النجـار: وتضـم عـائالت : عائلة النجـار -٢

  .حالوة-علي
 .زايد -كباجة �و حمام أب: عائلة كباجة وتضم عائالت -٣

مطر٬ الشيخ علي٬ أبو سلمية٬ غراب٬ الجبالي٬ الحاج إسماعيل٬ : عائلة مطر -٤
  .الشيخ حسن٬ الزرد بلحة٬

  .)٣(جوادة راضي٬ تيم٬: عائلة راضي وتضم عائالت -٥
 الحـاج ٬ الضـيف٬حسـونة ٬المسـحال ٬البردويـل: عائلة البردويل وتضـم عـائالت -٦

  .الجعبري أبو عرب أبو ريالة ٬الننن ديب٬
 ٬علـوان ٬العـامودي ٬أبـو زاهـر ٬كسـكيل ٬روقة ٬أبو غورى: قنن وتضم عائالت -٧

  .درويش

                                                 
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  فلسطينذاكرة   (١)

 .محمد لطفي صيام/ السيد: من أبناء قرية الجورة )٢(
  . محمد صيام: نفس المصدر الشفوي السابق  (٣)
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  .تنيرة-جبر حامد ٬الندى: عائلة فرحات وتضم عائالت -٨
 ٬أبـو شـقفة ٬قدادة ٬أبو جياب بصل ٬الشيخ ربيط هنية٬: عياش وتضم عائالت -٩

  .حسن عياش
  صالح شحادة ٬الطويل ٬القصير: جحجوح وتضم عائالت -١٠
  رضوان ٬بحر: عائلة الرفيعي وتضم عائالت -١١
  عائلة ظاهر -١٢
  عائلة الجمال -١٣
  عائلة يونس -١٤
  عائلة السلفيتي -١٥
  عائلة أبو غليون -١٦
  عائلة سحويل -١٧
  عائلة القهوجي وأبو عواد -١٨
  عائلة أيوب -١٩
  عائلة بخيت -٢٠
  عائلة الشعراوي -٢١
  وي والرحالعائلة الحنا -٢٢
  عائلة حجو -٢٣
  عائلة السباح وحنيفة -٢٤
  عائلة حامد عاشور -٢٥
  عائلة أبو دية -٢٦
  عائلة أبو حويج -٢٧
  عائلة صيدم -٢٨
  عائلة الهبيل وشريم -٢٩
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: نتـــداب البريطـــانيوكـــان لكـــل حـــارة مختـــار كـــان مـــنهم فـــي أواخـــر عهـــد اإل
ولكــل مختــار  ٬حســينالعبــد  ٬حســين الهبــاش مســحال٬خليــل ال -محمــد الشــيخ علــي

ديوان يجتمع فيه رجال العائلة ليبحثوا ما جد من أمور ومشاكل ويعملون على حلها 
   .بالعرف والعادة
  : أعمال السكان

قتصــــادهم بســــبب تنــــوع إألهــــل القريـــة وعمــــاد ) ١( هــــي العمــــل الــــرئيس :الزراعـــة -١
مسـاحة  وخصوبة األرض وفرة الميـاه مـن األمطـار واآلبـار لـذا زرعـوا حـوالي نصـف

ـــوز والزيتـــون -أرضـــهم بالعنـــب ـــين والمشـــمش والل والخضـــار . وأشـــجار البرتقـــال والت
  .كالفاصوليا واللوبيا والبامية والبندورة وغيرها

رف عـــن أهـــل الجـــورة بنشـــاطهم وســـعيهم وراء رزقهـــم فـــي األرض والبحـــر فكـــانوا وُعــ
قــدس ويافــا يتعهـدون بســاتينهم ومزروعــاتهم بأنفســهم ويصــدرون انتــاجهم إلــى غــزة وال
  . وقد اعتادوا اإلقامة في فصل الصيف في بساتينهم حبا في الحياة الخلوية

الــذي يــأتي مهــاجرا مــن " الســمان"وصــيد طيــور الفــر  -صــيد الســمك مــن البحــر -٢
أوروبـــا ومـــن جـــزر البحـــر المتوســـط فـــي أوائـــل الخريـــف ينصـــبون لـــه الشـــباك علـــى 

  ٬الشاطئ ويبيعونه في أسواق المجدل وغيرها
كالســـــالل وشـــــباك صـــــيد : مـــــل بعـــــض الســـــكان بـــــبعض الصـــــناعات الخفيفـــــةع -٣

األســـماك وبعـــض النســـيج الـــذي أخـــذوه عـــن أهـــل المجـــدل ونســـج الطـــواقي وغيرهـــا 
باإلضـــافة إلـــى تربيـــة بعـــض الحيوانـــات والطيـــور أو العمـــل فـــي معســـكرات الجـــيش 

  .اإلنجليزي
فـي وسـط القريـة ومسـجدا  -أنشئت في قرية الجـورة مدرسـة فـي وسـط القريـة :التعليم
  .أيضاً 

                                                 
لســــــطينية وثـــــائق النكبـــــة الفموقـــــع  عــــــارف العـــــارف٬/ة والفـــــردوس المفقـــــود النكبـــــة الفلســـــطيني )١(

 .االلكتروني
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  .صحياً  اً مركز  القرية وسط القرية كان في :الصحة
  نضال أهل الجورة

 )١(لقد شارك أهل الجـورة بـاقي القـرى والمـدن الفلسـطينية فـي العمـل الـوطني
حــــتالل البريطـــــاني ضــــرابات والثــــورات التــــي قامـــــت فــــي فلســــطين ضــــد اإلوفــــي اإل

قام أهـل الجـورة بشـراء  الصهاينةمع  وعندما بدأت المناوشات. والمشروع الصهيوني
 الصــهيونيةصــطياد القوافــل المعــارك وفــي نصــب الكمــائن إلواشــتركوا فــي األســلحة 

 الصــهاينةخاصــة علــى الطريــق الــرئيس وصــاروا يحرســون القريــة خوفــا مــن اعتــداء 
  .وأهم األحداث التي دارت عليها

دثت ضـــد القوافـــل التـــي حـــ )٢(فقـــد اشـــترك أهـــل الجـــورة ومناضـــلوها فـــي المعركـــة -أ
م عند دوار المجدل مع مناضلين من المجدل وحمامة ١٧/٣/١٩٤٨في  الصهيونية

وتوقفـت ٬ لمصـفحاتوبربرة والسوافير وعند مرورهـا انفجـرت األلغـام وانقلبـت إحـدى ا
وجرحاهم  )٣(معركة مع جنودها وفي النهاية سحب الصهاينة قتالهم وحدثت٬ القافلة

  .ين وعددًا من األسلحة الخفيفةتاركين مصفحة وشاحنة محطمت
نجليزية من فلسـطين ذهـب كثيـر مـن النـاس ألخـذ مـا وأثناء انسحاب القوات اإل -ب

وقــام   -نجليزيــة النـار علــيهمفأطلقـت القــوات اإل -يجدونـه فــي معسـكراتهم مــن أشــياء
  .أسلحتهم وعتادهم إلى العصابات الصهيونية اإلنجليز بتسليم

٬ قافلــة صـهيونية آتيــة مـن الشـمال بــالقرب مـن القريــةوفـي يـوم مــن األيـام مـرت  -ج
  .فاشتبك معها المناضلون وقد استشهد رجل كان يركب حماراً 

أطلـق عليهـا ٬ ومرة أخرى بينما كانت حافلة عربية تنقل الركاب متجهة إلـى يافـا -د
  .النار فاستشهد عدد من ركابها الصهاينة

                                                 
 .وشاهد على النكبة ١٩٣٦الحاج إسماعيل عبد الرحيم راضي مواليد / من التاريخ الشفوي )١(
 .م شاهد على النكبة ١٩٢٩الحاج عيسى عايش مواليد  / من التاريخ الشفوي )٢(
 .سبق ذكره رمن التاريخ الشفوي مصد )٣(
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أدى إلـى تـدمير بئـر البلـد واستشـهدت ثم قصفوا بعد ذلك الجورة بالطائرات ممـا  -هـ
  .إحدى السيدات وابنها

وأثناء انسحاب الجيش المصري جنوبا أبلغ الصهاينة المختار العبـد حسـين 
أن يخرج أهل الجورة لمدة معينة ثم يرجعون فخرجنا إلـى الكـروم ثـم إلـى هربيـا فغـزة 

م ال نحمــــــل معنــــــا أي شــــــيء وأخــــــذت ٥/١١/١٩٤٨وراء الجــــــيش المنســــــحب فــــــي 
وبعـــد أســـابيع عـــاد . إلـــى غـــزة الخــروجلطــائرات الصـــهيونية تقصـــف المـــدنيين أثنـــاء ا

 كثير من الرجال إلى الجورة ليحضروا بعض الحبوب والمالبس التي تركوها وراءهم
العـودة  ونتظـر ينفـي غـزة إلـى اليـوم  وبقي أهل الجـورة -فمن صادفه الصهاينة قتلوه

  .رهمإلى ديا
م ١٩٥١ســـنة  )١(وبعـــد تـــدمير بيـــوت القريـــة أقـــام الصـــهانية ضـــاحية جديـــدة

  . شملت خرائب عسقالن وضموها إلى المجدل وسموها اشكلون
وهكـــذا أصـــبح أهـــل الجـــورة الجئـــين فـــي مخيمـــات ومـــدن قطـــاع غـــزة وفـــي 

   .الشتات منذ احتالل قريتهم إلى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم
 

                                                 
  .مصادر صهيونية بني موريس  (١)
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  قرية الجّية

  .حفرة أو مكان منخفض يتجمع فيه الماء :ةالجية لغ
اسـم القريـة هـذا مشـتق مـن كلمــة الجـواء أي البـر الواسـع أو المكـان المـنخفض نوعــا 

  .الذي تتجمع فيه المياه
الحاليــة كانــت توجــد قريــة تالصــقها تســمى  )١(قبــل إعــادة بنــاء قريــة الجيــة :تاريخهــا

نتقــل ســكانها إلــى أمــاكن أكثــر الجهتــين التــي خربــت وانتهــت أيــام الحكــم العثمــاني وا
ويقول كبار السن من أهل الجية أن بعضهم سكنوا قريتي كوكبـا وحليقـات ثـم  -أمنا

وقاموا بإعمار قريتهم مكان قرية الجهتين  )٢(عاد قسم من أهلها ممن نزحوا إلى إرزة
  .لذلك يمكننا القول أن الجية قامت على أنقاض قرية الجهتين

غيــر أنهــا ٬ ذكرهــا فــي ســجالت الحــروب الصــليبيةوالجيــة قريــة قديمــة ورد 
دمرت وأعاد بناءها محمد أبو نبوت وهو من مماليك أحمد الجـزار الـذي تـولى حكـم 

حيث بني فيها جامعا وحفر ألهلها بئرا ٬ م١٨١٨ -م١٨٠٧يافا وغزة ما بين سنتي 
وا وبعد مدة جمع السـكان المـال مـن بعضـهم وركبـ٬ للمياه كان يعمل بنظام القواديس

  . عليه مضخة مما أدى إلى زيادة كمية المياه
تنحـدر إليهـا ٬ بيتـا ١٨٨القرية أخذت شكل دائري وكان عدد بيوتهـا حـوالي 

عـدة مســيالت فــي فصـل الشــتاء تغــذي الـواد الكبيــر الــذي يختـرق القريــة مــن الشــمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي حيث يلتقـي بـوادي الحسـى شـمال هربيـا بعـد أن يختـرق 

  .ضي بربرة ثم يصب في البحر المتوسطأرا
كيلـو متـرا تقريبـا  ١٩وتبعـد عنهـا حـوالي ٬ تقع قريـة الجيـة شـمال شـرق غـزة :الموقع

يحــدها مــن الشــرق . وترتفــع أراضــيها حــوالي خمســين متــرا عــن مســتوى ســطح البحــر

                                                 
  ٥٣٣كي ال ننسى صفحة : يوليد الخالد) ١(

  ٥٣٣كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
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ومـــن الغـــرب أراضـــي نعليـــا ومـــن الشـــمال أراضـــي وبربـــرة أراضـــي قريـــة بيـــت طيمـــا 
وب أراضـــي بربـــرة ويمـــر فـــي غـــرب القريـــة خـــط الســـكة الحديديـــة المجـــدل ومـــن الجنـــ

  .دونما ٨٥٠٦مساحة أراضيها بحوالي وتقدر . والطريق العام بين غزة ويافا
في أرض الجية كثير من اآلثار والخـرب القديمـة التـي تعتبـر دلـيُال  :المعالم األثرية

وخربـة  -)١(سـامة وخربـة-وخربـة إرزة�خربـة الزعـارير : على قدم هذه القريـة وأهمهـا
الســـطح والرســـم وجميعهـــا تقـــع فـــي شـــمال القريـــة وقـــد عثـــر فيهـــا علـــى بقايـــا أعمـــدة 

  .وغيرها من اآلثار القديمة٬ وبقايا طاحونة رومانية وقطع فخارية٬ حجرية
  )من الشمال: (أما أسماء قطع أراضي قرية الجية فهي

  .واسمها يدل على أن مياه الشتاء تتجمع فيها: السباحية
  .   وسميت بذلك ربما لوجود الحصى فيها: حصىأم 

  شجارها قديماً أالتسمية جاءت لكثرة : الزعارير
  كانت وقفا للسلطان قايتباي لإلنفاق على الحرمين والمارستان: إرزة

  "للنبي سامة"بها ضريح أو مقام : سامة
  نجليزيشمال القرية قرب معسكر الجيش اإل: ثاثورة

  خربة: خربة السطح
  خربة تدل على وجود قبيلة في المكان : الرسم) وبمن الجن(
   )٢(لكثرة الهواء به بسبب ارتفاعه: تل الهوا) من الشرق(

  هو السيف: والشلح: أم شلح
  تلة منسوبة لشخص: شعفة على حسن

                                                 
    ومن التاريخ الشفوي ألهل القرية �الفردوس المفقود عارف العارف  )١(

عبـد اهللا عابـد فـي / ومن الحاج �فلسطين  �محمود حسين  أسماء أراضي قرى غزة / األستاذ) ٢(
  مقابلة شخصية
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الـــذباب : والمعنـــى (وهـــي أرض لعائلـــة الســـحار داخـــل أراضـــي بيـــت طيمـــا : قمـــاص
  )الصغير أو الجراد

  .رق القريةشمال ش: أبو لعظام
  شرق القرية: الفرش
  غرب القرية: الكشفة

  غرب القرية: القصالي
  جنوب غرب القرية: كرم محمود سلمان

  جنوب القرية: قبلية سليم
  شرق القرية: أبو الهوى
نسـمة وأصــبح  ١٤٢٧حـوالي  )١(م١٩٤٨بلـغ عـدد سـكان قريــة الجيـة سـنة  :السـكان

ء السـكان ينتظمـون فـي ثـالث الجئا وكـان هـؤال ٨٧٦٢م حوالي ١٩٩٨عددهم سنة 
  )٢( :حارات كبيرة هي

 -يوسف -الحاج إبراهيم-الّسحار -طه: وتضم العائالت التالية: حارة الشنطي -١
خيـــر  -علـــوش -زايـــد وعبـــاس -حســـين إبـــراهيم -أبـــو عـــواد  -الطيبـــي -حمـــاد
  .درويش -الدين

ياسـين  -سليمان -صالح عيسى -صيام: وتضم العائالت التالية: حارة الغبون -٢
 .ربيع-األخرس -راضي -سالم وسالمة -أبو شنب -سليم -محجز -حلوة

 -عابــــد-عـــوض -ســـويدان والمشـــني: حـــارة القطـــوي وتضـــم العـــائالت التاليـــة  -٣
 . موسى -جبر �نصر اهللا -شاهين

                                                 
   .م١٩٩٨الفلسطينية  لتحريرإصدار منظمة ا: فلسطينذاكرة ) ١(

  ..أرض اآلباء واألجداد: جميل السحار في كتاب الجية/ شاهد على النكبة )  ٢(
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ثـم جـاء بعـده حسـن داود ٬ الحـاج رجـب فمختار آل الشنطي كان: ولكل حارة مختار
وبعده الصادق ٬ وبعده حسين محجز٬ ومختار الغبون كان محمود محجز٬ الشنطي
  .وبعده ابنه األمير٬ ومختار القطوى كان الشيخ حمدان عابد -محجز

ولكــل مختــار ديــوان بــل لكــل عائلــة ديــوان أيضــا يجتمــع فيــه األقــارب لبحــث شــئونهم 
أو المشـــاكل التـــي قـــد تنشـــأ بيـــنهم وبـــين العـــائالت األخـــرى ثــــم ٬ ويحلـــون مشـــاكلهم

  .يتشاورون في أمورهم
  :مال السكانأع
ــــاه مــــن  :الزراعــــة -١ ــــوفر المي ــــة بســــبب ت ــــرئيس لمعظــــم أهــــل القري هــــي العمــــل ال

الشتوية ومن اآلبار لذلك عمل السكان في زراعة الحبوب مـن قمـح  )١(األمطار
والخضــار كالبنــدورة والباميــة والكوســا والبطاطــا والعــدس والحلبــة . وشــعير وذرة 

بلغـــت مســـاحة األراضـــي  والحمضـــيات حيـــث. والبصـــل وأشـــجار التـــين والعنـــب
دونما٬ وللعلم فقد امتلك سليم أبو رمضان  ١٨٩زروعة بأشجار الحمضيات الم

  .مساحة واسعة من أرض الجية
األغنــام فقــد كــان أهــالي الجيــة يربــون األغنــام علــى  :تربيــة الحيوانــات وأهمهــا -٢

 وكانوا يبيعون الفائض فـي٬ ستفادة من ألبانها وأجبانها ولحومهانطاق واسع لإل
كمــا كــانوا يربــون األبقــار والجمــال والحميــر للعمــل فــي الزراعــة . أســواق المجــدل

 .والنقل

) المــزاود(وصــناعة البســط  -مثــل صــناعة الجــبن والزبــدة :الصــناعات الخفيفــة -٣
 .وصناعة أدوات الزراعة كالمحاريت الخشبية وغيرها

أو ثمــن وكانــت األجــرة ٬ والبقالــة -والجــزارة -والحالقــة -كالنجــارة :حــرف أخــرى -٤
 .األغراض تدفع من الحبوب بعد الحصاد

                                                 
  وليد الخالدي �نفس المصدر السابق ) ١(
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كــان التعلــيم فــي الكتاتيــب فــي بيــوت المشــايخ أو المتفقهــين ُيدرِّســون القــرآن  :التعلــيم
وبعد ذلك يلتحق الطالب بالمدارس الحكومية فـي بربـرة أو ٬ واللغة العربية والحساب

  .المجدل
الهجــرة حالــت وقــد عمــل أهــل الجيــة علــى إنشــاء مدرســة فــي القريــة إال أن 

فتخــرج المئــات ٬ دون ذلــك وبعــد الهجــرة أكمــل الطــالب دراســتهم فــي مــدارس الوكالــة
وتمتاز الجية . من المدرسين واألطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين وغيرهم الكثير

ــيم فيهــا أكبــر مــن كثيــر مــن القــرى األخــرى  وذلــك الهتمــام األهــل ٬ بــأن نســبة التعل
لـــى مراكـــز عاليـــة فـــي جامعـــات الـــدول العربيـــة فـــي بـــالتعليم حتـــى وصـــل بعضـــهم إ

  .وفي الجامعات المحلية٬ مختلف المجاالت
لــم يكــن فــي الجيــة عيــادات أو مراكــز صــحية فكــان أهلهــا يــذهبون لعــالج  :الصــحة

المرضــى إلـــى المجـــدل إلـــى الـــدكتور الحـــاج راســـم أو إلـــى غـــزة إلـــى الـــدكتور صـــالح 
راض البسـيطة فكـان النـاس يسـتعملون أمـا فـي حالـة األمـ. مطر أوحيدر عبد الشافي

  .كما يعالجون الكسور بواسطة الجبيرة٬ الوصفات الطبية أو الكي بالنار
والمدن الفلسطينية إال بعـد  )١(لم يتجرأ اليهود على مهاجمة القرى :نضال أهل الجية

تدفق السالح والمتطوعين عليهم من بريطانيا وتشيكو سلوفاكيا وأمريكـا وغيرهـا قبـل 
م ومــن طــائرات ومــدافع ومصــفحات فتمكنــوا مــن االســتيالء علــى بعــض ١٩٤٨ســنة 

القرى والمدن رغم المقاومة العنيفة التي أبداها أهل فلسطين والمتطوعين من العرب 
لــذلك اعتمــد  -خصوصــا وأن الــدول العربيــة لــم تكــن تهــتم بمــا يحــدث فــي فلســطين

  .م ومن ذهب نسائهماألهالي على أنفسهم في شراء السالح القديم من حر ماله
فعنـــدما تتعـــرض قريـــة أو مدينـــة للهجـــوم مـــن العصـــابات الصـــهيونية يهـــب 

كمــا  �مــن القــرى والمــدن المجــاورة حتــى يــتم دحــرهم وهــزيمتهم  لنجــدتها المناضــلون
كـــانوا ينصـــبون الكمـــائن ويزرعـــون األلغـــام علـــى الطـــرق التـــي تســـير عليهـــا القوافـــل 
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ة أو الذخائر من مستعمرة إلى أخرى ويوقعون الصهيونية التي تحمل المواد التمويني
. وكـــان يشـــترك فـــي هـــذا العمـــل مناضـــلون مـــن أكثـــر مـــن قريـــة -بهـــا خســـائر كبيـــرة

  :واألمثلة على ذلك كثيرة منها
قــام المناضــلون مــن الجيــة وبربــرة وبيــت جرجــا بنصــب كمــين لقافلــة صــهيونية  -١

ت تســـتخدم خرجـــت مـــن مســـتعمرة سمســـم واشـــتبكوا مـــع أفـــراد القافلـــة التـــي كانـــ
المصفحات ولكن الصهاينة تمكنوا من قتل القائـد سـبيتان عـوض مـن قـادة أهـل 

  الجية
وبربـرة والمجـدل كمينـا وزرعـوا ألغامـا لقافلـة يهوديـة  نصب المناضلون من الجية -٢

كانــت تمــر علــى الطريــق الــرئيس الواصــل بــين غــزة ويافــا فــانفجرت األلغــام فــي 
ر بكثافـــة وفـــي نهايـــة المعركـــة اســـتولى وتـــم تبـــادل إطـــالق النـــا٬ عربـــات القافلـــة

المناضلون على ثالث مصفحات أخذت كل بلدة واحدة منها وقد أخذها الجيش 
  المصري بعد دخول المنطقة 

كــــان المناضــــلون مــــن كــــل قريــــة يحرســــون الطــــرق فــــي األمــــاكن القريبــــة مــــنهم  -٣
 . الصطياد قوافل الصهاينة

دارت قـرب بيـت جرجـا أو  اشترك المناضلون مـن أهـل الجيـة فـي المعـارك التـي -٤
 .برير أو وبيت طيما وبريرة

موقــف الفلســطينيين ألن  )١(ولكــن بعــد دخــول الجيــوش العربيــة فلســطين ضــعف -٥
هــذه الجيــوش لـــم تــدخل فـــي حــرب حقيقيـــة مــع الصـــهاينة ولــم تـــتمكن مــن ذلـــك 

يـدافعون عـن  نولـم تتـرك الفلسـطينيي -بسبب قلة عددها وفساد عدتها وأسـلحتها
بحجـة حصـر  بحـوزتهمعنـدما اسـتولوا علـى األسـلحة التـي كانـت  أنفسهم وقراهم

ولكــن األمــور بــدأت تتضــح فيمــا بعــد أنهــا كانــت ٬ المعركــة فــي القــوات النظاميــة
 تنفذ مؤامرة عالمية إلقامة دولة صهيونية في فلسطين 
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أخـــذت الطـــائرات الصـــهيونية التـــي زودتهـــم بهـــا بريطانيـــا تقصـــف المـــدنيين فـــي  -٦
والعجيب أن الدفاعات الجويـة  �الفلسطينية بقنابل ضخمة  معظم القرى والمدن

وقـــام الصـــهاينة بهجـــوم  -وتواصـــلت الغـــارات �المصـــرية ال تســـتطيع اســـقاطها 
وتمكنـوا مــن ٬ حليقــات-واسـع علــى القـوات المصــرية والسـعودية عنــد دوار كوكبـا

وانـدفعت القـوات الصـهيونية جنوبـًا بعـد ذلـك  �هزيمتهم وقتل معظم السـعوديين 
ســتيالء علــى النقــب واحــتالل معظــم القــرى والمــدن الواقعــة فــي وســط وجنــوب لإل

وقـد تـم ذلـك ) خصوصا وأنهـا كانـت قـد احتلـت األجـزاء الشـمالية منهـا(فلسطين 
بعد انسـحاب الجـيش المصـري مـن اسـدود والمجـدل وحمامـة وبريـر وغيرهـا عـن 

ر بيــت طريــق شــاطئ البحــر إلــى غــزة ألن الصــهاينة كــانوا يســيطرون علــى جســ
 .حانون ولم يبق للجيش المصري طريقا يسلكه إال شاطئ البحر

وبعد انسحاب الجيش المصري من القرى والمـدن التـي كـان يتواجـد فيهـا لـم 
يجــد األهــالي العــزل الــذين أخــذ ســالحهم الجــيش المصــري بــدا مــن الرحيــل وراء هــذا 

والمــذابح  الجــيش خصوصــا بســبب شــدة الغــارات الجويــة والهجــوم الصــهيوني الكبيــر
التــي ارتكبوهــا فــي القــرى والمــدن التــي احتلوهــا كمذبحــة بريــر والدوايمــة وديــر ياســين 

  .وغيرها الكثير
وسقطت الجية مثل غيرها في يد الصهاينة بعد سـقوط المجـدل أي فـي يـوم 

كما قلنا بعد انسـحاب الجـيش المصـري إلـى هربيـا ثـم إلـى غـزة ٬ م٥/١١/١٩٤٨-٤
ذلــــك عنــــد نهايـــة عمليــــة يــــوآف كمـــا يقــــول المــــؤرخ و ٬ شــــاطئ البحـــر )١(عـــن طريــــق

ـــة مـــن أواخـــر الهجمـــات الرئيســـة فـــي ٬ الصـــهيوني بنـــي مـــوريس وكانـــت هـــذه العملي
الحرب وفر سكانها مثل بقية سكان المنطقة والقـرى المحيطـة وطـرد مـن تبقـى مـنهم 

  .إلى قطاع غزة
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ا حتــى وبعــد احتاللهــا قــام الصــهاينة بتــدمير بيــوت ومعــالم القريــة تــدميرا تامــ
وبئر المياه والجامع أما موقع القرية اآلن فيوجد به ٬ المقبرة الواقعة في جنوب القرية

واستغل الصهاينة أرض القرية للزراعة  -بعض أشجار الجميز والتين والبلح القديمة
وأقـاموا علـى أرضـها أيضـًا موشـاف أسـموه ٬ وتربية األبقار واألغنام فـي مـزارع كبيـرة

وبــالقرب مـــن ٬ م وكتبــوا هـــذا االســم علـــى لوحــة كبيـــرة١٩٤٩ وجيــة ب ســـنة٬ جيــة أ
  .م١٩٥٠أرض القرية أنشأوا مستعمرة بيت شيكما سنة 

ثـم إلـى هربيـا مـدة تزيـد عـن ٬ هـاجر أهـل الجيـة فـي البدايـة إلـى رمـال نعليـا :الهجرة
 -أســبوعين علــى أمــل العــودة إلــى القريــة بعــد أيــام لــم نحمــل معنــا شــيء مــن المتــاع

الجــيش المصــري إلــى غــزة عــن طريــق شــاطئ البحــر ألن الصــهاينة  )١(ولمــا انســحب
كانوا قـد احتلـوا جسـر بيـت حـانون ورحلنـا وراء الجـيش المصـري عـن طريـق شـاطئ 

والــــبعض ذهــــب إلــــى غــــزة مشــــيًا علــــى األقــــدام عــــن طريــــق الغابــــات ٬ البحــــر أيضــــاُ 
وفــي غــزة لــم نعــرف أيــن نــذهب فــالبعض استضــافه بعــض أصــحابه مؤقتــا . والرمــال

وأصـبح هـم الجميــع  �الكثيـر مـن النـاس ظلـوا فـي العــراء أو تحـت أشـجار الغابـات و 
  .توفير لقمة العيش ألطفالهم

لـذلك تســلل كثيــر مــن الشـباب إلــى قــريتهم إلحضــار مـا يقــدرون علــى حملــه 
ـــر أو الجمـــال ومـــن صـــادفه  ـــى ظهـــور الحمي مـــن الحبـــوب التـــي تركوهـــا وراءهـــم عل

ذاب حتــى جــاءت منظمــة الكــويكرز وقــدمت لنــا واســتمرت رحلــة العــ. الصــهاينة قتلــوه
ثــم انصــرفت لتحــل محلهــا وكالــة  -بعــض المــواد الغذائيــة خــالل عــام ونصــف تقريبــا

الغوث التابعة لألمم المتحدة التي قدمت بعض المـواد التموينيـة والخـدمات التعليميـة 
ن كانـت فـي البدايـة عبـارة عـ٬ والصحية واالجتماعية وقامت ببناء مخيمات لالجئين

وبعـد سـنوات قامـت ٬ ثـم أقامـت معسـكرات ثابتـة مـن الحجـر مسـقوفة بالكرميـد٬ خيام
جتماعيــة قليلــة وال زال الوضــع كمــا هــو إالوكالــة بقطــع التمــوين وأبقتــه علــى حــاالت 

                                                 
    .م١٩٤٨شاهد على النكبة  � نفس المصدر الشفوي السابق) ١(
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ونحن ننتظر العودة وقـرارات األمـم المتحـدة واضـعين كـل ٬ منذ أكثر من ستين عاما
حريــر فلســطين والتــي نفضــت يــدها عــن هــذه فــي الــدول العربيــة لت فــي اهللا ثــم أملنــا

  .   وأملنا في اهللا كبير٬ القضية بعد كل ما أضاعته في فلسطين
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  قرية حليقات 

وحلـق األرض أي مجاريهـا وأوديتهـا والحلقـة  -مـن الحلقـة وهـي الـدرع :حليقات لغـة
والحـالق هـو الجبـل  �هي كـل مـا اسـتدار كحلقـة الحديـد أو الـذهب وكـذا فـي النـاس 

  .تل المشرفأو ال
  .)١(وحليقات هي تصغير لكلمة حلقة ومعناها في اللغة اآلرامية الحقل

 -حليقات قرية صغيرة تقع على منحدر خفيف تقع بـالقرب منهـا تلـة عاليـة :موقعها
وتقع في منتصف الطريق بين بربرة وبيت طيما على الطرف الشرقي ألحـد األوديـة 

عــام المــوازي للطريــق الســاحلي العــام جــولس ال -وٕالــى الغــرب مباشــرة مــن طريــق غــزة
  .وتربطها بالقرى المجاورة عدة طرق فرعية -الرئيس

  .كيلو مترا ٢٠تقع حليقات شمال شرق غزة وتبعد عنها نحو 
يحــدها مــن الجنــوب والشــرق أراضــي بريــر ومــن الشــمال أراضــي بيــت طيمــا 

ضـلعها  وأراضي كوكبا ومن الغرب أراضي بربرة٬ والقريـة علـى شـكل مسـتطيل يمتـد
٬ نتــداب البريطــانيالطويــل بمــوازاة الطريــق العــام وقــد زاد عــدد بيوتهــا عنــد نهايــة اإل
وبهــا بئــر يشــرب  -بيوتهـا متقاربــة مبنيــة مــن الطــين يفصــل بينهـا عــدد مــن الــدكاكين

  منه السكان 
 )٢(خربة سـنبس تقـع إلـى الشـرق: في القرية عدد من الخرب أهمها :معالمها األثرية
وخربـة مليطـا فـي الشـمال الشـرقي  -ت بـذلك نسـبة إلـى قبيلـة عربيـةمن القرية وسـمي

وخربة دينا نسبة لقبيلة عربيـة وتحـوي هـذه الخـرب علـى صـهاريج وأحـواض  -للقرية
  .وقطع من المرمر والخزف

                                                 
  ٥٣٦وليد الخالدي كي ال ننسى ص ) ١(

  ٦كتاب غزة عبر التاريخ ج : إبراهيم سكيك/ األستاذ) ٢(
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. دونمــــاً  ٧٠٦٣تقــــدر مســــاحة أراضــــيها بحــــوالي : مســــاحة أراضــــي القريــــة وأســــمائها
  :أما أسماء أراضيها فهي. اضيها وتملك عائلة الشوا من غزة جزءًا من أر 

  بها حجارة: الزنبيل
  .ربما كان بها مستنقعات وضفادع: نقة

  نسبة ألثر قديم: الحجر المخزوق
  )١(يمر بها طريق إلى كوكبا: طريق كوكبا

  إما من النار أو من الملوحة: المحروقة
  الضبع: أم عمرة
  مستوية تحتفظ بالماء: القاعة
  أو اسم قبيلة الشجرة المعروفة: السدرة

  نسبة لشخص أو عائلة: بير جودة
  يدل على كثرة الغزالن في الماضي: برك الغزالن
  لوجود شجر الخروب: كرم الخروب

  .خربة تنسب لقبيلة: دينا
نسـمة وأصـبح عـددهم  ٦٠٠ )٢(م حـوالي١٩٤٨بلغ عـدد سـكانها سـنة  :عدد السكان

عائلــــة : تهــــا هــــينســــمة مــــن الالجئــــين وأشــــهر عائال ٢٩٩٢م حــــوالي ١٩٩٨ســــنة 
يوســف٬ وعائلــة خليــل وعائلــة  صــالح وعائلــة نوفــل وعائلــة منصــور وعائلــة صــالح٬

  .وعائلة جبر
كان األطفـال يتعلمـون فـي الكتاتيـب حتـى أنشـئت مدرسـة مشـتركة فـي بيـت  :التعليم

  طيما للقريتين بيت طيما وحليقات 

                                                 
 أسماء أراض قرى فلسطين/ محمود حسين) ١(

 إصدار منظمة التحرير � فلسطينذاكرة ) ٢(
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  :أعمال السكان
الحبــوب مــن قمــح وشــعير : وأهمهــاعتمــادا علــى ميــاه األمطــار إالزراعــة البعليــة  -١

ـــــــب  ٦٦٣٦ مســـــــاحة وذرة فـــــــي دونمـــــــًا والخضـــــــار وأشـــــــجار الفواكـــــــه كـــــــالتين والعن
 ١١٥والحمضـــيات والزيتـــون والجميـــز خاصـــة فـــي شـــمال غـــرب القريـــة فـــي مســـاحة 

  دونمًا 
كاألغنـام والمـاعز واألبقـار والجمـال والحميـر مـن أجـل العمـل : تربية الحيوانـات -٢

  . ألبانها ولحومها٬ وللنقل والتنقل في الزراعة ومن أجل
بعـد ظهـور البتـرول  IPCاشتغل كثير من أهـل حليقـات فـي شـركة نفـط العـراق  -٣

  . وقد استغل الصهاينة البترول بعد الهجرة . هناك
" النقــب"جــاء فــي تــاريخ عصــابة الهاجانــاة أنــه عنــدما احتــل لــواء هنيجــف  :احتاللهــا

م ١٣/٥/١٩٤٨فــي  )١(ل حليقــات وكوكبــا بــالفرارالتــابع للمبالمــاخ قريــة بريــر بــدأ أهــ
  .وبعد احتاللها أقام البالماخ مركزًا له في القرية٬ خالل عملية أسموها براك

إن القـــــوات المصـــــرية :  لكـــــن الكاتـــــب المصـــــري محمـــــد عبـــــد المـــــنعم قـــــال
قبــــل انتهــــاء الهدنــــة األولــــى بهجــــوم مباغـــــت  ٨/٧/١٩٤٨اســــتعادت حليقــــات فــــي 

ويبـدو أن سـكان ٬ الشمال وصمدوا فيها حتى الهدنة الثانيـةمن جهة  )٢(بالمصفحات
حليقــات أو بعضــهم ظلــوا فيهــا طــوال الهدنــة الثانيــة إلــى أن انــدلع قتــال عنيــف بيــت 

وهكـــذا ســـقطت  -القـــوات المصـــرية والقـــوات الصـــهيونية ممـــا أدى إلـــى النـــزوح ثانيـــة
قالل م حسب ما جاء في تـاريخ حـرب االسـت٢٠/١٠/١٩٤٨-١٩حليقات في تاريخ 

أثنــاء هجــوم ذي شــعبتين انطالقــا مــن بيــت طيمــا فــي الشــمال الغربــي  )٣(الصــهيوني

                                                 
 تاريخ الهاجاناة والمؤرخ بني موريس: ية مصادر صهيون)  ١(

 م١٩٤٨الكاتب المصري محمد عبد المنعم عن حرب سنة ) ٢(
 تاريخ حرب االستقالل الصهيوني المزعوم عن احتالل قرية حليقات) ٣(
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ومن كوكبا في الشمال حيث قام لواء جفعـاتي بـالهجوم علـى القـوات المصـرية علـى 
  .مسافة قريبة جدًا من القرية

طرد للسكان ولكنهم  )١(ويزعم بني موريس الصهيوني أنه لم تحدث عمليات
أن : رك التــي كانــت تقتــرب مــنهم أمــا المصــادر المصــرية فتقــولفــروا مــن وجــه المعــا

حليقات سقطت إثر معركة مع الصهاينة كانت األعنف فـي هـذه الحملـة حيـث كـان 
وســقط فــي هــذه المعركــة ٬ جنــدي نظــامي يــدافعون عنهــا ٦٠٠بــالقرب منهــا حــوالي 

  .ستنادا إلى صحيفة مصريةإحوالي مائة شهيد وأسر عدد مماثل وذلك 
محمـــد عبـــد المـــنعم أنـــه بـــاحتالل حليقـــات انفـــتح : الكاتـــب المصـــريويقـــول 

وأصــبحوا يهــددون قواتنــا  �تصــال بمســتعمراتهم الجنوبيــة الطريــق أمــام الصــهاينة لإل
  .تهديدًا خطيراً 

األحــــراج وأشــــجار  )٢(تغطيهــــا وهــــي اآلن٬ القريــــة اليــــوم قــــام الصــــهاينة بهــــدم بيوتهــــا
  . أوا شارعا حديثا محل الطريق القديمالجميز والنباتات الشوكية والصبار وأنش

واستغلوا بئر النفط الذي تم حفره في  -وأقاموا على أرضها مستعمرة حالتس
قــدم ومــدوا خــط أنبــوب لنقــل البتــرول  ٤٩٠٠عهــد اإلحــتالل البريطــاني وكــان بعمــق 

  .ألف طن سنوياً  ١٣٥منه إلى ميناء اسدود ويقدر انتاجه بحوالي 
الجئين مشردين في مخيمات ومدن قطاع غزة  وهكذا أصبح أهالي حليقات

  .والشتات منذ احتاللها حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم
  

                                                 
 المؤرخ الصهيوني بني موريس عن احتالل حليقات) ١(

 .يةنفس المصدر السابق ووثائق النكبة الفلسطينية االلكترون) ٢(
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  قرية حمامة

ــــة لغــــة ــــة أو موضــــع : معناهــــا :حمام الطــــائر المعــــروف أو ســــاحة القصــــر الخلفي
  .معروف
كيلو مترًا شـمال شـرق غـزة فـي موقـع  ٢٤تقع قرية حمامة على بعد حوالي  :الموقع

قريـــة يونانيـــة عرفـــت باســـم باليـــا وتعنـــي : ل لـــه تـــل مشـــفقة البيزنطـــي وفـــي مكـــانيقـــا
وكــان يمــر بــالقرب منهــا الطريــق الســاحلي العــام الــذي يمتــد مــن غــزة إلــى  -حمامــة

  .وتربطها بالقرى المجاورة طرق فرعية عديدة٬ يافا وخط سكة الحديد
الفلســطينيين كـانوا قــد ربمــا يعـود وجودهــا إلـى مــا قبـل اليونــانيين ذلـك ألن  :تاريخهـا

مصــطفى / خاصــة مــا بــين غــزة واســدود ويــروي الســيد �اســتقروا فــي هــذه المنطقــة 
اســطورة فــي القــرن التاســع قبــل المــيالد أن الملكــة " كتابــه بالدنــا فلســطين" الــدباغ فــي

نصــــفها ســــمكة والنصــــف اآلخــــر " ســــميراميس"ســــمورامات كانــــت ابنــــة آلهــــة تســــمى 
وقــد عثــر عليهــا رعــاة الملــك وأحضــروها للملــك ٬ حمامــة كانــت معبــودة فــي عســقالن

  ).محبوبة: ومعنى سمو حمامة ومعنى رامات(فرعاها ورباها وتزوجها 
وعلــى هــذا الموقــع ٬ وكانــت فــي شــمال عســقالن قريــة يونانيــة اســمها حمامــة

. أقيمـــت حمامـــة الفلســـطينية ولكـــن المستشـــرقين يقولـــون أن اســـمها رومـــاني األصـــل
أي أن : وادي الحمــى : ســم القريــة كــان اســما إســالميا هــو وهنــاك روايــة أخــرى أن ا

لإلانقضـاض  )١(القوات اإلسالمية كانت تتخذ من القرية معسكرًا للجيـوش اإلسـالمية
  .على عسقالن الصليبية

وفـــي موقـــع القريـــة حـــدثت معركـــة بـــين الـــوزير الفـــاطمي األفضـــل بـــن بـــدر 
هــزم فيهــا الفــاطميون وقتــل م ان١٠٩٩الجمــالي والصــليبيين بقيــادة جــودفري دوبويــون 

  .معظمهم

                                                 
 ٥٣٧كي ال ننسى ص  �وليد الخالدي )  ١(
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وقــد مــر بقريــة حمامــة الســلطان األشــرف برســباي وزارهــا المتصــوف البكــري 
الصــديقي والرحالــة عبــد الغنــي النقشــبندي النابلســي وفيهــا ولــد العالمــة شــهاب الــدين 
ابن العباس محمد بن عبد اهللا الكناني الشافعي وفي العهد المملوكي كانت أراضيها 

  .لحرمين الشريفينوقفا على ا
٬ )١(توجـــد قريـــة حمامـــة فـــي ســـهل منبســـط مـــن الســـهل الســـاحلي الفلســـطيني :القريـــة

مترًا عن مسـتوى سـطح البحـر وبينهـا وبـين البحـر حـوالي  ٢٥ترتفع أراضيها حوالي 
كيلــو متـــرًا عبــارة عـــن تــالل وكثبـــان رمليــة وكـــان شــكل القريـــة يتخــذ شـــكل نجمـــة  ٢

لطـرق التـي تصـلها بـالقرى المجـاورة خاصـة تجـاه متداد العمـران علـى طـول اإبسبب 
وكانـت ٬ دونمـا١٦٧وقـد بلـغ مسـاحة بيـوت القريـة حـوالي . الشمال والشـمال الغربـي 

ثــم بنيــت بعــض بيوتهــا باألســمنت والحجــارة  �مبنيــة مــن الطــين المخلــوط بالقصــل 
وكــان مخططـا لهــا ٬ فيمـا بعـد وتتميــز حمامـة بكثــرة سـكانها مــن بـين القــرى السـاحلية

  .أن يكون لها مجلس بلدي بدل مجلسها القروي لتصبح مدينة لوال الهجرة
ومــن الشــرق أراضــي جــولس ومــن  )٢(يحــدها مــن الجنــوب أراضــي المجــدل :حــدودها

الشمال أراضي اسـدود ومـن الشـمال الشـرقي أراضـي بيـت دراس ومـن الغـرب البحـر 
كيلـو متـر  ٢لي كيلو متـرا كمـا تبعـد عـن المجـدل حـوا ٢المتوسط وتبعد عنه حوالي 

  .أيضاً 
 )٣(دونمًا تسـرب للصـهاينة ٤١٣٦٦أما مساحة أراضي حمامة فتبلغ حوالي 

ســـهل بشـــة٬ : )٤(يوجـــد بهـــا كثيـــر مـــن الســـهول أهمهـــا٬ دونمـــا ١٦٩٣منهـــا حـــوالي 
معصبة٬ المدورات٬ الصفرة٬ أم رياح٬ أبو جامع٬ بالس٬ الرسم٬ المهبل٬ الحـواكير٬ 

                                                 
 ٢٤٤صفحة  ٢٠٠٢ط  ٥بالدنا فلسطين خ: مصطفى الدباغ)  ١(

 ٢٤٤صفحة  ٢٠٠٢ط  ٥بالدنا فلسطين خ: مصطفى الدباغ) ٢(

  ٥٢ص  ٦إبراهيم سكيك ج -غزة عبر التاريخ) ٣(

 وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونية) ٤(
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حيث يلتقي مـع ٬ الجريبة الذي يأتي من المجدل الحريرية ويجري في أراضيها وادي
٬ وادي حمامة اآلتي من الجنوب ليصبا في البحر المتوسط عند مسـتنقعات األبطـح

  .واألبطح اسم قبيلة كنعانية سكنت هذه المنطقة وأصلها من الحجاز
فقــد ُوجــدت فيهــا بــرك كثيــرة ٬ ونظــرا لغــزارة األمطــار الشــتوية ووجــود األوديــة

وتأتيها المياه من جهة المجدل وبركـة الحريريـة فـي ) الجرن(ة الجنوبية البرك: أهمها
الشمال وتأتيها المياه من جهة اسدود وهي دائمة المياه وقـد حفـر األهـالي كثيـرا مـن 

صـغيرة بـين أخـرى وهنـاك بـرك . القنوات لتوصيل المياه إلـى أراضـيهم ومزروعـاتهم 
  .حمامة والمجدل

تـل الفرانـي فـي شـمال شـرق القريـة بـه : همهـاوفي حمامة كثيـر مـن الـتالل أ
وتـل أبـو حراجـة  �) وتعنـى المخبـأ(أنقاض ومدافن وأساسـات وتـل بشـه فـي الشـمال 

وقـد ٬ وتل الفرهند في الشمال٬ وتل الصفرة٬ وتل أبـو جهـم) وهو أعالها(في الشرق 
ســــانيم فــــي الشــــمال الغربــــي٬ وتــــل الحريريــــة فــــي الشــــمال تأقيمــــت عليــــه مســــتعمرة ني

بي٬ وتل معصبة في الشمال الشرقي٬ تل العرقوبية في الشمال وتل األبطح في الغر 
  .)١(الغرب

-صــندحنه-األبطــح: فــي حمامــة عــدد مــن الخــرب أهمهــا :المعــالم األثريــة والخــرب
وبها أيضًا . البيك٬ النواميس٬ المصلى ٬ بّشه٬ خور)وبها ضريح أبو طراد(معصبة 

والشيخ ٬ ب ويمت بصلة إلى الشيخ رضوانمزار الشيخ عواد٬ ومقام الشيخ أو عرقو 
عجلــين٬ ومقــام أبــو طــراد٬ ومقــام أبــو جهــم وغيرهــا وقــد عثــر فــي هــذه الخــرب علــى 

  .آثار وأساسات وقطع فخار كثيرة
ســبق أن ذكرنــا مســاحة أراضــيها أمــا أســماء هــذه : مســاحة أراضــي حمامــة وأســماءها

  : األراضي فهي

                                                 
 مصدر سبق ذكره) ١(
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  .)١(أرض رملية لينة: الحريرية
  .أرض مستوية كثيرة النبات: أم رياح

  تدل على اتساع األرض: لبطح
  أرض طينية ثقيلة: السالق

  منسوبة لشخص أو عائلة: تل أبو حرازة
  أرض غليظة: أبو جهم

  الشجر المعروف: أبو خروب
  يطلق على شجر التين: بالس

  أو النباتإذا اختلط الناس : دعشيش
  أرض محل: أرض الجرّيبية

  .لعائلة الفرانيتل منسوبة : تل الفراني
  اسم خربة: خربة الصوارف

  كثيرة الخير: خصيب
  لونها أو لنبات: نسبة لـ: الصفرة

  من العجين: أبو عجينة
  بركة تقع في شمال القرية: البركة الشمالية

  نسبة لموقعها من القرية: العرقوبية الغربية
  نسبة لموقعها من القرية: العرقوبية الشرقية

  بيلةخربة كان بها ق: الرسم
  اسم عائلة في المجدل: سويرجو

  نسبة لحيوان أو حشرات: خربة الناموس

                                                 
محمود حسين في كتـاب أسـماء أراضـي / واألستاذ �إبراهيم سكيك مصدر سبق ذكره / األستاذ) ١(

 فلسطين



- ۲۰٦  - 
 

  نهاية المارس: الذنبة
  المكان الوعر: الجس
  خربة مرتفعة: الظهر

  اسم خربة: خربة المصلي
  اسم خربة: خربة معصبة
  نسبة لموقعها من القرية: البركة القبلية

  بركة تنسب لتل قريب منها: بركة التل
نسـمة ووصـل  ٥٨١٠ )١(م حـوالي١٩٤٨بلـغ عـدد سـكانها سـنة  :تهـاسكانها وعائال 
وكــان أهــل حمامــة ينتظمــون ٬ م حــوالي ســتين ألفــا مــن الالجئــين٢٠٠٠عــددهم ســنة 

  :في حارتين
  الحارة الغربية  -أ

واديـــا يـــأتي مـــن ناحيـــة المجـــدل وكانـــت  )٢(الحـــارة الشـــرقية وكـــان يفصـــل بينهـــا -ب
وفــــي  -ربيــــة وهــــي أســــاس القريــــة وبهــــا الســــوقالحـــارة الشــــرقية أقــــدم مــــن الحــــارة الغ

منتصــف القريــة مســجد أبــو عرقــوب وهــو أحــد الصــالحين يقــال أنــه عــاش فــي القريــة 
كانـــت بيوتهـــا قليلـــة قريبـــة مـــن فأمـــا الحـــارة الغربيـــة . وقــد بنـــى علـــى ضـــريحه مســـجد

  :الرمال وتعتبر حديثة نوعا أما عائالت حمامة فهي
حســـونة : د بـــن األســـود ومـــن فـــروعهم تنســـب إلـــى الصـــحابي المقـــدا: آل مقـــداد -١

وانضم إليهم  وانضم إليهم الروابعة. حلوق-األعوج-كسكين -انصيو�والهباش 
  .آل الفراني وآل أبو ريالة

ويعــود ) ولــه ضــريح فــي حمامــة(وهــم مــن ذريــة الشــيخ أبــو عرقــوب : آل كــالب -٢
أبــو : نســبهم إلــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب وهــم ثالثــة فــروع بيــنهم صــلة قرابــة

                                                 
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة ) ١(

ومـن التــاريخ الشـفوي المرحــوم العبــد  ٥٣ص  ٦غــزة عبـر التــاريخ ج �إبــراهيم سـكيك / األسـتاذ) ٢(
 )أبو رمضان(طالب 
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إدريــس وســليمان ومــن فــروع : ومــن فــروع أبــو عــودة. عــودة وعاشــور وصــالح 
: نسـمان وأبـو عبيـد وقاسـم: ومن فروع عاشور. القوقا وشبير وأبو فول: صالح

-زيدان-الحسني-نبهان�وهناك أسر انضمت إلى ربع الكاللبة هي أبو حمادة 
الجبيــــري٬ (وهـــم : وآل العمـــري. أبـــو حطــــب - المســـارعي-أبـــو ســــيف-الـــدوش
 ).الجبيري-النجار-القرم�أبو سمعان  -العمري -طالب

) إخوة أصلهم من القصاصين بمصر كما يقـال(شحادة  -صقر: وهم: الصقور -٣
 .الجعيدي اللحام وانضم إليهم أبو العمرين: ومن فروعهم

ومــا  مــن أصــل مصــري مــن أيــام حملــة إبــراهيم باشــا علــى الشــام: (المصــريون -٤
 -عبـــد البـــاري-عطيـــة-الســـاعي -ألشـــهبأبـــو قـــورة ا-وهـــم أبـــو ســـلطان) بعـــده

أبــو -العــزازي-انشاصــي-عــوض اهللا المحــالوي -الــدنف: الخواجــة وانضــم إلــيهم
-العبسي-الزيان-سعد-أبو شعير-محيسن-فتيحة-البس-الفار�النمنم -حطب
 .عبد العال�نبهان �البياري سليم -بركات-المصري-العلوي

 -بلــح-عــرجاأل-أبــو حجــر-اســعيد-صــباح -قــاعود-عــوض-دحــالن: العــووض -٥
 حماد-حمودة-عيوش-بسيس-سكر-حرب

 -كعبـــر -الّســـر -الشـــاعر �أبـــو صـــفية : وهـــم ) أصـــلهم مـــن الشـــام: (الشـــوام -٦
 أبو هاني-الحجة -العكلوك-القصاص -شامية

  :أعمال السكان
التســاع وخصــوبة أراضــيها وســقوط  )١(العمــل الــرئيس لمعظــم الســكان :الزراعــة -١

فكــــان فــــي حمامــــة حــــوالي : الحمضــــيات: مهــــاوأه. اآلبــــاركثــــرة األمطــــار الشــــتوية و 
والحبـــوب والخضـــروات واشـــتهرت بزراعـــة العنـــب وأشـــجار الزيتـــون  �عشـــرين بيـــارة 

  والخوخ والتفاح والمشمش والجميز واللوز 

                                                 
 .٥٣٧مصدر سبق ذكره ص كي ال ننسى : وليد الخالدي) ١(
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وعصـر الزيتـون  -صناعة السـالل مـن عيـدان الرمـان والغـار: أهمها :الصناعة -٢
وثالثـــة أفـــران لعمـــل  ومطحنتـــين للحبـــوب -معصـــرة ١٢حيـــث بلـــغ عـــدد المعاصـــر 

  الخبز
 -كالبنـــاء والجـــزارة والنجـــارة وبيـــع األقمشـــة ونســـج شـــباك الصـــيد :حـــرف أخـــرى -٣

والبقالة ويقوم كثير من السكان بصيد السمك من البحـر حيـث يبعونـه فـي المـدن أو 
  في القرى المجاورة

 )١(تشمل بيع المنتجـات الزراعيـة فـي سـوق القريـة أو فـي المـدن الكبيـرة :التجارة -٥
كانــت يافــا مركــزًا : العبــد طالــب/ كالمجــدل ويافــا أو اللــد والرملــة ويقــول الحــاج 

قتصادي في فلسطين خصوصا وأن ميناء ها هو الميناء الرئيس في للنشاط اإل
ـــة تشـــتهر بإنتـــاج الحمضـــيات علـــى نطـــاق  فلســـطين وهـــي أيضـــا منطقـــة زراعي

رى والمدن األخـرى حيث يتم تصديره إلى الخارج باإلضافة إلى إنتاج الق٬ واسع
. 

كمـا  -م١٩٢١ )٢(كان الطالب يتعلمون في مدرسة القرية التي أنشئت سـنة :التعليم
م وكــان عــدد الطــالب فــي مدرســة البنــين حــوالي ١٩٤٥أنشــئت مدرســة للبنــات ســنة 

ــاً  ٣٣٨ ومــن أراد أن يكمــل دراســته يــذهب إلــى القــدس أو غــزة أو إلــى مصــر . طالب
  .وغيرها

فكـان المـريض ينقـل ٬ أو مركـزًا صـحياً ٬ كـن فـي حمامـة عيـادةلم ي :الرعاية الصحية
أمـــا الكســـور واألمـــراض البســـيطة فيـــتم عالجهـــا ٬ إلـــى المجـــدل أو إلـــى غـــزة للعـــالج

وٕاذا . ولكـــن كانـــت تـــأتي إلـــى حمامـــة بعثـــة طبيـــة مـــن الخـــارج٬ بالوصـــفات البلديـــة
  .انتشرت الكوليرا أو األمراض الفتاكة األخرى فإنها تحصد الكثير

                                                 
 )أبو رمضان(الحاج العبد طالب / مصدر شفوي ) ١(

 إبراهيم سكيك مصدر سبق ذكره/ األستاذ) ٢(
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م عــم اإلضــراب ١٩٣٦فــي ســنة : )١(يقــول أبــو رمضــان طالــب :ل أهــل حمامــةنضــا
وأذكــر أنــه قــد ٬ م١٩٣٩كــل فلســطين واســتمرت ثــورة الشــعب الفلســطيني حتــى ســنة 

 -شــــتباكات ومصــــادمات بــــين المناضــــلين وكــــال مــــن الصــــهاينة واإلنجليــــزإحــــدثت 
محمــود وتشــكلت لجنــة مــن الثــوار برئاســة  -وأصــبحت الحطــة والعقــال شــعار الثــوار

كمــا تشــكلت فرقــة نجــادة التــي  -وكــان ضــابطا ســابقا فــي الجــيش العئمــاني٬ دحــالن
تحولت إلى فرقة الفتوة بقيادة عبد القادر الحسيني ألن الناس تبينـوا أن قائـد النجـادة 

ثـم تأسســت مجموعـات عســكرية . كـان مرتبطــا بـالحزب الشــيوعي اليهـودي" الهـواري"
لد ثم عينت الهيئة العربيـة العليـا طـارق اإلفريقـي برئاسة حسن سالمة ومقره مدينة ال

وقـام الثـوار بهجمـات عديـدة ضـد القـوات البريطانيـة . قائدًا للمناضلين ومقره المجـدل
والمســـتوطنات الصـــهيونية وفـــي إحـــدى المـــرات نقـــد الثـــوار عمليـــة ضـــد البريطـــانيين 

ى الثـوار ولما رفض المختـار خمـيس حمـاد أن يـدلهم علـ �وهربوا إلى داخل حمامة 
على  الصهاينةكان اإلنجليز يساعدون  -فقام أهل القرية بإعادة بنائه٬ دمروا ديوانه

ـــان الصـــهيوني فاشـــتروا ٬ شـــراء األراضـــي عـــن طريـــق السماســـرة تمهيـــدا إلقامـــة الكي
  .أقاموا عليها مستعمرة نيتسانيم٬ مساحة من األراضي قريبة من القرية

قضـبان  )٢(أهالي القرى والمدن بخلع م فقد قام١٩٣٦أما بالنسبة لثورة سنة 
السكك الحديدية في كـل فلسـطين فـي وقـت واحـد وقطعـوا أسـالك وأعمـدة التليفونـات 

ونصبوا الكمائن على الطرق حتى أصبحت القوات البريطانية في موقـف ٬ والكهرباء
واســـتمر نصـــب ٬ فاضـــطرت إلـــى اســـتدعاء قـــوات إضـــافية مـــن مصـــر والهنـــد٬ حـــرج

للقوات البريطانية لهذا لجأت بريطانيا إلى ملـوك الـدول العربيـة  الكمائن على الطرق
حيــث أصــدروا بيانــا يطلبــون فيــه مــن الشــعب الفلســطيني الهــدوء ووقــف الثــورة بنــاء 

                                                 
 المصدر الشفوي السابق) ١(

 )أبو رمضان(العبد طالب : نفس المصدر السابق)  ٢(
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وطلبـــت مـــن األهـــالي وقـــف الثـــورة ٬ علـــى وعـــود كاذبـــة وقبلـــت الهيئـــة العربيـــة العليـــا
  ).على أساس أن بريطانيا ستنصف الشعب الفلسطيني(

ومن أجـل الخـداع  -هدأت األمور أخذت بريطانيا تعتقل المناضلين وعندما
واســـــتمرت الهجـــــرة . أصـــــدرت الكتـــــاب األبـــــيض الرابـــــع اشـــــتمل علـــــى وعـــــود كاذبـــــة

  ستيالء على األرض الفلسطينية واستمر اإل الصهيونية
م قـام مناضـلون مـن حمامـة ١٩٣٨في سنة : العبد طالب بالقول/ ويتابع الحاج -١

المجــاورة بحــرق مســتعمرة بيــت دراس وكــان مــن نتيجــة هــذه وبيــت دراس والقــري 
المعركة اقتحام المستعمرة وقتل كثير من الصهاينة بداخلها ومن النجدات التـي 

  .جاءت إليها
ووضــعوا ٬م قــام المناضــلون بنصــب كمــين فــي منطقــة خّســة ١٩٤٢وفــي ســنة  -٢

 األلغــام فــانفجر لغــم فــي مصــفحة تبعهــا نشــوب معركــة استشــهد فيهــا ســتة مــن
واســــتمر نصــــب الكمــــائن واأللغــــام علــــى الطــــرق فــــي كــــل أنحــــاء . المناضــــلين 

 .فلسطين وألحقوا خسائر كبيرة في القوافل الصهاينة وجنودها

ـــــة فـــــي  -٣ ـــــي معركتـــــي جـــــولس األولـــــى والثاني واشـــــترك مناضـــــلوا أهـــــل حمامـــــة ف
ــــــزي معســــــكر  ٬٣١/٣/٤٨ ٢٢/٣/٤٨ ــــــى الجــــــيش اإلنجلي ــــــدما أخل خاصــــــة عن

ــــى  -اســــتولوا عليــــهفســــارع المناضــــلون و ٬ جــــولس وقــــام الصــــهاينة بــــالهجوم عل
 .ستيالء عليه إال أنهم فشلواالمعسكر لإل

اشــترك مناضـــلون مـــن أهـــل حمامـــة والمجـــدل واســـدود فـــي معركتـــي بيـــت دراس  -٤
ســــتيالء علــــى مدرســــة عنــــدما حــــاول الصــــهاينة اإل ٢٧/٣/٤٨األولــــى والثانيــــة 

 .سةوقد تمكن المناضلون من صدهم وٕاخراجهم من المدر ٬ القرية

وبعد دخول القوات المصرية فلسطين كانـت مسـتعمرة نيتسـانيم تهـدد وجـود هـذه  -٥
غيـــر  ٬ القـــوات لـــذلك قـــرروا مهاجمتهـــا ودارت معركـــة مـــع المـــدافعين الصـــهاينة

 . ٧/٦/٤٨ستيالء عليها بمساعدة ثوار حمامة والمجدل في أنهم تمكنوا من اإل
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ن اشـتروه مـن مـالهم بعد ذلك قام الجيش المصـري بنـزع سـالح األهـالي الـذي
 . ودافعوا به ضد اإلنجليز والصهاينة فقدموا خدمة مجانية لهم

م كمــا ١٩٤٨ينــاير  ٢٢منــذ  )١(بــدأ تحــرش الصــهاينة بأهــل حمامــة :احــتالل حمامــة
فقـــد هاجمـــت مجموعـــة مـــن ســـكان نيتســـانيم مجموعـــة مـــن ٬ تقـــول صـــحيفة فلســـطين

 ١٥فجرحـــوا حـــوالي ٬ امـــةالفالحـــين الـــذين يعملـــون فـــي حقـــولهم مـــا بـــين اســـدود وحم
وبعد يومين أطلق الصهاينة من المستعمرة نفسها النـار علـى عـدد مـن أهـل ٬ مزارعا
م أطلقـــت مجموعـــة مـــن ١٧/٢/١٩٤٨وفـــي  -فقتلـــوا واحـــدا وجرحـــوا آخـــر٬ حمامـــة

المسـتوطنين النــار علـى عــدد مـن النــاس كـانوا ينتظــرون البـاص علــى الطريـق العــام 
  .بين حمامة واسدود فأصيب اثنان

فــي حمامــة أعــدادًا كبيــرة مــن  )٢(ومــع بدايــة عمليــة يــوآف الصــهيونية تجمــع
واتبــع الصــهاينة كــل ٬الفــارين مــن القــرى المجــاورة التــي تعرضــت لهجمــات عســكرية 

م انســحبت القــوات المصــرية ٢٠/١٠/١٩٤٨وفــي . الوســائل لطــرد الســكان المــدنيين
ـــى شـــمال غـــزة ـــين اســـدود والمجـــدل إل ـــة مـــا ب ـــدأ ٬ مـــن المنطق الجـــيش الصـــهيوني وب

بـــــالهجوم علـــــى حمامـــــة والقـــــرى المجـــــاورة مســـــتخدمين القصـــــف الجـــــوي والمـــــدفعي 
ورغـم استبسـال المناضـلين والمقـاومين إال إنهـم لـم يسـتطيعوا مواجهـة  -والمصفحات

فهــاجر الســكان إلــى هربيــا فــرارا مــن المــوت ثــم إلــى غــزة عــن  �هــذه القــوة الضــخمة 
  .يك أو الجمال أو الحمير أو السياراتطريق شاطئ البحر بما تيسر من الفال

أن حمامـــة احتلـــت فـــي المرحلـــة  )٣(وكتـــب المـــؤرخ الصـــهيوني بنـــي مـــوريس
م ومــع بدايــة العمليــة تجمــع عــدد كبيــر ٢٨/١٠/١٩٤٨الثالثــة مــن عمليــة يــوآف فــي 

مـن أهـالي القـرى األخــرى فـي اسـدود التــي كانـت قـد تعرضــت لقصـف جـوي وبحــري 

                                                 
 صحيفة فلسطين التي كانت تصدر في يافا) ١(

 مصادر صهيونية) ٢(

 موريس حول عملية احتالل القرية وصحيفة نيويورك تايمز األمريكيةمصدر صهيوني بني ) ٣(
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وجـاء فـي صـحيفة نيويـورك تـايمز . أيـدي الصـهاينة  عند بداية العملية وسقطت في
أن ســــالح الجــــو الصــــهيوني حلــــق فــــوق أهدافــــه ثالثــــة أيــــام دون  ١٨/١٠/٤٨فــــي 

وفـــر معظـــم الســـكان مـــع الجـــيش المصـــري . وكانـــت األهـــداف تشـــمل اســـدود٬ عـــائق
م لـــــذلك تشـــــجع الصـــــهاينة ٢٨/١٠/١٩٤٨المنســـــحب قبـــــل دخـــــول الصـــــهاينة فـــــي 

افــــق هــــذه العمليــــة فــــرارًا وهلعــــًا ر وقــــد  �فــــي هــــذا التــــاريخ الحــــتالل القبيبــــة وحمامــــة 
فعنــــدما دخــــل لــــواء يفتــــاح حمامــــة وجــــدها مليئــــة بــــالالجئين مــــن اســــدود  )١(للســــكان
فر من بقي من أهلها ومـن الالجئـين جنوبـا أو أن الجنـود أمـروهم بـالفرار ف -وغيرها

ة هي مـن كبـرى هكذا تقول صحيفة التايمز وقد ارتكب الجنود الصهاينة مجزرة كبير 
فـي قريـة الدوايمـة وأنهـا تسـببت فـي فـرار  ٢٩/١٠/٤٨المجازر في هذه المرحلة في 

  )٢(الكثير من سكان المنطقة 

وبعد الهجرة تسلل كثير من الشباب إلـى حمامـة ألخـذ مـا تركـوه مـن حبـوب 
ـــر أو الجمـــال ولكـــن  ـــى ظهـــور الحمي ـــوا الكثيـــر مـــنهم ممـــن  الصـــهاينةومتـــاع عل قتل

  .م١٩٤٨شخصا من أهل حمامة في حرب  ٦١لم فقط استشهد وللع مصادفوه
ــــي أرضــــها ثــــالث  وقــــام الصــــهاينة بتــــدمير وهــــدم بيــــوت القريــــة وأقــــاموا عل

ومزرعــــة  ١٩٥٠م وبيــــت عــــزرا ١٩٤٩نيتســــانيم وكفــــار هنــــوعر : مســــتعمرات هــــي
  .أشكلولوت

ولـــم يبـــق مـــن منازلهـــا ســـوى بعـــض آثـــار المنـــازل والمعـــالم ويغطـــي موقعهـــا 
وأعشاب طويلة ونبات العوسج والعليق والصبار أما األراضي المجـاورة نباتات برية 

  .لموقع القرية فقد استغلها الصهاينة للزراعة
وهكذا أصبح أهل حمامة الجئين مشردين منذ تاريخ احتاللها إلى اليوم في 

  .مخيمات قطاع غزة وفي الشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
  بني موريس المؤرخ الصهيوني حول فرار السكان من القرار )١(
  وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونية  )٢(



- ۲۱۳  - 
 

  قرية الخصاص

خص وهو بيت من شجر أو خشب وفي اللغة السريانية كـوخ جمع  :الخصاص لغة
من البـوص أو القـش أو القصـب٬ وفـي معجـم فلسـطين صـنفت الخصـاص كمزرعـة 

بعد الحرب العالمية األولى وفـي البدايـة قـام الفالحـون مـن فخربة قديمة  )١(في موقع
ثـــم المنـــاطق المجـــاورة ببنـــاء أكـــواخ مؤقتـــة فـــي الموقـــع يـــأوون إليهـــا وقـــت الحصـــاد 

  .استوطنوا المنطقة بالتدريج وبنوا فيها منازل من الطوب
قامت الخصاص على أرض مستوية يحـيط بهـا مـن الشـمال والغـرب كثبـان 

وكانـت . لذلك قام السكان بغرس األشجار لوقف زحف الرمـال علـى القريـة٬ )٢(رملية
  .أراضيها وقفا للسلطان قايتباي ولألمير الجاولي على خليل الرحمن

كيلــو متــرا وترتفــع أراضــيها  ١٨تقــع شــمال شــرق غــزة وتبعــد عنهــا حــوالي  :الموقــع
متـرا عـن مسـتوى سـطح البحــر يحـدها مـن الشـمال والغـرب أراضـي قريــة  ٢٥حـوالي 

الجــورة ومــن الشــرق أراضــي نعليــا وبربــرة ومــن الجنــوب أراضــي هربيــا وتقــع جنــوب 
يـــة وتبعـــد عنهـــا كمـــا تقـــع الطريـــق الســـاحلي العـــام شـــرق القر  -غربـــي مدينـــة المجـــدل

كيلو مترات وهناك طرق فرعية ترابيـة تربطهـا بـالطريق السـاحلي  وبـالقرى  ٤حوالي 
  .المجاورة

 )٣(شــكل القريــة مربــع وأزقتهــا ضــيقة كــان ســكانها يقصــدون المجــدل والجــورة
ونعليــا للحصــول علــى الخــدمات الطبيــة والتربويــة واإلداريــة٬ ويتــزودون بالميــاه مــن 

  .ةآبار تقع خارج القري

                                                 
محمود حسين /وفي كتاب األستاذ  ٣٤٦ورد اسمها هذا في معجم فلسطين المفهرس صفحة  (١)

  .١٢٥ص عن قرى فلسطين
 .٦٨ص غزة عبر التاريخ :إبراهيم سكيك (٢)

 .٥٤٠كي ال ننسى صفحة : الخالديوليد  (٣)



- ۲۱٤  - 
 

دونمـــا منهـــا  ٦٣٦٩بلغـــت مســـاحة أراضـــي الخصـــاص حـــوالي  :مســـاحة أراضـــيها
وأهـــم . معظـــم أراضـــيها رمـــال ماعـــدا منطقـــة البركـــةو دونمـــا مشـــاعا  ٢٩٦٩حـــوالي 
  :أراضيها

  خربة : الرسم
  )١(شمال القرية: الشمالية

  جنوب القرية: الحواكير والكروم
  يناءملك لعائلة حّسان وهم من من بدو س: الرمال الغربية

نســمة وأصــبح ١٧٤م حـوالي ١٩٤٨بلـغ عــدد ســكان قريـة الخصــاص ســنة  :الســكان
  نسمة ١٠٦٩م حوالي ١٩٩٨عددهم سنة 

  :وفي القرية حارتان هما
وعائلــــة -عائلــــة محســــن وعائلــــة شــــتات: حــــارة محســــن وتضــــم العــــائالت التاليــــة  - أ

  .المزعنن وعائلة الوالي وعائلة أبو عودة وعائلة الهسي وعائلة أبو شباك
 .وتضم عائلتي طبيل وعطوة: ارة طبيلح   - ب

  )٢(قســــم كبيــــر مــــن ســــكانها قــــدموا مــــن بــــدو ســــيناء بعــــد أن خربــــت وأعيــــد
نجليـــز لفلســطين وجــاء معظــم أهلهـــا مــن قريــة قديمــة قـــرب إعمارهــا بعــد إحــتالل اإل

هربيا وبعضهم جاء من قرية الجورة وأقاموا أخصاصا إلى أن تمكنوا من بناء بيوت 
اآلثــار والمقــابر التــي وجــدت فــي موقــع القريــة أن هــذا الموقــع مــن الطــين ويبــدو مــن 

/ كــان آهــال بالســكان فــي العصــور القديمــة ومــن مشــاهير أبنــاء هــذه القريــة الــدكتور 
قســم األتربــة مــن إحــدى  �خليــل طبيــل الحاصــل علــى درجــة الــدكتوراة فــي الزراعــة 

  .جامعات ألمانيا

                                                 
 .١٢٥ص أسماء أراضي فلسطين: د حسينمحمو  (١)

 .٥٤٠ص وليد الخالدي �مصدر سبق ذكره  (٢)
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يســتخرجون المــاء منــه  -كــان الســكان يشــربون مــن بئــر يقــال لــه بئــر الثمــد
  .أحمد عارف الحسيني/ ٬ وبئر للمفتيبالدلو

وكــان فــي القريــة بركــة تتجمــع  -مــؤخرا عليــه�وتــم تركيــب مضــخة وموتــور 
وٕاذا ارتفـــع مســـتوى المـــاء فيهـــا فإنـــه يجـــري فـــي قنـــاة إلـــى بئـــر ٬ فيهـــا ميـــاه األمطـــار

  .المفتي
بـين الخصـاص  الخيـري في شرق القرية توجد مغارة فـي بيـارة طلـب :المعالم األثرية

  .ونعليا عثر بداخلها على سراديب وتوابيت تبين أنها كانت مقبرة قديمة
وفي الخصاص أيضا مسجد ومقام ألحد الصالحين هو الشيخ محمد وكـان 
مقامه يضاء بالشموع كل ليلة جمعة باإلضافة إلى أن موقع القرية كان خربة وكان 

بــدليل بقايـــا اآلثــار والمقــابر التـــي ) ســبقكمـــا (آهــًال بالســكان فـــي العصــور القديمــة 
  .وجدت فيه٬ كما توجد في أراضيها خربة الرسم

لــم يكــن فــي قريــة الخصــاص مدرســة بــل كــان أبناؤهــا يتعلمــون فــي مدرســة  :التعلــيم
ـــرت مدرســـة مشـــتركة  -المجـــدل كمـــا كـــانوا يتعلمـــون فـــي مدرســـة الجـــورة ألنهـــا اعتُب
  .)١(للقريتين

  :أعمال السكان
هـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم أهـــل الخصـــاص وعمـــاد حيـــاتهم بســـبب  :الزراعـــة -١

ـــار خاصـــة فـــي  ـــد مـــن اآلب خصـــوبة أرضـــها وســـقوط األمطـــار الشـــتوية وحفـــر العدي
دونمـا٬  ٤٢٣الحبوب من قمح وشعير وذرة في مسـاحة : وأهم المزروعات: البيارات

دونمــا  ٢٦٧١دونمــا والبســاتين فــي مســاحة  ١٩١وأشــجار الحمضــيات فــي مســاحة 
وكانــت هــذه المحاصــيل . كــانوا يزرعــون الحمــص والعــدس والخضــار والعنــب كمــا 

  تباع في أسواق المجدل وغزة 

                                                 
 .وثائق النكبة الفلسطينية االلكترونيموقع  (١)
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سـتفادة منهـا فـي النقـل كاألغنام والمـاعز واألبقـار والحميـر لإل :تربية الحيوانات -٢
  .والتنقل ومن ألبانها ولحومها ومن أجل العمل في الزراعة

  :احتالل الخصاص
بعــد احــتالل مدينــة المجــدل فــي  )١(ة بــاحتالل القريــةقامــت القــوات الصــهيوني

ـــاريخ  ـــة ٥/١١/١٩٤٨ت ـــم هـــدموا أم فـــي عملي ـــة يـــوآف وشـــردوا أهلهـــا ث ســـموها عملي
  . بيوتها

المتداعيــة والتــي كانــت مبنيــة ٬ال زالــت بعــض جــدران بعــض البيــوت  :القريــة اليــوم
ي فـي هـذه باألسمنت شاهدة على الجريمة التي حاولوا فيهـا طمـس الوجـود الفلسـطين

ـــديار  ـــز  �ال وتنمـــو فـــي موقـــع القريـــة نباتـــات الصـــبار ونخيـــل الـــدوم وأشـــجار الجمي
  .والكينا

وتقــوم هيئـــة تطـــوير حكوميــة صـــهيونية بزراعـــة أرضــها ولكـــن طغـــى موقـــع 
  .مدينة أشكلون الصهيونية على موقع القرية وعلى جزء كبير من أراضيها

يارات مـن كـل أرجـاء وقد صمم على أرضها مركزا خاصا إلجراء سـباق السـ
  .الكيان الصهيوني

م حتـى اليـوم فـي مخيمـات ٥/١١/١٩٤٨وهكذا أصبح أهل الخصاص الجئـين منـذ 
  .قطاع غزة وفي الشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
 .نها اليوممصادر صهيونية عن تاريخ احتالل القرية وماذا بقي م (١)
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  قرية دمرة

  والدمار هو الهالك. رَ مَ من جذر دَ  :كلمة دمرة في اللغة
مترا وتتبع لواء غـزة  )١(كيلو ١٢تقع دمرة شمال شرق غزة وتبعد عنها نحو 

يحــدها مــن الجنــوب أراضــي . وتبعــد عــن بيــت حــانون حــوالي خمســة كيلــو متــرات �
بيت حانون ومن الشمال أراضـي ديـر سـنيد وسمسـم ومـن الشـرق أراضـي نجـد ومـن 

  .الغرب أراضي بيت الهيا
نهايـــة األدب فـــي معرفـــة "م فـــي كتابـــه ١٤١٨المتـــوفى  )٢(ذكرهـــا القلقشـــندي

وقال عنها إن بها مساكن بني " دمرى"ب اسمها باأللف المقصورة كت" أنساب العرب
  .ويقول أهلها إن اسمها محرف من كلمة تمرة نسبة إلى التمر. جابر

محرفة من كلمة تمري اآلرامية ومعناها أكوام مـن  )٣(أما مصطفى الدباغ فيقول إنها
  .التراب

دى إلى قلة شـأنها وقلـة وربما اشتق اسمها من الدمار لكونها تعرضت للتدمير مما أ
  .نتداب البريطانيسكانها في نهاية عهد اإل

  وهناك من يرجح أن اسمها يعود إلى بني ضمرة وهم رهط من كنانة
  .وكانت دمرة وقفا للسلطان قايتباي على مدرسته بغزة

يوجد في دمرة مغارات وسراديب تحت منازل القرية مما  :المعالم األثرية والتاريخية
ها أنشئت فوق أنقـاض قريـة رومانيـة قديمـة٬ وفيهـا بئـر قـديم يسـمى بئـر يدل على أن

البلـــد ويبـــدو مـــن حجارتـــه أنـــه قـــديم جـــدا إذ يحـــيط بـــه عـــدد مـــن األعمـــدة الرخاميـــة 

                                                 
 .٨٢ص ٦غزة عبر التاريخ ج :إبراهيم سكيك (١)

 .نهاية األدب في معرفة أنساب العرب: القلشقندي (٢)

 .٢٧٢ص  ٢٠٠٢ط  ٥١بالدنا فلسطين ج/ مصطفى الدباغ  (٣)
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الضخمة وبها خربـة الرسـم وخربـة البنايـا وفـي دمـرة أيضـا أضـرحة ومقامـات لـبعض 
  :األولياء مثل

م الشيخة فاطمة٬ كما يوجد فـي مقام الشيخ فرج وحوله أعمدة رخامية٬ ومقا
أراضيها خربة أبـو هدايـد وتحـوي أساسـات مـن الـدبش وصـهاريج وقبـور محفـورة فـي 
الصخر٬ وفـي شـرق القريـة خربـة زيتـا بهـا صـهاريج كانـت تسـتعمل كمـا يبـدو لخـزن 

  . الزيت في العهد الروماني حيث كانت أشجار الزيتون تغطي هذه األراضي
للجـيش  )١(انيون أثناء احتاللهم فلسطين معسـكراً وفي أرض دمرة أقام البريط

اإلنجليــــزي ثــــم أخلــــوه عنــــد انســــحابهم مــــن فلســــطين وقــــد غــــنم منــــه األهــــالي بعــــض 
  األسلحة التي استخدموها في معاركهم مع مستوطنة يادمردخاي الصهيونية 

دونمــا وترتفــع حــوالي  ٨٤٩٢تقــدر مســاحة أراضــيها بحــوالي  :مســاحة أراضــي دمــرة
عــن مســتوى ســطح البحــر وكانــت معظــم أراضــيها ملكــا آلل خيــال مــن خمســين متــرا 

غــزة والــبعض اآلخــر يملكهــا آل عكاشــة وآل الزويــدي مــن أهــل القريــة ويجــري فــي 
ويســــميه األهــــالي الــــوادي الكبيــــر تمييــــزا لــــه عــــن الــــوادي  �أراضــــيها وادي الحســــي 

مطــار مــن الصــغير أو الدوايــد الــذي يصــب فــي الــوادي الكبيــر بعــد انحــدار ميــاه األ
  التالل المجاورة للقرية 
  : )٢(أما أراضي دمرة فهي

  تلة تربتها من الكركار: شعفة أبو سالم
  أرض جيدة: المحليات

  ال يجري فيه الماء : وادي الدايم
  أرض مرتفعة : السطوح
  كثيرة الرمل : الرمالة

                                                 
 .إصدار منظمة التحرير � فلسطينذاكرة  (١)

 .١٣٠-١٢٧ص أسماء أراضي فلسطين: محمود حسين (٢)
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  ليس ذكرا وال أنثى : خنثى
  .ربما اسم قبيلة أو شخص: أبو جوهر

  ماء قناة: القناة
  نسبة لبيت الهيا: اللهاونة
  شجرة الجميز أو قبيلة: الجميزة

  لكثرة السحالي فيها: أم السحالي
  اسم عشيرة: دار الدقس
  نسبة لشخص أو عائلة: واد رزق

  نسبة للخروف: واد الخروف
  نسبة لشخص من ماردين في كردستان: ماردين

  وقف على جامع القرية: أرض الجامع
  ا التبغيزرع فيه: وادي التتن

  أرض واسعة: المدار
  نسبة لحيوان النيص: المنايص

  نسبة لرجل أو قبيلة: وادي أبو غانم
  ضطراب أو من صغار البعوضمن اإل: البعيصي

  فيه أشجار كبيرة: وادي الدوح
  نسبة لعائلة المقوسي : وادي المقوسي

  موقع القرية القديمة: الخربة
  أرض مستطيلة: أبو فايد
  الخروبنسبة إلى : خروبتا
  خربة: البنايا

  بطن من قبيلة: ذراع صالح
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  خربة : الرسم 
  من الطول: الطويل
نسمة وبلغ عددهم سنة  ٦٠٠م حوالي ١٩٤٨دمرة سنة  )١(كان عدد سكان :السكان
  نسمة من الالجئين  ٣٧٠٤حوالي  م١٩٩٨

حــارات كــل حــارة تضــم عــددا مــن العــائالت  )٢(تقســم دمــرة إلــى أربــع: عــائالت دمــرة
  : وهي
�أبــــو قاســــم  �عطــــا اهللا  -أيــــوب -عكاشــــة: حــــارة عكاشــــة وتشــــمل عــــائالت -١

 الزويدي

 أبو ندا-مطاوع -المقوسي �أبو ركبة : حارة أبو ركبة وتضم عائالت  -٢

 العيوطي -سويلم �أبو هليل / حارة سويلم وتضم عائالت  -٣

-أبـــو ســــيف -البرعــــي: حـــارة البرعــــي وتضـــم عــــائالت مصـــرية األصــــل هـــي  -٤
 التلولي-الصيفي

ة هـــي البلـــد الوحيـــد فـــي فلســـطين التـــي لـــيس لهـــا إال مختـــار واحـــد هـــو ودمــر 
  .أبو فايز عكاشة وهذا يدل على تماسك أهلها واتحادهم وتعاونهم: األستاذ
ـــيم كـــان األطفـــال يتعلمـــون فـــي الكتاتيـــب حتـــى أنشـــئت مدرســـة ابتدائيـــة ســـنة  :التعل
معلـم واحـد طالبا موزعين علـى أربعـة فصـول يعلمهـم  ٤٧م بلغ عدد طالبها ١٩٤٦

  .يتقاضى راتبه من أهل القرية

                                                 
 ذاكرة األجيال �مصدر سبق ذكره  (١)

 .من التاريخ الشفوي لبعض أبناء دمرة �وثائق النكبة الفلسطينية موقع  (٢)
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  : أعمال السكان
الحرفـــة الرئيســـة لمعظـــم أهـــل دمـــرة التســـاع أرضـــها وتنوعهـــا  )١(هـــي :الزراعـــة -١

وسقوط األمطار الشتوية عليها وحفـر بعـض اآلبـار باإلضـافة إلـى بئـر البلـد ووجـود 
يتـون وأشـجار الحبـوب مـن قمـح وشـعير وذرة والعنـب والز : األوديـة وأهـم المزروعـات

  الفواكه كالتين والجميز والخوخ وأشجار الحمضيات وغيرها
كاألغنــام والمــاعز والبقــر والحميــر للعمــل فــي الزراعــة والنقــل  :تربيــة الحيوانــات -٢
  .نتاج الحليب والجبنإ و 
وفــي القريــة بعــض الــدكاكين للبقالــة والجــزارة وغيرهــا كمــا عمــل كثيــر مــن أهــل  -٣

  نجليزي الموجود على أرضهم دمرة في معسكر الجيش اإل
  :احتالل دمرة

وفـــي ٬ شـــارك أهـــل دمـــرة القـــرى المجـــاورة فـــي التصـــدي للقوافـــل الصـــهيونية
نصــب الكمــائن لهــا وفــي المعــارك التــي دارت حولهــا كمــا اشــتركوا فــي الهجــوم علــى 

  .مستعمرة دير سنيد واحتاللها
الصــــــهيونية بــــــاحتالل دمــــــرة  )٢(م قامــــــت العصــــــابات٢٨/١٠/١٩٤٨وفــــــي 

  م١٩٤٩وتشريد أهلها وأقاموا على أرضها مستعمرة إيريز 
وهكـــذا أصـــبح أهـــل دمـــرة منـــذ ذلـــك التـــاريخ مشـــردين الجئـــين فـــي مخيمـــات 

  .قطاع غزة وفي الشتات حتى هذا اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
 .٥٤٢كي ال ننسى ص : وليد الخالدي (١)

 .مصادر صهيونية عن احتالل القرية (٢)
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  قرية دير سنيد

الـــدير قـــد يعنـــي ديـــر النصـــارى٬ وقـــد يعنـــي الـــدار أو  :كلمـــة ديـــر ســـنيد فـــي اللغـــة
هـــو مـــا ارتفـــع مـــن : وســـنيد اســـم العشـــيرة التـــي أنشـــأت القريـــة٬ أمـــا الســـند. المـــوطن

  .األرض أو ما نسميه بالعامية سنده
الجنوبي لفلسـطين علـى الطريـق العـام  )١(تقع دير سنيد في السهل الساحلي :الموقع

الساحلي بين وادي العبـد شـماال ووادي الحسـي جنوبـا وهـو الـذي يفصـل بينهـا وبـين 
  مرةقرية د

  .وكان في أراضي القرية محطة لسكة الحديد التي تربط مصر بفلسطين
أراضــي قريــة بيــت : ومــن الشــمال  -يحــدها مــن الغــرب أراضــي قريــة هربيــا

  .جرجا ومن الشرق أراضي سمسم ومن الجنوب أراضي دمرة وبيت الهيا
والقريـة متوســطة الحجـم مســتطيلة الشـكل مقســومة إلـى أربعــة أربـاع تقســمها 

  ن تتقاطعان على شكل زاوية عموديةطريقا
  أحدهما في شمال القرية واآلخر في جنوبها : وكان للجيش اإلنجليزي معسكران

  .دونمًا في وسطها مسجد وبئر مياه وبركة ١٣مساحة القرية حوالي 
ومقـام للشـيخ عبـد المـنعم أو � )٢(في أراضـي القريـة بعـض الكهـوف :المعالم األثرية

ومقبـــرة للجنـــود  -ء الصـــالحين وخربـــة زيتـــا فـــي شـــرق القريـــةمـــنعم وهـــو أحـــد األوليـــا
المصريين الذين قتلوا أثنـاء حملـة إبـراهيم ابـن محمـد علـي الشـام ومكـان القريـة قـديم 

  وهذه المواقع تحوي آثارًا كثيرة . يقال أنه كان موقعا لرهبان مسحيين
إلــى دونمــا تســرب منهــا  ٦٠٨١تبلــغ مســاحة أراضــي ديــر ســنيد حــوالي  :المســاحة

  دونما  ٤٨٣الصهاينة حوالي 

                                                 
 .٢٧١م ص ٢٠٠٠ط  ٥١مصطفى مراد الدباغ بالدنا فلسطين ج  (١)

 .٥٤٤وليد الخالدي كي ال ننسى ص  (٢)
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 ٥٠ومتوسـط ارتفاعهـا حـوالي ٬إلى كثبـان رمليـة  )١(أرضها سهلية تتحول في الغرب
  مترا عن مستوى سطح البحر 

  :أما أسماء أراضيها فهي
  حول القرية: الحكر أو المقاتي

  خربة في الشرق: زيتا
  قد يكون بها غزالن قديما: قرن غزال

  أرض طويلة: الحبل
  قد تكون نسبة لبطن من قبيلة:  الذراع
  من زئير األسد: الزيرة
  بئر في وادي الحسي: هديهد

نسمة وأصـبح  ٨٤٧ )٢(م حوالي١٩٤٨بلغ عدد سكان دير سنيد سنة  :عدد السكان
  :نسمة من الالجئين وأهم العائالت٥٢٠٠م حوالي ١٩٩٨سنة  عددهم

 -ســـــالمةأبـــــو -صـــــبح -قرمـــــوط-الحـــــاج -أوالد علـــــي -أبـــــو القمصـــــان �مســـــعود 
ـــو نصـــر -الصـــادي-الشـــعراوي ـــة -الصـــليبي -أب ـــو دي ـــو عســـكر -مطـــر-أب ـــو -أب أب

  .حماد-عبد المنعم -سعيد -قيطة
  كانت هذه العائالت تعيش في محبة وتعاون في كافة المجاالت والظروف

  :أعمال السكان
تـوفر الميـاه مـن األمطـار  )٣(هي العمـل الـرئيس لمعظـم السـكان بسـبب: الزراعة -١

الحبـوب مـن قمـح وشـعير وذرة : ها ثمـاني آبـار وأهـم المحاصـيل الزراعيـةالشتوية وب
وأشــجار الفاكهــة كــالتين  �خاصــة فــي جنــوب القريــة وفــي بعــض الجهــات األخــرى 

                                                 
 .١٣٢صأسماء أراضي فلسطين : ود حسينمحم (١)

 .أجندة منظمة التحرير الفلسطينية/  فلسطينذاكرة  (٢)

 .٥٤٤ص مصدر سبق ذكره: وليد الخالدي (٣)
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ـــــوت فـــــي مســـــاحة حـــــوالي  ـــــز والقصـــــب والت ـــــون والجمي والعنـــــب والحمضـــــيات والزيت
  .دونما والخضار كالبامية والبندورة والخيار وغيرها١٥٨

كاألغنـــــام والمـــــاعز واألبقـــــار : الســـــكان بتربيـــــة بعـــــض الحيوانـــــاتيقـــــوم بعـــــض  -٢
  والجمال والحمير

وفي معسكرات ٬يعمل بعض السكان في حرف أخرى كالبقالة والنجارة والحالقة  -٣
  .الجيش اإلنجليزي الموجودة على أراضي القرية

  .تلميذا ٦٣أنشئت في دير سنيد مدرسة ابتدائية ضمت حوالي  :التعليم
  دير سنيد نضال أهل

فقـالوا بنصــب  )١(لقـد شـارك أهـل ديـر ســنيد فـي العمـل الـوطني بكافــة صـوره وأشـكاله
الكمـــــائن وزرع األلغـــــام فـــــي طريـــــق القوافـــــل الصـــــهيونية لمنعهـــــا مـــــن المـــــرور بـــــين 

  :المستعمرات منها
تعاون أهل دير سنيد ومناضلين من بربـرة وهربيـا ودمـرة فـي نصـب كمـين علـى   - أ

تمكنــوا مــن تــدمير مصــفحتين واستشــهد  -نيد وبربــرةالطريــق الــرئيس بــين ديــر ســ
  .فيها مناضالن

 �على طريق برير عند مرور قافلـة صـهيونية  )٢(ثم دارت معركة مع الصهاينة  - ب
وانضـــم إلـــى المجاهـــدين نجـــدات جـــاءت مـــن سمســـم ونجـــد وبريـــر وغيرهـــا وبلـــغ 

مناضــل تمكنــوا مــن تــدمير ثــالث مصــفحات وقتــل وجــرح  ٧٠٠عــددهم حــوالي 
 .لصهاينةعدد من ا

                                                 
 .محمد حجازي أبو مصطفى من التاريخ الشفوي/ مقابلة مع الحاج (١)

 .من التاريخ الشفوي من الحاج محمد حجازي �نفس المصدر السابق  (٢)
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  :يقول السيد محمد حجازي
القريـــة والطـــرق  )١(كـــان المناضـــلون مـــن أهـــل القريـــة والقـــرى المجـــاورة يحرســـون -ج

الرئيســة الصــطياد القوافــل الصــهيونية ولمــا دخــل الجــيش المصــري فلســطين تجمــع 
ولألســـــف الشـــــديد قــــام هـــــذا الجـــــيش بتطويـــــق  �النــــاس مـــــن كـــــل مكــــان الســـــتقباله 

لقــون النــار علــيهم وهــم يرفعــون الرايــات البيضــاء ويقولــوا لهــم المســتقبلين وأخــذوا يط
  .بصوت عال نحن عرب

 وكـــان الجنـــود. بندقيـــة ٢٥وفـــي الحـــال أخـــذوا مـــنهم األســـلحة وكـــان عـــددها حـــوالي 
  .من عبور الجسر حتى أكدنا لهم أنه ال يوجد فيه ألغام متخوفون

هاينة ولمـــا وصـــلوا مســـتعمرة ديـــر ســـنيد لـــم يكـــن فيهـــا أكثـــر مـــن عشـــرة صـــ
٬ وكانت هذه المستعمرة تقطع الطريق بين غزة ويافا ألنها تقع علـى الطريـق الـرئيس

يحــيط بهـــا أوكـــار حصـــينة مـــن اإلســـمنت وعليهــا طبقـــة ســـميكة مـــن التـــراب وعنـــدما 
حـــاول الجـــيش المصـــري اإلقتـــراب منهـــا القتحامهـــا قتـــل مـــنهم عـــدد كبيـــر٬ وعنـــدما 

ســـــتطع بقنابلهــــا إزالــــة الرمـــــال ضــــربت الطــــائرات المصــــرية هـــــذه التحصــــينات لــــم ت
  .الموجودة فوق هذه األوكار

محمد حجازي أنني عرضت علـى الجـيش المصـري أن نقـوم / ويقول الحاج
ـــد  نحـــن الفلســـطينيون باحتاللهـــا ألننـــا نعرفهـــا جيـــدا فتســـللنا مـــن بســـاتين الفواكـــه عن

 فلــم نجــد بهــا أحــدًا حيــث انســحب الصــهاينة إلــى -الجســر الشــمالي ودخلنــا األوكــار
  .مستعمرة سمسم عند ذلك دخلها الجيش المصري 

وذات يـوم رأينــا الجـيش المصــري ينسـحب عــن طريـق شــاطئ البحـر وتركــوا 
بعــض عربــاتهم المعطلــة ألن الصــهاينة كــانوا قــد حفــروا لهــم مواقــع عنــد جســر بيــت 

  .حانون

                                                 
  . المصدر الشفوي السابق السيد محمد حجازينفس   (١)
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وأخذت الطائرات الصـهيونية تقصـف فـي كـل مكـان فاضـطررنا للهـرب إلـى 
  .دون متاع على أمل العودة ثم توجهنا إلى غزةرمال بيت الهيا ب
مـن :" قـال  )١(استنادا إلى ما ذكره بني موريس الصـهيوني حيـث :احتالل دير سنيد

الصعب تحديد اليوم الذي احتل فيه الصهاينة القرية ولكن أغلب الظن أنه كان فـي 
ليــة م وكانــت القريــة قــد قصــفتها الطــائرات الصــهيونية عنــد بدايــة عم٢٠/١٠/١٩٤٨

وكانــت القريــة قــد شــهدت قتــاال عنيفــًا بــين الجــيش المصــري والصــهاينة قبــل ." يــوآف
انسـحابهم منهــا وجــاء فــي تقريــر نشـرته صــحيفة نيويــورك تــايمز األمريكيــة أن القريــة 

فتقدم الجيش الصهيوني بعـد . قصفت مرة أخرى خالل المرحلة األخيرة لتلك العملية
وجاء فـي . الساحلي واحتل مدينة المجدل  انسحاب الجيش المصري واحتل الطريق

وكانــت  ٤٨ /٢٠/٥ )٢(مــذكرات جمــال عبــد الناصــر أنــه أمضــى ليلــة فــي المستشــفى
األســـرة مليئـــة بـــالجرحى مـــن المعركـــة التـــي دارت حـــول مســـتعمرة ديـــر ســـنيد وانتقـــد 

وكانـــت قــد شـــاركت فــي الهجـــوم علــى المســـتعمرة الكتيبـــة ( القيــادة العســـكرية للجــيش
  .)يادة عبد الحكيم عامرالتاسعة بق

وزارة الـدفاع المصـرية أن  )٣(واستشهدت صحيفة التايمز بمـا جـاء فـي تقريـر
المستعمرة كانت حصينة ولكن القوات المصرية احتلتها بعـد هجـوم بالمشـاه وقصـف 

  .بالطائرات والمدفعية
ا لقــد دمــر الصــهاينة مبــاني القريــة بعــد احتاللهــا ولــم يبــق مــن معالمهــ :القريــة اليــوم

سوى جسر لخط السكة الحديدية وبعض األجزاء المهملة من هذا الخط وثالثة أبنية 

                                                 
  مصدر صهيوني عن احتالل القرية المؤرخ بني موريس وصحيفة نيويورك تايمز األمريكية  (١)

مـــا نشـــرته صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز األمريكيـــة عـــن احـــتالل القريـــة والمعركـــة التـــي دارت حـــول  (٢)
   مستعمرة دير سنيد

الهجـوم علـى مسـتعمرة ديـر سـنيد جـاء فـي خطابـه الـذي  من مذكرات جمال عبد الناصـر حـول (٣)
   مس١٩٥٥ألقاه في سنة 
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نبــات الصــبار وأشــجار الكينــا : فــي محطــة القطــار مهجــورة وينمــو فــي موقــع القريــة 
والعوســـج والنباتـــات الشـــوكية أمـــا األراضـــي المجـــاورة للقريـــة فقـــد اســـتغلها الصـــهاينة 

  .للزراعة 
نة مســـتعمرات جديــدة علـــى أرضـــها وكــانوا قـــد أنشـــأوا لـــم يـــبن الصــهاي :المســتعمرات

  .م قرب القرية١٩٤٣مستعمرة يادمردخاي سنة 
 ٢٠/١٠/١٩٤٨وهكــذا أصــبح أهــل ديــر ســنيد الجئــين مشــردين منــذ تــاريخ 

  .وحتى اليوم في معسكرات قطاع غزة ومدنها وقراها ينتظرون العودة إلى ديارهم
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  قرية عراق سويدان

ومعنــاه  قَ رَ مـن جـذر َعـ: عــراق: ن كلمتـين همـاق سـويدان مكــون مـااسـم عـر 
 دَ وَ َسـ: مـن جـذر: الجبل الصـغير أو مـن عـروق المعـادن أو الحجـارة وكلمـة سـويدان

   )١(وتحمل هذا االسم قبيلة من قبائل اليمن
غـزة  لـواءكيلو متر ـ وهـي مـن  ٢٧شرق غزة وتبعد عنها حوالي شمال تقع  :الموقع

لســاحلي ـ وتقــع علــى الطريــق العــام بـــين بنيــت علــى هضــبة صــغيرة فــي الســهل ا
يا من الشرق وأراضي الفالوجة من الجنوب تيحيط بها أراضي كر . المجدل والفالوجة

  . عفا من الشمال بيت الشرقي وأراضي كوكبا من الغرب والجنوب الغربي وأراضي
خربــة : يوجــد فــي أراضــي عــراق ســويدان بعــض الخــرب منهــا :المعــالم اآلثريــة فيهــا

حمــــد وخربــــة الشــــيخ عبــــد اهللا وهمــــا يضــــمان مقــــابر وكهــــوف منحوتــــة فــــي الشــــيخ م
مـــدافن وقبـــور و  مـــن الفسيفســـاء مـــن العصـــر البيزنطـــي الصـــخر وبعـــض األرضـــيات

   .٬ وخربة قبر النصرانيلبعض المجاهدين واألولياء الذين عاشوا في هذه الديار
دونمــــا  ٧٥٢٩بلغــــت مســــاحة أراضــــيها حــــوالي  :مســــاحة أراضــــي عــــراق ســــويدان

  .دونما ٣٥ومساحة مباني القرية 
  : أما أسماء أراضيها فهي

  نبات له شوك: حيلة السعدان)٢(  نسبة لموقعه من القرية: الوادي الغربي
  خربة: قبر النصراني  كثيرة الضفادع: الالجية
  أو اسم قبيلة . بها دود: أم الدودة  نسبة لعائلة: المبحوح

  بها خنازير في الماضي: الخنازيرأم   أي كثيرة المطر: وهي جذر بغي: بغى
  بئر البلدة القديمة : البير القديم  بنات آوى: الوعوعية

                                                 
  .٤٣ص اغزة وقراه :٬ إبراهيم سكيك٥٥٥ص  وليد الخالدي كي ال ننسى )١(
  .١٥٢-١٥١ص أسماء أراضي قرى فلسطين :محمود حسين )٢(
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نســمة وأصــبح  ٨٠٠م حــوالي ١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان عــراق ســويدان ســنة  :الســكان
أبـو سـمرة ـ أبـو زعيتـر ـ : نسـمة وأهـم عائالتهـا ٤٧٠٢م حـوالي ١٩٩٨عـددهم سـنة 

  ـ عليان ـ حماد  ربيع ـ دخان ـ الجعيدي ـ القيق ـ غنيم
  : أعمال السكان

 مــن الحبــوب: لمعظــم الســكان فكــانوا يزرعــون )١(هــي العمــل الــرئيس :الزراعــة -١
والفــول وأشــجار والتــين والعنــب والخــوخ والمشــمش قمــح وشــعير وذرة ـ والعــدس 

  واللوز والزيتون والحمضيات والجميز
ســـتفادة مـــن لإلكاألغنـــام والمـــاعز والبقـــر والجمـــال والحميـــر  :تربيـــة الحيوانـــات -٢

 لبانها وللعمل في عمليات الزراعة أ

والنجـارة والحالقـة ـ وعمــل محـال البقالـة حيـث يوجـد فيهـا بعـض  :حـرف أخـرى -٣
 بعضهم في معسكرات الجيش اإلنجليزي

ــيم كــان األطفــال يتعلمــون فــي الكتاتيــب حتــى أنشــئت فــي القريــة مدرســة ســنة  :التعل
وعبـدس بلــغ عـدد الطــالب فيهــا  م لـثالث قــرى هـي عــراق سـويدان وبيــت عفــا١٩٤٢
للشــرطة غــرب  اً حــتالل البريطــاني فــي عــراق ســويدان مركــز وقــد بنــى اإل اً تلميــذ ١٠٤

  .حتا �الفالوجة  طريقعلى  نالقرية كان بمثابة حص
ـــل عـــراق ســـويدان ـــة :نضـــال أه مـــن فلســـطين فـــي  )١(بعـــد خـــروج القـــوات اإلنجليزي

الواقــع علــى تلــة مشــرفة  م اســتولى الفلســطينيون علــى مركــز الشــرطة١٥/٥/١٩٤٨
ت فـا وجبـال الخليـل وقـد بـاءعلى السهل عند تقـاطع الطـرق التـي تـربط بـالد غـزة بيا

بالفشــل وخســروا فــي أحــد المعــارك حــوالي مائــة قتيــل  الحتاللــهمحــاوالت الصــهاينة 
ومصــفحتين وعــدد مــن البنــادق مــع العلــم أن البريطــانيين كــانوا قــد ســلموه للصــهاينة 

                                                 
 .٥٥٥كي ال ننسى ص: وليد الخالدي )١(
ومصــــادر المقاومـــــة  �ل الصــــهيوني المزعــــوم مــــذكرات حــــرب االســــتقال: مصــــادر صــــهيونية )١(

 الفلسطينية
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كــــن المناضــــلين احتلــــوه مــــنهم وعنــــدما دخلــــت القــــوات المصــــرية أثنــــاء انســــحابهم ول
ألنـه مركـز أيضـًا هـذا فلسطين صدرت األوامر إلى الكتيبـة األولـى باإلسـتيالء علـى 

فــي الطريــق الــداخلي المتجــه نحــو النقــب٬ ثــم حــاول الصــهاينة احتاللــه دون يــتحكم 
سـتقالل اإلمـذاكرة حـرب  فـي[هجمات منفصلة وقد ذكـر الصـهاينة جدوى في ثماني 

" الـوحش " أنه ال يوجـد موقـع هاجمنـاه عـدة مـرات مثلمـا هاجمنـا ذلـك ]: كما يدعون
وعنــدما بــدأت الهدنــة األولــى فــي . الواقــع علــى التلــة ويقصــدون بــذلك مركــز الشــرطة

الهدنـــة  تم كانـــت عـــراق ســـويدان ال تـــزال غيـــر محتلـــة ومـــا أن انتهـــ١٩٤٨حزيـــران 
صـــدرت األوامـــر إلـــى  مجـــددًا٬ إذ المركـــز حـــتاللإات الصـــهيونية حتـــى حاولـــت القـــو 

كمــا صــدرت أوامــر أخــرى لوحــدات مــن  باإلســتيالء عليــه) النقــب(  هنيغــفوحــدات 
واسـتنادًا إلـى مـا ذكـروه فـي كتـبهم قامـت الكتيبـة . لواء جفعاتي بـاحتالل القريـة ذاتهـا

   .٩/٧/٤٨-٨الرابعة من لواء جفعاتي باحتالل عراق سويدان لفترة قصيرة ليلة 
مـــــن المركـــــز  الخـــــروجر هر المصـــــريون الـــــذين صـــــمدوا فيـــــه ســـــتة أشـــــقـــــر و 

لمين وجـاء فـي تقريـر مراقبـي األمـم المتحـدة الـذين شـاهدوا الهجـوم تسـمصـدومين مس
وصـل أثنـان مـن مراقبـي الهدنـة أيضـًا ز مقالـت صـحيفة تـايكمـا وقصـف الطـائرات ـ 

الصـهاينة إلـى المكـان برفقـة ضـباط صـهاينة وطلـب مـنهم ) أمريكي وبلجيكـي(وهما 
مغــادرة المكــان بحجــة عــدم تــوفر األمــن ولمــا رفضــا اعتقلتهمــا الشــرطة الصــهيونية 
واحتجزتهما حتى المساء ووصفت أوساط األمم المتحـدة أن هـذا العمـل كـان متعمـدا 

م جاء في بـالغ عسـكري ١٠/١١/١٩٤٨وفي يوم . إلجهاض اإلشراف على الهدنة
الم مركـــز الشـــرطة واحـــتالل ســـاستأن القـــوات المصـــرية انســـحبت بعـــد  )١(صـــهيوني

  . عراق سويدان

                                                 
وصــحيفة نيويــورك  �بنــي مــوريس ـ وتــاريخ حــرب االســتقالل الصــهيوني : مصــادر صــهيونية )١(

 تايمز األمريكية
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لقــد شــارك أهــل عــراق ســويدان فــي معظــم المعــارك التــي وقعــت علــى طــرق 
القوافـــل الصـــهيونية قـــرب عـــراق المنشـــية وبيـــت دراس واســـدود والمجـــدل لمنـــع هـــذه 
القوافــل مــن المـــرور إلــى المســتوطنات الجنوبيـــة التــي كانــت فـــي حاجــة إلــى المـــؤن 

حـــتالل عـــراق ســـويدان فـــر األهـــالي إلـــى عـــراق المنشـــية والفالوجـــة وبعـــد ا. والـــذخائر
  .صارهاححيث احتجز كثير منهم أثناء 

بيـوت القريـة ـ وال معظـم  بعـد تـدمير )٢(ال تـزال بعـض األبنيـة موجـودة :القرية اليـوم
وينمـــو فـــي موقــع القريـــة غابـــة مـــن . يــزال مركـــز الشـــرطة قائمـــًا يســتخدمه الصـــهاينة

أمــا األراضــي المجــاورة للقريــة فقــد : الصــبار والحشــائش البريــة ا ونبــاتنــأشــجار الكي
م ومسـتعمرة ١٩٥٣وبنوا شرق القرية مستعمرة باد ناتـان . لها الصهاينة للزراعةغاست
هـذا . م غـرب القريـة١٩٥٦م في الجنوب الشرقي ومستعمرة يو آ ف ١٩٥٥تسم و ع

  ضفة الغربية إلى ال لجأ همبعضان إلى قطاع غزة و وقد لجأ أهالي عراق سويد
وهكذا أصبح أهل عـراق سـويدان الجئـين مشـردين فـي مخيمـات قطـاع غـزة 

  .وفي الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
 نفس المصدر السابق حول احتالل القرية والمسعتمرات التي أقاموها على اراضيها )٢(
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  قرية كوكبا

ــا قريــة حديثــة أنشــئت قبــل قــرن مــن الزمــان بــالقرب مــن موقــع خربــة كوكــب٬  :كوكب
ويقــول أهــل كوكبــا أن قــريتهم  ين باســم كوكبيــلوكــان هــذا الموقــع يعــرف أيــام الصــليب

ولكــن الــرأي الصــحيح أنــه أبــو القبيلــة التــي أنشــأت القريــة " كوكــب"تنســب إلــى النبــي 
  .القديمة

  :الجنوبي من فلسطين على أرض متعرجة يتقع كوكبا في السهل الساحل
 الشرق أراضي عـراق سـويدان )١(يحدها من الغرب أراضي المجدل وبيت طيما ومن

ي أراضـي بيـت ومـن الشـمال الشـرقومن الجنـوب أراضـي بريـر وحليقـات٬  يت عفاوب
  .عفا وعبدس ومن الشمال والشمال الغربي أراضي جولس

كانــت منــازل القريــة مبنيــة مــن الطــين٬ وفــي الســنوات األخيــرة ُبنــي بعضــها 
بالحجارة وكانـت علـى شـكل مسـتطيل بمـوازاة الطريـق العـام الـذي أنشـأه البريطـانيون 

  للطريق الساحلي  وازياً اء الحرب العالمية الثانية لخدمة أغراضهم الحربية مأثن
تضـم كوكبـا موقعـا آثريـا بـه حـوض وصـهاريج وآثـار أبنيـة وأعمـدة  :المعالم األثريـة

التي تدل آثارها على أنها تطابق موقع  اوتيجانها وفي شمال القرية توجد خربة كمس
ش بصــهاريج مبنيــة مــن الــد: ثــار مثــلي اكتشــف فيــه بعــض اآلذكمســا الصــليبي والــ

وفــي أراضــيها أيضــًا خربــة البنيــة  � وبئــر قــديم وأساســات وأعمــدة وقطــع فخــار قــديم
  .وبها آثار قديمة أيضاً 

دونمــــا ال يملــــك  ٨٥٤٢بلغــــت مســــاحة أراضــــي كوكبــــا حــــوالي  :مســــاحة أراضــــيها
  :الصهاينة أي شبر منها أما أسماء أراضيها فهي

  نسبة لحيوان: صةنيالم )٢(  أرض مرتفعة: الطور
  تلة: شعفة عيسى  بها نبات السوس: السوس

                                                 
 ٥٧٢كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )١(

 .١٧٣-١٧٢أسماء أراضي فلسطين ص :محمود حسين )٢(
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  ذباب أو جراد صغيرنسبة ل: وادي قماص  نهاية المارس: الذنبة
  نسبة لموقعة من القرية: الواد الشامي  قد يكون بطن لقبيلة: ذراع برير

  نسبة إلى الشومر: الشومرة  خربة : البنية
  ية ثقيلةأرض طين: السالقة  ممر ضيق: الحنقة

    اسم شخص: وادي عطا
م ١٩٤٨نتــداب البريطــاني ســنة بلــغ عــدد ســكان كوكبــا فــي أواخــر عهــد اإل :الســكان
أهــــل ٬ نســــمة ٤٨٤٤ )١(م حـــوالي١٩٩٨نســــمة وأصـــبح عــــددهم ســــنة  ٧٨٠حـــوالي 

  ة ثم تكاثرت ذريته يعوض اهللا الذي جاء من قرية الجهو كوكبا من أصل واحد 
سم في شمال القرية فيه عائلـة أبـو ريـا ـ وينتمـي هـذا ق: وقسمين تضم كوكبا حارتين

رهم مــن آل الحــاج٬ عبــد الهــادي٬ وحســين٬ وكــان مختــا: القســم إلــى ثالثــة إخــوة هــم
  .الحاج٬ وفي هذه الحارة أيضًا عائلة الباز

محمــود٬ صــالح٬ موســى : ينتمــي ســكانه إلــى ثالثــة إخــوة أيضــًا هــم: والقســم الجنــوبي
ن آل صــالح ويجتمــع أهــل القريــة فــي ديــوان مختــار ومختــارهم مــن آل محمــود أو مــ

كــان أهلهــا يشــربون مــن بئــر يعمــل بواســطة مضــخة ومــاتور يصــب . القســم الشــمالي
 نفــي خــزان كبيــر بــه ثمــاني حنفيــات تمــأل النســاء جــرارهن مــن الحنفيــات ثــم تحملهــ

فيه ركن لتعلـيم األطفـال ثـم و وفي القسم الشمالي يوجد مسجد القرية . على رؤوسهن
ولـــم يكــن فـــي القريـــة عيــادة صـــحية فكـــان . ١٩٤٥يــت فيهـــا مدرســـة صــغيرة ســـنة بن

المرضى يعالجون بالوصفات البلدية أو عند أحـد األطبـاء فـي المجـدل أو غـزة وفـي 
حتالل البريطاني لجنة محليـة إلدارة شـئون القريـة السنوات األخيرة شكلت حكومة اإل

صــــف اآلخــــر مــــن الحــــارة نصــــفهم مــــن الحــــارة الشــــمالية والن: مــــن عشــــرة أشــــخاص
  الجنوبية برئاسة مختار الحارة الشمالية 

   :أعمال السكان
                                                 

 أجندة منظمة التحرير الفلسطينية/ فلسطينذاكرة  )١(
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قمـح وشـعير وذرة  يزرعون الحبوب مـن. ئيس لمعظم السكانهي العمل الر : الزراعة
ر العنـب والتـين والصـبر والجميـز والزيتـون اـ والسمسم والفول والعـدس والحلبـة وأشـج

ــــبعض بتربيــــة الحيوانــــات. وغيرهــــا ــــام واألبقــــار والجمــــال والحميــــر : ويقــــوم ال كاألغن
سـتفادة منهـا فـي عمليـات الزراعـة ونقـل المحاصـيل ـ كمـا يأخـذون منهـا الصـوف لإل

سـتفادة مـن ألبانهـا فـي عمـل الجـبن وكـان هـذا اإلنتـاج لعمـل المفـارش والمـزاود ـ واإل
  . بياع في سوق المجدل أو الفالوجة

السـكان فـي النجـارة أو الجـزارة أو  ويوجد في القرية بعض الدكاكين وقد عمل بعـض
  .في معسكرات الجيش اإلنجليزي

 )١(كـل قــرى ومـدن فلسـطين فـي الفعاليــات أهـل كوكبـا لقــد شـارك :نضـال أهـل كوكبـا
وفـــي الثـــورات التـــي قامـــت فـــي فلســـطين ضـــد  وفـــي أعمـــال المقاومـــةحتجاجـــات واإل
  : لطرقنجليزي والغزو الصهيوني ـ والتصدي لقوافلهم على احتالل اإلاإل

لقـد تصـدى أهـل كوكبـا لقافلـة صـهيونية كانـت : شاكر أبو ريـا/ يقول الحاج
تمــر علــى الطريــق بــالقرب مــن قــريتهم وأطلقــوا عليهــا الرصــاص ممــا أدى إلــى مقتــل 

واشــترك المناضــلون مــن أهــل قــريتهم فــي بعــض المعــارك التــي حــدثت . أحــد أفرادهــا
فـي أوائـل تشـرين : "السـيد حسـنحول بعض القرى بإرسـال النجـدة إليهـا ويقـول أخـوه 

م مـــرت قافلـــة علـــى الطريـــق القريبـــة مـــنهم وأطلـــق عليهـــا النـــار ١٩٤٨ســـنة  )٢(األول
وفـي نفـس الليلـة هاجمـت ." الشيخ عبد القادر الحاج مما أدى إلى مقتل أحد أفرادهـا

ـــا ودارت  القـــوات الصـــهيونية القـــوات المصـــرية والســـعودية المرابطـــة عنـــد دوار كوكب
استشــهد فيهــا عــدد كبيــر مــن الجنــود الســعوديين والمصــريين كمــا قتــل  معركــة عنيفــة

ويوجـــد فـــي المكـــان لوحـــة مكتـــوب ٬ فيهـــا أيضـــًا عـــدد كبيـــر مـــن القـــوات الصـــهيونية
  جنديًا صهيونيًا  ٦٨قتل في هذا المكان : عليها

                                                 
 مقابلة مع شاكر محمد ابو ريا من كوكبا/ التاريخ الشفوي من )١(

 مقابلة مع حسن محمد أبو ريا/ من التاريخ الشفوي )٢(
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  : احتالل القرية
الهزيمـة التـي حلـت  )١(السـاكن قـريتهم بعـد هـذه يغـادركان مـن الطبيعـي أن 

ة وبعــد انســحاب القــوات المصــرية مــن المجــدل يــا الجنالجيوش العربيــة حتــى وصــلبــ
الجئـين واسـتنادا إلـى  أهـل كوكبـا ة وهكـذا أصـبحز ا إلى هربيا ثم بيت الهيا فغـنوصل

أن سكان كوكبا فروا غربا صوب غزة فـي : "موريس يما ذكره المؤرخ الصهيوني بن
أثنـاء عمليـة بـراك غيـر أن بعـض بريـر المجـاورة ـ  ةم بعـد تـدمير قريـ١٣/٥/١٩٤٨

  السكان بقوا فيها 
أمــا تــاريخ عصــابة الهاجانــاه فيــذكر أن ســكان كوكبــا غادروهــا فــي نــوفمبر 

م خــالل عمليــة يــو آ ف غيــر أن نــذر الحــرب كانــت قــد وصــلت كوكبــا ١٩٤٨ســنة 
وقــد أشــارت صــحيفة فلســطين التــي كانــت تصــدر فــي يافــا إلــى وقــوع  )٢( .قبــل ذلــك

واسـتمرت  صـهيونيةريق خارج القريـة حـين هـاجم المناضـلون قافلـة اشتباك على الط
الروايــة الصــهيونية  وأن واحــد صــهيونيالمعركــة مــع أفرادهــا لمــدة ســاعتين قتــل فيهــا 

أمــا . م خـارقين الهدنــة األولـى١٤/٦/١٩٤٨صـحيحة أي أن الصـهاينة احتلوهــا فـي 
منها مستندا إلى  وادأن سكان كوكبا ُطر : )٣(الكاتب المصري محمد عبد المنعم فقال

القريـــة فــــي  ترية الرســــمية وأن القـــوات المصــــرية والســـعودية اســــتعادصـــالوثـــائق الم
م ويبـــدو أنهـــا ظلـــت فـــي أيـــدي العـــرب حتـــى نهايـــة الهدنـــة الثانيـــة فـــي ٨/٧/١٩٤٨

ــــايمز أن الجــــيش الصــــهيوني أع١٨/١٠/١٩٤٨ ــــورك ت ــــن م وذكــــرت صــــحيفة نيوي ل
م وهكــذا انتقلــت القريــة بــين ٢٠/١٠/١٩٤٨فــي ســقوط كوكبــا وبيــت طيمــا وحليقــات 

                                                 
 برنامج توثيق القرى المدمرة اإللكتروني )١(

ما كتبه المؤرخ الصهيوني بني موريس عن : ر صهيونية عن احتالل كوكبا تشملمصاد )٢(
احتالل كوكبا وما ذكرته عصابة الهاجاناه وصحيفة نيويورك تايمز األمريكية نقًال عن الجيش 

 الصهيوني

مــا ذكــره الكاتــب محمــد عبــد المــنعم عــن احــتالل كوكبــا ومــا ذكرتــه صــحيفة : مصــادر مصــرية )٣(
 صدر من يافافلسطين التي ت
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أن سـكانها  ويـرجحأيـدي القـوات المتحاربـة ثـالث مـرات علـى األقـل خـالل الحـرب ـ 
  .هربوا على مراحل

الصــهيونية بتــدمير  )١(بعــد احــتالل كوكبــا قامــت العصــابات :القريــة بعــد احتاللهــا
ال زال بعـض مباني القرية بالكامل ولكن ال زالـت بعـض الجـدران المتداعيـة قائمـة ـ و 

  . حولها أشجار الجميز واألحراش والنباتات البرية ومااألنقاض في المكان يغطيها 
أمــا األراضــي المجــاورة للقريــة فقــد اســتغلها الصــهاينة للزراعــة وأقــاموا علــى 

  .أرضها مستعمرة كوخاف ميخائيل في جنوب شرق القرية
تـى اليـوم فـي وهكذا أصـبح أهـل كوكبـا الجئـين مشـردين منـذ ذلـك التـاريخ ح

 .مخيمات قطاع غزة وفي الشتات ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
 .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  )١(
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  المجدل - مدينة عسقالن
  عن مدينة عسقالنتاريخيه  ةلمح

ـــه عـــن مدي ة عســـقالن ألنهـــا بمثابـــة األم للمجـــدل نـــال بـــد مـــن لمحـــة تاريخي
تعتبــر مدينــة عســقالن مــن أقــدم مــدن العــالم ويــدل .  وأساســها التــاريخي والحضــاري

مـن جامعـة هـارفرد  )١(فقـد قـام لـورنس سـتاغيار.  ذلـك اآلثـار التـي عثـر عليهـاعلى 
أن من  وأنه يبد:  مترًا٬ وقال ١٥م بعدة حفريات أثرية بعمق ١٩٨٥األمريكية عام 

عثـر علـى بقايـا قـد سنة قبل المـيالد٬ و  ٣٠٠٠أسس عسقالن هم الكنعانيون حوالي 
خمســـة عشـــر ألـــف نســـمة٬ وأنهـــا  هـــذه المدينـــة٬ وأكـــد أن عـــدد ســـكانها كـــان حـــوالي

ـــل المـــيالد ســـك ١١٥٠وفـــي  -محاطـــة بســـور عـــريض ها الفلســـطينيون القـــدماء٬ نقب
وكـــان بهـــا معبـــدان لإللـــه ديركتـــو ).  كمـــا تقـــول التـــوراة(وجعلوهـــا أحـــد أهـــم مراكـــزهم 

ــــه٬ واشــــتهرت بالزراعــــة وصــــناعة النســــيج والفنــــون وكــــان اســــمها القــــديم هــــو  والبعل
متـــداوال كمـــا فـــي معجـــم البلـــدان٬ حيـــث أكـــد أنهـــا كانـــت أشـــكلون٬ وظـــل هـــذا االســـم 

  .عروس الشام
  إن اسمها عربي كنعاني بمعنى المهاجرة:  )٢(ويقول مصطفى الدباغ

كانـــت مدينـــة عســـقالن مدينـــة ســـاحلية فـــي فلســـطين٬ لهـــا شـــأن كبيـــر مـــن 
جعلهــــا عرضــــة للغــــزو الــــدائم٬ وشــــهدت ممــــا قتصــــادية واإلســــتراتيجية النــــاحيتين اإل
 حيــث نصــر نبوخــذحــتالل البــابلي بقيــادة مــن اإل:  الغــزوات األجنبيــة عســقالن كــل

أحرقها وأجلى أهلها٬ ثـم أعيـد بناؤهـا فـي القـرن الثالـث قبـل و من الفلسطينيين احتلها 

                                                 
عالم اآلثار األمريكي من جامعة هارفورد هو لورنس ستاغيار قام بعدة حفريات أثرية عثر  )١(

 .فيها على بقايا هذه المدينة
ق ط  ١ومصــطفى مــراد الــدباغ فــي بالدنــا فلســطين ج  �يــاقوت الحمــوي فــي معجــم البلــدان  )٢(

 .١٤٥حة صف ٢٠٠٢
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االســـكندر األكبـــر شـــهدت غـــزوات الفـــرس والـــروم و المـــيالد فـــي العهـــد الهلينـــي٬ كمـــا 
  .قبل الميالد وأصبحت ميناًء هاما في القرن األول.  يينقوالسلو 

بــن العــاص بفتحهــا٬ وقــال  وقــام عمــر  )١(وأثنــاء الفتوحــات اإلســالمية للشــام
وذروة الشـام هـي عسـقالن٬ وأصـبحت  ذروةعبد اهللا بن عمر بن الخطاب لكـل شـي 

٬ وازداد عمرانهــا خاصــة فــي العصــر العباســي فقــد ةمركــزًا لقيــادة الجيــوش اإلســالمي
هـد الفـاطمي٬ ع٬ وبلغت أوج حضارتها في البنى فيها الخليفة المهدي مسجدًا ضخماً 

ومصـــنعًا لبنـــاء الســـفن٬ وكانـــت مكانـــا  ك النقـــودســـفأصـــبحت ســـوقًا تجاريـــًا ومركـــزًا ل
  .للرباط

ثم احتلها الصليبيون بعد حصار ومقاومة دامت خمسة أشهر وحررها صالح الدين 
 بعــد احــتالل دام عــدة عقــود بعــد انتصــاره فــي حطــين٬ ولكــن عنــدما جــاءت حمــالت
صليبية من أوروبا بقيـادة ملوكهـا٬ واحتلـوا سـاحل فلسـطين مـن عكـا إلـى يافـا٬ أشـار 

عسقالن حتى ال يحتلوها ثانية٬ فأمر بهدمها٬ وأعاد تـدمير مـا  )٢(عليه قواده بتدمير
تبقى منها الظاهر بيبرس٬ ولم يبقى من معالمها سوى مسجد عبد الملك بـن مـروان 

مـــن أراضـــي % ٩٠ل وأراضـــيها تحتـــل أكثـــر مـــن وللعلـــم فـــإن المجـــد. وآثـــار مبانيهـــا
الخليفـة :  عسقالن٬ وأن سكان عسقالن هم الذين أسسوا مدينة المجدل ومـن أبنائهـا

الحـــافظ لـــدين اهللا٬ وعـــالم الحـــديث أبـــو بكـــر القرشـــي ومحمـــد بـــن الحســـن بـــن قتيبـــة 
حمـد بـن مطـرق العسـقالني٬ أالحسـن ومحمـد٬ والشـاعر : العسقالني٬ وابني المتوكـل

علي بن أبي الشخباء٬ والقاضي الفاضل٬ وناصر الدين العسقالني٬ وأحمد بن  وأبو
  .وزارها الفيلسوف ابن العربي األندلسي.  حجر العسقالني٬ وغيرهم

                                                 
 .١٨-٣ص ٢تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج: فيليب حتى )١(
 .٥٧٣وليد الخالدي كي ال ننسى ص  )٢(
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  مدينة المجدل

  .من َجَدَل وهو الفتل :المجدل لغةً 
والمجدل كلمة أرامية بمعنى البرج٬ أو القلعة٬ أو المكان المرتفع٬ وكانت تسمى فـي 

  .لزمن القديم مجدل جاد٬ وهو إله الحظ عند الكنعانيينا
تقــع شــمال غــزة وتبعــد عنهــا حــوالي عشــرين كيلــو متــرًا٬ قريبــة مــن شــاطئ 
البحر٬ وتقع على الطريق الرئيسي بين غزة ويافا٬ كما أنها تقع في السهل الساحلي 

. رالجنوبي لفلسطين٬ وترتفـع أراضـيها حـوالي خمسـين متـرًا عـن مسـتوى سـطح البحـ
  .وقد ُبنيت حول بئر رومية لتكون مركزًا متقدما للدفاع عن عسقالن ضد الغزاة

ل مـــن الشـــمال أراضـــي حمامـــة ومـــن الشـــرق أراضـــي جـــولس دويحـــد المجـــ
ومــن الجنــوب والجنــوب الشــرقي أراضــي الجيــة  البحــر المتوســط وكوكبــا ومــن الغــرب

  .ومن الجنوب الغربي أراضي الجورة ما ونعليايوبيت ط
اكتشفت في المدينة أواني يعود تاريخها إلى  :لبرونزي والحديدياي العهد المجدل ف

األسرة التاسعة عشـر الفرعونيـة وبقايـا تمثـال مـن البازلـت وكتابـات هيروغليفيـة وهـذا 
  .يدل على وجود عالقات مع مصر الفرعونية

اكتشــف مــن هــذا العصــر مجلــس للمدينــة  :المجــدل فــي العصــر الهلينــي والرومــاني
متــرًا مــع صــفوف مــن المقاعــد  ١٢٨عــن صــالة مســرحية شــبه دائريــة وطولهــا عبــارة 

عمـودا مـن الرخـام تنـزل  ٢٤وأجنحة النصر تزين جوانبها وساحة مجاورة لها تزينها 
إليهــا بــثالث درجــات عبــارة عــن غرفــة واســعة مــع عقــد دائــري وتمثــال نصــفي المــرأة 

ثــم عثــر  �الرصــاص وفــي هــذا العصــر عرفــت التوابيــت مــن .  وكلــب يطــارد غــزاال
 قـرندائـري وكنيسـة قبطيـة يعـود تاريخهـا إلـى ال هكوكات وسـور شـبسـعلى بعـض الم
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م وســـراديب تنتهــي إلـــى البحــر المتوســـط وأوانــي مـــن ١٨٥٤الســابع اكتشـــفها جــراين 
  )١(.العظم

ســــتقرار فــــي ظــــل الحكــــم إشــــهدت المدينــــة فتــــرة  :المجــــدل فــــي العصــــر اإلســــالمي
ة ممـا شـجع كثيـر مـن العـائالت علـى اإلقامـة فيهـا اإلسالمي بسبب سياستهم الرشـيد

وازداد فيهــــا النشــــاط  �خاصــــة فــــي عهــــد المماليــــك حيــــث شــــجعوا صــــناعة النســــيج 
العمراني والثقافي٬ فبنوا المدارس والمساجد خاصة مسـجدها الكبيـر الـذي بنـاه القائـد 

وكان عصر المماليـك .  وفي عصر متأخر تم بناء جامع تميم.  سيف الدين سالر
:  عصــر تقــدم وازدهــار فــي العلــوم والثقافــة وبــرز فــي عهــدهم عــدد مــن العلمــاء مــنهم

إبــراهيم المجـــدلي وأحمـــد بـــن عـــامر وشـــمس الــدين بـــن موســـى وجمـــال الـــدين حنـــون 
  .واألخوان العالمان أحمد وخليل الكنعاني المقدسي

لك فلــم يتطــور التعلــيم ولــم يبنــوا مــدارس جديــدة لــذ: د الدولــة العثمانيــةأمــا فــي عهــ
أرســــل القــــادرون أبنــــائهم ليتعلمــــوا فـــــي مصــــر أو دمشــــق أو بيــــروت أو القـــــدس أو 

وعانــــت الـــــبالد مــــن ارتفــــاع األســـــعار  )٢(اســــتانبول٬ وتــــدهورت الصـــــناعة والزراعــــة
وخاصة أثناء الحرب العالمية األولى بسـبب فـرض التجنيـد اإلجبـاري علـى الشـباب٬ 

ــــى محاصــــيل الفالحــــين ومواشــــيهم ممــــا أواإل دى إلــــى انتشــــار المجاعــــة ســــتيالء عل
  .واألوبئة

ـــة٬  ـــى بلدي ـــت المجـــدل إل ولكـــن بعـــد انتهـــاء الحـــرب واســـتقرار األحـــوال تحول
للشـرطة٬  وأنشئ فيها مدرسـة للبنـين٬ ومدرسـة للبنـات٬ وأنشـئ مكتـب للبريـد٬ ومركـز

  .ومحكمة للصلح٬ وعيادة صحية

                                                 
  .٥٧٣كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )١(
  .م١٩٢٥تاريخ شفوي شاهد على النكبة الحاج محمد إسماعيل المدهون  )٢(
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شــيد الشــيخ ر : نتــداب البريطــاني عــددًا مــن العلمــاء مــنهموبــرز فــي عهــد اإل
وسـليم اليعقــوبي وطـه البردويـل٬ ومحمــد شـقورة٬ وعبــد  �وعثمـان زقــوت  �الخطيـب 

  .)١(الرحمن لبد٬ ومحمد الشريف
  :ومن المقامات الموجودة في المجدل

الجــورة وجنــوب غــرب المجــدل  )٢(يقــع جنــوب شــرق :مشــهد الحســين عليــه الســالم
مباشـرة تـأتي أسـوار ويشرف على البحر وٕالى الغرب منه جبانة وادي النمل وبعـدها 

  .مدينة عسقالن
وهـو مقـام ألحـد األوليـاء الصـالحين بـه مسـجدًا أقـيم علـى تلـه تطـل  :الشيخ عوضو 

.  مباشــرة علـــى البحــر ويقـــع المقــام علـــى بعــد كيلـــو متــرين مـــن شــمال مدينـــة الجـــورة
 .وكان يؤمه الزوار والمصلين٬ وال يزال هذا المقام موجودا

مزار الشـيخ محمـد وسـط جبانـة وادي النمـل٬ ومـزار  :في المجدل عدة مزارات أهمها
الشــيخة خضــرة فــي خرائــب عســقالن ومــزار الشــيخ نــور الظــالم فــي وســط المجــدل٬ 

الشيخ محمد األنصـاري ومـزار الشـيخ محمـد العجمـي ومـزار أحمـد بـن عـامر مزار و 
 .المجدلي ومزار الشيخ سعيد

ــــيم نتــــداب ائــــل عهــــد اإلســــبق أن ذكرنــــا أنــــه قــــد أنشــــئت فــــي المجــــدل فــــي أو  :التعل
 -بتدائيـة ثانويــةإبتدائيـة تحولـت فيمــا بعـد إلـى مدرسـة إمدرسـة : البريطـاني مدرسـتان

  .ومدرسة أخرى للبنات
وكـــان فـــي المجـــدل عـــدد قليـــل مـــن  �أنشـــئ فـــي المجـــدل عيـــادة صـــحية : الصـــحة
  .األطباء

                                                 
  .٦٠- ٥٨محمود صالحه٬ كتاب المجدل ص )١(
  .٥٧٣كي ال ننسى ص: وليد الخالدي قنفس المصدر الساب )٢(
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    :النشاط االقتصادي
كـان :  فبالنسـبة للزراعـة : وتجاريـة )١(المجدل مدينـة زراعيـة صـناعية :الزراعة -١

إنتاجهـــا كبيـــر مـــن المحاصـــيل الزراعيـــة بســـبب اتســـاع مســـاحة أراضـــيها٬ إذ بلغـــت 
دونمــًا٬ وبســـبب تــوفر الميـــاه مــن األمطــار الشـــتوية ومــن اآلبـــار ) ٤٢٣٣٤(حــوالي 

الحبــــوب بأنواعهــــا : وتنــــوع تربتهــــا وخصــــوبتها ومالئمــــة المنــــاخ لــــذلك كانــــت تــــزرع
لعنـــب والزيتـــون والخـــوخ والمشـــمش وأنـــواع الخضـــار والحمضـــيات وأشـــجار التـــين وا

الـخ وكـان الفـائض يبـاع فـي .... كالبامية والبندورة والفاصوليا والبقوليات:  المختلفة
  .سوق المجدل أو في القرى والمدن األخرى

ــــات -٢ ــــة الحيوان ــــدواجن  :تربي كاألغنــــام واألبقــــار والحميــــر والجمــــال والخيــــول وال
 .وغيرها

دل مــن أشــهر مــدن فلســطين فــي صــناعة النســيج٬ والغــزل فقــد المجــ :الصــناعة -٣
برع أهلها في صـناعة المنسـوجات القطنيـة والحريريـة للرجـال والنسـاء بـل أن معظـم 
سكان فلسطين كـانوا يلبسـون مـن صـناعة المجـدل باإلضـافة إلـى صـباغة المالبـس 

 .وغزل خيوط الصوف وصناعة البسط والفخار وغيرها
التــــي اعتمــــدت علــــى اإلنتــــاج الزراعــــي أو : ان بالتجــــارةعمــــل كثيــــر مــــن الســــك -٤  

الحيــواني أو الصــناعي فــي أســواق القــرى والمــدن الفلســطينية مثــل يافــا حيــث كــانوا 
هــذا النشــاط التجــاري يرجــع إلــى أن . يصــدرون الحمضــيات عــن طريــق مينــاء يافــا

وكثـرة  مدينة المجدل تقع على الطريق الساحلي العام الذي يربط غزة بالمجدل ويافا
 . الطرق التي تربطها بالفالوجة٬ وحمامة واسدود٬ وجولس٬ وغيرها

نســمة٬  ١١٤٩٦ )٢(م حــوالي١٩٤٨بلــغ عــدد ســكان المجــدل ســنة  :ســكان المجــدل
  :نسمة وأهم العائالت في المجدل ٧٠٦٩٩حوالي  ١٩٩٨ووصل عددهم عام 

  

                                                 
  .٬١١٤  ٦٧ص المجدل :محمود صالحة)١(
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة  )٢(
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  اسم العائلة  اسم العائلة  اسم العائلة
  لبد  بزمال �قيطة   المدهون بفروعها
    كلش  صالحة بفروعها

سكوت  �الضابوس 
  طموس 

  قاسم  تنيرة

  الحلبي وفروعها  الحمامي �البربري   عوض قدورة الزباني
  جبريل  بطاح  مليحة

  حجازي وفروعها  حمادة  المعصوابي
  القهوجي  حويلة  مهدي
  حماد  شلحة  مطر

  الحجار  عبيد أبو مرسة  أبو زناده �نتيل 
  حبرون  عاشور  نجم

  الزنط�حبوب   الطنة  هنديال
    طعيمة  هنية
  وشاح  صافي  هتهت

  سرور  حمد  اليعقوبي
  الشريف  الصفطاوي  الفرام
  شاتيال  شاليل  قداس
  شبالق  الشيح أحمد  بدح
  شقورة  شمعة  فروخ

  التالوي  فليونة  عويضة
  الطوخي  داود  الخطيب وفروعها

  رضوان  الدرفيل  الدماغ
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 -حدالد �زقوت   دهمان
  الحناوي

  زعالنال

    األستاذ فارس رضوان  سويرجو
  غراب  سليم  السنوار
    عساف  العالول
  غبون    عروق
  حمدونة  حجو  غنيم
  القوقا  المجبر  ملصة

  الجبالي  كوابيش  الكحلوت
  أبو حمرة  أبو الطرابيش  أبو شرخ
    أبو الملش  أبو سمرة
  أبو سليمان  أبو غلوة  أبو شحادة
  الحناوي  بحور  البردويل
  بالل  لجةق  بعلوشة
  التلمس  تنيرة  القرم

  خرفان  أبو الهطل  جمعة بدوي
  سليم القاسم  الزغزوغ  حبرون
  أبو غليون  عالو  

  أبو عرجة  عليم -مرجان   أبو سباهية
    أبو صبحة  أبو المعزة
  بدر  البغدادي  سحويل
  البلعاوي  خليفة  بحور
    الجردلي  التلمس
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  السنوار    الجعبير
 �األضم  �عياش 

  غراب
  البخاري  ةعود

  أبو زاهر    الحمضيات

  : تم تجميع العائالت من كبار السن في المجدل :مالحظة
  رشاد احمد المدهون/ الحاج
  أبو فايز سليمان/ والحاج

  :نضال أهل المجدل
شارك أهل المجدل قرى ومدن فلسطين في مقاومة اإلحتالل البريطاني منذ 

طان والهجــرة الصــهيونية وفــي أن وطــئ بأقدامــه أرض فلســطين وفــي مقاومــة اإلســتي
الحركـــة الوطنيـــة برئاســــة الحـــاج أمــــين الحســـيني٬ وكــــان لهـــم دور فــــي ثـــورة البــــراق 

م حيث قاموا بالهجوم عل مستعمرة تعبيا بالتعاون مع أهـالي القـرى المجـاورة ١٩٢٩
ممـــا أدى إلــــى تـــدميرها بالكامــــل٬ وفـــي أعقابهــــا اعتقـــل اإلنجليــــز عـــددًا مــــن شــــباب 

هــل المجــدل فرقــة كشــافة ســميت صــقر قــريش٬ كمــا شــاركوا فــي المجــدل٬ ثــم شــكل أ
ـــام اإلضـــراب ١٩٣٥ )١(تأســـيس الحـــزب العربـــي برئاســـة جمـــال الحســـيني ـــد قي م وعن

م٬ تشـــكلت فـــي كــــل ١٩٣٩م والتـــي اســـتمرت حتـــى ١٩٣٦الشـــامل والثـــورة الكبـــرى 
المدن والقرى لجان قومية لقيادة العمل الـوطني٬ غيـر أن بريطانيـا قامـت بحلهـا بعـد 

  .مال إال أنها استمرت بصورة سريةنجليزي حاكم الشدراوز اإلنمقتل أ

                                                 
 :محمـود صـالحة ٬مـن التـاريخ الشـفوي" أبـو أحمـد"محمد إسماعيل المـدهون / مقابلة مع الحاج )١(

  .٩١-٨٦ص عسقالن �المجدل 
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وشـارك أهــل المجـدل فــي مــؤتمر بلـودان بســوريا٬ وفــي مـؤتمر القــدس وكــان 
للمجدل دور قيادي في المنطقة الجنوبية بقيادة طـه شـقورة٬ فأنشـئت محـاكم شـعبية٬ 

  .وفرض على كل عائلة تقديم رجلين مسلحين ودفع معاشيهما
المناضــــلون باإلشــــتراك مــــع مناضــــلي القــــرى الجنوبيــــة بعــــدة عمليــــات وقــــام 

ســـتيالء علـــى عســـكرية ضـــد القـــوات البريطانيـــة٬ كـــالهجوم علـــى مركـــز الشـــرطة واإل
أســلحتهم٬ وعلــى المكاتــب الحكوميــة األخــرى٬ ثــم قــام أهــالي المجــدل والقــرى والمــدن 

التليفونــات فــي كــل فلســطين بخلــع قضــبان الســكة الحديديــة٬ وقطــع أســالك وأعمــدة 
والكهربــــاء٬ وأغلقــــت المحــــال التجاريــــة٬ وتوقفــــت األعمــــال واســــتمر اإلضــــراب ســــتة 
أشــهر٬ وشــاركت النســاء فــي النضــال فكانـــت تمــد المجاهــدين والثــوار بالمــاء وغيـــر 

  .ذلك
وقــام المناضــلون بــالهجوم علــى معســكرات الجــيش اإلنجليــزي وعلــى قوافــل 

  .ها خسائر فادحةوالتي تسير على الطرق وأوقعوا ب لصهاينةا
وعملت بريطانيا كل جهـدها للقضـاء علـى الثـورة٬ فجلبـت جنـودًا مـن مصـر 

لذا لجأت إلى ملوك الدول العربية للعمل على تهدئة الثورة . والهند٬ ولكن دون فائدة
فأصدروا بيانًا إلى الشعب الفلسطيني يطلبون فيه العودة إلى الهدوء وأنهم سيعملون 

إلنصاف الشعب الفلسطيني٬ واستجابت الهيئة العربية العليا  لدى صديقتهم بريطانيا
م ١٩٣٩الحـرب العالميـة الثانيـة  اشـتعلتللنداء كذلك هدأت الثورة خصوصـًا عنـدما 

  .بسبب مفاجأة الحرب وانتظارا لنتائجها
بعــد ذلــك قــام اإلنجليــز بفــرض األحكــام العرفيــة واعتقلــوا كثيــرا مــن الشــباب٬ 

. المواطنين وأصدورا الكتاب األبيض الرابع لخداع للشعب وقاموا بجمع األسلحة من
قتصـاديا٬ خاصــة فـي صـناعة النســيج٬ إ جتماعيــا وعمرانيـا و إوشـهدت المجـدل تطـورا 

وأنشئت عصبة التحـرر ومقـرا لجمعيـة العمـال وافتـتح بنـك األمـة العربيـة٬ ومحطتـان 
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بيـد الشـوارع٬ ومـد للبنزين٬ ومحل لبيع األسمدة والبذور وفرع للصناعات الخفيفـة وتع
  .نشاء عدة مدارسإ خطوط المياة والمجاري والكهرباء٬ وٕانشاء سوق للخضار٬ و 

م ٢٩/١١/١٩٤٧فــي  ١٨١ولكــن بعــد صــدور قــرار التقســيم لفلســطين رقــم 
عربيــة ويهوديــة رفــض العــرب القــرار وأعلنــت الهيئــة العربيــة : تقســيمها إلــى دولتــين

مات مــــع الصــــهاينة مــــع العلــــم بـــــأن العليــــا اإلضــــراب لثالثــــة أيــــام٬ وبــــدأت الصـــــدا
الفلســطينيين كــان ينقصــهم الســالح لهــذا تشــكلت لجــان قوميــة فــي المنطقــة الجنوبيــة 
لتـــأمين الســـالح٬ وقـــد اشـــترى كثيـــر مـــن النـــاس أســـلحتهم مـــن ثمـــن ذهـــب نســـائهم٬ 
وفرضــت اللجنــة علــى المــواطنين دفــع ضــريبة دفــاع مقــدارها عشــرة قــروش علــى كــل 

  .ية العمالء وباعة األراضي للصهاينةفرد وقام المسلحون بتصف
شــتباكات إلقــد حــدثت " أبــو أحمــد"محمــد إســماعيل المــدهون / ويقــول الحــاج

متفرقة بين المناضلين والقوافل الصهيونية على الطرق بين المجدل وحمامة واسدود 
٬ اشـترك فيهـا مناضـلون مـن المجـدل والقـرى المجـاورة )١(وبيت دراس٬ وغيرها الكثير

الصـــهاينة خســـائر كبيـــرة خاصـــة علـــى الطريـــق بـــين المجـــدل وبيـــت دراس وأوقعـــوا ب
وحـــــول مســـــتعمرة تعبيـــــا وعنـــــدما حـــــاول الصـــــهاينة التقـــــدم نحـــــو المجـــــدل اســـــتطاع 

  .المناضلون أن يردوهم على أعقابهم خاسرين
ــــرار التقســــيم ١٩٤٧وفــــي عــــام  م زادت اإلشــــتباكات ضــــراوة بعــــد صــــدور ق

غــــــام علـــــى الطــــــرق والتصـــــدي للقوافــــــل واألل )٢(فـــــازدادت عمليـــــات نصــــــب الكمـــــائن
ففي أحد العمليـات انتصـر المجاهـدون مـن أهـل المجـدل وحمامـة . الصهيونية المارة

وفـي معركـة أخـرى علـى الطريـق . على مصفحتين أخذت كل بلدة مصفحة اواستولو 
الرئيسي اشـترك مناضـلون مـن أهـل المجـدل والجيـة وبربـرة وغنمـوا ثـالث مصـفحات 

                                                 
محمــد إسـماعيل المــدهون ن األحـداث التــي سـبقت النكبــة يرويهـا الحـاج مـن التـاريخ الشــفوي عـ )١(
  .٩١-٨٦ص عسقالن �المجدل : ٬  محمود صالحة"أبو أحمد"
  الحاج محمد إسماعيل المدهون شاهد على النكبة/  تاريخ شفوي )٢(
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لــدان الثالثــة وظلــت حتــى أخــذها الجــيش المصــري بعــد دخولــه ثــم توزيعهــا علــى الب
  .فلسطين

ولما دخل الجيش المصـري المنطقـة الجنوبيـة اتخـذ مـن مدينـة المجـدل مقـرًا 
لقيادته٬ وتقدمت كتيبة حتى وصلت وادي سكرير شمال أسدود٬ وهو الحـد الجنـوبي 

  .للتقسيم
ة٬ وكـــان تشـــكل فـــي كـــل قريـــة قيـــادة محليـــ:  وقبـــل دخـــول الجـــيش المصـــري

قائـــدها فـــي المجـــدل عـــزت حقـــي٬ واتبعـــت اللجنـــة أســـلوب النجـــدات الســـريعة عنـــدما 
وقــد ثبـــت . تتعــرض أي قريـــة أو مدينــة للهجـــوم٬ أو عنــد مـــرور أي قافلــة صـــهيونية

ثــم تولـت قــوات . نجـاح هـذا األســلوب فـي عشـرين معركــة حـدثت فــي قضـاء المجـدل
ــــادة القائــــد عبــــد القــــادر الحســــين ــــدفاع عــــن أرض الجهــــاد المقــــدس بقي ي مســــؤولية ال

فلســطين٬ والتصــدي للغــزو الصــهيوني٬ فوزعــت قواتهــا التــي تكونــت مــن المجاهــدين 
ـــدينوالم ـــاطق هـــي جن  �رام اهللا  �بيـــت لحـــم  -القـــدس:  والمـــرابطين علـــى ســـبع من

 �المنطقـة الجنوبيـة  �) اللـد والرملـة والمجـدل(المنطقـة الغربيـة  �المنطقة الوسطى 
وكـان . وعينت طارق اإلفريقي قائدًا للمجدل يساعده عـزت حقـي . المنطقة الشمالية

وفـي منطقـة غـزة أربـع مسـتعمرات . مسـتعمرة ٢٧للصهاينة في منطقة النقب حـوالي 
٬ ونيتسـانيم٬ وتعبيـا٬ ومسـتعمرة شـرق دمستعمرة دير سين:  في مواقع إستراتيجية هي

المسـتعمرات بـالمؤن غزة وكانت القوافل الصهيونية المصفحة تعمل على تزويد هذه 
لذلك قرر المناضلون التصـدي لهـذه القوافـل . والذخائر٬ تحت حراسة قوات بريطانية

  :  )١(مما ترتب عليه حدوث معارك على الطرق أهمها
بســبب محاولــة العــدو الســيطرة علــى هـــذه  :معــارك علــى محــول دوار الفالوجـــة -أ

/ ١٣فقــد دارت معركــة فــي المنطقــة لتــأمين اإلمــدادات إلــى المســتعمرات الجنوبيــة٬ 
قتـــل فيهـــا ســـبعة مـــن  ٣/ ١٧م هـــزم فيهـــا الصـــهاينة ومعركـــة أخـــرى فـــي ٣/١٩٤٨

                                                 
  .٩١- ٨٦ص عسقالن �المجدل  :محمود صالحة )١(
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واضــطروا . مــن العــرب لكــن الصــهاينة فشــلوا فــي تحقيــق أهــدافهم ٣٧الصــهاينة٬ و
  .إلى إلغاء استخدام هذه الطريق لقوافلهم

 وقعـت علـى هـذا المحـور أهـم ):خسـة �معسكر جولس (محور دوار المجدل  -ب
عندما نصب المناضلون كمينا٬ ووضعوا األلغـام  ١٧/٣/١٩٤٨المعارك٬ أولها في 

ـــد دوار المجـــدل٬ حيـــث أصـــيبت مصـــفحة أعقبهـــا  ـــة عن ـــدى مـــرور القافل فـــانفجرت ل
حـــدوث معركـــة٬ شـــارك فيهـــا مناضـــلون مـــن المجـــدل وحمامـــة وبربـــرة حيـــث طوقـــوا 

الغـــروب٬ وغـــنم  اليهـــود بـــأمر مـــن القائـــد طـــارق اإلفريقـــي٬ واســـتمرت المعركـــة حتـــى
وأنقذت القوات البريطانية ما تبقـى مـن  �المناضلون سيارة شحن ومصفحة وأسلحة 

 .الصهاينة
ــي  تــيمعرك -ج عنــدما تقــدمت قافلــة صــهيونية نحــو  :م١٩٤٨/ ٣/ ٢٢جــولس ف

المجــدل٬ فــانفجر لغــم فــي مصــفحة٬ ودارت معركــة انهــزم فيهــا الصــهاينة واستشــهد 
أبــو أحمــد٬ وانهــزم الصــهاينة وغــنم المجاهــدون  ثالثــة مــن أبطــال حمامــة كمــا يقــول

م٬ عنـــدما هـــاجم ٣١/٣/١٩٤٨ثـــم كانـــت معركـــة جـــولس الثانيـــة فـــي  )١(مصـــفحتين
تـــاركين  االصـــهاينة معســـكرًا للجـــيش البريطـــاني واســـتولوا عليـــه٬ غيـــر أنهـــم انســـحبو 

  .قتالهم٬ وقد أحضر المناضلون جثثهم إلى المجدل
ــــــبر  رمحــــــو  -د ــــــى هــــــذا المحــــــور  :ري ــــــين دار عل ــــــالث معــــــارك مــــــا ب  � ٢٤/٣ث

م انتصــــر فيهــــا المجاهــــدون واضــــطر الصــــهاينة إلــــى تحويــــل طريــــق ١٠/٤/١٩٤٨
وفــي نهايــة األمــر تمكــن الصــهاينة مــن احــتالل .  بربــر �القوافــل إلــى محــور كوكبــا 

م وارتكبــوا فيهــا مذبحــة مروعــة داخــل المســجد بعــد أن ١٣/٥/١٩٤٨قريــة بريــر فــي 
المعـــارك٬ وتمكـــن المناضـــلون مـــن منـــع وصـــول واســـتمرت . جمعـــوا النـــاس بداخلـــه

اإلمدادات إلى مستعمرات النقب٬ وسيطروا على الطرق المؤدية إليها٬ فلم يستطيعوا 
  .إمدادها إال عن طريق الجو٬ ومن ثم توقفت القوافل الصهيونية

                                                 
  .محمود صالحة/ مدهون والسيدمحمد إسماعيل ال/ من التاريخ الشفوي للحاج )١(
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حـــدث علـــى هـــذا المحـــور معـــارك كـــان هـــدفها اســـتنزاف قـــوة  :محـــور اســـدود -هــــ 
اداتهم٬ وتخــزين الســالح فــي نيتســانيم بــين اســدود وحمامــة٬ المجاهــدين٬ وتــأمين إمــد

ـــــــين  ـــــــالث معـــــــارك مـــــــا ب ـــــــى هـــــــذا المحـــــــور ث  �م ١٩٤٨/ ٣/ ٢٦وقـــــــد جـــــــرى عل
م شـــــارك فيهـــــا مجاهـــــدون مـــــن حمامـــــة واســـــدود والمجـــــدل وقـــــد فشـــــل ٨/٤/١٩٤٨

 .الصهاينة في هذه المعارك
م ورغـــــم أن عـــــدد ٢٦/٣/٤٨بـــــدأت أولـــــى المعـــــارك فـــــي  :محـــــور بيـــــت دراس -و

ـــد الم ـــد عـــن ثمـــانين مناضـــال٬ وعـــدد الصـــهاينة أربعـــه أضـــعافهم٬ فق ناضـــلين ال يزي
م ١٣/٤/٤٨تمكنوا من هزيمتهم تاركين قتالهم٬ وقد استشهد ثالثة مناضـلين٬ وفـي 

 .تقدم الصهاينة بأعداد كبيرة ومعهم أربع مصفحات ولكنهم انسحبوا
تولوا علـى م هاجم الصهاينة بيت دراس بالمدافع٬ فاسـ١٩٤٨وفي أول أيار     

المدرســــة٬ وقــــد اســـــتمر المناضــــلون فـــــي الــــدفاع وكــــانوا مـــــن بيــــت دراس واســـــدود٬ 
والبطـــالي٬ والفالوجـــة٬ وتمكنـــوا مـــن ردهـــم واســـترداد المدرســـة  -وحمامـــة٬ والســـوافير

قتــيًال  ٢٤٠ومطــاردتهم إال أن القــوات البريطانيــة أنقــذتهم٬ وكانــت خســائرهم حــوالي 
  .كانت هذه المعركة من أهم المعاركمناضًال٬ و  ٢٢واستشهد فيها حوالي 

فـي المطــار  تهــبط ثـم تلتهـا معركــة أخـرى للتغطيــة علـى شـحنات األســلحة األمريكيـة
  .القريب من تعبيا

ثــــم تكــــررت هجمــــات الصــــهاينة علــــى القريــــة٬ وقصــــفها بالمدفعيــــة٬ إال أن 
فاحتلوهـــــا فـــــي / الســـــكان لـــــم يغـــــادروا قـــــريتهم إال بعـــــد عجـــــزهم عـــــن الـــــدفاع عنهـــــا

  .م١١/٥/١٩٤٨
وبــدأ الصــهاينة بتنفيــذ خطــتهم الراميــة الحــتالل القــدس ويافــا وحيفــا والخليــل 

م مســـــتخدمين الحـــــرب العســـــكرية والنفســـــية ١٩٤٨فـــــي األســـــبوع األول مـــــن نيســـــان 
م بــدأت أولــى المعــارك بمهاجمــة قريــة الجــورة ٦/٤/٤٨واإلشــاعات والنشــرات٬ ففــي 

  .حب الصهاينةمن البحر حيث وصلتها نجدات من المجدل وحمامة وانس



- ۲٥۱  - 
 

ثـــم تبعهـــا اشـــتباك مســـلح عنـــد معســـكر جـــولس واستشـــهد فيهـــا القائـــد عـــزت 
م وقــــرى عــــاقر والمســــمية ٢٥/٤/٤٨حقــــي٬ ثــــم قــــام الصــــهاينة بمهاجمــــة يافــــا فــــي 

والقســـطينة والمغـــار٬ ممــــا أجبـــر الســــكان فيهـــا علــــى الهجـــرة إلــــى المجـــدل وحمامــــة 
  .واسدود

بب كثرة شحنات األسـلحة وبدأ الوضع يتدهور في معظم أنحاء فلسطين بس
التــي تــدفقت علــى الصــهاينة مــن بريطانيــا وأمريكــا وتشيكوســلوفاكيا٬ خصوصــًا وأن 

م وبسبب ١٥/٥/٤٨بريطانيا حذرت الدول العربية من دخول جيوشهم فلسطين قبل 
  .تجريد الجيوش العربية الفلسطينيين من سالحهم فيما بعد

ات المصرية فلسطينالمعارك التي دارت في فلسطين بعد دخول القو   
القـوات  )١(تمكنـت) مسـتعمرة ديـر سـنيد(معركة ياد مردخـاي : كانت أول معركة .١

وتابعـــت القـــوات .  بمســـاعدة٬ المناضـــلين. المصـــرية الســـيطرة علـــى المســـتعمرة
المصـــرية تقــــدمها إلــــى وادي ســــكرير شــــمال اســـدود ثــــم دخلــــت عــــراق ســــويدان 

  .والفالوجة واتخذت من المجدل مقرًا لقيادتها
م٬ عندما حاولـت القـوات الصـهيونية احـتالل ٣/٦/١٩٤٨-٢معركة اسدود في  .٢

ـــت حـــوالي  ـــادة  ٤٥٠اســـدود ولكـــن القـــوات المصـــرية هزمتهـــا وقتل صـــهيونيا بقي
 .العقيد محمود كامل الرحماني

م ونجبا مستعمرة تقـع علـى الطريـق بـين المجـدل ١٩٤٨/ ٢/٦معركة نجبا في  .٣
اإلستراتيجي٬ والتي تـتحكم فـي قـرى  والفالوجة قرب مركز شرطة عراق سويدان

عــــراق ســــويدان وعبــــدس وبيــــت عفــــا وجــــولس٬ وقــــد حاولــــت القــــوات المصــــرية 
احتاللها أكثر من مرة ولكنها لم تستطع٬ مما كـان لـه أثـر علـى مجـرى الحـرب 

 .في قضاء المجدل كله

                                                 
  .١٠٠- ٩٤محمود صالحة ص: مصادر مصرية حول المعارك التي دارت في المنطقة )١(
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تقع هذه المستعمرة بين حمامة واسدود٬ وتهدد :  م٧/٦/١٩٤٨معركة نيتسانيم  .٤
قــوات المصــرية فــي اســـدود٬ لــذلك هاجمتهــا القــوات المصــرية بمســـاندة وجــود ال

وبينمـــا كانـــت . المناضـــلين مـــن القـــرى المجـــاورة ممـــا أدى إلـــى ســـرعة احتاللهـــا
ـــة  القـــوات المصـــرية تظهـــر تفوقـــًا فـــوجئ الجميـــع بقبـــول الجامعـــة العربيـــة الهدن

يهــا٬ م وكانـت القــوات الصـهيونية فـي أشــد الحاجـة إل١٩٤٨األولـى فـي حزيــران 
حيــث اســتغلتها لزيــادة قوتهــا بحصــولها علــى أحــدث أنــواع األســلحة واســتؤنف 

 : لمدة عشرة أيام دارت فيها المعارك التالية ٨/٧القتال في 
 .محاولة تحرير بيت دراس بقوات مصرية وسودانية إال أنها لم تنجح  .أ 
 .تم إفشالهاو محاولة القوات الصهيونية احتالل مركز شرطة عراق سويدان   .ب 
حـت القـوات الصــهيونية فـي احــتالل عبـدس٬ وفشــلت فـي احــتالل بيـت عفــا٬ نج  .ج 

 .كما فشل الهجوم المصري الثاني على نجبا
 ١٥٠حيـــث استشـــهد حـــوالي  )١(وقـــد تزايـــدت الغـــارات الجويـــة علـــى المجـــدل

شخصــًا مــن الفالحــين٬ وهــم يعملــون فــي جــرونهم٬ ثــم فرضــت الهدنــة الثانيــة٬ وقــد 
  :رك التي دارت في تلك الفترةنقضها الصهاينة٬ وأهم المعا

 )٢(قــــام اليهــــود بنســــف جســــر بيــــت حــــانون٬ حيــــث قطعــــوا اإلتصــــال بــــين غــــزة .١
وشمالها٬ وأخذوا في قصف المدنيين٬ فقاموا بثالث غارات جويـة علـى الجـورة٬ 

ــًا٬ وقصــفوا المستشــفى العســكري فــي المجــدل  ٢٥أســفرت عــن استشــهاد  مواطن
ًا٬ وتوالـت الغـارات التـي دمـرت كثيـرًا مـدني ٧٠والمدرسة مما أدى إلـى استشـهاد 

  .من البيوت في المجدل
وهــي مــن أهــم المعــارك الحاســمة٬ وذلــك ألن ": دوار كوكبــا"معركــة تبــة الخــيش  .٢

هـذا  لالجيش الصهيوني تمكـن مـن هزيمـة الجـيش المصـري والسـعودي واحـتال

                                                 
  .من التاريخ الشفوي الحاج محمد إسماعيل المدهون )١(
  .الحاج محمد إسماعيل المدهون: مصدر سبق ذكره من التاريخ الشفوي )٢(
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رية ت القوات المصـالدوار والتالل المحيطة به٬ وكذلك قرية حليقات وبهذا إنشلّ 
ـــــي  ـــــق إمـــــداداتها ف ـــــل ٤٨/ ١٩/١٠وانقطـــــع طري م ولمـــــا حـــــاول المصـــــريون نق

إمداداتهم عن طريق البحر تصدت للسفينة المصـرية ثـالث سـفن صـهيونية إال 
تمكنــت  ٢٢/١٠وفــي . أنهــا نجحــت فــي الفــرار مــنهم٬ وأســقطت طــائرة مصــرية

ـــادة المصـــرية شـــمال غـــزة  ـــة صـــهيونية مـــن إغـــراق ســـفينة القي ـــع ســـفن حربي أرب
 .اسطة الضفادع البشرية أثناء وقف إطالق الناربو 

تصـال كوكبا أصبح الطريق مفتوحًا أمام الصهاينة لإل �وبعد احتالل دوار 
وأصــبحت القـــوات المصــرية الموجـــودة فــي عـــراق ســـويدان  �بمســتعمراتهم الجنوبيـــة 

أضـف إلـى ذلـك أن قائـد القـوات المصـرية . وبيت جبرين معرضـة للهجـوم والخسـائر
.  دل لم يقم بإرسال قوات لنجدة قواته التي تتعرض للهجـوم عنـد دوار كوكبـافي المج

مــــن المجــــدل واســــدود والقــــرى  الــــذلك قــــررت قيــــادة الجــــيش المصــــري ســــحب قواتهــــ
م عـــــن طريـــــق شـــــاطئ البحـــــر٬ وأخـــــذت الســـــفن الحربيـــــة ٥/١١/٤٨المجـــــاورة فـــــي 

د حـــوالي الصـــهيونية والطـــائرات تقصـــف المـــدنيين المتواجـــدين فـــي الكـــروم٬ فاستشـــه
  .شخص ٣٠٠

وهكذا خرج األهالي العزل من ديارهم في أعقاب انسحاب الجيش المصـري 
من قراهم ومدنهم٬ وسقطت في أيدي الصهاينة ووصل الالجئون إلى قطـاع غـزة ال 

ينتظرون العودة منذ أكثر مـن سـتين عامـًا  -يعرفون أين يذهبون٬ وال كيف يعيشون
  ".أشكلون"نة وأقام الصهاينة على أرض المجدل مدي
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  قرية نعليا 

وفي لسان العـرب تـدل .  من جذر نعل وتدل على اإلطمئنان في الشيء: نعليا لغة
  .على األرض الصلبة

كانت نعليا في أواخر القرن التاسع عشر محاطة ببسـاتين الفاكهـة والزيتـون 
وكانـــت الرمـــال الزاحفـــة مـــن الشـــاطئ قـــد أوقفـــت  �والتـــي كانـــت تمتـــد إلـــى المجـــدل 

  .)١(ياج من نبات الصباربس
وكانت القرية مبنية على رقعه مستوية من األرض في السهل الساحلي إلى 

لــذلك قــام الســكان بوقــف زحــف  �الشــمال مــن موقــع ســابق طمرتــه الكثبــان الرمليــة 
  .الرمال خاصة من جهة الجنوب بغرس األشجار

ة مـــع البـــدو٬ رحـــل ســكان نعليـــا مــن القريـــة إثــر حـــوادث داميــ: وفــي العهـــد العثمــاني
ـــة  �فرحلـــت عائلـــة ســـمور إلـــى الشـــويكة بطـــولكرم  ـــى بربـــر٬ وعائل ـــة المقيـــد إل وعائل

  ).ويقولون أن بينهم صلة قرابة(الكحلوت إلى المجدل وغزة وتناسبوا مع آل عجور 
وأثناء مرور إبراهيم باشا بحملته إلى بالد الشام رأى القرية مهجـورة وحولهـا 

لـذلك رحـل إليهـا .  فطلـب مـن أهـل المجـدل إعمارهـاغابة كثيفة من أشجار الزيتـون 
الغرباء الذين كانوا يقيمون في المجـدل وآل الكحلـوت الـذين أصـبحوا يشـكلون القسـم 
األكبر من سكانها وأخذت العائالت التي خرجت منها في العودة إليها مثل عائالت 

تقـل إليهـا أبو وطفة وشاهين وفريج كما استقر فيها بعض المصـريين الجـدد كـذلك ان
  .بعض العائالت من القرى األخرى مثل آل غباين

 �واتخــذت القريـــة شـــكل شــبه المنحـــرف قاعدتـــه تمتــد إلـــى الشـــمال الشـــرقي 
منازلهــا مبنيــة مــن الطــين وبعضــها مــن الحجــارة ثــم امتــدت مبانيهــا  �أزقتهــا ضــيقة 

  .بموازاة الطريق العام الساحلي

                                                 
  .٥٨٠وليد الخالدي في كتاب كي ال ننسى صفحة  )١(
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كيلـو متـرا ويحـدها مـن الشـمال  ١٩حـوالي تتبع نعليا لواء غزة وتبعد عنها  :حدودها
مدينــة المجــدل وتبعــد عنهــا حــوالي ثالثــة كيلــومترات ومــن الشــرق أرض الجيــة ومــن 
الجنوب أراضي بربرة ومن الغرب أراضي قريتـي الجـورة والخصـاص٬ وتربطهـا بهـذه 

  .القرى طرق فرعية والقرية قريبة من الطريق الساحلي
خربـة الرسـم وتقـع بـين : )١(نعليـا عـدة خـرب منهـايوجـد فـي أراضـي  :المعالم األثرية

وخربـة  -.نعليا والخصاص وبها بقايا حجارة وأساسات من الدبش وقطع من الفخـار
وتكثـر فيهـا الحفـر " القصـاص"وخربة الخصاص في الغرب أو  �حوران في الشرق 

  .والصهاريج ومعاصر الزيتون
يحــيط بــه بقايــا  وفــي الجانــب الغربــي للقريــة يوجــد مســجد مزخــرف بــالنقوش

ـــى رفـــات أربعـــين شـــهيدا ســـقطوا فـــي القتـــال ضـــد  أبنيـــة قديمـــة وأضـــرحة تحتـــوي عل
وبهــا أيضــا مقــام الشــيخ شــاهين .  وهنــاك جــامع آخــر فــي شــرق القريــة �الصــليبيين

  .والست نعمة وهي متصوفة عاشت في القرية ومقام األربعين شهيدا كما سبق
 ١٨٨دونمًا منها  ٥٢٣٣ليا حوالي بلغت مساحة أراضي نع :مساحة أراضي القرية

غيــر أن بعـــض عــائالت غـــزة .  للطــرق واألوديــة ال يملـــك اليهــود شــيئا مـــن أرضــها
امتلكت مساحات واسعة من أرضها مثل عائالت العلمـي والشـهابي مـن القـدس وآل 

  .مكي وآل البيك من غزة
  )٢( :أما أسماء أراضيها فهي

  ربما كانت تزرع سمسما:      ذيلة السيرج
  من أراضي عسقالن:      ض عسقالنأر 

  خربة:        الرسم
  .نسبة لقبيلة :        اللحمية
  . المكان المنخفض بين مرتفعين:        الخور

                                                 
  .وثائق النكبة الفلسطينية اإللكترونيموقع  )١(
  .١٩٤-١٩٣صأسماء أراضي فلسطين  :محمود حسين )٢(
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  .أرض منخفضة :      جورة عطا
  .أرض طويلة:       الحبل
  .نبع ماء:        النزاز

  .نسبة لعائلة:      ذيلة العجوة
  .المقبرة:       البرية
  .ما على وجه األرض:       الطبقة

  .منسوبة لرجل:      ظهرة حوران
  .صوت تدفق الماء:        عجعوج

  . واد يظهر فيه صوت الماء:        كريرة
نســمة وبلــغ عــددهم  ١٥٠٠حــوالي  )١(م١٩٤٨كــان عــدد ســكان نعليــا عــام  :الســكان

الكحلـوت : نسمة كلهم عـرب مسـلمون وأشـهر عائالتهـا ٩٣٣٢م حوالي ١٩٩٨عام 
أبو حمام  -فريج  �أبو حسين  �شاهين  �فة ابو وط �غباين  -المقيد -سمور �
  .المفتي -أبو عربية  �وريان  �

أحـــدهم مـــن آل الكحلـــوت والثـــاني مـــن آل ســـمور : وكـــان فـــي القريـــة ثـــالث مخـــاتير
ولكــل مـنهم ديــوان يجتمـع فيــه أفـراد العائلــة يتسـامرون وفيــه .  والثالـث مــن آل المقيـد

  .يحلون مشاكلهم
  :أعمال السكان

لعمـــل الرئيســـي لمعظـــم أهـــل القريـــة لخصـــوبة التربـــة وتنوعهـــا هـــي ا :الزراعـــة -١
القمح :  الحبوب:  وتوفر المياه من األمطار الشتوية واآلبار وأهم المزروعات

والخضــروات وأصــناف شــتى مــن أشــجار الفاكهــة والبســاتين  �والشــعير والــذرة 
والحمضيات فـي .  دونما كالعنب والتين والمشمش والزيتون١٤٣٩في مساحة 

  .بئراً  ١٥وبلغ عدد آبار المياه في هذه القرية حوالي  �دونما  ١٠٨٤احة مس

                                                 
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة  )١(
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ــــات -٢ ــــة الحيوان ــــام والمــــاعز والبقــــر والحميــــر للعمــــل فــــي الزراعــــة  :تربي كاألغن
 .ستفادة من ألبانها ولحومها واإل

كالنجـــارة والحالقـــة والبقالـــة :  عمـــل بعـــض الســـكان بـــبعض الحـــرف البســـيطة -٣
 .نجليزيوالعمل في معسكرات الجيش اإل

كان األطفال يتعلمون في مسجد القريـة المسـمى المسـجد العمـري ثـم يـذهب  :التعليم
نتــــداب وفــــي أواخــــر عهــــد اإل.  الطــــالب إلــــى مــــدارس المجــــدل ســــيرا علــــى األقــــدام

 .البريطاني تم إنشاء مدرسة لكن ظروف الحرب حالت دون افتتاحها
لسطين في العمل الـوطني لقد شارك أهل نعليا عموم قرى ومدن ف :نضال أهل نعليا

م كمـــا شـــاركوا فـــي نصـــب الكمـــائن وزرع األلغـــام ١٩٣٦وفـــي الثـــورات خاصـــة ثـــورة 
وفـــي مهاجمـــة المســـتعمرات الصـــهيونية المقامـــة علـــى أراضـــي  -للقوافـــل الصـــهيونية

بيت جرجا ودير سنيد وكان مـن الثـوار المشـهورين محمـد أبـو وطفـة ومحمـد شـحادة 
  .ليم شاهين وغيرهم الكثيرالكحلوت ومحمود شاهين وأحمد س

احتل الصهاينة نعليا بعـد سـقوط المجـدل وبعـد انسـحاب القـوات المصـرية  :احتاللها
عقـب عمليـة يـوآف  )١(وكانت من أواخر القرى التي استولوا عليهـا فـي جنـوب الـبالد

عندما نجحت قوات صهيونية من لواء هنيجف وجفعاتي في اقتحـام المجـدل والقـرى 
  .م ومنها نعليا ودمروا بيوتها ومبانيها تماماً ١٩٤٨/ ٥/١١المحيطة بها في 

وهكذا أصبح أهل نعليا الجئين مشردين في مخيمات قطاع غزة وفي الشتات منذ 

 .احتاللها حتى اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
 .م١٩٤٨في نوفمبر  مصادر صهيونية المؤرخ بيني موريس حول احتالل قرية نعليا )١(
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  )١(قرية هربيا

   رّ بمعنى فَ  بَ رَ من جذر هَ : كلمة هربيا في اللغة
وهـي قريـة ٬ ة لخصـوبة ارضـها ووفـرة محاصـيلهااسمها كنعاني بمعنى الـوفر 

قديمـــة ســـكنها فـــرع مـــن الكنعـــانيين ثـــم اخـــتلط بهـــم الفلســـطينيون بعـــد قـــدومهم الـــى 
وبعــد ٬ خربــت أيــام الرومــان ألن الطوفــان اجتاحهــا ورحــل أهلهــا أنهــاغيــر ٬ المنطقــة

ئالت قــدمت مــن الخليــل واســدود مــرت مــن جديــد وأقامــت فيهــا عــافتــرة مــن الــزمن عُ 
ومـا وفيما بعد أقامت فيها عائالت مصرية أيام محمد علـي ٬ ة وبيت جبرينشميوالد
  .هبعد

تقــع هربيــا فــي الســهل الســاحلي الجنــوبي لفلســطين فــي رقعــة مســتوية مــن  :الموقــع
غرب الطريق العام بحوالي كيلو متـر واحـد ممـا سـهل  ٬تغطيها كثبان رملية األرض

  .فا وغيرهاوياتصال بمدن غزة والمجدل ألهل القرية اإل
ا مـــن الشـــمال ـيحدهـــ. و متـــراـكيلـــ ١٤شـــمال غـــزة وتبعـــد عنهـــا  هربيـــا عـوتقـــ

ومن ٬ ومن الشرق أراضي بيت جرجا ودير سنيد٬الجورة والخصاص وبربرة  أراضي
فـي  وكانـت أراضـي هربيـا. ومن الغرب البحر المتوسـط٬ الجنوب أراضي بيت الهيا

  .ارستان بغزة وخليل الرحمنوقفا للسلطان الناصر علي الم العهد المملوكي
بين باسـم يوكانت معروفـة عنـد الصـل٬ يعود تاريخ القرية الى الفترة الكنعانية

٬ قرية من عسقالن أنهاالى  وأشاروسماها الجغرافي ياقوت الحموي فربيا  ٬)٢(فوربي
الطين يحـيط بهـا أحـواض ميـاه وبئـر وعـدة  منوكانت في القرن التاسع عشر مبنية 

  .صليبية في الجنوب  بساتين وقلعة
                                                 

إبراهيم سكيك في كتابه غزة عبر التـاريخ / ستاذاأل � ٥٨٢ننسى صفحة كي ال: وليد الخالدي )١(
  .٧٢ص 

ويـــاقوت الحمـــوي فـــي  � ٢٦١صـــفحة  ٢٠٠٢ط ٥١بـــالد فلســـطين ج:  مصـــطفى الـــدباغ فـــي )٢(
  معجم البلدان
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كـان مـن أكبـر أعدائـه  األيوبيـةولما تولى الصالح أيوب السلطنة في الدولة 
الذي استولى على دمشق واتحد مـع الصـليبيين ثـم نـزل عنـد  إسماعيلعمه الصالح 

ــــدس لإل ــــل  أخيــــهواســــتعان ابــــن ٬ مســــتعانة بهــــطبريــــة وعســــقالن والشــــقيف والق بقبائ
القطاعات ويسكنهم فـي الـبالد فسـاروا الـى غـزة الخوارزمية على أن يقطعهم بعض ا

جيشا بقيادة المنصور صاحب  إسماعيلالصالح  وأرسل٬ جيشا بقيادة بيبرس وأرسل
والتقـى الطرفـان . مـن الكـرك قـوة إليـهمن عكا وانضـمت  ةصليبيحمص ومعه قوات 

كبــر أجنــدي صــليبي وتعتبــر  ٣٠٠٠م فــي معركــة قتــل فيهــا ١٢٤٤عنــد هربيــا ســنة
بر هزيمة حلت بالصليبيين بعد حطين حتى أطلق عليها المؤرخون حطين واقعة وأك

  .الثانية وبعدها استولى الصالح نجم الدين على القدس وغيرها
تسـمى خربـة الشـراف وربمـا اشـتق  )١(توجـد فـي أراضـي هربيـا خربـة :المعالم األثرية

م سـرابيا اسمها من اسم قرية رومانيـة تسـمى ديوكليتيـا نـو بـوليس وكانـت تعـرف باسـ
وأحواض خاصة  أبراجا أيضا أثار يونانية منها خزانات مبنية من الدبش وبقايا هوفي

وفــي شــرق هــذا الموقــع قلــيال موقــع بيزنطــي عبــارة عــن خربــة تســمى ٬ جنــوب القريــة
  .وخربة الرسم٬ وخربة معرة٬ سمينةخربة اليا

ــا ا وقــد دونمــ ٢٢٣١٢حــوالي  )٢(تبلــغ مســاحة أراضــي هربيــا :مســاحة أراضــي هربي
  :أسماء أراضيها فهي  أما٬ دونما ١١٧٦تسرب للصهاينة حوالي 

  في الغرب ويستخرج منها الماء بالدلو :     الشواديف
  ملك لحافظ العلمي:     بيارة حافظ

  ملك الشيخ حسين العلمي :   بيارة الشيخ حسين
  ملك ألل الخيال في غزة :     بيارة خيال

  أرض تربتها حمراء: حمراية

                                                 
  ٢٦١صفحة  ٢٠٠٢ط ٥١بالد فلسطين ج :مصطفى الدباغ )١(
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  � فلسطينذاكرة  )٢(
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  )١(موطن:     الدير   نسبة لعائلة الشرافي:       شرافإ
  مضيق في الوادي:   باب الخانوق    أرض طويلة :        لحبال

  مكان مرتفع :     البرج    تربتها حمراء :       المرج
  األرضالجزء الألمامي من :    الواجهة    في شرق القرية:      الواجهة

  نسبة لطائر الشنار:         شنار
  العلوية:     السنامة  ية تشرف على البحررمل:       الشراف
      مكان هربيا القديم  :       الخربة
أرض مرتفعــة نوعــا ويجــري فــي ارضــها واد يعــرف بــواد هربيــا كــان يمتلــئ  :الحدبــة

  يةويأتي من الجهات الشرق بمياه األمطار الشتوية
 ٢٩٠٠حـوالي  )٢(بلغ عدد سكان هربيا في نهاية عهـد االنتـداب البريطـاني :السكان
  . نسمة من الالجئين ١٧٩٥٧م حوالي١٩٩٨عددهم سنة  وأصبحنسمة 

  :تتكون هربيا من حارتين
 -كـريم-عليان-ديب-سالم-الغول: حارة الفالحين في الغرب وتضم العائالت التالية

-النحـــال-كلـــوب أبـــو-الـــداعور-كريـــرة-دواس-ابـــو عميـــرة-العرابيـــد-جـــابر-الشـــرافي
-)األعـرج( عبـد ربـه-وشح-جبر-أبو الحسن-يالهس-يالترامس-ابو شقفة-الطناني
-كريـزم-أبوسمرة-شاهين-بالخطي-)وحوس-عبد الرحمن(عوكل التري  أبو-الفيري

  .)٣( والدعادلة البلعاوي
-ابـو غـبن-رضـوان-حسـونة: وتضم عائالت من أهـل مصـري هـي: الحارة الشرقية

  .الشيخ عمر-جلهوم ابو
  واألخر من عائلة سالم ديب حدهما من عائلة الغولأ: كان في القرية مختاران

                                                 
  .١٩٨-١٩٧ص ي فلسطينأسماء أراض :محمود حسين )١(
  فلسطينذاكرة  �صدر سبق ذكره م )٢(
 مقابلة شفوية مع الحاج عوض البلعاوي )٣(
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كـان الطــالب يتعلمــون فــي مسـجد القريــة فــي غرفــة تابعـة للمســجد ثــم بنيــت  :التعلــيم
وصــلت -بتدائيــة غــرب القريــة فــي منتصــف العشــرينات مــن القــرن الماضــيإمدرســة 

طالبـا يعلمهـم ثـالث  ١٢٤حتى الصف السادس قبل الهجرة كان عدد طلبهـا حـوالي 
حساب أهل القرية ثم يكمـل الطـالب دراسـتهم فـي مـدارس اثنان منهم على : معلمين

  .غزة أو القدس أو مصر
  :السكان أعمال

رضــــها وســــقوط األمطــــار ألخصــــوبة واتســــاع : اشــــتهرت هربيــــا بالزراعــــة :الزراعــــة
  .لى حفر العديد من اآلبارإ باإلضافةالشتوية 

-دونمــــا ٦٤٣٠الحبــــوب مــــن قمــــح وشــــعير وذرة فــــي مســــاحة: )١(واهــــم المزروعــــات
دونما ويقدر الـبعض أنـه ٥٧٠٦اشتهرت بكثرة بيارات الحمضيات وكانت مساحتها و 

أبـو رمضـان والعلمـي  :مـن عـائالت أفـراديملـك بعضـها : كان فيها حوالي مائة بيـارة
كمـا يـزرع فـي هربيـا . مينـاء يافـا عـن طريـقوخيال وسكيك ويصـدر انتاجهـا للخـارج 

ضـــراوات فـــي مســـاحة حـــوالي العنـــب وقصـــب الســـكر والتـــين والزيتـــون والخ أشـــجار
  .دونما ٢٧٦٥

ســتفادة والجمــال والحميــر والــدواجن لإل واألبقــاروالمــاعز  كاألغنــام :تربيــة الحيوانــات
  .ولحومها وأصوافها ألبانهاومن  -منها في عمليات الزراعة

البقالــة حيــث كــان بهــا  محــال فــي: الحــرفبعــض عمــل بعــض الســكان فــي 
بنـائين  ةزارة وثالث محالت للحالقة وعشر وخمس محالت للج -حوالي عشرين بقالة

السـمك هـذا وقـد  بصـيدمـن عـائلتي الهسـي والنحـال  أفـرادوعدد مـن النجـارين وعمـل 
 مـــنهم ثيـــركوال الســـكان بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بســـبب اشـــتغال الحـــتحســـنت أ

كانــت مــن الطــين  أنبيــوتهم مــن الحجــر بعــد  لــذا بنــوامعســكرات الجــيش البريطــاني 
  . ي القرية ست سيارات نقلف وأصبح

                                                 
  .٧٤- ٧٢ص التاريخ رغزة عب :سكيك إبراهيم )١(
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  وبها مسجد قديم يعرف بالمسجد العمري نسبة للخليفة عمر بن الخطاب 
هربيا القرى والمدن الفلسطينية في العمـل الـوطني  أهللقد شارك  :هربيا أهلنضال 

حتالل االنجليزي والتسرب الصهيوني الـى فلسـطين قامت ضد اإل التيوفي الثورات 
  .شاء المستعمراتنإ راضي و وامتالكهم األ

 )١(ةر مـــع المناضـــلين مـــن ديـــر ســـنيد ودمـــرة وبيـــت جرجـــا وبربـــ افقـــد اشـــتركو 
المــــارة  الصــــهيونيةبنصــــب الكمــــائن وزرع األلغــــام علــــى الطــــرق الصــــطياد القوافــــل 

  .ها خسائر كبيرةب يلحقونو 
 وفـي معركـة اخـرى مـا -الصهاينة قرب ديـر سـنيد ضدفي معركة  اواشتركو 

أن الـــى  باإلضـــافة. الطريـــق الـــرئيس وغيرهـــا مـــن المعـــاركن بربـــرة وهربيـــا علـــى يبـــ
يهبـــون لنجـــدة القــرى المجـــاورة التـــي تتعـــرض ألي  اكـــانو هربيــا  أهـــلالمناضــلين مـــن 

  .عدوان
مرة وبربرة وغيرها فـي الهجـوم علـى دوشارك أهل هربيا مع أهل دير سنيد و 

ري مســـتعمرة ديــــر ســــنيد حيــــث اقتحموهــــا واحتلوهــــا بعــــد أن أوقعــــت بــــالجيش المصــــ
  .قتحامهاإخسائر كبيرة عندما حاول 

بعــــد ذلــــك قــــام الجــــيش المصــــري بســــحب األســــلحة التــــي كــــان المناضــــلون 
هــذا الســالح الــذي اشــتروه ٬ يــدافعون بهــا عــن قــراهم فقــدموا للصــهاينة خدمــة مجانيــة

  .هليهم سنوات عديدةأمن ذهب نسائهم ودافعو به عن أنفسهم و 

                                                 
  .الحاج عوض البلعاوي من التاريخ الشفوي نفس المصدر السابق )١(
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المـــدن مثـــل اســـدود والمجـــدل القـــرى و ولمـــا انســـحب الجـــيش المصـــري مـــن 
  .أهلهاوحمامة وغيرها لجأ الى هربيا كثير من 

خــــالل عمليــــة )١(م ١٩٤٨ أكتــــوبرهربيــــا مســــتهدفة بــــالهجوم فــــي  نــــتكا :احتاللهــــا
  .ف وقد سبق ذلك قصف بالطائرات والمدفعية منذ شهر يونيوآيو -أسموهاصهيونية 

ـــى هربيـــا وجـــاء فـــي حـــرب اإل قـــد تأجـــل ســـتقالل الصـــهيوني أن الهجـــوم عل
ن هربيـا أعن وجود قـوات مصـرية كبيـرة ويـذكرون فـي تـاريخهم  أنباءعندما وصلت 

  .امنه المصري م بعد انسحاب الجيش٥/١٩٤٨سقطت بعد المجدل في
 وانسحب الجيش المصري عن طريـق شـاطئ البحـر الـى غـزة وهـرب النـاس

  حانون منطقة جسر بيت  ااحتلو أو  اعطلو ورائهم من نفس الطريق ألن الصهاينة 
بعـد احتاللهـا ولـم يبـق منهـا  )٢(قام الصهاينة بهـدم بيـوت القريـة :حتاللهربيا بعد اإل

رضــها أعلــى  اوأقــامو . ســوى المســجد الــذي اســتخدموه كمخــزن كمــا بقــي بيــت واحــد
يــاد مردخــاي التــي  ةم وتوســعت مســتعمر ١٩٥٠م وكرميــا ١٩٤٩مســتعمرة زكــيم ســنة

  .ريةم لتشمل مساحات من أراضي الق١٩٤٣ أنشئت
أهــل هربيــا فــي مخيمــات ومــدن قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن ســتين  أقــاموهكــذا 

  .ينتظرون العودة الى ديارهموحتى اليوم عاما 

                                                 
  .م١٩٤٨نوفمبر  هربياتاريخ حرب االستقالل المزعوم حول احتالل قرية ٬ مصادر صهيونية )١(
  .الصهيوني السابقنفس المصدر  )٢(



- ۲٦٥  - 
 

  الفالوجةقرية 

  قّ أي شَ  جَ لَ من جذر فَ  :الفالوجة لغة
وترجـــــع تســـــميتها إلـــــى أوائـــــل القـــــرن الثـــــامن الهجـــــري حـــــين هـــــاجر الشـــــيخ 

شـهاب الـدين : ي وهـونـبـد القـادر الجيالالشـيخ عطريقة ف الذي ينتسب إلى و المتص
أحمد محمـد العابـد بـن موسـى بـن جعفـر بـن علـي الحسـين بـن علـى بـن أبـي طالـب 

إلـــى البيـــت  )١(بلدتـــه الفالوجـــة بـــالعراق ليقـــوم بتأديـــة فريضـــة الحـــجمـــن الـــذي هـــاجر 
ورًا٬ وبعــــد أن تــــم لــــه ذلــــك أراد أن يــــذهب إلــــى هالحــــرام وكانــــت الرحلــــة تســــتغرق شــــ

لـم ن أن مـ: ى لتقـديس حجتـه خصوصـا وأن الفكـرة عنـد النـاس كانـتالمسجد األقص
ـــه تكـــون حجتـــه ناقصـــة ـــاره مـــن القـــدس أصـــيب . يقـــدس حجت ـــى دي ـــاء عودتـــه إل وأثن

 ستشــفاء والراحــة ومعــه مؤيــدوه وأتباعــه واثنــان مــنبــالحمى فاضــطر إلــى النــزول لإل
نطقــة ألنهــا ولمــا تــوفي اإلمــام دفــن فــي هــذه الم. أقاربــه همــا أحمــد وعيســى وأبناؤهمــا

. ســـتقرار عنـــدهقـــرروا البقـــاء حولـــه واإلفأرض مباركـــة وعـــز علـــى أتباعـــه أن يفـــارقوه 
دهـم فاشـتغلوا بالزراعـة وصـناعة الفخـار التـي كـانوا يقـيم أو وفكروا في ممارسة عمل 

ثـــم  انوكانـــت أســـاس الفالوجـــة عائلتـــا أحمـــد وعيســـى المـــذكور . يجيـــدونها فـــي العـــراق
كل ابــا مــن حكــامهم أو مــن مشــر مــن المصــريين هو  ســكن فيهــا آخــرون مــن الفالحــين

  .الدم
شـمال شـرق  )٢(تقع الفالوجة في رقعة كثيرة الـتالل مـن السـهل السـاحلي فـي :الموقع

غـرب وادي تـر يجـري فـي أراضـيها مـن الشـرق والكيلو م ٣٠غزة وتبعد عنها حوالي 
ابـــة القلـــب كانـــت الفالوجـــة بمث. الفالوجـــة العميـــق الـــذي منحهـــا مزايـــا دفاعيـــة ممتـــازة

ويقــول أهــل . بالنســبة لشــبكة الطــرق المؤديــة إلــى الخليــل والقــدس ويافــا وغــزة وغيرهــا

                                                 
 .م١٩٢٥مقابلة مع الحاج محمد موس اللفظة مواليد : من التاريخ الشفوي )١(
 .٥٦٢كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
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الفالوجة وأهل بيت عفا أن الشيخ شهاب الدين نـزل أوال فـي بيـت عفـا ثـم انتقـل إلـى 
وتســمى بــذلك ألن نبــات التــرمس الــذي ينمــو فــي المنطقــة لــه . موقــع زريــق الخنــدق

: الشــــيخ شـــهاب الـــدين الرحالـــة العربـــي المتصــــوف وقـــد زار مقـــام" زهـــر لونـــه أزرق
  مصطفى البكري الصديقي في القرن الثامن عشر 

يحــدها مــن الشــرق . الخليــل ولكنهــا تتبــع لــواء غــزةو تقــع الفالوجــة بــين غــزة 
ا تيــومــن الغــرب أراضــي كر  وحتــاومــن الشــمال أراضــي جســير  وزيتــاعــراق المنشــية 

   .رالسبع وأراضي قرية بري ب أراضي قضاء بئروعراق سويدان ومن الجنو 
الـدين الفـالوجي لـه ثـالث  )١(بهـا جـامع قـديم ُدفـن فيـه الشـيخ شـهاب :المعالم األثرية

أيضــــا بعــــض األضــــرحة والمقامــــات ألوليــــاء  وفــــي الفالوجــــةأروقــــة وقبــــاب وصــــحن 
خربـة الجلـس : ومجاهدين استشهدوا فـي الحـروب الصـليبية وبهـا بعـض الخـرب هـي

الخصاص ـ وخربة مليطة وخربة الرسوم وتل دبيس والجديـدة خربة السوتانية وخربة 
  .قديمة اً ع هذه الخرب تحوى آثار يوالوزازنة وجم

فــي الفالوجـــة أربعـــة آبـــار تمـــد الســكان بالميـــاه ـ منازلهـــا مـــن الطـــين علـــى 
دونمــا ـ وفــي شــرقها بســاتين وبركــة ـ ثــم اتســعت مبــاني القريــة خلــف  ٥١٧مسـاحة 

رين شــمالي وجنــوبي أقيمــت عليــه بعــض الجســور ح يشــطرها شــطبالــوادي حتــى أصــ
م مــــن تســــعة أعضــــاء ١٩٢٢ء بهــــا مجلــــس بلــــدي ســــنة يأنشــــ )٢( .لعبــــور األهــــالي

يعتنـــي بـــاألمور الصـــحيحة واإلنـــارة وتـــوفير الميـــاه للســـكان : لـــى الـــرئيسإباإلضـــافة 
بسـوق البـرين إلجتمـاع أهـالي القـرى والبـدو  يوبها سوق سـم. وبناء الغرف الدراسية

م مــــن بعــــد ظهــــر يــــوم األربعــــاء إلــــى ظهــــر يــــوم الخمــــيس يــــزدحم بالباعــــة فيــــه يقــــا
٬ وقــــد خصــــص المجلــــس البلــــدي لهــــذا وغيرهمــــا حيوانــــاتالبــــوب أو للحوالمشــــتريين 

  موقع تجاري ذات لهذا اشتهرت الفالوجة بأنها . دونما في شمال القرية ٢١السوق 

                                                 
 .٢٣١صفحة  ٢٠٠٢ب ط ١بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )١(
 .محمد اللقطة الحاج: مصدر سابق ذكره من التاريخ الشفوي )٢(
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  : هاوأهم أراضي ٣٨٠٣٨بلغت مساحة أراضي الفالوجة  :مساحة أرضيها
  خربة: الخصاص )١(  شابورة : الدربة

  من الشقوق: أبو القالع  وادي المفرِّط
  خربة: الجديدة  أبو هارون 

  خصبة : هلبة  نسبة لنبات: المقوصة
  قبيلة أو مكان : وادي الهراشية  نسبة لنبات: السحورية

  خربة: الرسوم  خربة: الجلس
  ة مستوي: سطح الحاج علي  نسبة لقبيلة: دار كرتيا

  مستوية: قاع ياسين  طويلة : الطربلة
  خربة : الوزازنة  شعاب أبو قطن نسبة للقطن 

  نبات: أبو القوص  بها غزالن: قرين غزال
  صوت الماء: الطبال  لونها: الصفرة
  الغنم : أبو النعاج  أرض واسعة بها نبات: المرج

  اءنسبة لعائلة أو لكثرة الهو : جورة الهوا  نسبة للشومر: الشومرة
  لكثرة الغربان: أبو الغرابات  نسبة لقبيلة: الزريق

  اسم أو نبات: جورة غريبة  خربة: السوتانية
  خربة : مليطة  خربة : تل دبيس

    مرتفعة نوعا: أرض الحدبة

نســـمة ووصـــل  ٥٤١٧حـــوالي  )٢(م١٩٤٨بلـــغ عـــدد ســـكان الفالوجـــة ســـنة  :الســـكان
أمــا عائالتهـــا فبعضـــها ن نســمة مـــن الالجئـــي ٣٣٢٦٧لي ام حـــو ١٩٩٨عــددهم ســـنة 

                                                 
 .١٦٠-١٥٧ص أسماء وأراضي قرى لواء غزة: محمود حسين )١(
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة  )٢(
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العــراق مــن أتــت مــن األردن أو  ها اآلخــرتنســب إلــى الشــيخ أحمــد الفــالوجي٬ وبعضــ
 :تحت ظروف قاسية وبعض العـائالت مـن أصـل مصـري٬ وأهـم هـذه العـائالت هـي

ــ آل  )١(شـاش ـ الشـريفنو سـردانة ـ السـعافين ـ آل عيسـى ـ الأبـعائلـة أوالد أحمـد ـ 
ار ـ الرماضـين ـ البراجمـة ـ أبـو خـاطر ـ صـالح ـ الترتـوري ـ البـايض ـ المطريـة ـ النجـ

ـ الكرنـز ـ عويضـة ـ عبـد العابد ـ شحادة ـ الخطيب ـ نـافع عقـيالن ـ أيـوب ـ الفـالوجي 
العـبس ـ الحـولي ـ عقيـل ـ النجـار ـ الشـيخ  ـ رصـرص ــ كتكـت  بـ أبـو عرقـو العزيـز 
   رمضان -عوض . .عواد

 )٢(يقـة العالويـة الصـوفية يرأسـها الشـيخ حسـينة للطر يو وكان في الفالوجة زا
أبـو سـردانة ومــن أتباعهـا الشـيخ محمــد السـعافين والشـيخ إبــراهيم الخالـدي مـن كرتيــا 

  . والحاج علي بركات والشيخ حسن أبو الهنود
م٬ وصل عـدد طالبهـا فـي أواسـط ١٩١٩رسة للبنين دأنشئت في الفالوجة م :التعليم

وكان بها ُنزال للطالب٬ كما أنشـئت  اً طالب ٥٢٠إلى  من القرن الماضي بعينياتألر ا
مجلـس بلـدي فـي الفالوجـة وكـان . طالبـة ٨٣م٬ كـان بهـا ١٩٤٠مدرسة للبنات سنة 

م يقــوم بتقــديم الخــدمات للســكان مثــل تــوفير الميــاه وتخصــيص ١٩٢٢تأســس ســنة 
قطعـــة أرض كبيـــرة لتكـــون ســـوقا ألهـــل الفالوجـــة والقـــرى المجـــاورة ـ وٕانشـــاء عيـــادة 

   .حيةص

                                                 
  من التاريخ اشفوي مقابلة مع الحاج محمد القطة )١(

 ٥٦٢كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
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  : أعمال السكان
وهـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم ســـكان الفالوجـــة بســـبب خصـــوبة التربـــة  :الزراعـــة -١

ر الشـتوية واآلبـار العديـدة لهـذا وتوفر المياه من األمطا أرضها وتنوعها واتساع
دونمـــًا والبســـاتين  ٣٦٥٩٠الحبـــوب مـــن قمـــح وشـــعير وذرة فـــي مســـاحة  ازرعـــو 

مضـــيات والخضـــراوات كالبنـــدورة والباميـــا وأشـــجار التـــين والعنـــب والزيتـــون والح
  .والخيار والعدس والحلبة وغيرها

 .كاألغنام واألبقار والحمير واإلبل والدواجن وغير ذلك :تربية الحيوانات -٢

مثـل تطريـز المالبـس٬ وغـزل الصـوف ـ وصـباغة  :بعـض الصـناعات الخفيفـة -٣
اس مــن المالبــس واألقمشــة حيــث كــان فــي الفالوجــة مصــبغة حديثــة يأتيهــا النــ

 .وغيرها لحبوبلالقرى المجاورة ـ ومصانع لصناعة الفخار ومطحنة 

حيـــــث يبـــــاع إنتاجهـــــا الزراعـــــي  )١(ولهـــــا أهميـــــة كبيـــــرة فـــــي الفالوجـــــة :التجـــــارة -٤
والصــناعي والحيــواني فــي ســوق الفالوجــة والــذي ينعقــد مــن ظهــر يــوم األربعــاء 

فـي أسـواق يافـا كمـا يبـاع هـذا اإلنتـاج . إلى ظهر يوم الخميس في اليـوم التـالي
  .والرملة والمجدل وغيرها واللد

م والتــي اســتمرت ١٩٣٦ ثــورة لقــد اشــترك أهــل الفالوجــة فــي :نضــال أهــل الفالوجــة
فقــاموا بخلــع : تعلت فــي كــل المــدن والقــرى الفلســطينيةم والتــي اشــ١٩٣٩حتــى ســنة 

يــة الســكك الحديديــة وقطــع أســالك التليفونــات والكهربــاء والتصــدي للــدوريات البريطان
جمــع الرجــال فــي توللقوافــل الصــهيونية٬ وكانــت القــوات اإلنجليزيــة تطــوق الفالوجــة و 

بعـض البيـوت  ونفينسـيعتقلـون عـددًا كبيـرًا مـن الشـباب و و جانب والنساء في جانـب 
كمـــا اشـــترك أهـــل الفالوجـــة فـــي كـــل الثـــورات والمظـــاهرات واالشـــتباكات مـــع القـــوات 

فــإن الفالوجــة تقــع علــى  ا بالنســبة للصــهاينةمنهــا أمــاإلنجليزيــة فــي المنــاطق القريبــة 
التــي تتجــه مــن مســتعمرة  الصــهيونيةتمــر منهــا القوافــل كانــت الطريــق الــرئيس التــي 

                                                 
  .ئق النكبة الفلسطينية اإللكترونيوثاموقع  )١(
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بهـــا  نويلحقـــو فكـــانوا ينصـــبون لهـــا الكمـــائن ويزرعـــون األلغـــام ويهاجمونهـــا ألخـــرى 
خســائر فادحــة ـ كمــا كــان أهــل الفالوجــة يهبــون لنجــدة القــرى المجــاورة عنــد نصــب 

محمــد موســى اللقطــة مــن / كمــا يقــول الحــاج الصــهيونيةمــائن والتعــرض للقوافــل الك
  :م١٩٢٥مواليد 

ســكان القريــة  )١(شــتباك مــعم قامــت القــوات الصــهيونية باإل١٤/٣/١٩٤٨ففــي  -١
أفـراد مـن الجـيش الصـهيوني واسـتنادا  ٧فلسـطينيا و ٣٧نتج عن ذلك استشهاد 

صـهيونية ذكـرت إلـى مصـادر  اً إلى ما نشـرته صـحيفة نيويـورك تـايمز٬ واسـتناد
كانـت تابعـة و . ت مصفحة اشتبكت مع السكان في هذه المعركةدادامأن قافلة إ
  . وسط الفالوجة منتريد أن تشق طريقها كانت للهاجاناه 

قـــد عـــادت فـــي اليـــوم ذاتـــه ومعهـــا فرقـــة متفجـــرات تابعـــة  قـــوة صـــهيونيةوكانـــت  -٢
لـس البلديـة٬ ومكتـب البريـد ا مجهـللهاجاناه نسفت عشرة منازل في القرية بمـا في

كما أكدت صحيفة فلسطين في . الخبر سد بر توبعد يومين أكدت وكالة اسوشي
 . م٢٤/٢/١٩٤٨عتداء على الفالوجة في إ )٢(يافا خبر وقوع

للســـيطرة علـــى هـــذه  ١٧/٣ثـــم دارت معركـــة أخـــرى علـــى محـــور الفالوجـــة فـــي  -٣
كـنهم فشـلوا بسـبب شـدة المنطقة وتأمين اإلمدادات إلى المستعمرات الجنوبيـة ول

الصـهاينة إلـى إلغـاء هـذا الطريـق وتسـيير قـوافلهم  فاضـطر. مقاومة المناضلين
دارت علــى هــذا المحــور أيضــًا عــدة معــارك حيــث عــن طريــق محــور المجــدل 

كان من نتائجها هزيمة الصهاينة وٕالغاء هـذا الطريـق أيضـًا واسـتمرت المعـارك 
ماجـد أبـو مـن وقـت آلخـر ـ ويقـول  بـين أهـل الفالوجـة٬ والعصـابات الصـهيونية

أنقـل الـذخيرة للجـيش المصـري  بالنسبة لحصار الفالوجة كنت قبل ذلكاللقطة و 
ـــى الفالوجـــة علـــى ظهـــور الجمـــال  دخـــل  وعنـــدما وصـــلت الفالوجـــةمـــن غـــزة إل

                                                 
 من التاريخ الشفوي٬ الحاج محمد موسى اللقطة )١(
 .م١٩٤٨سنة  مصدر سابق ذكره ـ صحيفة فلسطين التي تصدر في يافا )٢(
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عراق المنشية التي تبعد عـن الفالوجـة حـوالي ثـالث كيلـو متـرات مـن  الصهاينة
ر لقيادة البيه طـه فتطـوع أحـد األشـخاص واسـمه خالل ثغرة وكانت الفالوجة مق

الحمـزاوي الـذي كـان محكومــا عليـه بالسـجن بسـد الثغــرة وأعطـاه البيـه طـه أربــع 
الذين دخلوا القرية  للصهاينةأما بالنسبة . صفحات صغيرة٬ وقد نجح في ذلكم

 مقتـــلفقـــد اختبـــأوا فـــي البيـــوت ودارت معهـــم معركـــة شـــديدة كـــان مـــن نتيجتهـــا 
 الصهاينةذ بعضهم أسرى ولكن المناضلين أعدموهم ولما اكتشف معظمهم وأخ

ذلك هاجموا الفالوجة عن طريق الواد٬ وتمكنوا من فـتح ثغـرة بسـبب عـدم يقظـة 
أحــد الحــراس غيــر أن األهــالي الحظــوهم٬ وأمســكوا بهــم٬ وكــان عــددهم أربعــة 

ثــم حاصــر الصــهاينة الفالوجــة مــن كــل الجهــات وكــان فيهــا وفــي  وســدوا الثغــرة
باإلضافة إلى عدد كبيـر مـن . عراق المنشية حوالي ثالثة آالف جندي مصري

مــدادات والتمــوين فاعتمــد المناضــلين معظمهــم مــن أهــل الفالوجــة٬ وانقطعــت اإل
مـا هـو موجـود فـي داخـل القريـة مـن حبـوب ومواشـي إلطعـام هـذا  الجميع علـى

فــــي  نةع الهدنـــة بــــين المصــــريين والصــــهايحتــــى توقيــــ العـــدد الكبيــــر المحاصــــر
رحــــل  وبعــــد ذلــــكتــــم ســــحب الجنــــود المصــــريين٬  ابمقتضــــاهو  م٢٤/٢/١٩٤٩

 ةاألهــالي٬ وأثنــاء رحــيلهم تصــدت لهــم القــوات الصــهيونية٬ وأعملــت فــيهم مجــزر 
كبيرة مع أنهم خرجوا بتعهـد مـن الـدوليين بضـمان سـالمتهم٬ إال أنهـم لـم يفعلـوا 

ى غـزة فـي فمن خرج إلـ روا األهالي الخروج إل غزة أو إلى األردنخيّ بل شيئًا٬ 
ـــى األردن ألن الصـــباح وصـــل إليهـــا وأمـــا  معظـــم أهـــل الفالوجـــة فقـــد خرجـــوا إل

  .الطريق إلى غزة أصبحت مقفلة

أنــه تــم محاصــرة لــواء مصــري : أمــا المصــادر المصــرية والصــهيونية فتقــول
وكان عبد الناصر في عراق المنشية المجاورة للفالوجة  )١(م١٩٤٨منذ نهاية أكتوبر 

ر أهـل الفالوجـة مـع الجـيش المصـري بقيـادة سـيد محمـد طـه الملقـب بالضـبع وحوص
                                                 

 م١٩٢٥محمد موسى اللقطة تاريخ ميالده / الحاج : من التاريخ الشفوي )١(



- ۲۷۲  - 
 

تشــكيل تنظــيم  تــموفــي الفالوجــة  المصــري٬ األســود٬ وهــو مــن كبــار ضــباط الجــيش
واســتمرت مقاومــة اللــواء المصــري وأهــالي الفالوجــة حتــى أواخــر  ٬الضــباط األحــرار

بمقتضـاها انسـحب و  الصـهانيةتفاقيـة الهدنـة مـع إبموجـب وتم سحبه م ١٩٤٩شباط 
علــى الفالوجـــة وبعــد أيــام قليلــة قامــت القـــوات  الصــهاينةالجــيش المصــري واســتولى 

حسـب  القريـةالصهيونية بضرب وسـرقة واغتصـاب وقتـل كثيـر ممـن تبقـى مـن أهـل 
السـكان إلـى بعـض تقرير األمم المتحدة٬ وأيضًا حسب المصادر الصهيونية٬ وطـرد 

ة الغربيـة واألردن ويقـول بـن مـوريس المـؤرخ إلـى الضـف غير أن األكثرية ذهبـت غزة
أعلــن لخــداع العــالم بــن جوريــون و مــن  )١(أن طــرد الســكان كــان بتوجيــه الصــهيوني

  .أسفه لما قام به جنوده
مسـجدها وبقايـا بعـض الحـوائط٬  )٢(لم يبقـى مـن الفالوجـة سـوى أسـاس :القرية اليوم

وبركــــة  ةبئــــر مهجــــور  وتغطــــي األنقــــاض المتراكمــــة المبعثــــرة الموقــــع٬ ويوجــــد أيضــــاً 
ا والصــبار والنباتــات البريــة والزيتــون٬ وأقــام الصــهاينة وتغطــي الموقــع أشــجار الكينــ

شركة إنتل اإلنجليزية للمعامالت الدقيقة المسـتخدمة لعلى أرضها مصنعا تم تأجيره 
ب اآلليــة وأقــاموا علــى أرضــها وحولهــا مســتعمرة كريــات جــات فــي و ســافــي أجهــزة الح

م ومســتعمرة ١٩٥٥توســعت فــي أرض الفالوجــة ومســتعمرة شــاحر أرض المنشــية ثــم 
. بـالقرب منهـا اً م وأنشأوا أيضـًا عـدة أبنيـة حكوميـة صـهيونية ومطـار ١٩٥٥نيرصين 

  .ثم زرعوا باقي األراضي
ومنذ ذلك التاريخ أصبح أهل الفالوجة الجئين مشـردين فـي مخيمـات قطـاع 

  .هذا ينتظرون العودة إلى ديارهمغزة والضفة الغربية واألردن والشتات إلى يومنا 

                                                 
مصـــادر صـــهيونية ومصـــرية مـــن مـــذكرات جمـــال عبـــد الناصـــر والمـــؤرخ الصـــهيوني فـــي بنـــي  )١(

  موريس
 .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  )٢(
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  قرية عراق المنشية

عني الجبل الصغير أو التل تعراق و : اسمها يتكون من كلمتين هما :عراق المنشية
  . نظرا لحداثة بنائهاية تمييزًا لها عن عراق سويدان ـ الصغير ـ والمنش

نـاقين تقوم هذه القرية مكان بلدة جت الكنعانيـة القديمـة التـي سـكنها فـرع الع
اســتولى عليهــا الفلســطينيون عنــدما حلــوا . وكــان قائــدهم األســطورى عــوج بــن عنــاق

وت الجبـار وأضـحت إحـدى مـدنهم ـ وكـان سـكانها يعتقـدون أن جـال )١(بهـذه المنطقـة
م أكـدت ١٩٤٨ي اهللا داود ٌولد بهـا غيـر أن الحفريـات سـنة بنالفلسطيني والذي قتله 

ل المــيالد وظــل موقعهــا آهــال بالســكان حتــى أن هــذا الموقــع يعــود لأللــف الرابــع قبــ
ثــم . القــرن الثــاني قبــل المــيالد خصوصــا وأنــه يضــم بقايــا وآثــار هــذا الموقــع القــديم

تعرضت القرية للدمار على يد العبرانيين في القرن التاسع قبل الميالد حـين رجحـت 
رد كفتهم على خصومهم الفلسطينيين ثـم عـادت للظهـور فـي العهـد الرومـاني ـ ولـم يـ

لها ذكر في الفتوحات اإلسالمية أو في تاريخ الحروب الصليبية مما يدل على أنها 
اســتبت األمــن فــي  حــينثــم عــادت للظهــور فــي وقــت متــأخر . ُهجــرت وانتهــى أمرهــا

ـــة  آواخـــر الحكـــم العثمـــاني وســـكنتها جماعـــات جـــاءت مـــن شـــرق األردن مـــن الطفيل
ة كـان هـذا فـي يُسميت بالمنش اذله ي خرائبها وأنشأت عليها بيوتًا حديثة٬واستقرت ف

ط مــن يوكــان قــد أوقــف الســلطان قايتبــاي أربعــة قــرار . القــرن التاســع عشــر المــيالدي
  . مدرسته بغزةأراضيها على 

  : حدودها وموقعها
شــرق مدينــة غــزة وتبعــد  )٢(ضــمن لــواء غــزة وفــي شــمال تقــع عــراق المنشــية

كيلـو  ١٥وتبعـد عنهـا نحـو  نكيلو متر وٕالى الغرب من بيـت جبـري ٣٢عنها حوالي 

                                                 
 .٥٥٧صكي ال ننسى  :وليد الخالدي )١(

 .٣٨-٣٥ص ٦ج غزة عبر التاريخ: إبراهيم سكيك )٢(
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شرق الفالوجة على تالل متعرجة حيـث يلتقـي السـهل السـاحلي  شمالـ كما تقع  اً متر 
. تقــع أيضــًا علــى الطريــق العــام بــين الفالوجــة وبيــت جبــرينو . ليــلخبســفوح جبــال ال

يحــدها مــن الغــرب وادي قتــاال٬ وفــي مركــز القريــة تتقــاطع طريقــان متعامــدان تتفــرع 
ـــم امتـــدت منهمـــا شـــوارع الق ـــة ث ـــل الشـــيخ  مبانيهـــاري تجـــاه الشـــمال الشـــرقي صـــوب ت

ــيالعرينــ  ١٦٩ بلغــت مســاحة بيوتهــاو ه مقــام اشــيخ العرينــي ٬ حيــث يوجــد علــى قمت
  دونمًا 

ــــالم اآلثريــــة والخــــرب وأهمهــــا ــــة :المع ــــة أم الكل )١(خرب ــــرت٬ وخرب ة٬ وخربــــة خــــالف
ب لخــر هــذه ا تحــويالعريــاني٬ و  عبــرودالبرجاليــة٬ وخربــة الجديــدة وبهــا مقــام الشــيخ 

صـهاريج وآثـار مبـاني وقطـع فخـار وغيـر ذلـك ـ وفـي القريـة أيضـًا : من اآلثار اً كثير 
من اآلبار القديمة المهجورة وقد استصلح األهـالي عـددا منهـا لسـد احتياجـاتهم  عدداً 

  .من المياه
وادي  )٢(ويجري فـي أراضـيها مـن الجهـة الشـمالية وادي صـغير يطلـق عليـه

ا تـــم يختـــرق أراضـــي الفالوجـــة وبيـــت دراس ر بـــال الخليـــل قـــرب دو التـــل وينبـــع مـــن ج
  .وينتهي في أراضي أسدود

مقام أبي الدرداء٬ ومقام الشيخ العريني : ومن المقامات الموجودة في القرية
تــل  مباســ فدفــن علــى تــل فــي شــمال القريــة يعــر قــد و وهــو رجــل صــالح مــن الجزائــر 

لتــاريخ القريــة القــديم تكثــر حولهـــا  ونظــراً العرينــي٬ يحتــوي التــل علــى أنقــاض أثريـــة 
التـي تحـوى صـهاريج وأرضـية  خربـة الفـرت الكهوف والمقـابر والخرائـب األثريـة مثـل

من الفسيفسـاء ومعصـرة زيـت وبركـة مهدمـة وبئـر وطـرق رومانيـة مرصـوفة ـ وخربـة 
ريـة مسـجدان أحـدهما يسـمى مسـجد وبالق. أم الكلخـة ـ وخربـة الرجاليـة ـ وخربـة اللقيـة

اء وبــه مقــام الشــيخ نــويعتبــر مــن أجمــل المســاجد٬ بــه عــدة غــرف ورواق وف ســلأبو 

                                                 
 .٥٥٧ص مصدر سبق ذكره: كي ال ننسى )١(

 .٥٥٧ص مصدر سبق ذكره )٢(
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شــحادة أبــو ســل وتنتســب إليــه عائلــة أبــو ســل٬ ومســجد حــديث واســع شــمال القريــة 
اتبــاع الشــيخ خيــر الــدين الشــريف وأتبــاع  فــي بنائــهملحـق بزاويــة للمتصــوفين اشــترك 

لعلــم فقــد استشـــهد ول. الشــيخ حســن القواســمي مــن مشــايخ الطـــرق الصــوفية بالخليــل
  م ٢٣/٩/١٩٤٨على أرضها البطل المصري أحمد عبد العزيز في 

ونمـًا تسـرب د ١٧٩٠١تبلغ مساحة أراضيها حوالي  :مساحة أراضي عراق المنشية
  . دونما أما أسماء أراضي القرية فهي ٣٤٦٨اينة هصمنها لل

  الركن: الزاوية) ١(  يعتقد البعض أنها بلدة جات القديمة: التل
  اسم نبات/ ّنحأبو مل  خربة : قيةالل

  كانت مركزا للبريد: السكرية  أرض طينية صلبة : السالق
  الدار أو المرتبة: المنزلة  مخصصة لبئر القرية : أرض البير

  الشهداء األربعين : رجال األربعين  خربة والكلخ نبات: أم كلخ
جنوب شرق القرية ماؤها شديد : الفرت

  العذوبة
  حول القريةتقع : الحواكير

  نسبة إلى قبيلة عربية: السدرة
نســـمة وحولهـــا  ٢٠١٠حـــوالي  )٢(م١٩٤٥بلـــغ عـــدد ســـكان المنشـــية ســـنة  :الســـكان

نســمة مــن الصــهاينة وأصــبح عــدد ســكانها ســنة  ٢١٠حــوالي مســتعمرة بهــا حــوالي 
وكــان ســكانها يعيشــون فــي حــارتين . نســمة مــن الالجئــين ١٤٣١٨ م حــوالي١٩٨٩

  :وأهم عائالتها
 أبو سل والطيطي والمحاسنة ـ والبدوي : الطيطي وتضم عائالت حارة  - أ

رة صرة ـ عوكل ـ علي حسين ـ الفقرا ـ النوابالجوا: وتضم عائالت: رةيحارة الجوا   - ب
 .ـ أبو زغاريد

                                                 
  .١٥٤صأسماء أرضي قرى فلسطين  :محمود حسين )١(

 .م١٩٩٨منظمة التحرير الفلسطينية  إصدار � فلسطينذاكرة  )٢(
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أصــولهم إلــى الطفيلــة بشــرق ب نجميــع هــذه العــائالت عــرب مســلمون يعــودو 
ـــو وردة : فهـــي عـــائالت أمـــا العـــائالت المصـــرية. عـــرب الســـواركةإلـــى األردن أو  أب

 ويــذكر أعيــان عائلــة الجــوابرة. وعائلــة الشــريف وعائلــة عبــد العــاطي وعائلــة أبــو ريــا
جابر بن عبد اهللا الخزرجي٬ ولهـم أقـارب فـي نـابلس ومـن : أنهم من ذرية الصحابي
ـــد الطيطـــي الـــذي توثقـــت عالقتـــه بجمـــال عبـــد : أبـــرز شخصـــيات القريـــة الحـــاج خال

لمنطقــة حتــى أن جمــال ســمى ابنــه البكــر خالــد نســبة لهــذا كــان فــي ا عنــدماالناصــر 
   .الرجل

  : أعمال السكان
قمــح مــن : القريــة حيــث يزرعــون الحبــوب )١(هــي العمــل الــرئيس ألهــل :الزراعــة -١

دونمـــا واألشـــجار المثمــرة كالعنـــب والزيتـــون  ١٣٤٦٣وشــعير وذرة فـــي مســاحة 
لميـــــاه مـــــن واللـــــوز والتـــــين والحمضـــــيات لخصـــــوبة أرضـــــها واتســـــاعها وتـــــوفر ا

  األمطار الشتوية واآلبار
ــات -٢ ــة الحيوان كاألغنــام واألبقــار والخيــل والحميــر والجمــال لالســتفادة مــن  :تربي

أمــــا . عمليــــات الزراعــــةفــــي مــــن أجــــل العمــــل بعضــــها و  البســــطاألغنــــام لعمــــل 
 . وبيع اإلنتاج فكان يتم في الفالوجة المرضى وعالجالمنسوجات صباغة 

ال النجـارة والحياكــة وغـزل الصــوف ـ حــكاكين وميوجـد فــي القريـة عــدد مـن الــد -٣
  .نجليزياإل وقد عمل بعضهم في معسكرات الجيش

كـان الطـالب يتعلمـون فـي الكتاتيــب فـي المسـجد حتـى أنشـئت فيهـا مدرســة  :التعلـيم
علمهــم أربعــة معلمــين تــدفع القريــة مرتبــات يم بهــا ســتة فصــول ١٩٣٤ابتدائيــة ســنة 

  .ثالثة منهم

                                                 
 .لكترونيوثائق النكبة الفلسطينية اإلموقع  )١(
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  منشية نضال أهل عراق ال
علـــى  أهلهـــا علـــى طـــرق رئيســـة لـــذلك عمـــلتقـــع المنشـــية كانـــت عـــراق لمـــا 

ومنعهـا مـن  الصـهيونية فـلإلصـطياد القوا نصب الكمـائن وزرع األلغـام علـى الطـرق
شـتباكات بعـد الهجـوم اإل تحـدث المرور بمساعدة المناضلين من القرى المجاورة ـ ثم

عـــد انســـحاب القـــوات البريطانيـــة ولمـــا زاد الخطـــر الصـــهيوني علـــيهم ب. علـــى القوافـــل
خليــل . دمــدادات مــن قــوات الجهــاد المقــدس وكــان فــيهم جمــال الصــوراني إتهم ءجــا

ربين ـ ومتطــوعين مــن صــونجــدات أخــرى مــن اإلخــوان المســلمين الم )١(عويضــة ـ
وشــارك أهــل  عــراق المنشــية فــي المعــارك التــي دارت . الصــوفيين بقيــادة أبــو العــزايم

م دخل الجيش ١٥/٥/١٩٤٨راس وعراق سويدان وغيرها وبعد عند الفالوجة وبيت د
الموجودة حولها بقيادة حسين كامل ومساعده المصري القرية ورابط على المرتفعات 

  . جمال عبد الناصر ولإلنصاف فقد دافعوا عن القرية بكل شجاعة
ضـد  )٢(لقـد حاربنـا: م١٩٦٢قال عبـد الناصـر فـي خطابـه الـذي ألقـاه سـنة (

حوصر جيشنا في الفالوجة وعراق المنشية وكان الفلسطينيون فـي عـراق الصهاينة و 
 قالمنشية يقاتلون بشجاعة ومعنا مختار من أهل القرية استشـهد أبنـاؤه أمـامي٬ وأريـ

 ١٥٠الــدم الفلســـطيني والــدم المصـــري حيــث استشـــهد مــن الكتيبـــة المصــرية حـــوالي 
ــ  )جنــديا واستشــهد أيضــًا عــدد مــن المناضــلين الفلســطينيين وقــد اســتولى الصــهاينة (ـ

وتكبـد العـدو  م٢٨/١٢/١٩٤٨سـتعدنا مواقعنـا فـي اا نـعلى ثلثي عـراق المنشـية ولكن
مع مراقبي الهدنـة ألطلـع  قتيًال دفناهم بأنفسنا وبعد انتهاء الحرب ذهبت بنفسي ٤٠

مــن مراقبــي الهدنــة حيــث  طلــب الصــهاينةالصــهاينة علــى مقــابر جنــودهم بنــاًء علــى 
بكــرة أبــو ســل : ثــم حــدثت فــي هــذه القريـة معركــة تســمى معركــة. )ثــثكنـا نتبــادل الج

عنــــدما احتــــل الصــــهاينة موقعــــًا عســــكريًا عربيــــا فيــــه حــــوالي ســــتون دبابــــة غيــــر أن 

                                                 
 .٥٥٧ص وليد الخالدي مصدر سابق ذكره )١(

 م١٩٦٢من أقوال جمال عبد الناصر في خطابه الذي ألقاه في سنة  )٢(
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جنــديا صــهيونيا بواســطة  ١٠٨مجموعــة مــن المقــاتلين تمكنــوا مــن اســتعادته وقتلــوا 
  .الباقي ض وأسروا سبعة منهم وفراستخدام القنابل اليدوية والسالح األبي

 مـــــاتبقيـــــت القريـــــة صـــــامدة بعـــــد ذلـــــك أمـــــام الهج شـــــيةنل عـــــراق الماحـــــتال
لهــم حســب اتفاقيــة عقــدت مــع  تســليمها هــي والفالوجــةالصــهيونية المتكــررة حتــى تــم 

بشــــرط أن يبقــــى أهلهــــا وأهــــل الفالوجــــة فــــي  ٤/٢/١٩٤٩فــــي مصــــر برعايــــة دوليــــة
وني ســـرعان مـــا غيـــر أن الجـــيش الصـــهي. وشـــهد علـــى ذلـــك أطـــراف دوليـــة اهمـــيقريت

وهنــاك جــدل دولــي حــول  ٬وتشــريد أهلهمــا بيــوت القــريتينة وقــام بهــدم يــنقــض االتفاق
ا بنـاًء علـى اإلتفاقيـة المـذكورة مـتهجير أهلهجواز هذا الموضوع إلى يومنا هذا بعدم 

ة أنتبــل واألدهــى مــن ذلــك أن شــرك. إســرائيل ووجــود شــهود دوليــين علــى مــا أقترفتــه
صــانع فــوق أرض المنشــية بمليــارات الــدوالرات األمــر الــذي األمريكيــة قامــت ببنــاء م

ويقــــول . عرضــــها للمقاطعــــة العربيــــة٬ ومعارضــــة جمعيــــات حقــــوق اإلنســــان الدوليــــة
أن لواء جفعاتي حاول احتالل القرية في أواخـر : )١(بني موريس: المؤرخ الصهيوني

نيويـورك  م خالل الهدنة الثانية غير أنه فشل٬ وجاء في تقرير صحيفة١٩٤٨يوليو 
رارًا ولكنهــا فشــلت فــي تــايمز األمريكيــة أن القــوات الصــهيونية كانــت تهــاجم القريــة مــ

دت ر و أثــــم ) للعربــــات المصــــريةو حيــــث كانــــت القريــــة مركــــزًا لالتصــــاالت (احتاللهــــا 
علـــى الطريـــق مـــا بـــين حتـــا وعـــراق  )٢(ث اشـــتباكات عنيفـــةو حـــدالمـــذكورة الصـــحيفة 

رف العــارف أن عــراق المنشــية كانــت هــدفًا ويــذكر المــؤرخ الفلســطيني عــا. ســويدان
م كما جرت ٢٢/٨/٢٩٤٨لهجمات متواصلة خالل الهدنة الثانية ال سيما في تاريخ 

آف فــــي اء هــــذه الهدنــــة فــــي بدايــــة عمليــــة يــــو عــــدة محــــاوالت الحتاللهــــا بعــــد انتهــــ
ة صــهيونية عــولكــن وحــدة مدر . هــزمهمم غيــر أن الجــيش المصــري ١٦/١٠/١٩٤٨

سـب مـا أوردتـه صـحيفة التـايمز وقتلـت عـددا مـن المصـريين ح انجحت فـي اقتحامهـ
الصــهيونية ودمــرت مســتودعاتهم الخاصــة بالــذخيرة والمدفعيــة ـ وصــفتها المصــادر 

                                                 
 .مريكيةوتقرير صحيفة نيويورك تايمز األ �المؤرخ الصهيوني بن موريس حول احتالل القرية  )١(

 صحيفة نيويورك تايمز نقال عن مصادر في الجيش الصهيوني )٢(
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م نجحــت وحــدات تابعــة للــواء اســنكندروني ٢٧/١٢/١٩٤٨بأنهــا غــارة تأديبيــة وفــي 
فـــــي دخـــــول القريـــــة ولكـــــن الجـــــيش المصـــــري طـــــردهم منهـــــا خاصـــــة بعـــــد وصـــــول 

كانــت القريــة تقــع ضــمن جيــب الفالوجــة الــذي حوصــر فيــه حــوالي ثالثــة . اإلمــدادات
بعد : ويقول بني موريس. آالف مدني فلسطيني ولواء مصري خدم فيه عبد الناصر

م خرق الصهاينة اإلتفاقية ٢٤/٢/١٩٤٩الصهاينة الهدنة في و أيام من توقيع مصر 
ل ألــون وبموافقــة بــن اغــمــدني علــى الفــرار بــأمر مــن القائــد ي ٣٠٠٠حــوالي  واوأجبــر 

وذكـــر وســـيط األمــــم المتحـــدة أن الجنـــود الصـــهاينة ضــــربوا  ١/٣/٤٩جوريـــون فـــي 
  . المدنيين واغتصبوا عدة حاالت

ووضـــعوا عليهـــا  )١(أشـــجار الكينـــا غـــرس الصـــهاينة فـــي موقـــع القريـــة :القريـــة اليـــوم
 ولـــم يبـــق مـــن القريـــة ســـوى بعـــض "أن هـــذه الغابـــة تســـمى مـــروعلين للســـالم"يافطـــة 

ا ونبــات الصـــبار والنباتـــات الشـــوكية ثـــم اســـتغل حجــارة المتنـــاثرة بـــين أشـــجار الكينـــال
م تــم بلـــدة ١٩٤١الصــهاينة أراضــيها للزراعــة٬ وأقــاموا علــى أرضــها كيبــوتس غــات 

  .م في شرق القرية١٩٥٦م ومستعمرة سدى بوشيه ١٩٥٤كريات جات سنة 
ن قــريتهم بنــاًء وهكــذا أصــبح أهــل عــراق المنشــية الجئــين مشــردين منــذ خــروجهم مــ

م إلى يومنـا هـذا ٢٤/٢/١٩٤٩تفاقية التي عقدت بين مصر والصهاينة في على اإل
فـــي مخيمـــات قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربيـــة واألردن والشـــتات ينتظـــرون العـــودة إلـــى 

 .ديارهم

                                                 
النكبــة الفلســطينية والفــردوس  :مــؤرخ الفلســطيني عــارف العــارفالو  ق اإللكترونيــة للكنبــة٬الوثــائ )١(

 .المفقود
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  الفصل الرابع

  من لواء الرملة قرى احتلها الصهاينة

  يف شهر مايو



- ۲۸۱  - 
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  قرية بشيت

وكلمــة " شـيت"و  )١("بيــت: "مـن مقطعــين أو كلمتـين همـا اسـم بشـيت يتكــون
وجاء في الطبـري أن اسـم شـيت معنـاه . القبر: شيت تعني في اللغة األرامية القديمة

  ".هبة اهللا
وذكرهــــا الجغرافــــي يــــاقوت  �ُعرفــــت بشــــيت أيــــام الصــــليبيين باســــم بســــيت 

اد الحنبلــي م فــي كتابــه معجــم البلــدان كمــا ذكرهــا ابــن العمــ١٢٢٩الحمــوي المتــوفي 
م ينســــب ١٤١٧م حيــــث قــــال إن المــــؤرخ جمــــال البشــــيتي المتــــوفى ١٦٧٨المتــــوفى 

  .إليها
وترتفع أراضـيها حـوالي  �تقع بشيت في السهل الساحلي األوسط لفلسطين : الموقع
مترًا عن مسـتوى سـطح البحـر وتـزداد ارتفاعـا كلمـا اتجهنـا نحـو الشـمال الغربـي  ٥٠

  .للقرية
ع عشـر كانـت بشـيت قريــة مبنيـة مـن الطـين وتكثــر وفـي أواخـر القـرن التاســ

 �حولها البساتين أما القرية الحديثة فهي مستطيلة الشكل ممتدة على محور شـرقي 
  .دونما ٥٨غربي على مساحة 

ومـن الجنــوب  )٢(يحـدها مـن الشــرق أراضـي قطـرة ومــن الشـمال أراضـي يبنــا
الشــمال الشــرقي أراضــي المســمية الكبيــرة وياصــور ومــن الغــرب عــرب صــقرير ومــن 

كيلــو متــر  ١٦كيلــو متــر وعــن يبنــا  ١٨وتبعــد عــن الرملــة حــوالي .  أراضــي المغــار
وعلى بعد نصف كيلو متر من شرقها يجري واد يعـرف بـواد بشـيت وهـو أحـد روافـد 

الــذي يبعــد عــن شــمال غــرب القريــة و هــو أهــم روافــد نهــر روبــين الــذي وادي الصــرار 
  .بحوالي كيلو مترين ونصف

                                                 
  .معجم البلدان :٬ وياقوت الحموي١٥٢صكي ال ننسى :  وليد الخالدي )١(
  .م١٩٩٨ مة التحريرإصدار منظ: فلسطينذاكرة  )٢(
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  .دونما ال يملك الصهاينة أي شبر منها ١٨٥٥٣حوالي  :ضيهامساحة أرا
يوجــد فــي بشــيت مقــام لــه ثــالث قبــاب يعــرف بموقــع النبــي عرفــات : المعــالم األثريــة

كما أن أراضي القرية تحتـوى  �األثري والذي يضم أعمدة وصهاريج وأواني فخارية 
  .على بقايا آثار وبقايا مذبح

نسـمة وأصـبح عـددهم  ١٨٧٩م حـوالي ١٩٤٨بلغ عـدد سـكان بشـيت عـام  :السكان
كــالب٬ بــدير٬ ســرحان٬ فــودة٬ : وأشــهر عائالتهــا )١(نســمة ١١٥٤٠   م١٩٩٨عــام 

  .يونس محمود مصلح كالب: شاهين٬ السالمي٬ حمدان٬ أبو فايد٬ وكان مختارهم
ـــيم ـــغ عـــدد طالبهـــا ١٩٢١أنشـــئت فـــي بشـــيت مدرســـة ابتدائيـــة  :التعل م ١٩٤٥م  بل
  .طالبا ١٤٨حوالي 

  :ال السكانأعم
لخصـــوبة "قتصـــادهم إالرئيســـي لمعظـــم الســـكان وعمـــاد  )٢(هـــي العمـــل :الزراعـــة -١

أرضـهم ووفــرة الميـاه مــن األمطـار الشــتوية ومـن اآلبــار حيـث حفــر السـكان عشــرات 
الحبـــوب القمـــح والشـــعير والـــذرة فــــي : وأهـــم المزروعـــات.  اآلبـــار لـــري محاصـــيلهم

دونمــا  ٦٦دونمــا والحمضــيات  ٦٥١دونمــا والبســاتين فــي مسـاحة  ١٧٥٥٨مسـاحة 
ـــوز  ٦٧والزيتـــون  ـــين والعنـــب والخـــوخ والمشـــمش والل ـــى أشـــجار الت دونمـــا إضـــافة إل

  .وكان الفائض يباع في سوق اللد والرملة ويافا �وجميع أنواع الخضار 
 .تربية الحيوانات كاألغنام والماعز واألبقار والخيل والبغال والحمير والدواجن -٢
ن فـي محـال بسـيطة للبقالـة أو النجـارة أو الحالقـة أو الجـزارة عمل بعـض السـكا -٣

 .كما عمل بعضهم في معسكرات الجيش اإلنجليزي وفي البيارات

                                                 
  .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  )١(
 .١٥٢كي ال ننسى مصدر سبق ذكره ص  )٢(
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  :نضال أهل بشيت
لقــد شــارك أهــل بشــيت أهــالي قــرى ومــدن فلســطين فــي مقاومــة اإلســتعمار     

علــى اإلنجليــزي والغــزو الصــهيوني٬ كمــا شــاركوا فــي نصــب الكمــائن وزرع األلغــام 
طــرق القوافــل الصــهيونية التــي تمــر منهــا٬ وفــي المعــارك التــي حــدثت ضــدهم٬ غيــر 

  .أن قوة الصهاينة الضخمة قامت بالهجوم على القرية واحتاللها
  احتالل بشيت

أثنــاء  )١(بــراك عمليــة احتلهــا لــواء جفعــاتي ضــمن عمليــة أطلقــوا عليهــا اســم
نتـــــداب نهايـــــة اإل م قبيـــــل١٣/٥/١٩٤٨-١٢محاولتـــــه توســـــيع رقعـــــة ســـــيطرته فـــــي 

البريطـــاني ورحيـــل القـــوات البريطانيـــة وقـــد جـــاء فـــي تقريـــر وكالـــة اسوشـــيتدبرس أن 
وذكــرت أن بشــيت  �الهاجانــاه زعمــت أنهــا اســتولت علــى ثــالث قــرى فــي المنطقــة 

وزعـــم بينـــي مـــوريس المـــؤرخ . كانـــت إحـــدى القـــرى الـــثالث وأنهـــا مركـــز عربـــي قـــوي
  .ل الهجوم اإلسرائيليالصهيوني أن سكان بشيت نزحوا منها قب

  القرية اليوم
إثنــان : بقــي مــن بيــوت القريــة بعــد تــدميرها علــى يــد الصــهاينة ثالثــة منــازل

ويشــاهد فــي  �منهــا مهجــوران والثالــث مكــون مــن طــابقين تســكنه عائلــة صــهيونية 
ثم . الموقع نبات الصبار وأشجار الجميز والكينا بينما يزرع الصهاينة أراضي القرية

نفي مفتاح ومتيسار وكفار مردخاي :  أرض بشيت سبع مستعمرات هي أقاموا على
م وتسـيما ١٩٥٢م ثم أقـاموا مسـتعمرة وكنـوت ١٩٥٠ومسفاف وقد أقيمت كلها سنة 

م وهكذا أصبح أهل بشيت الجئين في مخيمات قطاع غزة والضفة ١٩٥٤وعسيرت 
  .ديارهمإلى  الغربية واألردن منذ احتالل قريتهم إلى اآلن ينتظرون العودة

                                                 
مصادر صهيونية وصحف أمريكية حول احتالل قرية بشيت بينـي مـوريس المـؤرخ الصـهيوني  )١(

  .م١٩٤٨مايو  ووكالة اسوشيتدبرس
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  قرية زرنوقة

  تحريف لكلمة زرنوق وهو النهر الصغير :اسمها
السـاحلي  )١(تقوم على رقعة مسـتوية مـن السـهل -زرنوقة تتبع قضاء الرملة

. األوسط لفلسطين تصلها طريق فرعي يؤدي إلـى الطريـق العـام المـؤدي إلـى الرملـة
دينــة يافــا حــوالي كيلــو متــر مــن جنوبهــا الغربــي وعــن م ١٢تبعــد عــن الرملــة حــوالي 

  .كيلو متر من جنوبها الشرقي ٢٥
كانت زرنوقة في أواخر القرن التاسـع عشـر مبنيـة مـن الطـوب وبهـا حـدائق 

وهي على شكل شبه منحرف قاعدته الكبرى في الجانب الغربي وقد ازدادت  -كثيرة
زدهــار حركــة العمــران فيهــا فــي أواخــر عهــد االنتــداب البريطــاني لفلســطين بســبب اإل

  قتصادي اال
ومن ومن الجنوب أراضي المغار يحدها من الشمال الغربي أراضي القبيبة 

ويمـر  ٬ومن الجنوب الغربـي أراضـي يبنـا ومن الغرب الجنوب الشرقي أراضي عاقر
مــن غــرب القريــة ليلتقــي مــع وادي الصــرار  اً كيلــو متــر ٢.٥وادي الغرامــة علــى بعــد 

  . ليكونا معا نهر روبين
دونمــــا تســــرب  ٧٥٤٥ )٢(غ مســــاحة أراضــــي زرنوقــــة حــــواليتبلــــ :مســــاحة أراضــــيها

 ٥٠دونما ومتوسط ارتفاعهـا عـن سـطح البحـر حـوالي ١٥٧٨للصهاينة منها حوالي 
  مترا

نســــمة  ٢٧٦١م حــــوالي ١٩٤٨بلــــغ عــــدد ســــكان رزنوقــــة ســــنة : ســــكانها وعائالتهــــا
نســـمة مـــن الالجئـــين وأهـــم عـــائالت ١٦٩٥٤م حـــوالي ١٩٩٨وأصـــبح عـــددهم ســـنة 

  )٣( :زرنوقة هي
  

                                                 
  ٢٢٤كي ال ننسى ص : وليد الخالدي )١(
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير : طينفلسذاكرة  )٢(
  .ومن أهالي زرنوقة ئق النكبة الفلسطينية االلكتروني٬وثاموقع  )٣(
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  مطر  أبو وردة  أبو شنب  الغولة  الحمارنة  الشوربجي)١(
  منصور  أبو حرب  أبو شاويش  القن  البربار  الزنتيت

  مكاوي  أبو حسنين  أبو عيسى  العريني  الرحال  أبو شاربين
  ماضي  أبو دان  أبو سرية  األشقر  النشار  كساب
  محمد  علوان  أبو زينة  الواعدي  الخطيب  الغندور
  شحادة  جابر  أبو حزيمة  اهرالظ  القرناوي  شكشك
  البطة  جبر  أبو محروق  الطايع  عبد العويسي  الشقاقي
  عزارة  جودة  أبو طاحون  التكروري  الغرباوي  العميا
  نمورة  فودة  أبو محالم  الرميلي  الغرابلي  داوود

  سالم  عودة  أبو عمشة  حمام  الزغبي  فصيصة
  الجردلي  خضر  أبو جبل  أبو جبارة  هدبة  القزاز
        عيد  د الدايمعب  األطرش

  "أبو غسان"سعيد محمد عبد / وأحد مخاتيرها هو األستاذ 
  :أعمال السكان

أهـــل القريـــة وأهـــم األعمـــال عنـــدهم بســـبب خصـــوبة  )٢(عمـــاد اقتصـــاد :الزراعـــة -١
أرضــها وتــوفر الميــاه مــن األمطــار الشــتوية ومــن اآلبــار التــي حفرهــا األهــالي لــري 

ات الحبــوب مــن قمــح وشــعير وذرة فــي مســاحة وأهــم المزروعــ: بســاتينهم وبيــاراتهم 
دونمـا والبسـاتين فـي مسـاحة ٢٠٧٠دونما والحمضيات فـي مسـاحة  ٢٢٦٦تقدر ب 
الزيتــــــون واألشــــــجار المثمــــــرة كــــــالتين والعنــــــب : كمــــــا زرع الســــــكان. دونمــــــا ١١٨٩

دونمــا  ٣٧٤وكــان حولهــا حــوالي . والمشــمش والخــوخ واللــوز وجميــع أنــواع الخضــار
  .اعة في شمال وشمال غرب القرية بسبب كثرة اآلبار في المنطقةوتكثر الزر ٬بورًا 

                                                 
   .تم تجميع عائالت زرنوقة من المقابالت الشفوية لبعض األهالي )١(
   .٢٢٤ص كي ال ننسى :وليد الخالدي )٢(
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كاألغنـــــام والمـــــاعز واألبقـــــار والخيـــــل والحميـــــر والـــــدواجن  :تربيـــــة الحيوانـــــات -٢
  .ستفادة منها في العمل والنقل واللحوم واأللبانلإل
كــان فــي القريــة عــدد مــن محــال البقالــة والنجــارة والجــزارة وكــان يقــام فــي القريــة  -٣

  . ينعقد كل يوم سبت من كل أسبوع ُتسّوق فيه البضائع من يافا والرملة واللدسوق 
م بلــغ عــدد طالبهــا ١٩٢٤أنشــئت فــي زرنوقــة مدرســة ابتدائيــة للــذكور ســنة  :التعلــيم
وألحقـت بمدرسـة الـذكور . طالبة ٦٥ومدرسة أخرى للبنات بها  -طالباً  ٢٤٢حوالي 

العمليــة وتربيــة الــدواجن واألرانــب ســت دونمــات يتــدرب فيهــا الطــالب علــى الزراعــة 
  .والنحل

كــــان فــــي زرنوقــــة عيــــادة صــــحية صــــغيرة بينمــــا يــــذهب المرضــــى إلــــى : الصــــحة 
المستشفيات القريبة في يافا أو الرملة أو اللد كما كـانوا يسـتعملون الوصـفات البلديـة 

  .في عالج بعض األمراض البسيطة
فـي : ين في العمـل الـوطني شارك أهل زرنوقة قرى ومدن فلسط :نضال أهل القرية

واشـتركوا  -حتجاجات ضد السـلطات البريطانيـة وضـد الغـزو الصـهيونيالثورات واإل
صطياد القوافل الصـهيونية وفـي نجـدة القـرى التـي في نصب الكمائن على الطرق إل

ولكن بعد تدفق األسلحة والمتطوعين على الصهاينة اختل التوازن . تتعرض للعدوان
   )١(لقريةوقاموا بمهاجمة ا
بنـــي مـــوريس فقـــد تـــم  )٢(اســـتنادا إلـــى مـــا كتبـــه المـــؤرخ الصـــهيوني :احـــتالل زرنوقـــة

 -م على يد لواء جفعاتي في عملية اسـموها عمليـة بـراك٢٧/٥/١٩٤٨احتاللها في 
حـــتالل كثيـــرا مـــن الجـــرائم حيـــث نشـــرت صـــحيفة عـــال وقـــد ارتكـــب الجنـــود أثنـــاء اإل

لتهــا عــن أحــد الجنــود الــذي شــاركوا فــي همشــمار الناطقــة باســم حــزب مبــام رســالة نق
  .حتالل أكّد فيها حدوث هذه الجرائم والمجازرعملية اإل

                                                 
  .وثائق النكبة الفلسطينية اإللكترونيموقع  )١(
  خ الصهيوني بني موريس عن احتالل زرنوقة ما كتبه المؤر  )٢(
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وأطلـــق صـــلية مـــن  )١(أن أحـــد الجنـــود فـــتح بـــاب أحـــد المنـــازل: ويـــذكر أهـــل زرنوقـــة
ثــم أخــذوا أهــل القريــة وصــلبوهم فــي الشــمس  -الرصــاص فقتــل مســنا وامــرأة وطفــالً 
بندقيــة وتـم لهــم ذلــك ثـم طــردوا المــواطنين تجــاه  طـوال النهــار إلــى أن يسـلموا أربعــين

  .يبنا
أن : صـــهيونية  )٢(ونقلـــت صـــحيفة نيويـــورك تـــايمز األمريكيـــة عـــن مصـــادر

  .قريتي زرنوقة والقبيبة احتلتا بعد قتال دام استمر أربع ساعات
وقــال بنــي مــوريس رغــم أن أهــل زرنوقــة كــانوا علــى عالقــة حســن جــوار مــع 

لقريــــــة تعرضــــــت للنهــــــب والتخريــــــب علــــــى يــــــد الجنــــــود البيشــــــوف المجــــــاور إال أن ا
شبه كامل في يونيه  اً والمزارعين المقيمين في المستعمرات المجاورة ثم دمروها تدمير 

  .وتوسع كيبوتس تيلر على حساب أرض زرنوقة�م ١٩٤٨سنة 
أمـــا بقيـــة  �لـــم يبـــق مـــن بيوتهـــا إال بضـــعة منـــازل ســـكنها الصـــهاينة  :القريـــة اليـــوم

ركاما تنبت فيه نباتات الصبار وأشجار التـوت واسـتغل الصـهاينة  منازلها فأصبحت
  .أرضها للزراعة
ــــة  :المســــتعمرات ــــام الصــــهاينة علــــى أرضــــها مســــتعمرة زرنوق م ووصــــلت ١٩٤٨أق

م ثــم توسـعت مسـتعمرة غـان شـلومو التــي ١٨٩٠مشـارف رخوبـت التـي أنشـئت سـنة 
غبتــون التــي  وتوســعت أيضــًا مســتعمرة �م فــي أراضــي القريــة ١٩٢٧أنشــئت ســنة 
م وتــداخلتا ١٩٢٨م ومســتعمرة جفعــت برنيــر التــي أنشــئت ســنة ١٩٣٣أنشــئت ســنة 

  .األخيرتان أيضًا بضواحي رخوبت
وهكذا أصبح أهل زرنوقـة الجئـين فـي مخيمـات قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة 

  .وفي الشتات منذ ذلك اليوم حتى اآلن وهم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
  .الجرائم التي ارتكبها الجنود الصهاينة أثناء احتاللهم القرية حسب رواية أهالي زرنوقة )١(

 صحيفة نيويورك تايمز نقال عن مصادر الجيش الصهيوني  (٢)
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  رـقرية عاق

أو أنهـــا . أنهـــا تحريـــف لكلمـــة عقـــرو الســـامية بمعنـــى استئصـــال: الـــراجح :تســـميتها
  كانت ال تنبت شيئاً 

تقــــع فــــي الســــهل الســــاحلي األوســــط  -عــــاقر إحــــدى قــــرى قضــــاء الرملــــة :موقعهــــا
  . مترًا عن مستوى سطح البحر ٦٠أراضيها حوالي   )١(الفلسطيني وترتفع

لشرق أراضـي قريـة المنصـورة يحدها من الشمال الشرقي أراضي قرية النعاني ومن ا
ومن الغرب أراضي قرية زرنوقة ومن الجنوب الغربي أراضـي المغـار ومـن الجنـوب 

كيلـــو متـــر وعـــن  ٥٧أراضـــي شـــحمة والمغـــار وتبعـــد عـــاقر عـــن شـــمال غـــزة حـــوالي 
كيلو متر وعن جنـوب غـرب الرملـة حـوالي تسـعة كيلـو  ٢٥جنوب شرق يافا حوالي 

  .مترات
بقعــة كانــت تقــوم عليهــا مدينــة أكــرون الرومانيــة والتــي  بنيــت عــاقر علــى :تاريخهــا

أطــالل خربــة المقنــع الواقعــة علــى مســافة كيلــو متــر ونصــف فــي  )٢(كانــت تقــع علــى
  .اتجاه الجنوب الشرقي لقرية عاقر

وكانــت بلــدتهم هــذه محطــة لتجــارة  �كــان ســكانها مــن العنــاقين الكنعــانيين 
  .الكنعانيين والمصريين

إن عـاقر :فـي كتابـه أحسـن التقاسـيم فـي معرفـة األقـاليم قال عنها المقريـزي 
ومياههـا  �قرية قديمة وكبيرة بها جامع كبير وأهلها كرماء يرغبون في عمـل الخيـر 

أبــا جعفــر : نســب إليهــا يــاقوت الحمــوى راوي الحــديث : عذبــة وفــي معجــم البلــدان 
  .محمد بن أحمد العقري الرملي في القرن الرابع الهجري

                                                 
  ٢٣٦كي ال ننسى ص : وليد الخالدي )١(
ويــاقوت الحمــوي فــي معجــم البلــدان  �رفــة األقــاليم المقريــزي فــي كتابــه أحســن التقاســيم فــي مع )٢(

  .م١٨٣٨وعالم التوراة إدوارد روبنسون 
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م ٩٩٠القــرن العاشــر المــيالدي وصــفها المقدســي المتــوفى ســنة وفــي أواخــر 
وهــو الجغرافــي العربــي بأنهــا قريــة كبيــرة بهــا مســجد كبيــر وأن ســكانها يخبــزون نوعــا 

  .من الخبز وأنهم كرام محبون للضيف
زارهـــا عـــالم الكتـــاب المقـــدس : وفـــي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر المـــيالدي 

أنهــا قريــة كبيــرة الحجــم وأن منازلهــا مبنيــة م ووصــفها ب١٨٣٨إدوارد روبنســون ســنة 
ومــع تزايــد حركــة البنــاء فــي أواخــر . بيوتهــا متراصــة �بــالطين واإلســمنت والحجــارة 

نتداب البريطـاني توسـعت القريـة السـيما جهـة الشـمال حـول الطريـق الفرعيـة عهد اإل
  التي تقسم القرية إلى قسمين

لناصــوفية أو النســوفية ويطلــق يجــري فــي جنوبهــا علــى بعــد كيلــو متــر منهــا وادي ا
  عليه وادي المغار ألنه يجري قريبًا من قرية المغار

تربط عـاقر عـدة طـرق فرعيـة بـالقرى المجـاورة وبـالطريق العـام المـؤدي إلـى 
  )١(الرملة كما تربطها طريق معبد باللد والرملة ويافا والقدس وقطرة وشحمة والمغار

لمقنــع فــي جنوبهــا الشــرقي علــى تــل وبهــا توجــد فــي عــاقر خربــة ا :معالمهــا األثريــة
آثــار تتكـــون مـــن أنقـــاض وشـــقف فخـــار وأساســـات جـــدران فـــي ســـاحات واســـعة كـــان 

  . سكانها من العناقين الكنعانيين كما سبق
وبهـــا جـــامع قـــديم وبئـــر قديمـــة وأخـــرى مهجـــورة وحجـــارة طـــواحين ضــــخمة 

عسكريًا على  وأعمدة رخامية وأساسات واضحة لبيوت أثرية كما أنشئ بها مستشفىً 
نتــداب البريطــاني األراضــي كيلــو متــرا مــن شــمال القريــة انتزعــت حكومــة اإل ٢بعــد 

واألعظـم مـن هـذا أنهـا . التي أقامت عليها المطار والمستشفى من أهـل عـاقر بـالقوة
  م  ١٩٤٨سلمتهما بما فيهما للصهاينة عند انسحابها من فلسطين سنة 

                                                 
وما ذكره المقدسي الجغرافي  ٢٣٦٬كي ال ننسى ص: وليد الخالدي نفس المصدر السابق )١(

  .م عن قرية عاقر١٨٣٨وعالم الكتاب المقدس إدوارد روبنسون  -العربي
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دونمــا تســرب منهــا  ١٥٨٢٥حــوالي  بلغــت مســاحة أراضــي عــاقر :مســاحة أراضــيها
  دونما  ٣٢٢٢للصهاينة حوالي 

نسـمة وبلـغ عـددهم  ٢٨٧٧ )١(م حـوالي ١٩٤٨بلغ عدد سـكان عـاقر سـنة  :السكان
  نسمة  ١٧٦٦٧م حوالي ١٩٩٨سنة 

 -أبــو عــامر-األطــرش -غنــيم -أبــو رحمــة-مطــر -صــيدم-موســى :عائالتهــاوأهــم 
أبــو -الســعداوي-)العيســة-اهللا عطــا �ملحــم (اللحــام -بكيــر -الشــقفة -دعســة-والــي
  .جاد الحق -نار

-والثكنـة فـي الشـمال -البلـدة القديمـة: وتقسم عاقر إلى أربعة أقسام أو حارات هي 
وقــد توســعت فــي . والعمــارة فــي الجنــوب الغربــي علــى طريــق يافــا�والحــارة الشــرقية 

 ١٥٠-٦٠العمـــران فـــي جميـــع الجهـــات ال ســـيما فـــي الشـــمال وزادت مســـاحتها مـــن 
  . مادون

  )٢(بتدائيتان للبنين والبناتإأنشئ بها مدرستان  :التعليم
  أقيمت بالقرية عيادة صحية: ومن الناحية الصحية

  وبها مسجد -تتميز عاقر بكثرة آبار المياه في القرية وحولها :مرافقها العامة
  :أعمال السكان

 قتصـــادهم لخصـــوبةإالزراعـــة هـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم الســـكان وهـــي عمـــاد  -١
األرض واتساعها وتوفر المياه من األمطار الشتوية ومن اآلبـار الكثيـرة التـي حفرهـا 

دونمـا  ٨٩٦٨الحبوب من قمح وشـعير وذرة فـي مسـاحة : األهالي وأهم المزروعات
دونمـا كمــا  ٩١٤والبســاتين فـي مسـاحة  -دونمـا ١٣٠٠والحمضـيات فـي مسـاحة  �

والخـوخ والخضـار بأنواعهـا وكـانوا  يزرع في أراضيها الموز والعنب والتين والمشمش
  . نتاجهم من الحمضيات إلى الخارج عن طريق ميناء يافاإيصدرون 

                                                 
  .م١٩٩٨تحرير الفلسطينية سنة إصدار منظمة ال � فلسطينذاكرة  )١(
  .٢٣٦ص مصدر سبق ذكره )٢(
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  كاألغنام والماعز والخيول واألبقار والدواجن: تربية الحيوانات -٢
فــي محــال للبقالــة أو الجــزارة أو : عمــل بعــض الســكان بــبعض الحــرف األخــرى -٣

  .نجليزيفي معسكرات الجيش اإلالبناء أو نقل المحاصيل أو غيرها أو 
نضــــمام للعمـــل الـــوطني وفــــي لــــم يـــدخر أهـــل عــــاقر وســـعا فـــي اإل :احـــتالل عـــاقر

الكمــائن للقوافـل الصــهيونية واإلشـتراك فــي المعـارك وٕارســال النجـدات غيــر  )١(نصـب
أن عاقر كانت أولى القرى التي استولى عليهـا لـواء جفعـاتي كجـزء مـن خطـة دالـت 

لــق هــذا اللــواء مــن مســتعمرة رخوبــت جنوبــا وتمكــن مــن م حيــث انط٦/٥/١٩٤٨فــي 
تطويقهــا رغــم مقاومــة أهلهــا وشــارك فــي عمليــة التطويــق قــوات الهاجانــاة والتــي قــدر 
عددها حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز األمريكيـة بأربعمائـة مقاتـل ثـم طلبـوا 

أن ســكان  ســتخباراتواعتقــد ضــباط اإل. مــن ســكان القريــة أن يســلموا أســلحتهم إلــيهم
القرية يحتفظون ببعض األسلحة لذلك أخذ جنود جفعـاتي ثمانيـة رهـائن مـن السـكان 

  . طالق سراحھم بعد تسلیم بقیة األسلحةووعدوا بإ

نســحب بعــد ذلــك اســتجابة لتــدخل إأن اللــواء  صــهيونيوزعــم بنــي مــوريس ال
  .وهذا إدعاء كاذب البريطانيين

كـانوا فـي محنـة اسـتمرت سـت وجاء في صـحيفة تـايمز السـابقة أن السـكان 
ولعــل هــذا .شــخص تقريبــا فــروا مــن القريــة نتيجــة ذلــك ٣٠٠٠ســاعات ونصــف وأن 

  العدد يشمل عددا من الالجئين الفارين من القرى المجاورة 
عــادت وحــدة الهاجانــاه الحــتالل القريــة بعــد فــرار معظــم ســكانها  :وفــي اليــوم الثــاني

  إلى قريتي يبنا والمغار المجاورتين

                                                 
التي صدرت في مايو  صحيفة نيويورك تايمز األمريكية ٬التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية )١(

  .م١٩٤٨
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فــي غضــون أســابيع قليلــة طــرد اإلســرائيليون أكثــر مــن  )١(أنــه:"بنــي مــوريس  وكتــب
ثالثـــين شخصـــا بقـــوا فـــي القريـــة ممـــا أدى إلـــى احتجـــاج فـــي صـــفوف حـــزب العمـــال 

  ."الموحد اإلسرائيلي مبام
  :القرية اليوم

ال زال في القرية بعض البيوت الصغيرة تقيم فيها بعـض األسـر الصـهيونية 
ويكثـر فـي الموقـع . وا بيوت القرية ومرافقها وطمسوا معالمهـاوكان الصهاينة قد دمر 
أمــا األراضــي المحيطــة بموقــع القريــة فقــد والنباتــات الشــوكية  شــجر الســرو والجميــز

  .استغلها الصهاينة للزراعة
وهكــذا عــاش أهــل عــاقر مشــردين الجئــين فــي المخيمــات وفــي الشــتات فــي 

ر مـن بـالد العـالم منـذ احتاللهـا إلـى قطاع غزة وفي الضفة الغربية واألردن وفي كثي
  .  اليوم ينتظرون العودة إلى ديارهم

                                                 
  بني موريس المؤرخ الصهيوني )١(
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  قرية القبيبة

   )١(وترجع التسمية للداللة على المنطقة المرتفعة -تصغير لكلمة القبة :القبيبة
تقع القبيبة ضمن لواء الرملة على الطريق العـام الممتـد علـى سـاحل البحـر  :الموقع

ين يحــدها مــن الجنــوب أراضــي يبنــا ومــن الشــمال أراضــي المتوســط شــرق النبــي روبــ
 -وادي حنين ومن الجنوب الشرقي أراضي زرنوقة ومن الغرب أراضي وادي روبين

   .كيلو مترا ٢٥وتقع أيضًا جنوب شرق مدينة يافا وتبعد عنها حوالي 
موقــع القريــة يعتبــر موقعــا أثريــا يحتــوي علــى مغــر وكتابــات علــى  :المواقــع األثريــة

  :ر الموجود على جانب الطريق وأهم المواقع األثرية األخرى فهيالصخ
متـــرا فـــوق مســـتوى ســـطح  ٢٣٥فـــي جنـــوب القريـــة ويرتفـــع حـــوالي : تـــل الـــدوير -١

البحر وكانت تقوم عليه مدينة لخـيش التـي يعـود تاريخهـا إلـى العصـر المعـدني 
وقــد حّصــنها الهكســوس . ســنة وكانــت قــديما حصــنًا هامــاً  ٦٠٠٠منــذ أكثــر مــن 

وقــد عثــر فــي التــل علــى خنجــر منقــوش ٬ أقــاموا فيهــا حظــائر للخيــل والعربــاتو 
 .وٕابريق وكأس ومعبد مصري ُبني أيام امنحتب الثالث

لخيش وقتلوا سـكانها ونهبـوا  )٢(ولما أغار اليهود على فلسطين قاموا بتدمير
ثـــم حاصـــرها األشـــوريين بقيـــادة ســـنحاريب بعـــد إعـــادة . مـــا فيهـــا مـــن نفـــائس وأمـــوال

يرها حيث ظهـر فـي قصـره فـي مدينـة نينـوى نقـوش تظهـر جنـوده وهـم يهـاجمون تعم
  .المدينة ويأخذون أهلها للسبي

ثـم عـادت . ثم حاصـرها نبوخـذ ناصـر البـابلي وأمـر بتـدميرها وسـبي سـكانها
لخـــيش ونهضـــت فـــي العصـــر الرومـــاني وقـــد اكتشـــف فـــي تـــل الـــدوير أنقـــاض بقايـــا 

  . وطرق قديمة حصن وأسوار مدينة ومباني وبوابة خندق

                                                 
  .٢٤٣كي ال ننسى ص : وليد الخالدي )١(
  .٥٩٧م ص ٢٠٠٢ط  ٤بالدنا فلسطين ج: مصطفى الدباغ )٢(
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بها جـدران مهدمـة كانـت مبنيـة مـن الـدبش  )١( ):جنوب تل الدوير(خربة النوير  -٢
 .وأساسات وحظائر وتسمى هذه الخربة خربة أم السويداء

مترا عن سطح البحر وبهـا أساسـات  ٢٥٣شمال القبيبة وترتفع : خربة أم طلعة -٣
 وصهاريج ومغر 

 .من الحجارة وأساسات ومغرخربة السقيفة شمال شرق القرية وبها أكوام  -٤

 بها أساسات وأكوام من الحجارة: في الشمال الشرقي للقرية : خربة بيرم -٥

 بها أساسات وأكوام من الحجارة: في جنوب شرقي القرية: خربة قرقرة -٦

 بها آثار وأنقاض ومغر: جنوب القرية : خربة حوض الرومية  -٧

 شمال القرية: خربة الغبية -٨

القبيبــــة وبهــــا أساســــات مــــن حجــــارة مربعــــة ق جنــــوب شــــر تقــــع : خربــــة الشــــقاق -٩
 وأحواض خمر وصهاريج 

 مترا فوق مستوى سطح البحر ٢٩٨خربة فارة وترتفع  - ١٠

متـــرا عـــن مســـتوى ســـطح  ٣٠٠خربـــة الجيـــو فـــي شـــمال شـــرق القريـــة وترتفـــع  - ١١
 البحر وبها أساسات وأكوام من الحجارة 

 خربة الخروع في شمال غرب القرية وبها أساسات وصهاريج  - ١٢

ــــة الخــــروع وترتفــــع خربــــة  - ١٣ ــــرا وبهــــا أساســــات  ٢٠٠مــــرة الســــيل غــــرب خرب مت
 وصهاريج ومغر

 ٤٦٠دونمــا منهــا  ١٢٥٠٠تبلــغ مســاحة أراضــيها حــوالي  :مســاحة أراضــي القبيبــة
  .دونما ١٣٠٠وتسرب للصهاينة حوالي ٬ واألودية )٢(دونما للطرق

إلـى  نسـمة باإلضـافة ١٩٩٥م حـوالي  ١٩٤٨بلغ عدد سـكان القبيبـة سـنة  :سكانها
وبلــغ عــددهم ســنة . نســمة مــن البــدو الــذين اســتقروا بــالقرب مــن القريــة  ٨٧٧حـوالي 
  نسمة ١٢٢٥٣نسمة حوالي  ١٩٩٨

                                                 
  .ئق النكبة الفلسطينية االلكترونيوثاموقع  )١(
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة  )٢(
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أبـو  -البلبيسـي-عبـد المحسـن-الحمايـدة -دواس-الخطيـب�شـاهين : وأهم العـائالت
-المـــزين-المزرعـــاوي-الحمـــالوي-العـــزي-أبـــو طاقيـــة-الجـــديلي �الخيـــاط  �شـــبانة 
-أبـــو زور-أبـــو النجـــار-عطيـــة�عبـــد اهللا  -بركـــات -ســـلطان أبـــو-الـــدربي-الـــدبش

-العــزام-السيســي-الجزمــي-الحفنــاوي -الــرزي-أبــو ضــاحي-أبــو الــروس-المصــري
شــيخ -أبــو حطــب-القيشــاوي -مــروح-الحمامــدة-أبــو حميــد-ســطرية القبيبــة-الســكاك

  .العيد
  )١(السيد أحمد شفيق الخطيب: ومن مشاهير هذه القرية 

استقرت فـي القريـة ألسـباب اجتماعيـة أو اقتصـادية كثير من هذه العائالت 
معظمهم فالحون وبعضهم متحضرون أمـا باديـة القريـة فهـم عـرب السـطرية وكانـت 

  العالقات بين أبناء هذه العائالت عالقات طيبة ملؤها المحبة والتعاون 
م  ١٩٤٥م وأصـبحت سـنة  ١٩٢١تأسست فـي القبيبـة مدرسـة ابتدائيـة سـنة :التعليم
ــ طالــب يعلمهــم عشــرة معلمــين تــدفع  ٤٠٠بلــغ عــدد طالبهــا حــوالي ٬ة كاملــة ابتدائي

 ١٢وقــد أقيمــت المدرســة علــى مســاحة . اللجنــة المحليــة للقريــة معاشــات ثالثــة مــنهم
وبهـــا مكتبـــة  -دونمـــا يتـــدرب الطـــالب فـــي قســـم مـــن أراضـــيها علـــى الزراعـــة العمليـــة

يعرفــون القــراءة رجــل  ٥٠٠كتــاب لــذلك كــان فــي القريــة حــوالي  ٤٠٠ضــمت حــوالي 
  .والكتابة

  :أعمال السكان
قتصـــادهم بســـبب إلمعظـــم أهـــل القريـــة وعمـــاد  )٢(هـــي العمـــل الـــرئيس: الزراعـــة -١

: خصــوبة أرضــها وتــوفر الميــاه مــن األمطــار الشــتوية ومــن اآلبــار وأهــم المزروعــات
الحبــوب مــن قمــح وشــعير وذرة والحمضــيات بلغــت مســاحة بيــارات الحمضــيات فيهــا 

كــالتين والعنــب والخــوخ والمشــمش والزيتــون : دونمــا وأشــجار الفواكــه ٦٥٠٠حــوالي 

                                                 
  .م١٩٢٨مواليد سنة " أبو عارف"مقابلة مع الحاج محمد الجديلي  �من التاريخ الشفوي  )١(
  .٢٤٣كي ال ننسى ص: وليد الخالدي مصدر سبق ذكره )٢(
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وجميــع أنــواع الخضــار وكــانوا يصــدرون إنتــاجهم مــن الحمضــيات إلــى الخــارج عــن 
  .طريق ميناء يافا

كاألغنام والماعز واألبقار والخيول والبغال والحميـر والـدواجن : تربية الحيوانات -٢
  .والنقل واأللبان واللحوم وغيرها عمليات الزراعةستفادة منها في لإل
عمل بعض السكان في بعـض الحـرف األخـرى فـي محـال البقالـة أو النجـارة أو  -٣

  وفي معسكرات الجيش اإلنجليزيأالحدادة وعمل بعضهم في البيارات 
  )١(نضال أهل القبيبة

فـي  )٢(واشتركت٬ كنت شابا أناضل مع الثوار(: يقول الحاج محمد الجديلي
ن وزرع األلغام في طريق القوافل الصهيونية وفي المعارك التي تحدث نصب الكمائ
وعنـدما يشــتد بهـم الضــيق يسـتنجدون بــالقوات البريطانيـة التــي تهــب  -مـع الصــهاينة

 �فنتراجع أمـام اإلنجليـز ألن أسـلحتنا قديمـة وضـعيفة بالنسـبة ألسـلحتهم . لنجدتهم 
ثــم يجمعــون النــاس -عــًا للتجــوالوبعــدها تقــوم هــذه القــوات بتطويــق القريــة وتفــرض من

فــي ســاحة واســعة ويقومــون باعتقــال الثــوار ونســف بيــوتهم بمســاعدة بعــض العمــالء 
 ١٩٤٥وكانوا يحكمون عليهم أحكاما قاسية كالمؤبد أو النفي أو اإلعـدام وفـي سـنة 

فقـام اإلنجليـز بنسـف ٬م كـان مـن عـادة المناضـلين التجمـع حـول بئـر الميـاه والبركـة 
وكــانوا يضــعون عالمــات علــى الــدور التــي يريــدون  -كــة كمــا نســفوا بيتنــاالبئــر والبر 

  .)نسفها
ة ترلَّــبــأن يضــعوهم فــي الُّ : وهنــاك عــادة أخــرى اتبعهــا االنجليــز ضــد الثــوار

التي تسبق القطار حتى إذا كان تحت سكة الحديد لغما كـان قـد وضـعه الثـوار فإنـه 
  .ينفجر فيهم ويموتوا

                                                 
  .الحاج محمد الجديلي من التاريخ الشفوي: سابق نفس المصدر ال  (١)
  .من التاريخ الشفوي: نفس المصدر السابق   (٢)
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ـــر م ق ١٩٤٨احتاللهـــا وفـــي ســـنة  امـــت العصـــابات الصـــهيونية بهجـــوم كبي
/ علــى القبيبــة ففــر الســكان إلــى يبنــا ولمــا هاجموهــا هربنــا إلــى اســدود ويقــول الســيد

وأثنـاء وجودنـا فـي اسـدود جـاء الصـهانية مـن البحـر ونزلـوا (: الحاج محمد الجديلي 
ودارت معركــة كبيــرة قتــل فيهــا عــدد مــن �إلــى الشــاطئ فتنــادى النــاس إلــى الجهــاد 

وبعد أيام أعادوا الهجوم على اسدود أثناء وجـود الجـيش المصـري فيهـا  �اينة الصه
انطالقـا مـن مسـتعمرات نتسـبونا وريشـون ورخوبـت والهجـوم علـى والمجـدل ولألسـف 
لـــم يقـــم هـــذا الجـــيش بنجـــدة األهـــالي بـــل أخـــذ ســـالحهم وتـــركهم عـــزال ممـــا أدى إلـــى 

حتـى انسـحب الجـيش المصـري  )١(نزوحهم من أسدود وبقينا فيها حوالي أربعة أشهر
  .)منها إلى غزة ونحن نسير وراءه

أنه بعد نجاحهم في المرحلتين األولـى والثانيـة : وتقول المصادر الصهيونية
من عملية يوآف الحتالل المزيد من األراضي قامت قواتهم باحتالل القبيبة بالتزامن 

ي أو لــواء هرئيــل مــع ارتكــابهم مذبحــة الدوايمــة علــى أيــدي وحــدات مــن لــواء جفعــات
  .على األرجح

: وكـان المــؤرخ الصـهيوني متناقضــا فــي موضـوع خــروج السـكان مــن قــريتهم
وتـارة يقـول أنهـم فـروا نتيجـة هجـوم �فتارة يقول أن سكانها فروا ذعـرا قبيـل احتاللهـا 

  مسلح على القرية
م وهدموا بيوتهـا وبنـوا علـى أنقاضـها  ٢٧/٥/١٩٤٨وتم احتالل القبيبة في 

  م وكفار غقيرول ١٩٤٨كفار هناجيد وغيئاليا : تمستعمرا
وهكذا أصبح أهل قرية القبيبة الجئين مشردين منذ ذلك التـاريخ حتـى اليـوم 
فــي مخيمــات ومــدن قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة واألردن وفــي كثيــر مــن بــالد العــالم 

  .ينتظرون العودة إلى ديارهم مهما طال الزمن بإذن اهللا

                                                 
ومصـــادر القـــوات الصـــهيونية حـــول احـــتالل قريـــة  -المـــؤرخ بنـــي مـــوريس: مصـــادر صـــهيونية  (١)

  القبيبة
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  قرية قطرة

 )١(اسـم قطـرة مـأخوذًا مــن اسـم بلـدة تسـمى جـديروت أو جــديرونربمـا يكـون 

وقطرة الحديثة تقع على هذا الموقع وهناك  ٬الكنعانية وتعنى في لغتهم حظائر الغنم
رأي آخر قريب منـه أنهـا أقيمـت علـى بقعـة تقـع عليهـا قريـة بعلـة بمعنـى السـيدة فـي 

رفـت باسـم كـدرون ثـم عرفـت اللغة الكنعانية أو اإلله األعظم وفي العهد الروماني ع
  .في العصور المتأخرة باسم قطرة إسالم تمييزا لها عن قطرة يهود

أصـبحت تابعـة منـذ  � )٢(تقع قطرة في السهل السـاحلي الفلسـطيني األوسـط
  .الثالثينات من القرن العشرين لقضاء الرملة

يحدها من الغرب أراضي بشيت وتبعد عنها حوالي أربعة كيلو مترات ومـن 
ومــن ) قضــاء غــزة(رق أراضــي شــحمة ومــن الجنــوب أراضــي المســمية وياصــور الشــ

الشمال أراضي المغار وتبعـد عنهـا حـوالي ثالثـة كيلـو متـرات ومـن الجنـوب الشـرقي 
وفــــي جنوبهــــا مســــتعمرة صــــهيونية اســــمها جــــديرة أقامهــــا الصــــهاينة . قريــــة المخيــــزن

ن قطــــرة وادي م ويجـــري إلـــى الشـــمال مـــ١٨٨٤الـــروس أيـــام الحكـــم العثمـــاني ســـنة 
  الصرار على بعد حوالي كيلو متر

 ١٥كيلــو متــرا وعــن الرملــة حــوالي  ٣١وتبعــد قطــرة عــن مدينــة يافــا حــوالي 
كيلو مترا ومما زاد مـن أهميتهـا وقوعهـا علـى طريـق  ٥٢كيلو مترا وعن غزة حوالي 

  )٣(يافا الساحلي المعبد�غزة 
إلـى ابنـة خمارويـة وفي العهد اإلسالمي أطلق عليها اسم قطر الندى نسـبة 

م  ٨٦٤حــاكم مصــر التــي يقــال أنهــا مــرت مــن قطــرة وهــي فــي الطريــق إلــى بغــداد 

                                                 
  ٢٤٦كي ال ننسى ص : وليد الخالدي  (١)
  حميدة من أهالي قطرةمقابلة مع السيد محمد . من التاريخ الشفوي  (٢)
  .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير الفلسطينية  � فلسطينذاكرة   (٣)
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وظل اسمها هكذا حتى سكنها الشيخ سالم وأخيه عبد الرحمن وهو من أحفاد الشيخ 
الذي يعود بنسبه إلـى اإلمـام الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب (عبد القادر الجيالني 

القادريـة الصـوفية وقـد ذاع صـيته بـين أهـالي القـرى مؤسس الطريقـة ) كرم اهللا وجهه
المجــاورة وأطلقـــوا عليـــه لقــب الشـــيخ القطـــراوي نســبة إلـــى المكـــان الــذي أقـــام فيـــه ثـــم 

  .تحول اسم القرية إلى قطرة
وتذكر عائلة القطراوي أنهم نزلوا هذه القرية منـذ الفتوحـات اإلسـالمية وأنهـم 

وقــد انتقــل بعضــًا  �أشــجار الفواكــه يمتلكــون أراضــي واســعة مزروعــة بالحمضــيات و 
ـــة إلـــى قريـــة ســـريس قضـــاء القـــدس وكفـــار ســـابا كانـــت قطـــرة . مـــن أفـــراد هـــذه العائل

مستطيلة الشـكل منازلهـا مبنيـة بـالطوب واإلسـمنت يتوسـطها مسـجد وبضـعة متـاجر 
  . ثم اتسعت نحو الجنوب الشرقي

األراضــي دونمــا عــدا  ٧٨٥٣بلغــت مســاحة أراضــي قطــرة حــوالي  :مســاحة أراضــيها
 ٢٥٠٨التـي امتلكهـا األفنديـة وبــاعوا منهـا مسـاحات واســعة للصـهاينة تقـدر بحــوالي 

  دونمات
علــى تــل بــه أنقــاض وأساســات مــن الــدبش   )١(تحتــوي أرض قطــرة :المعــالم األثريــة

النبـي "وفي شمالها الغربي مكان يعرف باسم . وآثار أرضيات مرصوفة بالفسيفساء 
كمــا يوجــد فــي القريــة تــل . بئــر وشــقف مــن الفخــاربــه أساســات وصــهاريج و " عرفــات

  .يعرف باسم تل الغول وبه أيضًا آثار وأنقاض
نســمة كلهــم عــرب  ١٤٠٠م حــوالي  ١٩٤٨بلــغ عــدد الســكان قطــرة ســنة  :الســكان

  .نسمة ٨٦٢٠ م ١٩٩٨مسلمون وبلغ عددهم سنة 

                                                 
  .م١٩٩٨منظمة التحرير : فلسطيننفس المصدر السابق٬ ذاكرة   (١)
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  :وأهم عائالتها
-الهربــاوي -طرأبــو خــا-حســن-كراجــة-أبــو مهــدي-دراهــم-ريــان -عائلــة القطــراوي

-أبـو جمـاع-الخطيـب�بـدوان-نصر-الشريف-حميدة�عليان سالمة -فنونة حمدان
خطـاب أبـو  -أبـو رزقـة-أبو نـاجع-الشامي -إسماعيل -أبو عمار-العيسوي�علي 
  سعدون-العثماني-فارس

  .وكان المختار من آل كراجة
 لمعظـــم أهـــل قطـــرة وهـــي عمـــاد  )١(الزراعـــة هـــي العمـــل الرئيســـي :أعمـــال الســـكان

إقتصادهم بسبب خصوبة أرضـها وتـوفر الميـاه مـن األمطـار الشـتوية واآلبـار فكـانوا 
دونمـــــــا  ٤٣٢٠يزرعـــــــون الحبـــــــوب مـــــــن قمـــــــح وشـــــــعير وذرة فـــــــي مســـــــاحة تقـــــــارب 

دونمـا كمـا زرعـوا  ٢٢٥دونمـا والبسـاتين فـي مسـاحة  ٣٩١والحمضيات في مساحة 
وكــان فيهــا حــوالي -التــين والزيتــون والخــوخ والمشــمش واللــوز وجميــع أنــواع الخضــار

  .دونما بوراً  ٣٩٢
عمـــل بعـــض الســـكان بتربيـــة الحيوانـــات كاألغنـــام والمـــاعز واألبقـــار الخيـــل 
والجمـال والحميــر كمــا عمـل بعــض العمــال فــي معسـكرات الجــيش االنجليــزي أو فــي 

  وكانوا يصدرون انتاجهم من البرتقال عن طريق ميناء يافا . بيارات البرتقال
م وبلـــغ عـــدد طالبهـــا ســـنة  ١٩٢٣رة مدرســـة ابتدائيـــة ســـنة أنشـــئت فـــي قطــ :التعلـــيم
طالبــا وكانــت هــذه المدرســة مختلطــة فكــان يــدرس فيهــا أيضــا  ٣١م حــوالي  ١٩٤٥

  .ثماني بنات
  )٢( :محمد حميدة من أهالي قطرة/ يقول السيد  :نضال أهل قطرة

                                                 
وتم تجميع عائالت قطرة من المقابالت  ئق النكبة الفلسطينية االلكتروني٬وثاموقع   (١)

  .الشخصية
  كبة من التاريخ الشفوي مصدر سبق ذكرهشاهد على الن/ محمد حميدة  (٢)
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كانـــت قطـــرة مثـــل بـــاقي قـــرى ومـــدن فلســـطين تستشـــعر الخطـــر الـــداهم مـــن الحركـــة 
ونية وترى مخططـات بريطانيـا المحتلـة مـن تمليـك الصـهاينة ألرض فلسـطين الصهي

ســتعدادات خصوصـــا بعـــد حــدوث كثيـــر مـــن وبـــدأت اإل-وزيــادة هجـــرتهم إلــى بالدنـــا
المناوشــات مــع الصــهاينة واإلنجليــز فــي مختلــف أنحــاء الــبالد فشــكل شــباب القريــة 

وقــد شــارك هــذا . فصــيال مناضــال مــن عشــرين شــابا برئاســة عبــد الحفــيظ القطــراوي
م وقام أهل قطرة بشراء السالح من ١٩٤٨سنة و  ٬م١٩٤٧الفصيل في أحداث سنة 

 .حسن عرفات إسماعيل/ ذهب نسائهم وكلف بهذا األمر السيد

وقـــام المناضـــلون بقطـــع أســـالك التليفونـــات والكهربـــاء التـــي تـــأتي إلـــى معســـكرات 
على إحـراق هـذه المعسـكرات  نجليزي أو إلى المستعمرات الصهيونية بل والعملالجيش اإل

  .وٕاتالف المزروعات الصهيونية
شتراك فـي المعـارك وقاموا أيضًا بنصب الكمائن إلصطياد القوافل الصهيونية واإل

التي تنشب بعد ذلك مثل الكمين الذي أقاموه على طريق المغار ضد قافلة صهيونية تمر 
ي المعــارك التــي تحــدث حــول كمــا كــانوا يشــتركون فــ. بالمكــان وأوقعــوا بهــا خســائر كبيــرة

القـــرى األخـــرى كالمعركـــة التـــي حـــدثت عنـــد بشـــيت حيـــث نصـــبوا كمينـــا لقافلـــة صـــهيونية 
مســلحة ودارت معركــة كبيــرة معهــم قتــل وجــرح فيهــا كثيــر مــن الصــهاينة ثــم وصــلت إلــيهم 

وقـــاموا بقصـــف القريـــة ممـــا أدى إلـــى استشـــهاد عـــدد مـــن . نجـــدة اشـــتبك معهـــا المناضـــلون
م وكانت معركة حاميـة قتـل  ١٩٤٨م القائد عبد الحفيظ القطراوي في مايو المواطنين منه

   )١(فيها كثير من الصهاينة
وبيت دراس ضمن الخطة التي أعدها جنود  وكانت عاقر وقطرة وبشيت والمغار 

حضر مختار مستعمرة جـديرة  ١٣/٥/٤٨ففي " دالت نخشون"الهاجاناه الحتاللها أسموها 
ختار عرفات حسن إسماعيل أن يسلم األهالي أسـلحتهم ألن قـوات المجاورة وطلب من الم
  .الهاجاناه ستحتل القرية

                                                 
  .الحاج محمد حميدة من التاريخ الشفوي: نفس المصدر السابق  (١)
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وقد استشار المختار وجهاء القرية وكان رأي الجميع أنهم ال يستطيعون المقاومـة 
ألنهم يعرفون مدى قـوة أسـلحة الصـهاينة ورأوا كيـف أن بريطانيـا انسـحبت مـن معسـكراتها 

سلحتها ومن ناحية أخرى كـان للمـذابح التـي قـام بهـا العـدو فـي وسلمتها للصهاينة بكامل أ
ديــر ياســين ويافــا وحيفــا أثرهــا البــالغ علــى نفســية المــواطنين غيــر أن المناضــلين  رفضــوا 

  ".كما سبق"تسليم أسلحتهم وخرجوا بها حيث اشتركوا في معركة بشيت التي كانت دائرة 
العديــد مــن المصــفحات الصــهيونية وأخــذ احتــل الصــهاينة القريــة ورابطــت فيهــا  :احتاللهــا

اضــطروا فالجنــود يطلقــون النــار بصــورة عشــوائية ممــا أدى إلــى إثــارة الرعــب بــين األهــالي 
إلى الخروج مـن بلـدهم حـاملين معهـم مـا يسـتطيعون حملـه وكـان وقتهـا القمـح فـي األرض 

أســبوع أو لــم يحصــد وِأشــجار الفاكهــة محملــة بالثمــار واتجهــوا جنوبــا لعلهــم يعــودون بعــد 
اســبوعين خصوصــا بعــد مــا ســمعوا أن الجيــوش العربيــة ســتدخل فلســطين وتحررهــا ولكــن 

وفــي . ذلــك لــم يحــدث فمــنهم مــن ذهــب إلــى غــزة ومــنهم مــن ذهــب إلــى الخليــل أو الضــفة
معــتقال مــن قطــرة إلــى نقطــة عــين حصــب وطلبــوا مــنهم  ١٢٠نقــل الصــهاينة  ٣١/٥/٤٨
  .تل الكثيرتجاه شرقا وأطلقوا عليهم الرصاص فقاإل

وجاء في صحيفة فلسطين خبـر اعتـداء الصـهانية علـى عمـال عـرب وقتلـوا مـنهم 
إن فرقـة الهاجانـاه احتلـت  )١(خمسة أما صـحيفة نيويـورك تـايمز فقـد أوردت خبـرا تقـول فيـه

  .م بعد أن أخاله البريطانيون ١٧/٤/١٩٤٨مركز الشرطة في قطرة في 
ات مـن لـواء جفعـاتي طوقـت القريـة ويقول المؤرخ الصهيوني بني موريس أن وحد

م وطلبت من السـكان تسـليم أسـلحتهم ولمـا حـاول عشـرات المسـلحين أن  ٦/٥/١٩٤٨في 
ثم سلم عدد من السكان عدة بنادق إلـى جنـود .  قوات الهاجاناه يخرجوا من القرية منعتهم

ين النــار ولمــا أطلــق أحــد المســلح. اللــواء الــذين دخلــوا القريــة وأخــذ الجنــود ينبهــون البيــوت

                                                 
بنـي : ايمز األمريكيـة والمـؤرخ الصـهيونيمصـادر صـهيونية باإلضـافة إلـى صـحيفة نيويـورك تـ  (١)

  .م١٩٤٨مايو  موريس وصحيفة فلسطين عن احتالل القرية
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وقتــل جنــديًا صــهيونيًا اعتقــل الجنــود عــددًا مــن ســكان القريــة ثــم قــاموا بإرهــاب أهــل القريــة 
  .لحملهم على الفرار بل أمروهم بمغادرة القرية

لم يبق من بيوت القرية بعد أن دمروها سوى مبنـى المدرسـة وبضـعة منـازل  :القرية اليوم
عـــددا مـــن أشـــجار النخيـــل والحشـــائش مهجـــورة٬ ويوجـــد فـــي موقـــع القريـــة نبـــات الصـــبار و 

  .البرية
وأنشأ الصهاينة على أرضها مسـتعمرة جـديرة فـي جنـوب القريـة ومسـتعمرة كـدرول 

  .م١٩٤٨
وهكــذا أصــبح أهــل قطــرة الجئــين مشــردين منــذ احتاللهــا إلــى اليــوم فــي مخيمــات 

 . قطاع غزة والضفة الغربية ينتظرون العودة إلى ديارهم
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  قرية المغار

  االسم ربما لكثرة المغر أو المغارات فيها سميت بهذا 
م وأصـبحت تابعـة لقضـاء الرملـة بعـد ١٩٣٣كانت المغار تتبع لـواء غـزة حتـى سـنة 

  هذا التاريخ 
  تقع هذه القرية على تله كانت تعرف قديمًا باسم تل بعلة :الموقع

ومـــن  )١(يحـــدها مـــن الشـــرق أراضـــي قريـــة شـــحمة ومـــن الجنـــوب أراضـــي قريـــة قطـــرة
   .ومن الشمال أرضي زرنوقة وعاقروبشيت الغرب أراضي يبنا و  الشمال

كيلو متر جنوب غرب الرملة ـ على الطريق العام الذي  ١٢وتقع على بعد 
قطــره وعــاقر : يصــل بــين غــزة والرملــة ويمــر بالقريــة طــرق غيــر معبــدة تربطهــا بقــرى

  .وشحمة وبشيت ويبنا وزرنوقة
ث دارت بيـنهم بقيـادة أدونـى صـادق ا القديم إلى الكنعانيين حيـهيرجع تاريخ

فـي العهـد القـديم  )٢(وبين اليهود بقيادة يوشع معركة انتصر فيها اليهود كما جاء في
رفـت وعُ . وأسروا صادق وأربعة ملوك متحالفين معه وقتلوهم ورمـوا جثـثهم فـي مغـارة

وجــاء فــي كتــب التــاريخ أنــه ســكنها فــي صــدر اإلســالم . أيــام الرومــان باســم ســدرون
وكانــت ) كــانوا يــدينون باإلســالم(لــة لخــم مــن نســل مالــك بــن الحــارث مــن كهــالن قبي

هذه القبيلة موضع احترام بين القبائل وذكرها ياقوت الحموي في معجـم البلـدان أنهـا 
أعمــال الرملــة وينســب إليهــا الفقيــه والمحــدث أبــو الحســن محمــد بــن فــرج  مــن كانــت

  . يالمغاري والذي ولد في القرن الثامن الميالد
وشــهدت القريــة معركــة كبيــرة بــين العثمــانيين واإلنجليــز فــي الحــرب العالميــة 

  . األولى وكانت الغلبة فيها للعثمانيين إال أنهم انسحبوا منها بعد ذلك

                                                 
 ٥٩٠صفحة  ٢٠٠٢ط  ٤لسطين ـ وبالدنا فلسطين ججغرافية ف: مصطفى الدباغ )١(
 ٢٢٧كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )٢(
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توجــد فــي أراضــي المغــار بعــض اآلثــار القديمــة التــي ترجــع إلــى  :معالمهــا األثريــة
خـار قـديم وآبـار قديمـة وبعـض عهـد الكنعـانيين تضـم أنقـاض مبـاني وآثـار ـ وقطـع ف

يكثـر فـي القريـة و . القبور اآلثرية المحفورة في الصخر يعود تاريخهـا إلـى الكنعـانيين
  .مقام أبو طوق ومقام حبرة: مغارات كبيرة وقديمة ـ ويوجد بها مقامات

دونمـًا كمـا جـاء  ١٥٣٩٠حـوالي  )١(بلغـت مسـاحة أراضـي المغـار :مساحة أراضيها
ينية وما كتبه الباحث إبراهيم الدباغ ـ ولكن أهل القريـة يقولـون في الموسوعة الفلسط

حـتالل البريطـاني قـد إن مساحتها أكبر من ذلـك خصوصـا إذا علمنـا أن سـلطات اإل
مي باسـم دونما من أراضي القريـة إلقامـة مطـار عسـكري ُسـ ٣٠٠٠صادرت حوالي 

  طار عاقرمراضي عاقر أيضًا ويسميه األهالي مطار أكرون٬ يضم جزءًا من أ
نسمة حسب رواية  ٢٠٠٠حوالي  ١٩٤٨بلغ عدد سكان المغار سنة  :عدد السكان
  أهل القرية 

  : عائالت القرية هيوأهم 
  :ومن مخاتيرها   )٢(أبو خضرة  الراعي  جبر

  سليم أحمد حمد  عويضة  أبو عيسى   الطويل
  وعبد حسين الطويل  أبو عبده  الجمال  الهور
  عبد الطويلوعارف   السلول  أبو خليفة  حمد
  وكان في المغار ديوان لكل مختار الخطيب   أبو فاروق   عيد

  حمدان  أبو محمد  الهندي  السراج
      مزهر  أبو الدود

        حمدان
  : أعمال السكان

                                                 
 .٥٩٠ص ٢٠٠٢ط. ٤ج مصطفى الدباغ مصدر سبق ذكره )١(
 .م١٩٩٨ منظمة التحرير: ذاكرة فلسطين ٬من الروايات الشفوية عن النكبة الفلسطينية )٢(
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قتصــــادهم بســــبب جــــودة إوعمـــاد  )١(العمـــل الرئيســــي لمعظــــم الســــكان :الزراعــــة -١
آلبــار اإلرتوازيــة وخصــوبة األراضــي وتــوفر الميــاه مــن األمطــار الشــتوية ومــن ا

الحبوب من قمح وشعير وذرة ـ والسمسم : التي حفرها األهالي وأهم المزروعات
والزهــــرة والملفــــوف والباميــــة والبنــــدورة وغيرهــــا وأشــــجار التــــين والعنــــب والصــــبر 
والزيتــــون والحمضــــيات حيــــت تقــــدر مســــاحة األراضــــي التــــي تــــزرع حمضــــيات 

  دونما  ١٩٦٦
رأس مــن  ١٥٠٠ع فكــان فــي المغــار حــوالي تربيــة الحيوانــات علــى نطــاق واســ -٢

رأس مـن الجمـال هـذا باإلضـافة إلـى عـدد  ٣٠٠رأس من البقـر٬  ٢٠٠٠الغنم٬ 
مــن الخيــل والبغــال والحميــر وكــانوا يســتعملون العربــات التــي تجرهــا الحيوانــات 

 . كما كانوا يربون الطيور والدواجن واألوز والحبش والحمام

الزراعـــــي والحيـــــواني فـــــي ســـــوق الرملـــــة كـــــان أهـــــل المغـــــار يســـــوقون إنتـــــاجهم  -٣
اشــتغل بعــض الســكان بــبعض  وقــد. ويصــدرون البرتقــال عــن طريــق مينــاء يافــا

الحـــرف البســـيطة كالنجـــارة والجـــزارة والحالقـــة والبقالـــة فكـــان فيهـــا حـــوالي عشـــرة 
وكــان فــي القريــة واد يجــري فــي الشــتاء عقــب . دكــاكين ومقهــى وبــابور طحــين

وقـام السـكان بحفـر العديـد . ئر يشرب منه السكانوبها أيضًا ب. سقوط األمطار
 .من اآلبار لري أشجار الحمضيات وغيرها

م ١٩٣٠كان في المغار مسجد قديم وكان الطالب يدرسون فيـه حتـى سـنة  :التعليم
طالبـًا يعلمهـم سـبعة معلمـين  ١٩٠م ١٩٤٥حيث بنيت مدرسة ابتدائية ضـمت سـنة 

. وكــان مــديرها أبــو شــرخ مــن المجــدل اً كتابــ ٣٠٠وفــي المدرســة مكتبــة كانــت تحــوى 
ســتة م قــام األهــالي ببنــاء مدرســة جديــدة فــي ســاحة البلــدة ضــمت ١٩٤٧وفــي ســنة 

  .فصول
  نضال أهل المغار

                                                 
 .لكترونيوثائق النكبة الفلسطينية اإلموقع  )١(
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م ثـورة البـراق ـ وهـاجموا مسـتعمرة ١٩٢٩ )١(لقـد شـارك أهـل المغـار فـي ثـورة
ولـــم  م ومـــا بعـــدها١٩٣٦تعبيــا وأوقعـــوا بالصـــهاينة خســـائر كبيـــرة وشـــاركوا فـــي ثـــورة 

يبخــــل أهــــل المغــــار فــــي شــــراء األســــلحة لمواجهــــة المشــــروع الصــــهيوني والتصــــدي 
قــــل بـــين المســــتعمرات علــــى الشـــارع العــــام ونصــــب الكمــــائن وزرع نلقـــوافلهم التــــي تت

م أن ٣٠/٣/١٩٤٨في  )٢(األلغام وذكرت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية الصادرة
مــرت فيــه إحــدى ســياراتهم م د٢٩/٣/١٩٤٨هجومــا وقــع علــى قافلــة صــهيونية يــوم 

وقتل ستة من أفرادها كما ذكـرت الصـحيفة نفسـها أن القـوات المتمركـزة فـي المنطقـة 
المؤديــة الجنوبيــة اقتحمــت خطــوط الــدفاع فــي قريــة المغــار وســيطرت علــى الطريــق 

م ١٩٤٨فـي أول مـايو : " يقـولفأما الرواية الشفوية ألحد أهالي المغـار . إلى النقب
ريق النقب باأللغام مما أعاق سير أحـدى القوافـل عنـدما انفجـرت زرع المناضلون ط

راكبــا مــن أفــراد القافلـــة ممــا حــدا بالصــهاينة إلــى تــدمير المدرســـة  ١٢األلغــام وُقتــل 
ثـم جـاءت " وبعض البيوت لذلك دارت معركة على الطريـق العـام كانـت بـين كروفـر

ينة والتنكيـل بأهلهـا عاقر وغيرهـا فـي أيـدي الصـها مثلاألخبار بسقوط بعض القرى 
ـــى إخـــالء القريـــة مـــن النســـاء واألطفـــال والشـــيوخ٬ وظـــل  )٣(ممـــا حـــدا بالمناضـــلين إل

جاهــدون بــإغراق مالمناضــلون داخــل القريــة٬ وعنــدما هــاجم الصــهاينة المغــار قــام ال
طرق القرية بالمياه األمر الذي عرقـل تقـدمهم بـل وانسـحابهم ولكـنهم عـاودوا الهجـوم 

عـددًا ودمـروا بعـض المنـازل وقـاموا بحصـد كثيـر مـن المزروعـات ثانية بقـوات أكثـر 
وفـــي تلـــك األثنـــاء حـــدثت معركـــة جويـــة بـــين الطيـــران المصـــري والطيـــران . بـــاآلالت

                                                 
 وثائق النكبة مصدر سبق ذكره  )١(
مصـادر صــهيونية ومــا نشــرته صـحيفة نيويــورك تــايمز األمريكيــة عـن المعــارك التــي دارت مــع  )٢(

 أهل المغار 
التي خاضها المناضلون من أهل المغـار مـع الصـهاينة والمعركـة  كمصادر عربية عن المعار  )٣(

 الجوية بيتن الطيران المصري والطيران الصهيوني 
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الصــهيوني ســقطت خاللهــا طــائرة صــهيونية قــرب تــل أبــو طــوق ُقتــل طيارهــا٬ لــذلك 
جـوم مـرة ثـم أعـاد الصـهاينة اله. هرب الصهاينة٬ وعاد أهل القرية يحصدون زرعهم

مـــن الســـكان إلـــى % ٩٠م٬ ورحـــل حـــوالي ١٥/٥/١٩٤٨أخـــرى واحتلـــوا القريـــة يـــوم 
ـــاقي ذهـــب إلـــى الضـــفة الغربيـــة وقـــد أكـــدت المصـــادر الصـــهيونية . قطـــاع غـــزة والب

احتالل المغـار فـي التـاريخ السـابق٬ وأضـافت أن الهجـوم قـام بـه لـواء جفعـاتي أثنـاء 
ضـًا صـحيفة نيويـورك تـايمز األمريكيـة وأكدت ذلـك أي. )١(عملية أسموها بعملية براك

بـــدأت مؤسســـة الصـــندوق القـــومي الصـــهيوني بتســـوية األرض وهـــدم بعـــد إحتاللهـــا و 
أربعــة منهــا تقــيم فيهــا أســر : المنــازل بــثالث جرافــات غيــر أنهــم أبقــوا بضــعة بيــوت

مهجـورة ـ وال يـزال الحطـام موجـودًا وانهـارت القبـور  ظلـتصـهيونية والمنـازل الباقيـة 
  .قبرة ولم يبق إال قبر الشيخ يونسفي الم

وهكذا أصبح أهل المغار منذ احتالل قريتهم الجئين مشـردين فـي مخيمـات 
ومـــدن قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربيـــة وفـــي الشـــتات حتـــى اليـــوم ينتظـــرون العـــودة إلـــى 

  .ديارهم

                                                 
 نفس المصدر السابق وهو مصدر صهيوني حول احتالل المغار )١(
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  قرية يبنا

  ي أي من البناءنَ من جذر بَ  :قرية يبنا لغة
   :موقعها وتاريخها

ا على تلة مرتفعـة فـي المكـان الـذي كانـت تقـوم فيـه مدينـة يبنـة تقع قرية يبن
التي أنشـأها الفلسـطينيون فـي أواخـر القـرن الثـاني عشـر قبـل المـيالد ـ وعرفـت باسـم 

. يبنــالــين ودعاهــا العــرب بيمينــا فــي العهــد الرومــاني ـ وســماها الصــليبيون باســم إي
د وكان أهم مـن مينـاء مدينـة قبل الميال ١٥٦هدمها المكابيون وأحرقوا ميناءها عام 

وعظمـت مكانتهـا فـي الحقبـة اإلسـالمية بعـد  )١(وس الرومانينوأعاد بناءها غابي اياف
فتحها علـى يـد عمـرو بـن العـاص ـ ذكرهـا صـاحب أحسـن التقاسـيم فـي القـرن الرابـع 

  . بها جامع نفيس: الهجري فقال
 غـرب مدينـةب وجنـو  اً كيلـو متـر  ٢٤تقع يبنا جنوب مدينة يافا وتبعد حوالي 

قريــة وادي ويحــدها مــن الشــمال الغربــي  ٬كيلــو متــر ١٥الرملــة وتبعــد عنهــا حــوالي 
ـــين ـ ومـــن ومـــن الشـــمال أراضـــي القبيبةـــ والمغـــار ومـــن الشـــرق أراضـــي زرنوقـــة. حن

وتبعـد عـن  )٢(ومن الجنوب أراضـي قريـة أسـدود بشيتالجنوب الشرقي أراضي قرية 
عـن مسـتوى سـطح  اً متـر  ٢٥ضها حوالي كيلو متر وترتفع أر  ٥٦محطة غزة حوالي 

  ما بين غزة ويافا  ديدية الممتدالح ةالبحر ويخترق القرية خط السك
تحتوي أراضي قرية يبنا على تل أثري به أنقاض وأساسـات وقطـع  :المواقع األثرية

" بشـأن القبـر  ةألبو هريرة ـ وقد اختلـف الـروا يقول السكان أنه مقاممعمارية ومدافن 
ـ كمـا  وبها مقام الشيخ العمري٬ ومقام الشيخ وهبان المدفون بالقريةهذا  "الصحابي 

تضم أراضي يبنا أنقاض بـرج أثـري قـديم عنـدما كانـت القريـة مينـاًء مهمـا فـي العهـد 

                                                 
  ٢٦٨وليد الخالدي كي ال ننسى ص  )١(
 ٥٨٩صفحة  ٤بالدنا فلسطين ح: مصطفى الدباغ )٢(
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وبها بقايا معبد للرومان وتحت حـارة البـد إحـدى حـارات القريـة نفـق طويـل الروماني 
  .يؤدي إلى البحر حسب بعض الروايات

منهــا  للصــهاينةدونمــا تســرب  ٥٩٥٥٤تبلــغ مســاحتها حــوالي : أراضــي يبنــا مســاحة
  . دونما ٢٨٥٤حوالي 

 ٦٢٨٧م حـوالي ١٩٤٨بلـغ عـدد سـكان يبنـا سـنة  :عدد السكان والعائالت فـي يبنـا
الهمـص٬ : نسمة وأهم العائالت ٣٨٦١٠م حوالي ١٩٩٨وبلغ عددهم سنة  )٣(نسمة

جاللــة٬ أبــو علــوان٬ ديــب٬ أبــو لبــدة٬ أبــو  الرنتيســي٬ الحــولي٬ النجــار٬ الطويــل٬ أبــو
٬ السيد٬ عبيد٬ عبد العاطي٬ أبو هاشم٬ نين٬ مصران٬ بعرة٬ الزطمة٬ أبو سليمانبط

٬ أبــو عســاكر٬ العبســي٬ مخيمــر٬ نعبــد الوهــاب٬ البــوجي٬ حجــاج٬ عاشــور٬ دوحــا
٬ أبـو فخـر٬ أبـو حمـاد٬ أبـو )١(ي٬ طشطاش٬ دار يوسـفنالجمل٬ أبو أمونة٬ السعدو 

ة٬ بركـات٬ أبـو ف٬ عبد الفتاح٬ أبو مطـر٬ أبـو زيـادالجبالي٬ عوض٬ أبو شريسالم٬ 
٬ الصــرفندي٬ أبــو مــرزوق٬ دار الحــاج٬ حشــيش٬ أبــو عــون٬ طــافش٬ مــوافي٬ نصــر

دار غريب٬ الرخاوي٬ خليفـة٬ ياسـين٬ الـدقران٬ دار ذيبـة٬ الريـان٬ السـحوة٬ العطـار٬ 
لـة٬ المغيـر٬ أبـو سـعدة٬ أبـو نح السالل٬ ألتلـي٬ وضة٬بيالشرقاوي٬ العيلة٬ المغاري٬ 

اوي٬ سـنهأبو جراد٬ حنيف٬ أبو عميره٬ أبو غـالي٬ شـاليل٬ الحمـالوي٬ الخطيـب٬ الب
هلـول٬ صـالح٬ العرينـي٬ الطـول٬ أبـو بأبو عمر٬ الجزار٬ القططي٬ أبو عبيـد اهللا٬ ال

نين٬ أبــو حســين٬ المبــيض٬ البــواب٬ حمــدان٬ ســحمــرة٬ الفســيس٬ الجــرو٬ حســان٬ ح
٬ الجمــال٬ عواجــة٬ أبــو يــدار٬ الصــوفي٬ الســردي٬ اســعيفانو و ديــة٬ دأبــو خــاطر٬ أبــ

دوني٬ بـدوي٬ كحيـل٬ المجـدوب٬ الصـوفي قـوش٬ عسـار رزق٬ ال٬ األسمر٬ دجاد اهللا
  .ي٬ الدوِّ يوهبة٬ عز الدين٬ جاد اهللا٬ القيس

                                                 
 م١٩٣٤علي يوسف الجبالي / من التاريخ الشفوي للنكبة مقابلة مع الحاج )٣(
 عن عائالت يبنا وأسماء أراضيهاما ذكره الحاج علي يوسف الجبالي : من الروايات الشفوية )١(
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المغراقــة ـ إمبراصـية ـ الضــبعة ـ السـالق ـ  :فهـي أسـماء بعـض أراضـي يبنـاأمـا 
 �بيـارة اسـعيفان  �بيـارة العرينـي بيـارة خمـيس  �بيـارة صـالح  لشـليحالسماك ـ أبو ا
بيـارة  �بيارة الشرقاوي بيارة أبو هاشـم  �بيارة العطار بيارة السماك  �بيارة الهمص 

 �بيارة الجبالي  �بيارة عبد الفتاح  �بيارة الطويل  �بيارة أبو جاللة  �أبو العظام 
  .طشطاش وبيارة أبو بطنين وبيارة حنيف بيارة النجار وبيارة �بيارة دوحان 

  يوجد في القرية مسجدان ـ وبئر يشرب منه السكان :معالم القرية الرئيسة
بتدائية كاملة حتـى الصـف السـادس ومدرسـة أخـرى إأنشئت في يبنا مدرسة  :التعليم

  بسبب الهجرة  تفتتحلم 
  : أعمال السكان

خصـــوبة التربـــة واتســـاع هـــي العمـــل الـــرئيس لمعظـــم الســـكان بســـبب  :الزراعـــة -١
وتــوفر الميــاه مــن األمطــار الشــتوية ومــن اآلبــار حيــث بلــغ عــدد  أرضــهامســاحة 

وهــذا يعنــي وجــود كثيــر بئــرًا  ٣٥٠اآلبــار التــي تــروي األراضــي الزراعيــة حــوالي 
وبعضـها يملكهـا عـائالت مـن  أهل يبنا عـددًا منهـاملك يمن بيارات الحمضيات 

والخضـــار وأشــــجار  )١(ـالحبـــوب بأنواعهاـــ: زرع فـــي أراضـــيهاكمـــا يـــخـــارج يبنـــا 
وكـــــان الســـــكان . الفواكـــــه كالعنـــــب والتـــــين والمشـــــمش والخـــــوخ واللـــــوز والزيتـــــون

 .عن طريق ميناء يافاالزراعي خاصة الحمضيات وغيرها  يصدرون إنتاجهم 

 . كاألغنام والماعز واألبقار واإلبل والخيل والحمير والدواجن :تربية الحيوانات -٢

ـــبعض كالن :حـــرف أخـــرى -٣ يعمـــل فـــي كـــان جـــارة والحـــدادة والجـــزارة والحالقـــة وال
 . ل التجاريةامعسكرات الجيش اإلنجليزي وكان في القرية عدد من المح

وفــــي  )٢(لقــــد شــــارك أهــــل يبنــــا فــــي العمــــل الــــوطني الفلســــطيني :نضــــال أهــــل يبنــــا
ة الهجـرة درابات والثورات التي قامت ضد القـوات اإلنجليزيـة ألنهـا سـمحت بزيـااإلض

                                                 
 .٢٦٨كي ال ننسى ص: المصدر السابق وليد الخالدي )١(

 مقابلة مع الحاج علي يوسف الجبالي ـ تاريخ شفوي )٢(
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والتـي اســتمرت حتـى ســنة  ١٩٣٦سـتيالء علــى األراضـي كمـا فــي ثـورة اليهوديـة واإل
م واشتركوا في خلع السـكك الحديديـة وقطـع أسـالك التليفونـات والهجـوم علـى ١٩٣٩

المســتعمرات الصـــهيونية وعلـــى قـــوافلهم ونجـــدة القــرى المجـــاورة والـــدفاع عـــن قـــريتهم 
  :وأهم العمليات

ية بــالهجوم علــى بشــيت التــي تبعــد عــن يبنــا عنــدما قامــت العصــابات الصــهيون -١
حــوالي كيلــو متــرين هــب المناضــلون مــن أهــل يبنــا ومــن جميــع القــرى المجــاورة 

داخـل القريـة  التقدمتمكنوا من هزيمة العدو ومنعهم من  ثحي تلنجدة أهل بشي
  هد من المناضلين عشرون شهيدًا شاستقد وكبدوهم خسائر كبيرة و 

القــرى ضـــد حــول كثيـــر مــن كثيــر مـــن األوقــات و وكــان هــذا العمــل يتكـــرر فــي  -٢
 التجمعات الصهيونية وقوافلهم 

وذكــر الحــاج علــي الجبـــالي أن أحــد المناضــلين واســـمه موســى دخــل مســـتعمرة  -٣
 .ا وقطع رأس ابن المختارنجان يب

ة وزرنوقة وعراق سويدان بالقبي: من يبنا )١(وبعد احتالل الصهاينة للقرى القريبة -٤
ستجابة الجيش المصري لنداء االسـتغاثة مـن أهـالي القريـة لعدم ا اً وبشيت ونظر 

اضــطر أهلهــا للخــروج إلــى أســدود حيــث مكثنــا فيهــا ســتة شــهور٬ وأثنــاء إقامتنــا 
 : فيها شهدنا معركتين هما

ـــى   - أ بعـــد شـــهر مـــن إقامتنـــا فـــي أســـدود أنزلـــت القـــوات الصـــهيونية قواتهـــا عل
عركــة اشــترك الشــاطئ ثــم تقــدمت حتــى اشــتبكت مــع القــوات المصــرية فــي م

 الصــهاينةجثــث  تُ دوقــد شــاه. امــأســدود وغيرهو يبنــا فيهــا المناضــلون مــن 
  . التي تركوها وراءهم

وبعد شهرين آخرين قام الجيش المصري بقصف عنيـف لمسـتعمرة نيتسـانيم   - ب
 . ين أسدود وحمامةبالواقعة 

                                                 
 .الحاج علي يوسف الجبالي: المصدر الشفوي السابق )١(



- ۳۱٥  - 
 

. ســـتيالء عليهـــااقتحامهـــا واإل مـــن واســـتطاع الجـــيش المصـــري والمناضـــلين
ار كوكبـــا واحـــتالل منطقـــة جســـر بيـــت و نـــدحار الجـــيش المصـــري عنـــد دولكـــن بعـــد ا

علــى الطريــق الــرئيس بــين غــزة والمجــدل اضــطر الجــيش  الصــهاينةحــانون وســيطرة 
نسـحاب عـن طريـق شـاطئ البحـر ثـم نـزح األهـالي العـزل وراء هـذا المصـري إلـى اإل

   .الجيش وعن طريق شاطئ البحر أيضًا ال يحملون معهم أي متاع إلى غزة
كانــت يبنــا موضــع تنــازع بــين القــوات : أمــا المصــادر الصــهيونية فتقــول :االحــتالل
ـــــد جـــــاء. واإلســـــرائيلية )١(المصـــــرية ـــــي فق ـــــه وكالـــــة  ف بـــــالغ عســـــكري إســـــرائيلي نقلت

 موجـودة فـي يبنـا م أن وحدة عسكرية مصـرية متقدمـة١/٦/١٩٤٨اسوشيتدبرس في 
صـهيونية اسـتولت علـى يبنـا بني موريس أكـد أن القـوات ال الصهيونيإال أن المؤرخ 

م ضــــمن المرحلــــة الثانيــــة مــــن عمليـــة بــــراك مســــتندا إلــــى مصــــادر ٤/٦/١٩٤٨فـــي 
عسكرية فيقول بعد قصفها بمدافع الهاون وقتال قصير دخلت القرية ووجدتها خاليـة 
إال مــن بعــض المســنين مــن الرجــال والنســاء الــذين تــم طــردهم إال أن هــذه الروايــة ال 

الــذي يــذكر أن " ومـالمزعــ" الصــهيوني ســتقاللاريخ حــرب اإلتتفــق مــع روايــة كتــاب تــ
احتاللها تم في اليوم التالي وأن احتاللها تم بطريقة مختلفة ألن القوات المصرية لم 
تصـل إليهـا فقــد أصـيب سـكانها بالــذعر عنـدما شـاهدوا حشــودنا وهجرهـا سـكانها فــي 

مريكية أن القوات وأشارت صحيفة تايمز األ. وسقطت بيدنا دون قتال ٤/٥/٤٨ليل 
المصــرية قامــت بــالهجوم علــى القريــة إال أن القــوات اإلســرائيلية اســتردتها فــي نفــس 

: ثــم ســاقت وكالـة اسوشــيتدبرس روايــة أخــرى تختلـف عــن الــروايتين الســابقتين. اليـوم
فــرق  ففتقــول بــدأت المدفعيــة اإلســرائيلية بقصــف القريــة وزحفــت قــوات المغــاوير خلــ

الغــروب أمكــن مشــاهدة المــدنيين يفــرون منهــا تجــاه الســاحل كاســحي األلغــام وعنــد 
الذي يتحكم ستراتيجي وسقطت يبنا بعد ذلك بيد المغاوير تلك القرية ذات الموقع اإل

ـــ ـــرئيس وب ـــل أبيـــب والمواقـــع فـــي الطريـــق ال ـــين ت ـــة ب ذلك ســـقطت أخـــر القـــالع العربي
  . المصرية المتقدمة شمال أسدود

                                                 
حول  وكالة أنباء اسوشيتدبرس) صحيفة نيويورك تايمز ( مصادر صهيونية وصحف أمريكية  )١(

 احتالل يبنا
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كنــا نعــيش فــي يبنــا : ســنة )١(٢١مــره ويقــول الحــاج يــونس البــوجي وكــان ع
كعائلة واحدة نعتمد على الزراعـة وقـام األهـالي بشـراء السـالح حتـى أصـبح فـي يبنـا 

مســـلح وقـــد تمكنـــوا مـــن صـــد الهجمـــات الصـــهيونية علـــى القريـــة ولكـــن دخلهـــا  ٣٠٠
من جهة لم يتوقعها أحد فخرجنا مـع الجـيش المصـري إلـى أسـدود ثـم إلـى  الصهاينة

  .المجدل فغزة
ـ ومنـزالن مـن  يوجـد مقـاموكـذا  تـه قائمـةمـا زال المسـجد الخـرب ومئذن :القرية اليـوم

تقــيم فيــه أســرة عربيــة ســقفه مــن القرميــد  ومنــزل صــهيونيةاإلســمنت تســتعملها أســر 
  . ةغير مستخدم ةبئر مستدير  هوبالقرب من

م وبيــت ١٩٤١يفنــة : يبنــا فهــي )٢(أمــا المســتعمرات التــي أقيمــت علــى أرض
م ١٩٤٩ل يـــم وبيـــت غمليئ١٩٤٩د نغــوكفـــار هي ١٩٤٩ ةنــيف م وجـــان١٩٤٦ان مــر 

  . م وهي مؤسسة تربوية١٩٦٣م وكيرم يفنه ١٩٥٥ـ وتوفيا  ١٩٥١وكفار أفيف 
وهكذا أصبح أهل يبنا الجئين مشردين في مخيمات قطاع غـزة خاصـة فـي 
ة مخيم رفح وفي مخيمات الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ حتى اليوم ينتظرون العود

  . إلى ديارهم

                                                 
 م١٩٢٧من التاريخ الشفوي الحاج يونس البوجي المولود  )١(
 مصدر صهيوني عن أسماء المستعمرات الصهيونية التي أنشئت على أراضي يبنا )٢(
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  قرية وادي حنين

  .تصغير لكلمة الحنان أي الرحمة: لغة كلمة وادي حنين
إن رهطـًا مـن قبيلـة قضـاعة اسـتوطن القريـة فـي العصـور : وهناك رواية أخرى تقول

من بالد حضر مـوت " وادي حنين"وطنه األصلي ماإلسالمية األولى وسماها باسم 
  . في اليمن
التـــي الرملــة و  بيرســالم ومــن الشـــرق )١(الخــراب صــرفند يحــدها مــن الشـــمال :الموقــع

خوبــــت الصــــهيونية ر كيلــــو متــــرات ومــــن الجنــــوب الشــــرقي مســــتعمرة  ٩تبتعــــد عنهــــا 
كما تقع إلى الجنوب . يبة ويبنابروبين ومن الجنوب أراضي الق الغربومن ) ديران(

هـي  م١٨٨٣وقد أسس الصـهاينة مسـتعمرة قريبـة جـدا منهـا . الشرقي من مدينة يافا
لـذلك تعتبـر هـذه القريـة . ئيس تسيونا ال يفصلها عن قرية وادي حنين سوى الطريـق

على أرض مستوية فـي مبنية كانت القرية . الوحيدة المختلطة من بين قرى فلسطين
متـــرًا فـــوق  ٥٠الســـهل الســـاحلي األوســـط لفلســـطين ومتوســـط ارتفـــاع أرضـــها حـــوالي 

العــام  المــؤدي إلــى الرملــة ويافــا ـ وتقــع أيضــًا علــى الطريــق . مســتوى ســطح البحــر
وتصـلها بـالقرى المجـاورة عـدة طـرق فرعيـة ـ وكـان خـط سـكة الحديـد يمـر علـى بعـد 

  . كيلو متر ونصف من شرق القرية
 بغيـرتخاشـيب  تتكـون مـنوادي حنـين فـي بدايـة األمـر مبـاني كانـت  :مباني القرية

ة مـن الطــين وبعــد ذلــك نظـام وفــي الثالثينــات مـن القــرن الماضــي كانـت بيوتهــا مبنيــ
ة عبنــى بعــض الســكان بيــوتهم مــن الحجــارة واإلســمنت ويتوســط القريــة مســجد وبضــ

  .بيتا ٣٦٩وبلغ عدد بيوتها حوالي . متاجر صغيرة
دونمـا٬ تسـرب  ٥٤٠١)٢(تقـدر مسـاحة أراضـيها حـوالي: مساحة أراضـي وادي حنـين

  دونما  ٢٧٥٢للصهاينة منها حوالي 

                                                 
 ٢٦٦كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )١(
 ٤٩٠صفحة  ٢٠٠٢ط  ٤بالدنا فلسطين ح. مصطفى الدباغ )٢(
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نســـمة  ١٨٧٩م حـــوالي ١٩٤٨ين ســـنة نـــوادي حكـــان عـــدد ســـكان  :عـــدد الســـكان
  : نسمة٬ كلهم عرب مسلمون ١١٥٤٠م حوالي ١٩٩٨وأصبح عددهم سنة 

حمـدان و وأبو جزر ـ والعايدي ـ والزعاربة  )١(عرب السطرية ـ :سكانها األصليون هم
ومعظمهـم  شـاهين وعائلـة وهـدانو  ـ وأبو هندي وأبو ناديالدري و وعبيد وأبو هرمان 
ة ثـــم ســـكنها بعـــد ذلـــك فالحـــون وعـــرب الجبيـــرات ومعظـــم هـــؤالء مـــن أصـــول مصـــري

السـكان جـاءوا مـن أجـل العمـل فـي الزراعـة والبيـارات واسـتقروا فيهـا ـ وكـان طالبهـا 
  .قرية صرفند الخرابيتعلمون في مدرسة مشتركة في 

  : أعمال السكان
يقــول الحــاج خليــل أبــو نــادي أن وادي حنــين منطقــة زراعيــة خصــبة وكلهــا 

ســـــتقرار منـــــذ للحمضـــــيات وهـــــذا مـــــا جـــــذب إليهـــــا الســـــكان للعمـــــل فيهـــــا واإل بيـــــارات
بلغـت مسـاحة األراضـي المزروعـة بالحمضـيات وقـد العشرينات من القرن الماضي٬ 

دونمــا باإلضــافة إلــى  ١٩دونمــا وبالبســاتين  ١٣٤دونمــا وبــالحبوب  ١٨٢٧حــوالي 
مـــال والحميـــر٬ وقـــد رعــي وتربيـــة الحيوانـــات كاألغنـــام والمـــاعز والخيــل والبغـــال والج

  عمل بعض السكان في يافا وفي معسكرات الجيش اإلنجليزي
  :يقول الحاج خليل أبو نادي :الصهاينةالصدامات مع 

ـــدة  )٢(والصـــهاينةالفلســـطينيين  بـــينلقـــد بـــدأت المناوشـــات  منـــذ ســـنوات عدي
ســتيالئهم علــى إ و زديــاد هجــرة اليهــود إلــى فلســطين وازديــاد عــدد مســتعمراتهم إبســبب 

بشـكل  تفي مصادر رزقنـا غيـر أن هـذه المناوشـات ازدادلنا راضي ـ ومزاحمتهم األ
ونظــرا . م١٩٤٧بتقســيم فلســطين إلــى دولتــين  اً كبيــر بعــد إصــدار األمــم المتحــدة قــرار 

عتـداء ويقومـون لكثرة المستعمرات في منطقتنا كان الصـهاينة هـم الـذين يبـدءون باإل
رب المتــوجهين إلــى أمــاكن عملهــم فــي بــزرع األلغــام فــي طريــق ســيارات العمــال العــ

                                                 
 الحاج خليل أبو نادي �نكبة الفلسطينية من التاريخ الشفوي لل )١(
 من وادي حنين] أبو زكي [ خليل أبو نادي / مقابلة مع الحاج )٢(
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لهـذا اتفـق أهـل قريـة وادي . البيارات مما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من العمـال
 لــذلك حنــين علــى ترحيــل العــائالت إلــى أمــاكن أكثــر أمنــا ويبقــى الشــباب فــي القريــة

ا حيــث اسـتقبلنا أهلهــا بالترحـاب وأســكنونا فــي دار حتــخرجنـا عــن طريـق الرملــة إلـى 
ــــاد الخطــــر لكثــــرة اعتــــداءات األ وقــــاف٬ ومــــا أن انتهــــى موســــم جنــــي البرتقــــال وازدي

م هـاجم الصـهاينة ١٩٤٨وفـي أوائـل سـنة . )١(الصهاينة لحق بنـا بـاقي سـكان القريـة
عتــداء إلين ردوهــم علــى أعقــابهم ـ تــاله ضــوالســوافير وجســير ولكــن المنا بيـت دراس

فيهــا المــواطن محمــد ســليم دارت معركــة كبيــرة استشــهد  حيــثكبيــر علــى بيــت دراس 
 الصــهاينةلهــذا رحــل أهــل حتــا إلــى الفالوجــة وظنــوا أن . مــن حتــا وجــرح عــدد آخــر

دوا الهجـوم ولكــن تبـين أن النــاس كـانوا يطلقـون النــار فـي تشــييع جثمـان الشــهيد و عـا
ثــم هــاجم اليهــود جســير وقــت حصــاد القمــح واحتلوهــا وقــاموا . وعــاد النــاس إلــى حتــا
ا يــوت ثــم احتلــوا الجلديــة ـ وبعــد أســبوعين هــاجموا حتــا وكرتبــإحراق الجــرون والبيــ

فاضطروا إلى مغادرة المكان إلى الفالوجة ـ وقد فشـل الصـهاينة فـي احـتالل أي مـن 
القـرى الـثالث بسـبب وصـول نجـدات مـن القـرى المجـاورة ـ وأعـاد الصـهاينة الهجـوم 

المصـــري بـــدأ علـــى القـــرى الـــثالث فاضـــطررنا إلـــى التوجـــه إلـــى هربيـــا ألن الجـــيش 
الجــيش المصــري والشــعب لــواء فــي ينســحب مــن اســدود وحمامــة والمجــدل٬ وأصــبح 

ات علـى الفالوجـة بـالطيران والمدفعيـة ولكـن رًا في الفالوجة ـ ثم تركزت الهجمـمحاص
ة أســـابيع انســـحب الجـــيش المصـــري مـــن هربيـــا إلـــى غـــزة عوبعـــد بضـــ. دون جـــدوى
جمالنــا لنقــل أخــذ ذا الجــيش بحالنــا بــل هــ نــاره أيضــًا إلــى غــزة ولــم يتركأثــورحلنــا فــي 

حـتالل وادي حنـين مـن وجهـة النظـر الصـهيونية فيقـول إأمـا . عليها أمتعته وذخيرته
م بعـد اإلسـتيالء علـى ١٧/٤/١٩٤٨أن سكان القرية فـروا يـوم : المؤرخ بني موريس

٬ ولم تحدث عملية عسكرية صهيونية بجوارها ولكـن الخطـر كـان فـي )٢(بلدة مجاورة

                                                 
 .الحاج خليل أبو نادي نفس المصدر السابق )١(
 بني موريس حول احتالل قرية وادي حنين الصهيوني المؤرخ )٢(
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شـــون فـــي خد أنجـــز عمليـــة تطريـــق القـــدس حيـــث كـــان لـــواء جفعـــاتي قـــ علـــى شـــرقها
أمــا القريــة المجــاورة ). وكانــت مذبحــة ديــر ياســين قــد ارتكبــت قبــل أســبوع (المنطقــة 

م فمـــن ٢٠/٤/١٩٤٨التـــي أخليـــت مـــن ســـكانها فكانـــت صـــرفند الخـــراب فـــي تـــاريخ 
صـــرفند ت مثـــل دأن وادي حنـــين اســـتهدفت أو هـــدبنـــي مـــوريس الجـــائز كمـــا يقـــول 

الخـــراب فـــي ســـياق عمليـــة التطهيـــر التـــي نفـــذتها قـــوات الهاجانـــاه فـــي أواخـــر نيســـان 
  .يطوقون مدينة يافا الصهاينةوأوائل مايو ـ وفي هذه األثناء كان 

: منــازل دمــر الصــهاينة معظــم منازلهــا غيــر أنهــم أبقــوا حــوالي عشــرة :القريــة اليــوم
ســـكنته عائلــــة ) ان الفـــاروقيكـــان ملكــــًا للشـــيخ ســـليمو (إحـــداها مكـــون مـــن طـــابقين 

لـوه مستشـفى لألمـراض العقليـة ـ ومنـزل ثالـث يعـود إلـى جعـ ومنـزل آخـر ة صـهيوني
يوجد كثير من أشجار أبو عمر أفندي استعمله الجيش الصهيوني وفي موقع القرية 

أمــــا األراضــــي المحيطــــة بالقريــــة فقــــد اســــتغلها الصــــهاينة . والتــــوت الخــــروع والســــدر
  . للزراعة

علـى الجانـب الغربـي تسـيونا م أنشـئت مسـتعمرة نـيس ١٨٨٣فـي سـنة  :راتالمستعم
من الطريق الممتد بين غزة ويافا ثم توسعت في أراضي وادي حنين وانضمت إليهـا 

ويتابع الحاج . م على أراضي القرية١٩٤٨مستعمرة كفار أهارون التي أنشئت سنة 
تمر الطيـران الصـهيوني غـزة أقمنـا فـي الشـعف ـ واسـ )١(عنـدما وصـلنا: خليـل فيقـول
وبقينا في المنطقة . تقدمت قواتهم إلى الخط الشرقي ثم فرضت الهدنةو في القصف 

 النــاس الــذين خرجــوا مــن بالمهــاجرين مــن ى أغنامنــا ـ وأصــبح قطــاع غــزة مليئــاً نرعــ
ـــى غـــزة راح ضـــحيتها عـــدد ـــداءات الصـــهاينة عل مـــن  اً قـــراهم ومـــدنهم واســـتمرت اعت

نــا إلــى المســاكن التــي أقامتهــا وكالــة الغــوث فــي غــزة حتــى وانتقل. الشــهداء والجرحــى
  .سكنا في مشروع عامر حتى اآلن وهكذا أصبحنا الجئين ننتظر العودة إلى بالدنا

                                                 
 .الحاج خليل أبو نادي مصدر سبق ذكره: من التاريخ الشفوي )١(
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  قرية واحدة من لواء الخليل
  قرية الدوايمةهي 

علــى أن موقعهــا كــان موقعــًا كنعانيــا  والمؤروخــون الكتــاب أكــدالقريــة قديمــة 
ســـكانها إن أهلهـــا أصـــلهم مـــن الجزيـــرة العربيـــة هـــاجرت مـــن عـــامرا بالســـكان ويقـــول 

ى فـي السـعودية ويقــول بعضـهم أن اســمها دمالحجـاز وأن اسـمها جــاء مـن بلـدة الــدوا
  .نسبة إلى الدومة وهي خربة قرب الظاهرية ـ وأنه مأخوذ من شجر الدوم

غرب الخليـل وعلـى بعـد خمسـين كيلـو  اً كيلو متر  ٢٤تقع الدوايمة على بعد 
الجانــب الغربــي لجبــال الخليــل وفــي  فــيشــرق البحــر المتوســط تمتــد علــى تلــة  اً متــر 

 معباتجاه السهل الساحلي  غرباً  شرقها جبال أو تالل مرتفعة والمنطقة عموما تميل
يحــد الدوايمــة مــن الشــمال قريــة بيــت جبــرين ومــن . بعــض الــتالل فــي غربهــا وجــود

الشــرقي دورا ومــن الشــمال  قريــةالشــمال الغربــي قريــة القبيبــة ومــن الجنــوب الشــرقي 
ومــن الشــرق خــرب بعضــها مســكونة وبعضــها اآلخــر غيــر مســكون مثــل  إذنــة قريــة

وبـين  )١(ت وترجع أهمية الدوايمة أنهـا تقـع بـين المنـاطق البدويـةمبيت عوا ودير سا
قتصــادية وتجاريــة مــع غــزة والســبع والخليــل إالســاحل والجبــل لــذلك فلموقعهــا أهميــة 

يقــام يـــوم الجمعــة ويســمى ســوق البــرين٬ أمــا مســـاحة ة ولهــا ســوق والمنــاطق البدويــ
  . دونماً  ١٧٩مباني القرية فتقدر بحوالي 

 القريــة وارتفاعــه جبــال الــزردوم فــي شــمال: وأهــم الجبــال التــي توجــد حولهــا
متـر ومرتفعـات وسـط الدوايمـة ـ وجبـال الرزايـا وأبـو الطحـين ـ وجبـل هيشـة ـ  ٤٠٠

  )وتعتبر كلها تالل. (متر٤١٢ارتفاع وجبل الشيخ علي  ٬والقطعة
ا ويتجه ر يبدأ من دو  الغفروادي : ويمر من أراضيها عدد من األودية أهمها

ـ ووادي السمسـم ـ ووادي رمانـة يـأتي  القريـةغربـا ليلتقـي بـوادي العـرب شـمال غـرب 

                                                 
 ١٥٨كي ال ننسى صفحة : وليد الخالدي )١(
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ووادي  �قريـة القبيبـة  هجنوب غرب جبل الشيخ علي ويلتقي بواد الغفر قبـل وصـول
 ٣٠٣٩٧األراضـي التـي تـزرع فهـي  أمـا ).وهـو أطولهـا(وب قريـة الدوايمـة الـبظم جنـ

بلـــغ  م١٩٤٨ الدوايمـــةعـــدد ســـكانها  .)١(دونمـــا ١٧٩دونمـــا ومســـاحة مبـــاني القريـــة 
  نسمة  ٣٣٣٥٨م ١٩٩٨نسمة وأصبح عددهم  ٤٣٠٤ حوالي
  .صحراوي قليل األمطار في الشتاء: مناخها
  : وآثرها على الدوايمة ١٩٤٨حرب 

للــدفاع عــن أنفســهم  )٢(نــدلعت هــذه الحــرب حتــى اســتعد أهــل القريــةمــا أن ا
وشراء السالح الـالزم ألهلهـا  كيل لجنة قومية لإلشراف على حراسة القريةتشب قامواف

سـتفزازات ـ  وبالرغم من عدم وجود مستوطنات حولها إال أن أهلها لم يسلموا مـن اإل
 كاإلعتداء على عدد من: جرحىء والمن الشهدا اً راح ضحيتها عدد التي الصهيونية

عتـــداء علـــى ســـيارة الحصـــادين فـــي خربـــة الزبالـــة التابعـــة للشـــيخ ســـلمان الهزيـــل واإل
فقـام مناضـلو بربـرة  صـهيونيةمن أبناء القرية قـرب بربـرة مـن قافلـة  اً كانت تنقل عدد

جـــد فـــي اوبعـــد انـــدالع الحـــرب بعـــدة أشـــهر تو . بـــإطالق النـــار علـــى القافلـــة وأنقـــذوهم
من الضباط المصريين الذين كـانوا يقومـون بتـدريب أبنـاء القريـة علـى  اً عدد الدوايمة
لــذلك كـــان المناضــلون مــن أهـــل الدوايمــة يهبــون لنجـــدة أي قريــة تتعـــرض . الســالح

لخطـــر المســـتوطين وأهـــم المعـــارك والمواجهـــات التـــي نظمتهـــا اللجنـــة القوميـــة والتـــي 
  :شارك فيها أهل الدوايمة

  هد فيها اثنان من أبناء الدوايمة معركة كفار عصيون واستش -١
 معركة يافا ـ استشهد فيها مناضالن من الدوايمة  -٢

 المقدس ويافا نمعركة باب الواد ـ بي -٣

 معركة تل النجيلة ـ استشهد فيها مناضل من الدوايمة -٤

 معركة خربة موسى -٥

                                                 
 .م١٩٩٨إصدار منظمة التحرير  �ذاكرة فلسطين  )١(

 سلسلة القرى الفلسطينية المدمرة: أحمد الدارية )٢(
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 معركة تل الفجر -٦

 معركة خربة الزبالة ـ في أراضي عشيرة الجبارات  -٧

 م سويلم غرب الدوايمة ة أر معركة في بيا -٨

 معركة عرقوف -٩

عنــدما قــام المناضــلون بنصــب  )١(بعــض هــذه المعــارك حــدثت علــى الطــرق
الكمــــائن وزرع األلغــــام لمنــــع القوافــــل الصــــهيونية التــــي تحــــاول إمــــداد المســــتعمرات 

 اً كبيــر  اً ســقط فــي هــذه المعــارك عــددجــودة فــي النقــب بــالمؤن والــذخائر و الجنوبيــة المو 
دما وصـل الجـيش المصــري المنطقـة طلـب الصــهاينة عـن طريــق مـن الصـهاينة وعنــ

المــراقبين الــدوليين مــن الجــيش المصــري الســماح لهــم بإمــداد مســتعمراتهم فــي النقــب 
  .فرفض

لـــذلك تحركـــت ثـــالث فـــرق صـــهيونية لفـــتح الطريـــق بـــالقوة واحـــتالل النقـــب 
ايـة بالكامل ولألسف الشديد تمكنـت هـذه القـوات مـن هزيمـة الجـيش المصـري فـي نه

وأخــذوا  زسـتراتيجي واسـتولوا علـى تلـة المقحـالمطـاف عنـد دوار كوكبـا ـ حليقـات اإل
دوا الهجــوم واحتلــوا التــل ولكــن و فــي قصــف الدوايمــة بكثافــة غيــر أن المناضــلين عــا

هم أن يأفــراد مــن الجــيش المصــري أخبــروهم بــأن الجــيش انســحب مــن المنطقــة وعلــ
  . يتركوا المكان

ل القريــة وهــرب معظــم أهلهــا إلــى الخليــل وبيــت لــذلك قــام الصــهاينة بــاحتال
ـــ وقـــ لحـــم ســـقطت فـــي وهكـــذا م الصـــهاينة بارتكـــاب مجـــزرة فـــيمن تبقـــى مـــن أهلهـــا اـ
م رغـم اسـتنجاد األهـالي بـالقوات المصـرية فـي الخليـل وبيـت لحــم ١٠/١٩٤٨/)٢(٢٩

  . من المناضلين أثناء الدفاع عن القرية اً دون جدوى وسقط عدد

                                                 
 .١٥٨ص نفس المصدر السابق )١(

ــــة )٢( ــــة الدوايمــــة : مصــــادر يهودي ــــدة حواشــــوت حــــول احــــتالل قري المــــؤرخ أورى ميلشــــطاين وجري
 فها الصهاينة فيهاوالمجازر التي اقتر 
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 ٣٣٢حــوالي  ٢٤/٨/٤٨أن عــدد الشــهداء فــي  )١(حداشــوتذكــرت جريــد  :المذبحــة
عددهم ما  أن أورى ميلشطاين ذكر الصهيونيشخصا قتلوا عند مغارة ولكن المؤرخ 

شخصـــًا٬ ثــــم ارتكبـــوا مذبحـــة ثانيــــة فـــي مســـجد القريــــة قـــدرت بعــــض  ٨٠-٣٠بـــين 
شخصــًا وأنهــم اغتصــبوا بعــض البنــات أمــام  ١٥٠-١٠٠المصــادر عــددهم مــا بــين 

  . قتلوهم جميعاً ذويهم ثم 
وهكــذا أصــبح أهلهــا الجئــين فــي قضــاء الخليــل وبيــت لحــم وفــي بــاقي مــدن 

  .ينتظرون العودةمنذ احتاللها حتى اليوم الضفة 

                                                 
 .صحيفة حداستوت الصهيونية والمؤرخ الصهيوني أوري ميلشطاين )١(
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  اخلامسالفصل 

  أحوال الفالحني يف القرى الفلسطينية
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  أحوال الفالحين في القرى الفلسطينية

عثمـــاني حـــوالي أربعـــة خضـــعت فلســـطين كـــالبالد العربيـــة األخـــرى للحكـــم ال
قرون ـ وفي أواخر القرن التاسع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين بـدأت الدولـة العثمانيـة 

فتـــدهورت أحـــوال هـــذه . تأخـــذ فـــي الضـــعف فـــي حـــين أخـــذت دول أوروبـــا تـــزداد قـــوة
. الدولـة وانشـقت أجـزاء كبيـرة مـن الـبالد الخاضـعة لهـا وانتشـرت الفوضـى فـي الحكـم

والملتـزم (من المدن للتعسف مـن قبـل الجبـاة أو الملتـزمين  لهذا تعرضت القرى أكثر
ثــم زيـــدت إلـــى % ١٠شــخص يـــدفع الضــرائب المقـــررة علـــى القريــة للدولـــة وتقـــدر ب

) لقريــة مضــاعفة بمســاندة قــوة الدولــةويقــوم بجمــع هــذه الضــرائب مــن أهــل ا% ١٢
شـراء لعـن طريـق اوهؤالء الملتزمون هـم الـذين امتلكـوا ثـروات كبيـرة وأراضـي واسـعة 

التجنيــــد : وهنــــاك ســــبب آخــــر لتــــدهور أحــــوال الفالحــــين هــــو٬ أو الــــرهن أو الحجــــز
اإلجبــاري الــذي فرضــته الدولــة العثمانيــة علــى الشــباب ليحــاربوا فــي بــالد بعيــدة ممــا 

صالحات التي قامت بهـا الدولـة ورغم اإل. إلى ابتعادهم عن العمل في الزراعة أدى
ثـم بـدأت . الدولـة فقى كما كان بسبب ضعم إال أن الوضع ب١٨٦٠العثمانية سنة 

الـدول األوروبيـة فــي التـدخل فـي الدولــة العثمانيـة علـى شــكل عالقـات دبلوماســية أو 
 تجارية أو دينية كحمايـة األمـاكن المقدسـة والطـرق المؤديـة إلـى الحـج وغيرهـا ـ لهـذا

اإلقطاعيين مـن خـارج فلسـطين وٕالـى قناصـل  تسربت كثيرا من أراضي فلسطين إلى
الدول األوروبية وعن طريقهم انتقلت هذه األراضي إلى الصهاينة خاصة في شـمال 

ـــة األولـــى . فلســـطين ووســـطها م وقبـــل ١٩١٨ �م ١٩١٤ثـــم جـــاءت الحـــرب العالمي
بريطانيا وفرنسا تقسيم البالد العربية بينهما فـي معاهـدة سـايكس بيكـو  قررتنهايتها 
رغـم  ١٢/١١/١٩١٧هيونية فـي م وأصدرت بريطانيا وعد بلفور للحركة الص١٩١٦

ــــى جــــانبهم فــــي الحــــرب ضــــد العثمــــانيين٬ ورغــــم تعيــــين ســــلطات  وقــــوف العــــرب إل
حــتالل ســلطات محليــة ودينيــة ومجــالس محليــة ومخــاتير غيــر أنهــا كانــت تحــت اإل

حـتالل قـد خففـت ورغم أن سـلطات اإل. سلطة الحكام اإلنجليز تقوم بما تمليه عليهم
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ين جــــدد متخصصــــين وعمــــل حســــابات دقيقــــة مــــن وطــــأة الضــــرائب بتعيــــين مــــوظف
لألعشار إال أن تذبذب األمطار أدى في بعض السنوات إلى قلة المحصول مـع أن 

 اضـطرشـرة كالجمـارك٬ بافـرض ضـرائب جديـدة غيـر م وبسـببالضريبة تبقى ثانيـة 
أصــحاب األرض البحــث عــن عمــل فــي البيــارات أو فــي المــوانئ أو فــي معســكرات 

ــــاد خصوصــــاً الجــــيش اإلنجليــــزي  نفقــــات المعيشــــة ثــــم إن إنفــــاق ســــلطات  بعــــد ازدي
ــــيم أو الصــــحة أو الخــــدمات كــــان قلــــيال فلــــم تجــــد فــــي القــــرى اإل حــــتالل علــــى التعل

دارس أنشــئت فــي بعــض القــرى فــي مــغــم أن الر مستشــفى أو عيــادة صــحية كبيــرة٬ و 
العشــرينات والثالثينــات مــن القــرن الماضــي إال أنهــا كانــت صــغيرة وال تفــي بحاجــة 

مع وكان أهل القرية يقومـون ببنـاء غـرف جديـدة فـي المدرسـة ويـدفعون رواتـب المجت
  . نصف المعلمين على حسابهم

فكانت قليلة وغير مبعدة حتى الطريق الرئيس الذي يمتـد بـين غـزة  :أما عن الطرق
ــم تقــم ســلطات اإل  مــن أجــلحــتالل بتبعيــده إال بعــد قيــام الثــورات الفلســطينية ويافــا ل

حـتالل يغـذي المنازعـات القبليـة الداخليـة ـ وكـان للعـائالت الكبيـرة اإلوكان . دورياتها
سطوة على العائالت الصغيرة ولم يكـن شـراء األراضـي شـائعا بـين النـاس٬ فـاألرض 

ســـلطات الحكـــم ـ وبـــدأ بيـــع األراضـــي إلـــى يطر عليهـــا القـــوى بحكـــم تقربـــه مـــن يســـ
التجــــار إلنشــــاء  المنظمـــات الصــــهيونية عــــن طريــــق السماســــرة أو القناصــــل أو إلــــى

  ).للتمتع والوجاهة(البيارات 
  عمليات الزراعة

تذبــذب األمطــار : كــان الفالحــون يواجهــون مشــاكل كبيــرة فــي الزراعــة منهــا
ألن الزراعــة تعتمــد علــى مقــدار مــا يســقط مــن األمطــار لهــذا كــان إيمانــه بالقضــاء 

آذار ويقولـون  إن أخصـبت وراهـا آذار وٕان أمحلـت وراهـا: "والقدر كبيرًا فمـن أقـوالهم
  . فاألمطار المتأخرة تفيد المحصول الصيفي" ي اإلنسانحيمطرة نيسان ت
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إذا جـاءت : كما تتضرر الزراعة مـن ريـاح الخماسـين التـي تهـب فـي الربيـع
لذا يقوم الفالح ببذر أرضه مبكرا ويسمى ذك عفيرا حتى تنضج السنابل قبل . مبكرة

يتعـرض لخسـارة كبيـرة وٕاذا تـأخر فـي بـذر  هبوب هذه الرياح ـ فإذا تأخر المطر فإنه
أرضــه وهبــت ريــاح الخماســين فــإن الســنابل تصــبح فارغــة ألنهــا تنضــج قبــل اكتمــال 
نموهــا وريــاح الخماســين قــد تســاعد علــى نضــوج القمــح ولكنهــا قــد تضــر بمحصــول 

  . الذرة والسمسم والعدس
يشــــق ة األولــــى ثــــفــــي الحر : يبــــدأ الفــــالح حــــرت أرضــــه فــــي آب أو آيلــــول :الحــــرث

" شــقاق"المحــرات خطوطــا متباعــدة لفــتح التربــة للشــمس والهــواء والمطــر ويقــال لهــا 
ـــل مـــن عمل ـــبعض أنهـــا تقل ـــة فـــي األرض وتمنـــع وتحفـــظ ة التبخـــر يـــويـــرى ال الرطوب

التشــقق وتقضــى علــى األعشــاب الضــارة وتعمــل علــى قلــب بقايــا القــش والجــذور فــي 
ة الثانيــة وتكــون هــذه المــرة ثــء الحر البــذور بيــده أثنــاالفــالح التربــة وهــي مفيــدة ويبــذر 

لتغطية الحبوب أما في الزراعة الصيفية فتكون " سناني"خطوطها متقاربة ويقال لها 
ة الثانية في فبراير والثالثة في مارس أو إبريل وتبذر البذور في قمع أو محقن ثالحر 

وكـــان الفـــالح يحـــرث أرضـــه بواســـطة . ثكبيـــر مثبـــت بـــالمحراث أثنـــاء عمليـــة الحـــر 
وكــان المحــراث يصــنع مــن الخشــب أمــا الحســيم  بــالمحراثلحميــر والبغــال والثيــران ا

تفتيـــت أو تخلخـــل فـــي الطبقـــة بعمليـــة  ميقـــوم الحســـي. فمـــن الحديـــد يصـــنعه الحـــداد
  . العلوية للتربة دون قلبها

كــان الفــالح يــزرع الشــعير فــي أكتــوبر والقمــح فــي نــوفمبر أو ديســمبر أمــا  :الزراعــة
وفــي مــارس . ول فتــزرع فــي فبرايــر ألنهــا تحتــاج إلــى الــدفءالعــدس والحمــص والفــ

كالخيـــــار  البعليـــــةتـــــزرع المحاصـــــيل الصـــــيفية كالسمســـــم والـــــذرة وبعـــــدها الخضـــــار 
أمـا البصـل فيـزرع فـي ينـاير أو فبرايـر ـ والبطاطـا تـزرع فـي بدايـة الموسـم . والبطـيخ

  . وال يزرع شيء بعد شهر إبريل. وفي منتصفه
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فيبـدأ فــي أواسـط إبريـل ـ والشـعير فــي أواخـر إبريــل وأول  أمـا حصـاد الفــول والعـدس
مايو ـ والقمح في أواسط مايو وقد اعتمد أغلب سكان فلسـطين علـى الزراعـة ثـم بـدأ 
اإلتجاه نحو الصناعة لكن التحول كان بطيئًا لقلة األموال والكفاءات والخبرات وقوة 

في أواخر العهد العثماني وقـد وبدأ االنتعاش الزراعي . المنافسة الصهيونية والغربية
رأينا أن الحكام األتراك شجعوا أبناء غزة على استغالل األراضي المتروكة وتأسـيس 

نتعـاش فــي عهـد االنتــداب وزاد هــذا اإل. امأراضـيه واســتغاللقـرى الكوفخــة والمحرقـة 
خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وٕاقامــة معســكرات لجيشــها فــي بالدنــا لمواجهــة 

ر التــــي قــــد تــــأتي مــــن ناحيــــة مصــــر فاشــــتغل كثيــــر مــــن العمــــال فــــي هــــذه طــــاخاأل
المعســـــكرات ممـــــا أدى إلـــــى انتعـــــاش أحـــــوال الفـــــالح وبـــــدأ فـــــي شـــــراء األرض مـــــن 

وكــان . ولكــن عــن نطــاق محــدود" التركتــورات"اآلالت الزراعيــة  دخــلاإلقطــاعيين وأ
الحــــين فــــي أرضــــهم بالحصــــة ممــــا اضــــطر صــــغار المالكــــون الكبــــار يشــــغلون الف

أمــا اســتخراج الميــاه مــن اآلبــار فقــد تطــور مــن . إلــى بيــع جــزء مــن أرضــهم فالحــينال
ـــدلو إلـــى اســـتعمال القـــواديس التـــي تـــدير حســـحب المـــاء بال الجمـــال والبغـــال  هابـــل وال

يشـترونها  التـي لتصـب المـاء فـي بـرك ـ إلـى اسـتعمال المضـخات والمحركـات اآلليـة
   .من يافا
وكــان رعــي . ها الفــالح هــي حرفــة الرعــيومــن الحــرف األخــرى التــي مارســ :الرعــي

المــاعز واألبقــار منتشــرا إمــا لحســابه الخــاص أو لحســاب بعــض األغنيــاء و األغنــام 
القـرى كـان يـدفع صـاحب الغـنم لألجيـر  عـضفـق عليـه الطرفـان ففـي بتمقابل أجـر ي

قرش عن كـل رأس بقـر  ١٥-١٠قروش عن كل رأس غنم وما بين  ٣-٢مبلغ من 
ويـتم الرعـي فـي المنـاطق القريبـة مـن . ن الحبـوب أو المالبـسشهريا وكمية معينة م

وكان الفالحون يستفيدون مـن . القرية ثم ارتفعت األجور بعد الحرب العالمية الثانية
كــــرام الضــــيف أو فــــي المناســــبات كمــــا يســــتفيدون مــــن حليبهــــا إلحــــوم األغنــــام فــــي 

وبيــوت (لبســط الجــبن ومــن أصــوافها يصــنعون األغطيــة وا وصــناعة باســتخراج الزبــد
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حيث يغزلون الصوف في مغازل يدوية ويستخدمونها فـي ) الشعر خاصة عند البدو
   .صناعة البسط والمزاود

كصناعة : كان في القرية بعض الصناعات الخفيفة المرتبطة بالزراعة :حرف أخرى
. الجبن والزبد والنجارة لصناعة المحاريث وأثاث البيوت كالبوريه وصندوق المالبس

قة بالكي والطهـور وغيـر وجد في القرية الحالق الذي يقوم باإلضافة إلى الحالكما ي
في فرن عام  زوفي بعض القرى يتم الخب. ذلك ويتقاضى أجره سنويا من المحصول

وفي القريـة محـال بقالـة ـ وخياطـة . ولكن معظم البيوت فيها أفران خاصة أو طابون
  . بخياطتها وتطريزهالنساء الخياطة المالبس ـ أما مالبس النساء فتقوم 

وقميص قطني والقمبـاز  وبيتكان الرجال يلبسون السروال األسود من الت :المالبس
. وفوقه الجاكيت أو البالطو يلبسون هذا اللباس في صالة الجمعة أو في المناسبات

السـروال والقمـيص فقـط أمـا النسـاء فتلـبس ثـوب أسـود مخطـط  فيلـبسأما فـي العمـل 
وقــد . ملونــة باألخضــر واألحمــر وتســتورد الخيــوط غالبــا مــن الهنــدبخطــوط عريضــة 

  . انتعشت في المجدل صناعة األقمشة للرجال والنساء
كانــت بيــوت الفالحــين فــي القــرى مــن الطــين المخلــوط بــالتبن وفــي  :بيــوت القريــة

ـــب مـــن الطـــين  مســـقوفة بأغصـــان وتكـــون البيـــوت بعـــض القـــرى كـــانوا يعملـــون قوال
طبقــة ســميكة مــن الطــين ـ  فوقهــاعون ضــفوقهــا عيــدان الــذرة ثــم ياألشــجار الكبيــرة و 
وتكـون . يس الحـوائط والسـطح قبـل فصـل الشـتاءأسرة الفـالح بتليـوفي كل عام تقوم 

الدار في كثير من األحيان واسعة والبيوت مصفوفة بجانب بعضها وغالبا ما تكون 
الحيوانـــات وفـــي  البيـــوت واســـعة ويكـــون فيهـــا بيـــت واســـع لخـــزن التـــبن الـــالزم لغـــذاء

اآلونة األخيـرة بنـى بعـض القـادرين بيـوتهم مـن اإلسـمنت والبـاطون المسـلح كمـا فـي 
قرى شمال لواء غزة أو في وسط فلسطين وشمالها وقد جذب الريـف الفلسـطيني فـي 
اآلونــة األخيــرة كثيــرا مــن ســكان الجبــال أو مــن المصــريين الفــارين مــن ظلــم محمــد 

قامـة إلاشا أو للبحث عن مصـدر الـرزق إلـى فلسـطين لملة إبراهيم بعلي أو أثناء ح
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ة الفالحــين فــي الثــورات والمقاومــة ضــد االســتعمار أمــا عــن مشــارك. فــي هــذه القــرى
   .والصهيونية فقد سبق ذكرها في كل قرية على حدة

  الحياة االجتماعية في القرى
ة قتصـاديجتماعية في القرى مثلما تطورت األحوال اإللم تتطور األحوال اإل

فالرجــل يقضــي معظــم وقتــه فــي الحقــل أو فــي الــديوان ـ والمــرأة تشــارك : والسياســية
وتســاعد الرجــل فــي علميــات الزراعــة باســتثناء الحــرث والــدرس ألن ذلــك يتطلــب قــوة 

وكانت النظرة إلـى المـرأة أنهـا . تطلب التعامل مع الحيوانات والسيطرة عليهايية و نبد
ة أو حرمة وٕاذا تحدث أحد عن زوجتـه يقـول وليّ  مخلوقة ضعيفة يلقبها الجميع بأنها

كان من أعمال المرأة نقل المياه من البئر إلى البيت بالجرة تحملها على . أعزك اهللا
وم بتعشــيب قــرأســها ـ وتكــنس البيــت وتحلــب الغــنم وتعمــل اللــبن والجــبن والزبــد ـ وت

إلى الحصيدة مع خرج الزرع ونقله إلى البيت من أجل الحيوانات ـ وترعى أوالدها وت
ســـم الحصـــاد وتجمـــع القـــش التـــي تـــم حصـــده لنقلـــه إلـــى الجـــرن علـــى الرجـــال فـــي مو 

. والطبــيخ ليأكــل أفــراد األســرة زتقــوم بعمــل الخبــ كمــا. ظهــور الــدواب خاصــة الجمــال
ة يــوبعــد الحصــاد تبــدأ عمل والــزواج مــن امــرأة ثانيــة كــل هــذا يــؤدي إلــى شــيخوختها

حديــد  ِقطــع مــن الخشــب فــي أســفلهثقــيًال وحــا الــدرس بواســطة الــدواب تجــر خلفهــا ل
عبـارة وبعـد أن يـتم فصـل الحـب عـن القـش تبـدأ عمليـة التذريـة بالمـذارة وهـي  ةمسنن

ذات أصـــابع مصـــنوعة مـــن الخشـــب وبهـــذه الطريقـــة وعلـــى ريـــح عـــن عصـــا طويلـــة 
الحــب فــي كومــة بينمــا يصــبح القصــل بجانبــه  يخــرجهادئــة فــي الصــباح أو المســاء 

ل فــي البنــاء والوقــود أمــا التــبن فهــو غــذاء أبعــد ويســتفاد مــن القصــ والتــبن فــي مكــان
كــان موظفــوا الحكومــة والــدائنون يخرجــون إلــى األجــران ألخــذ الضــريبة للحيوانــات و 

المـــالك الكبيــر الـــذي يعمـــل عنــده أحـــد الفالحـــين  يعطـــين كمــا نيوســداد ديـــون الـــدائ
كانـت و . فيهـا إلتجـارليأتي بعض التجـار لشـراء الحبـوب  وكان. نصيبه من اإلنتاج

أسعار الحبوب ضعيفة ألن الحكومـة لـم تضـع القـوانين لحمايـة اإلنتـاج المحلـي مـن 
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ف العـيش وال يشـعر بالرخـاء ظالمنافسة األجنبية لهـذا كـان الفالحـون يعـانون مـن شـ
وفي هذه السنوات يقوم . إال في السنوات الغزيرة المطر التي يأتي فيها اإلنتاج كثيرا

ولكـــن فـــي ســـنوات . أو إضـــافة غرفـــة إلـــى بيتـــه أو أداء فريضـــة الحـــجزويج ابنـــه تـــب
  .إلى االستدانة أو الرهن همما يضطر  الكفافالجدب فإنه يعيش على 
  :المناسبات االجتماعية

ـــة فـــي القـــرى تشـــمل الـــزواج والـــوالدة  متشـــابهة كانـــت المناســـبات االجتماعي
 ادي النمــل علــى البحــروموســم أربعــة أيــوب وو  اســتقبالهميــع الحجــاج و دوالطهــور وتو 

حتفــاالت إولكــل مــن هــذه المناســبات . والوفــاة وموســم روبــين والنبــي صــالح وغيرهــا
تشـترك فـي  وقـد قد تقتصر فـي بعضـها علـى أفـراد األسـرة وحـدهم في الزواج خاصة

وكانـت . بعضها اآلخـر القريـة بكاملهـا وقـد يـأتي أنـاس مـن القـرى األخـرى للمشـاركة
كبيـرًا مـن دخـل األسـرة ممـا يوقعهـا فـي أزمـة ماليـة ولكـن  هذه المناسـبات تأخـذ جـزءاً 

الهدايا والنقوط التي تقدم لصاحب المناسبة من أقاربه ومن أهل القرية كانت تغطي 
. يجــب ســداده فــي مثــل هــذه المناســبة دينــاً جــزءًا مــن هــذه النفقــات غيــر أنهــا تعتبــر 

بقيــة بـين الســكان وال ق طلــم تكـن فــي القريـة فـوار . ويظهـر فـي هــذه المناسـبات الكـرم
نتـداب علـى اآلخـر إال المختـار فكانـت لـه مكانـة خاصـة أمـا فـي عهـد اإل يتميز أحد

البريطــاني فقــد بــدأت بعــض الفــوارق تظهــر نتيجــة نشــاط أفــراد بعــض العــائالت فــي 
العمل أو بسبب العمل في معسكرات الجيش اإلنجليزي أو بسـبب تفـوق أحـد أبنائهـا 

أمــا بالنســبة لكثــرة اإلنجــاب فــإن هــذا يــؤدي إلــى تفتيــت . اليفــي الدراســة والتعلــيم العــ
اء عنـد كبـار المالكـين وكانـت نسـبة المواليـد ر الملكية مما يضطر الكثير للعمـل كـأج

عاليــة ونســبة الوفيــات عاليــة أيضــًا لعــدم تــوفر الرعايــة الصــحية وســوء التغذيــة وقلــة 
امــل تضــع وليــدها حفال. وجـود األطبــاء والعيــادات الصـحية وضــعف الــوعي الصـحي

ويكــون الفــرح واالحتفــال إذا . وجــدت ناتهــا أو بمســاعدة قابلــة إبمســاعدة إحــدى قريب
  . مرغوب فيها لتدني مكانتها االجتماعية ريغما األنثى فأ ذكراً  كان المولود



- ۳۳٤  - 
 

بقدر ما يخضـع الختيـار األب واألم  الشابكان الزواج ال يخضع الختيار  :الزواج
بق على الشـاب والفتـاة فهمـا يخضـعان لضـغوط أفـراد األسـرة وكبار العائلة وهذا ينط

كعاملــة جديــدة  ةوكبــار العائلــة الــذين ينظــرون إلــى الــزواج كصــلة نســب وٕالــى الزوجــ
لـــذلك كـــان . ة الالزمـــة لآلبـــاءو تزيـــد مـــن دخـــل األســـرة وكوســـيلة إنجـــاب لتكـــوين العـــز 

 ١٥٠-٣٥مـن يتراوح مهر العـروس  أما عن المهر فكان. الزواج يتم في سن مبكرة
يــر يــدفعها والــد العــريس ثجنيهــا وزاد المهــر فــي الفتــرة األخيــرة إلــى أكثــر مــن ذلــك بك

ــد العــروس نقــد وفــي بعــض الحــاالت يكــون مهرهــا قطعــة أرض مــع بعــض  اً إلــى وال
وكــان الفــرح . بــالفرح ةـ ويقــوم أهــل العــروس بشــراء الحلــي والمالبــس الخاصــ اللــوازم

القريــــة يحيــــون الســــهرة بالدبكــــة والســــامر  يســــتمر أســــبوعا يشــــترك فيــــه معظــــم أهــــل
ام العـريس عنـد أحـد األقـارب أو األصـدقاء ـ ثـم وفي يوم الفرح يكون حمّ . نبساطواإل

  . زفة العريس ـ وقبل المساء يحضرون العروس
 مبكـراً  يجـري تبليـغ أهـل القريـة خصوصـا مـن خـرج للعمـل: وفي حالـة الوفـاة :المآتم

ـ والجميــع يطالــب بعمــل الغــذاء أو العشــاء ألهــل ويعــود الجميــع إلــى بيــت المتــوفي 
يحضر المعزون . ثالثة أيام العزاء يستمرو الفقيد ويشارك الجميع في تشييع الجنازة 

وكــان الحــداد ضــروريا لــدى أهــل المتــوفي وكــذلك تأجيــل الــزواج إلــى . معهــم القهــوة
  . شهور عديدة

وف أو أي زائـر أو عـابر اشتهر أهـل القـرى بـالكرم فكـانوا يسـتقبلون الضـي :الضيافة
 وفــي. ي بيــت المختــارفــالعائلــة ويكــون  فــي مقعــدســبيل بكــل انبســاط فــي ديــوان أو 

يتســـامر رجـــال العائلـــة ويبحثـــون مشـــاكلهم وكـــان المختـــار يختـــار مـــن أقـــوى  الـــديوان
ل ثــحمائـل القريـة وشخصــياتها ـ كــان منصـبه وراثيــا إضـافة إلـى مركــزه الشـعبي كمم

يحفـظ سـجالت المواليـد : لسـلطة الدولـة ثالً ة فهـو أيضـا ممـألهـل القريـة عنـد الحكومـ
م بتبليـــغ أوامـــر الحكومـــة و والوفيـــات وهـــو ضـــابط ارتبـــاط بـــين األهـــالي والحكومـــة يقـــ

  . بقضاء مصالح الناس في دوائر الحكومةيقوم ويتابع تنفيذها ـ و 
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قــد فـي كثيـر مــن القـرى مقــام أو أكثـر ألحـد األوليــاء الصـالحين يعت :زيـارة المقامــات
يـــه النـــذور ففـــي أعـــاله قبـــة يقـــدمون  مـــزاراً فيـــه أهـــل القريـــة فيشـــيدون حـــول ضـــريحه 

وقـد سـبق ذكـر كثيـر مـن األضـرحة والمـزارات  ويضيئونه بالشموع ابتغاء مرضاة اهللا
  .في كل قرية على حدة

  : ما شهدته القرى من تطورات في الفترة األخيرة
العـــالم الخـــارجي فلـــم  كانــت القريـــة حتـــى أواخـــر العهـــد التركــي معزولـــة عـــن

تتعــرض  تابر األزمــان غيــر أنهــا بــدأغــتتطــور فيهــا أســاليب الحيــاة عمــا كانــت فــي 
 بفضـــلنتـــداب البريطـــاني لمـــؤثرات خارجيـــة وتتـــأثر بالحضـــارة العالميـــة فـــي عهـــد اإل

تصــاالت خاصــة القــرى التــي تقــع علــى طــرق تطــور وســائل النقــل والمواصــالت واإل
كمــا أن الظــروف . فكانــت هــذه القــرى أســرع تطــوراإلــى المــدن  المؤديــةالمواصــالت 

السياســــية وانتشــــار الصــــحف وفــــتح المــــدارس كلهــــا أســــهمت فــــي التقــــدم الحضــــاري 
خصوصــا بعــد اشــتراك الفالحــين فــي الثــورات الفلســطينية واخــتالطهم بأهــل المدينــة 

آخـــر هـــو تحســـن  لوهنـــاك عامـــ. حيـــث اكتســـبوا شـــيئا مـــن الشـــعور بـــالعزة والكرامـــة
تصـــادية حيـــث عمـــل كثيـــر مـــن الفالحـــين بعمـــل آخـــر خـــارج األرض قالظـــروف اإل

الماديــــة  مأحــــواله خاصــــة فــــي معســــكرات الجــــيش اإلنجليــــزي ممــــا أدى إلــــى تحســــن
اقتنــــاء الكماليــــات ودخلــــت بيـــوت القــــرويين بعــــض األجهــــزة الحديثــــة  علــــى موقـــدرته

في وأصبح . وتطور سراج الزيت إلى لمبة تضاء بالكيروسين" جرافو نالفي"كالحاكي 
وتبـع ذلـك تطـور . عمـل ببطاريـة جافـةاتير أجهزة راديو تخمبعض بيوت األغنياء وال

في إضافة غرف دراسية في مدارسـهم  ىالقر  تفي مفاهيم الناس نحو التعليم فتنافس
الصـــغيرة وتنـــافس وجهـــاء القريـــة فـــي إرســـال أبنـــائهم لتلقـــي العلـــم فـــي المـــدن القريبـــة 

ة الرشيدة أو في الكلية العربية أو في مصر أو ومتابعة تعليمهم في القدس في الكلي
هم وكان الطالب الممتازون . دمشق فتخرج الكثير من أبناء القرى ليعملوا كمعلمين

 سنتانـ وقد أضيفت  ةالذين يسمح لهم بإكمال تعليمهم في المرحلة الثانوية والجامعي
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طة تســـــمى شــــهادة جامعيــــة متوســــبعــــدها لــــب ادراســــيتان للتعلــــيم العــــالي يمــــنح الط
" المتـرك"بينما يحصل الطالب الناجح في ختـام المرحلـة الثانويـة شـهادة " انترميديت"

التعلـــيم  إلـــىجتيـــاز إلـــى التعلـــيم العـــالي ثـــم أضـــيفت ســـنة دراســـية وتســـمى شـــهادة اإل
العالي يدرس فيها الطالب التربيـة وطـرق التـدريس ويعتبـر هـذا فـي نظـر ابـن القربـة 

وال  ي فـــي الماضـــي إال القليــــلا مــــن التعلـــيم الحكـــومتطـــورا كبيـــرا فقـــد كـــان محرومـــ
  .يحصل على التعليم إال في الكتاتيب يقوم بالتدريس فيها أناس غير مؤهلين
قتصــــادية هكــــذا كانــــت أحــــوال أهــــالي القــــرى فــــي فلســــطين مــــن الناحيــــة اإل

واالجتماعيــة والثقافيــة وقـــد ســبقت دراســـة هــذه األحــوال فـــي بعــض القـــرى كــل علـــى 
  .سأل أن يكون عملي هذا خالصًا لوجه اهللا تعالىواهللا أ. حدة
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