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اإلهداء

من أبي أحمد محمد علي )أبو هاني(

من أمي سعاد صالح حسني )أم هاني(

إلى أوالدي: مالك وخالد وأحمد، الذين آمل أن أجنح بزراعة حب بلدتي َشَعب وبلدي 

فلسطني فيهم كما جنح جدهم وجدتهم في ذلك.
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شكر خاص

إلى الذين ساهموا مساهمة خاصة في إجناز هذا الكتاب، وأخّص هنا:
هاني أحمد علي
أكرم أحمد علي

جالل أحمد علي
رميا سعيد علي

شكر وعرفان

أتوجه بالش���كر إلى كل من س���اهم في مساعدتي في عملي التأليفي من أهل البلد وغيرهم، 
وأذكرهم هنا بالترتيب األبجدي مع حفظ األلقاب.

إبراهي���م صالح حس���ني )أبو حلمي(، إبراهيم درويش، أحم���د محمد علي )أبو هاني(، أحمد 
احل���اج علي، أكرم مصطفى الطيار، أنيس صايغ، بهاء حس���ون، حس���ني عل���ي لوباني )الداموني(، 
داود صالح حس���ني )أبو س���ليمان(، رميا س���عيد علي، س���عاد صالح حس���ني )أم هاني(، علي بيتم، 
علي طه اخلالد )أبو أنور(، علي هويدي، محسن محمد صالح، محمد صالح حسني )أبو وائل(، 
محم���د األس���عد )أبو عل���ي(، محمود علي علي )أبو أكرم(، محمود دك���ور )أبو أدهم(، مهى محمود 
عل���ي، موس���ى مطل���ق إبراهيم )الش���يخ محمد(، نادر قدورة،  يوس���ف الغضبان )أب���و عادل( رابطة 
عموم أهالي َشَعب، وكل أهل البلد الذين لم يتردد أحد منهم حلظة في إسداء النصح والتسديد 
واملس���اعدة مبا اس���تطاعوا، حيث وجدت لديهم جميعًا احلماس الكافي للمس���اهمة واملتابعة في 

هذا الكتاب.
كما ال أنس���ى توجيه الش���كر إلى زوجتي غادة جمال )من ش���فاعمرو( على صبرها وحتملها 

العمل الدؤوب على كتاب عن غير قريتها..
وإلى إخوتي هاني، محمد، أكرم، جالل..  وياسر قدورة وعلية علي.

كما أخص بالش���كر املنظمة الفلس���طينية حلق العودة )ثابت( التي جعلت حلم طباعة هذا 
الكتاب ممكنًا، حيث تبنت طباعته وشّرفتني بأن جعلته باكورة إنتاجها الثقافي التراثي.
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تـقـديـم
بقلم: د.محسن محمد صالح

أستاذ مشارك في الدراسات الفلسطينية
مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

ال حتمل الكتابات والدراسات حول قرى فلسطني، التي توالى ظهور عدد منها في السنوات 
املاضية، قيمة اجتماعية أو عاطفية فقط، ولكنها تندرج أيضًا في إطار الصراع مع العدو الغاصب 
ف���ي إثب���ات هوية األرض وقدس���يتها ومكانتها، وارتب���اط أبنائها بها، وأنها كان���ت تنبض باحليوية 
واحلياة، وأنها َلم تكن يومًا »أرضًا بال شعب«. ومتيط هذه الدراسات اللثام عن حّب أبناء فلسطني 
ألرضهم، وعن جوانب احلياة احلضارية املتجّذرة، التي تفاعلت مع األرض، في أشكالها الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والفنية والعسكرية. وهي تعكس أيضًا مدى الظلم والقهر 
ال���ذي ح���اق بش���عٍب اقُتلع م���ن أرضه وح���اول الصهاينة أن يغط���وا على جرميته���م بطّي صفحته 

وطمس تاريخه.
وال ش���ّك أن األس���تاذ ياس���ر أحمد علي قد قام بجهٍد كبيٍر في إعداد كتابه عن قريته »َشَعب«، 
وكما أن هذا الكتاب ِسْفٌر يحتفي به أهل القرية وأجيالها، فإنه يضيف املزيد إلى الدراسات التي 
تثب���ت حّق الفلس���طينيني في أرضه���م وهويتها العربية واإلس���المية. والكتاب رغم عدم انش���غاله 
بالش���روط األكادميي���ة الصارم���ة، إال أن���ه يقدم صورة حّي���ة نابضة صادقة ومتكاملة لقرية َش���َعب 
وجوانب حياتها املختلفة. ثم إن املؤرخني املهتمني بالدراسات االجتماعية والثقافية والفولكلورية 
سيستفيدون منه، كما أن هناك إضاءات تستحّق اإلشارة حول عدد من الشخصيات، وحول جهاد 
أبناء القرية وحول س���قوطها في يد االحتالل الصهيوني، وهو ما ُيفيد بش���كٍل عام في اس���تكمال 

بعض جوانب التاريخ السياسي واجلهادي لشعب فلسطني.
ويدرك املؤرخون املشاكل واحملاذير التي تصاحب االعتماد على التاريخ الشفوي، والتي أشار 
إليها املؤلف نفسه، كما يزيد األمر صعوبة أن يكتب الشخص عن قريته نفسها، مما قد يضطره 
إلى مراعاة عدد من احلسابات واملوازنات الصعبة، وأهمها أن يسعى ألن يكتب كتابًا يجتمع عليه 

أهل القرية، ودون أن ُيغضب أحدًا.
لقد متّكن مؤلف الكتاب بأس���لوبه الرش���يق الّسلس، وبصبره ودأبه واستقصائه، أن يقّدم لنا 
صورة غنية حلال القرية الفلس���طينية، املتمثل في قريته »َش���َعب«. وإنني أدعو الكّتاب والباحثني 
إل���ى كتاب���ة املزي���د من الدراس���ات اجلادة حول الُقرى الفلس���طينية، لتك���ون زادًا تتوارث���ه أجيالنا، 
وِلتظّل أعني اجلميع مصّوبة نحو أرضنا املباركة املقّدسة، حتى يتحّقق النصر وتتحّقق العودة.
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املنهــج

حاول���ت ف���ي هذا الكتاب اجلمع ب���ني التراث والثقافة، واجلمع بينهما أمر ليس س���هاًل على 
كاتب���ه، فلك���ي تص���ل الفكرة أو املعلوم���ة إلى الق���ارئ، يجب على الكات���ب أن يلنّي ألفاظه���ا أحيانًا 
ويفّصحه���ا ويقّعره���ا أحيان���ًا أخ���رى، األمر ال���ذي يوقفه ب���ني حّدين، علي���ه أن يتوس���ط بينهما، 
وخير األمور الوس���ط. لذلك وجب التنبيه إل���ى بعض املالحظات املنهجية التي اتبعناها في هذا 

الكتاب..

- كتبُت هذا الكتاب وأنا مس���كون بعدة هواجس، أولها أن َش���َعب جزء ال يتجزأ من عكا التي 
ه���ي أيض���ًا جزء ال يتجزأ من فلس���طني. لذلك فإن الكالم عن عاداته���ا وتقاليدها وأرضها ولباس 
أهلها ومواسمها سيكون مكررًا لآلخرين، ولكن أهل َشَعب - في املقابل- لم يقرأوا اآلخرين، لذلك 

فإن املعلومات ستكون مكررة أو ناقصة، فحاولت اختصار ما تكرر، وتفصيل ما متّيز. 
غي���ر أنن���ي رأيت أن م���ن واجب كّتاب هذا النوع م���ن الكتب أن ال ينفصل���وا كليًا عن احمليط، 
فآث���رت أن أكت���ب مقدم���ة ع���ن قضاء عكا لإلمل���ام بالبيئة واحملي���ط. كما أنني فصل���ت في مواضع، 

واختصرت في أخرى.
الهاجس الثاني، في التفاصيل التي ال تهم غير أبناء َشَعب. لقد كتبت هذه التفاصيل وأنا 
مس���كون بهاج���س ظ���ل يحلق فوق س���طور هذا الكتاب، وهو )ألننا حتمًا س���نعود( مع ما يس���تتبع 
ذلك من أفكار وتوضيحات. فألننا حتمًا سنعود، يراعي هذا الكتاب دوافع العودة )احلق والوطن 
واألرض( ومحفزات العودة )نضال أهل القرية والسابق وانتصاراتهم( وما سيعود اجليل اجلديد 
إلي���ه، لذل���ك يج���ب أن يك���ون هذا الكت���اب ملن س���يعود أيض���ًا، ليعرف الذي���ن س���يعودون أراضَيهم 

وبيوَتهم.

- كما نعلم، فإن َش���َعب جزء من فلس���طني ال يتجزأ، ولن تكون منفصلة ومتميزة كما أوحت 
مل أحيانًا عموميات املنطقة ونفصل ميزات القرية،  بذل���ك بع���ض الكتب عن قراها، لذلك قد جُنْ

فال يستغرب القارئ االختصار أحيانًا واإلطناب أحيانًا..

- مب���ا أن كل كت���اب م���ن كتب القرى اخت���ّص بناحية معين���ة، فقد أخذنا من مص���ادر الكتب 
األخ���رى: تصمي���م البيوت من )باقيات ما بقين���ا(، احلراث من )الدامون(، وهك���ذا.. وليس عندي 
غضاضة في االس���تعانة بكل هذه الكتب.. فكل كتاب زهرة في بس���تان فلس���طني، وأريد للكتاب أن 

يكون زهرة من هذه الزهرات إن شاء الله.
- نذكر أحيانًا اسم الشخص ثم نضع بني قوسني اسمًا آخر، وما نقصده باالسم الواقع بني 
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قوسني وهو احَلمولة التي ُيرّد إليها اسُمه كأن نقول: ياسر أحمد علي )حسني(، ألنه من حمولة 
حس���ني، س���عيد الصالح، اسمه س���عيد صالح عبد الهادي )األسدي(، وموسى املطلق اسمه موسى 

مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(، وهكذا. 
وسبب هذا اخللط هو اإلحصاء الذي جرى بعد النكبة، حيث اعتمد في بعض األماكن اسم 
األب وليس العائلة. كما أن من جتاوز عمر النكبة من أهل البلد سوف لن يعرف األسماء إال هكذا، 

وملا كان ال بد من نسبتها إلى جذورها اخترنا هذه الطريقة.
ولهذا قصص كثيرة حدثت مع أهالي فلسطني في إحصاءات لبنان، فتجد أخوين ينتميان 
إل���ى عائلت���ني مختلفتني، بل إن صديقًا لي أراد أن يذهب م���ع عمته إلى احلج كَمْحرم، فلم يصّح 

له أن يكون محرمًا لها، بسبب اختالف األسماء.

- املرور بالبلد من قبل الرحالة أو اجليوش كان صعبًا، لذلك قد ال يجد الكاتب لها دورًا في 
التاريخ، وذلك بس���بب موقعها املتحصن على س���فح واد، تنتهي الطريق إليها.. فهي لم تكن ممرًا 
ألي قرية أخرى )كما حدث مع الرحالة ناصر خسرو(. ويرد البعض سبب ذلك إلى اعتصام بعض 

املطاريد في سفوح األودية التي ما لبثت أن حتولت إلى قرى..

- املعيار الذي اخترت به الشخصيات ليس أهميتها، وليس ألسباب ذاتية، فاألسباب الذاتية 
تتف���اوت باخت���الف معيار األهمية عند كل ش���خص على حدة، أما األس���باب املوضوعية فهي أنني 
اخت���رت الش���خصيات املتميزة؛ املتميزة باخلير أو الش���ر، وليس الش���خصيات احملبوب���ة، أو عمداء 
العائالت.. فال يعتنّب أحد علّي؛ خاصة أنني لم أكتب رأيي فيها، وإذا كتبت رأيًا نسبته إلى صاحبه، 

كما أني لم أختر أي شخصية من حمولتي. 

- صحي���ح أن الكت���اب مت تأليف���ه بعد النكبة، ولكن���ه ال يتناول إال ما قب���ل النكبة، فيما عدا 
بعض املروّيات التي اضطررنا إلى تكملتها وعدم التوقف قبلها..

- من أين لي بالبخاري ومسلم وابن حجر العسقالني؟ أو أي عليم بجرح وتعديل الرجال؟ 
فالرواي���ة الش���فوية أم���ر صعب جدًا، وبق���در ما هي صعبة ذاك���رة الرجال، فإن ضب���ط الرواية بعد 
س���ماعها أصعب منها، ولعل كبار البلد حني كانوا صغارًا كانوا يرون كل ش���يء كبيرًا، وكبر الكبير 

معهم عبر الزمن، األمر الذي يجعل القدمي عظيمًا مهما كان سيئًا.
فالبع���ض يفتخ���ر بالطوش���ة، وأن بلدنا كانت طوش���اتها أقوى من طوش���ات جمي���ع البلدان 
املج���اورة. وغيره���م ما زال يحتفظ بدفني أحقاد املاضي في وزن���ه للرجال، فتراه تارة ميجد فالنًا 

ويقول عن آخر كذوبًا فيما يعاكسه غيره في الرأي.
ومن طريف ما واجهته أن أحد الشهود، وكان طفاًل في القرية، كان يكلمني عن جده، والكرم 
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والضيافة و.. و.. ووصفه بأنه كان طوياًل و»جسيمًا«، وملا سألت عن جده بعض من كان قد اكتمل 
منوه )أي ش���باب القرية قبل 48(، قال إّنه وأفراد عائلته كانوا صغار البنية، وس���بب ذلك يعود إلى 

»البزرة«.. فلم أعلق، ال على هذا وال  على ذاك. 
وقد عانيت كثيرًا من عامل اخليال عند البعض، لدرجة أنني استثنيت كل شهاداتهم، كالذي 

يحدثك عن جتارته وشجاعته وكرمه.. وغير ذلك. 
فأعت���ذر مقدم���ًا عما يك���ون قد ورد في الكتاب من مبالغات أو عدم دق���ة في الرواية، وآمل أن 

يلتمس القارئ لي العذر في ذلك..

- اعت���ذر ع���ن ع���دم ذكر بع���ض التفاصيل، خاصة تلك الت���ي تعتمد على الذاك���رة، ألن ذاكرة 
الرواة قد تخونهم أو تخذلهم أو تقتصر على مثال واحد.. كسؤال من كانت القابلة أو اخلياطة؟ 

فسيكتفون بذكر امرأة واحدة، وهي التي يتعاملون معها.

- ج���رت الع���ادة تاريخي���ًا أن يكتب املؤلف مصادره ومراجعه في هام���ش أو في ذيل الصفحة، 
وأن يكتب مالحظاته أيضًا في املكان نفسه، ولكني آثرت أن يقتصر الهامش على املصادر واملراجع 
واملالحظات الصغيرة إن ُوجدت، أما املالحظات الطويلة ففضلت أن أكتبها في س���ياق الكالم، ألن 
ه���ذا الن���وع من الكتب، وبعد اس���تمزاج اآلراء - كم���ن يروي قصة أو حكاية ويتنّك���د من املقاطعة- 
يفض���ل أن يك���ون في س���ياق واحد ال تنغص على الق���ارئ هوامش يريد الرج���وع إليها، خاصة وأن 
ق���راء ه���ذا الكتاب م���ن كل األجيال، وإن كانوا يهتمون مبصداقية البح���ث العلمي فهم ال يهتمون 

بأسلوبه.

- صحي���ح أنن���ي ل���م أت���ردد حلظة واح���دة في اخلوض ف���ي غمار ه���ذا الكت���اب، ولكنني كنت 
أعل���م أنني ال ُأْقِدم على عمل س���هل، ليس العمل صعبًا م���ن ناحية األحداث واملعلومات ذلك أنني 
كن���ت أمتيز ع���ن غيري من أبناء جيلي مبصادر معلومات غزيرة. ولك���ن الصعوبة كانت من ناحية 

اختالف اآلراء.. »ونصف الناس أعداء ملن حكم، هذا إن عدل!«.
كما آمل ممن يقرأ الكتاب أن ال يتعصب لعائلة، وقد اتبعت ذلك في منهج الكتاب، بل وحتى 
أن ال يتعص���ب لقريت���ه. فتخصيص القرية هنا بس���بب جغرافي وليس قيمي���ًا أو تعصبًا. وآمل أن 
ينحاز من يقرأ الكتاب إلى فلسطني قبل كل شيء، ذلك أن جتربة القرية في املقاومة تعتبر رائدة 
في مجالها، وهي جتربة لفلسطني وليست لقرية بعينها. خاصة أن الطابع اجلغرافي للقرية كان 
من العوامل التي جعلها ملتقًى لكل املقاومني الراغبني في القتال من القرى املجاورة احملتلة..

لذل���ك آم���ل أن يك���ون هذا الكت���اب حثًا لباق���ي أهل البلد إلص���دار طبعة تتضم���ن كل اآلراء 
واألحداث والعائالت.. وقد اختصرت ذلك ببيتني من الشعر:
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 - م���ن الصع���ب علي وأنا الذي ولدت بعد واحد وعش���رين عامًا م���ن النكبة أن أحكم على ما 
أس���مع، كمن كتب عن بلده التي عاش فيها قبل النكبة )قديثا والدامون وكويكات والكابري(. وأن 
أقوم اآلن بعد 59 عامًا من النكبة و71 عامًا من الثورة الكبرى، بجمع تراث ليس عندي منه سوى 

ما قرأناه في الكتب وبعض ما سمعناه من أفواه كبار السن.

- حيرة يقع فيها الكاتب بني التوثيق واملوسوعية والقيمة العلمية والبحثية. السؤال األول 
للتخل���ص م���ن ه���ذا املوضوع هو: ملن أكتب ه���ذا الكتاب؟ لألحياء الباقني، أم لألق���ارب، أم للتاريخ 

واملستقبل؟

- التأريخ القروي صعب، فبعضهم يؤرخ حسب مواسم الزرع وحصاد البيدر، والبعض حسب 
والدة أوالده، ول���كل ش���خص تأريخ���ه اخلاص.. وتزي���د صعوبًة مهمة الباحث حني يريد التنس���يق 
ب���ني الهج���ري وامليالدي. وكثيرة هي الطرائف التي واجهتها في أحاديثي مع كبار الس���ن )كتأريخ 
حدثني ببعضهما دون غيرهما، فإن لم يعرف تاريخ أحدهما ضاع التاريخ، مثل: سنة حريق البلد 
وس���نة اجلمل وس���نة فضل أبو علي(. ومن الصعوبات أيضًا تفاوت الروايات وعدم وجود أي ش���يء 

مكتوب عن األمر.
كم���ا أنن���ي لم أثب���ت هنا كل القصص واحلكاي���ات والنوادر التي يرويها أه���ل البلد عن تاريخ 
البلد، إال إذا كانت ذات فائدة في السياق. وسبب ذلك جتربة حّية حصلت معي، حيث أنني سمعت 
إح���دى القص���ص أكثر من م���رة، كان أبطال هذه القصص يتغيرون بتغّير ال���راوي. ولم أراِع املنهج 
العلمي في بعض املواضيع حتّس���بًا لردة فعل غير متوقعة، كالفصل الذي جمعت فيه ألقاب أهل 
البلد ثم حذفت هذه األلقاب، وبعض الفقرات املتعلقة بأصول العائالت التي قد تثير حساس���ية 

لدى البعض.

- آثرت أن أنقل الروايات على أن أصوغها أو أعيد صياغتها، لذلك أردها إلى مصادرها.. وال 
أتدخل إال في الصياغة اللغوية.. أما آراؤهم، لألمانة، أنقلها كما هي )كما في مقابلة أبو إسعاف، 

وكتابة موسى املطلق، والشهادات املتفرقة(.

- أردت أن يكون هذا الكتاب جهدًا جماعيًا لعدد من الكّتاب، وقد اس���تعنت باألس���تاذ موس���ى 
مطلق )رحمه الله( الذي كتب –قبل وفاته بأشهر- عن معارك احتالل َشَعب واستردادها ونشاط 

ولع���ّل غي���ري ُيس���تفّز.. ف���ال عتْب
َش���َعب إل���ى  احلامل���ني  لألوفي���اء 

ه���ذي الصحاُف كتبُتها باملقتضْب
يكف���ي بأن���ي ق���د فتح���ت طريقها
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حاميتها، وباألخ أحمد احلاج علي الذي أجرى مقابلة مع الفنان بهاء حس���ون عن والده الش���اعر 
يوسف حسون )حادي فلسطني(، وقدمها مشكورًا ملشروع هذا الكتاب. 

- ال يخط���رّن بب���ال أح���د أن تأليف هكذا كت���اب هدفه التعصب لبلدة معين���ة، فلو كنت أعلم 
أن ه���ذا اخلاطر س���يأخذ حي���زًا من تفكير أهل البلد ملا أقدمت عليه، فكلنا أبناء فلس���طني وأبناء 
القرية الفلسطينية، ولن نختلف عن غيرنا من القرى، لذلك قصدت أن أستعني بجهود إخواني 
مم���ن ألف���وا كتبًا عن القرى الفلس���طينية نظرًا للتش���ابه الكبير بني هذه القرى، وأحس���ب أن من 
س���يقرأ هذا الكتاب وكتاب الدامون لألس���تاذ حس���ني علي لوباني س���يأخذ فكرة عامة عن أوضاع 
الق���رى ف���ي قض���اء ع���كا، اللهم إال ما تتميز ب���ه كل قرية ع���ن أخواتها. إن ما هدف���ت إليه من هذا 

الكتاب هو جتذير الروابط اإلنسانية باألرض )التي هي أم احلياة، وحضن املمات(.
ولو علمت أن كتاب َشَعب لن يأتي بجديد في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، ملا أقدمت 
عليه. فلس���نا بحاجة إلى تكرار أس���ماء النبات واحليوان والبيئة والطقس وش���كل البيوت وعادات 
األفراح واألتراح واألمثال واحلزازير واأللعاب وغيرها. فهذه املعلومات موجودة في معظم الكتب 

التراثية وقد كررها الكثير من كتب القرى.
أم���ا م���ا هو اجلدي���د، فالذي تتميز به القرية في ظل هدف الكت���اب، هو التأكيد على أحقية 
أهل األرض بأرضهم. واملطلوب إبراز أس���ماء أصحاب األراضي والبيوت، واملعالم املهمة في القرية 

ومحيطها، واآلثار التاريخية.
ولعل أهم ما أضافه هذا الكتاب هو املشاركة في اجلهاد الفلسطيني عامي 1936 و1948، ودور 
حامية البلد الذي لم يكن قلياًل، وأثبّت من خالله، كما يقول معظم كبار السن في فلسطني، أننا 
–كفلسطينيني- لم نخض معركة التحامية مباشرة مع العدو إال وانتصرنا، ولكننا قاتلنا مبعارك 

متفرقة ولم نقاتل في احلرب، وأن من كان بيدهم قرار احلرب هم الذين أضاعوا األمانة.

- لم أعتمد في الكنية قواعد النحو العربي، و)أبو إس���عاف( يبقى )أبو( ولو ُرفع أو ُنصب أو 
ُكسر.

- أخي���رًا يهمن���ي هن���ا أن أدع���و، وأن آمل من كل من قرأ هذا الكت���اب وكان لديه ما يضيفه أن 
يتصل بي لزيادته في الطبعة املقبلة إن شاء الله، وأن ال يتخذ موقفًا سلبيًا منه. 

وميكن االتصال بنا على رقم الهاتف اخللوي التالي: 00961-3-510906
yassir69@hotmail.com :أو املراسلة على العنوان التالي

وآمل أن يتجاوب جميع الراغبني في هذا األمر.
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الباب األول
التاريخ واحلضارة
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الفصل األول
مدينة عكا وقضاؤها

قبل الدخول باحلديث عن قرية َش���َعب كان ال بد من دراس���ة عامة للقضاء والقرى احمليطة 
به، ذلك أن القرية ال ميكن أن تنسلخ عن بيئة اجتماعية ارتبطت بها منذ فجر التأسيس. 

م���ع العل���م أن موقع قرية َش���َعب بالنس���بة للقضاء ل���م يكن على قدر م���ن األهمية التجارية 
االقتصادي���ة، أو التاريخي���ة، إذ لم يذكر اس���م القري���ة في كتب التاريخ رغم أنها وجدت في س���احة 
إح���دى أه���م احل���روب الصليبي���ة حينه���ا. ذل���ك أن القرية ل���م تكن عل���ى ممّر طرق ب���ني مدينتني 
كبيرت���ني، أو طريق���ًا عام���ًا، وليس���ت موقعًا اس���تراتيجيًا يحافظ علي���ه املتحاربون، ب���ل رمبا كانت 
بحك���م الس���اقطة عس���كريًا في أي حص���ار )وهذا يدلل على الق���درة والصبر واملعان���اة التي القاها 
مقاتلو حامية َش���َعب في حترير القرى املجاورة أو في الدفاع عنها(. علما أنها كانت على مس���افة 

ليست بعيدة عن طريق عكا - صفد.
إال أن موق���ع القري���ة املتض���ح من األبحاث، يق���ع بني جبال حتيطها من ث���الث جهات، األمر 
ال���ذي يجع���ل طريقها خاصة بها وتنتهي فيها.. أي أنه���ا لم تكن ممرًا ألحد، مما يعني أنها كانت 
م���أوى للث���وار أو الفاري���ن أحيانًا. وهذا ما جعل ناصر خس���رو مثاًل يذكر الق���رى القريبة جدًا من 
َشَعب )مثل البروة والدامون في الطريق إلى إعبلني( حيث مر بها في طريق رحلته دون أن يضطر 

إلى املرور في َشَعب.
ومما يجدر ذكره أن أقرب طريق عام إلى َش���َعب هي الطريق التي تصل عكا بصفد ومتر في 
الب���روة، ومجد الكروم، والبعنة، ونحف، والرامية، وس���اجور، والرام���ة، وميرون، وعني الزيتون، إلى 

�َشَعب وحاميُتها
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صفد. ويبلغ طول هذه الطريق 52 كلم)1(. 
وقد الحظ أحد الفطناء أن هذه الطريق س���لطانية )ُش���ّقت في العهد العثماني نس���بة إلى 
الس���لطان(، وتس���اءل: إذًا ما الطريق التي كانت مستخدمة قبلها؟ هي –حكمًا- إما طريق طويلة 
جدًا للناس العاديني، وإما طريق مختصرة يتنّكبها خبراء الطرق من التجار، وُتفّضلها اجليوش 

نظرًا لقصرها الذي أرشد الدولة العثمانية إلى شقها.
ورأى أن���ه ال يعق���ل أن متر اجلي���وش، التي يلزمه���ا التخفي أحيانًا، عل���ى رؤوس اجلبال، وال 
بد لها أن متر في أراض ميس���رة ومبس���طة وس���هلة، وهذه األراضي غالبًا ما تكون األودية، خاصة 
إذا انبس���طت صيفًا بتأثير السيول ومس���اقط املياه شتاء. وهذا الوادي هو وادي احللزون احملاذي 
لش���عب )ويس���مى وادي َشَعب في املنطقة التي مير فيها قربها(. ولو اتخذنا هذا االفتراض جديًا، 
فإننا س���ُنحيل خط س���ير اجليوش التي جاءت إلى عكا ورحلت عنها باجتاه الداخل الفلسطيني، 
س���نحيلها إل���ى ه���ذا الطريق، ومنه���ا جيوش صالح الدي���ن.. ولكن ه���ذا يبقى افتراض���ًا ال تؤكده 

املصادر.
وه���ذا االفت���راض أك���ده لي األس���تاذ عل���ي اخلالد)2( ال���ذي قال إن جت���ار عكا القدام���ى كانوا 
ينتقل���ون عب���ر َش���َعب إلى الداخل الفلس���طيني، وأن بعض أهل َش���َعب اش���تغلوا بالتجارة بني عكا 

والداخل وصواًل إلى حوران، التي كانوا يجلبون منها القمح.

مدينة عكا
وم���ن الكت���اب الش���هير اجلامع الواف���ي ملعظم املصادر »بالدنا فلس���طني« نقتط���ف باقات من 
تاري���خ وإحداثيات عكا بعد االختصار والتصرف مب���ا اقتضته الضرورة، مع نصيحتنا للقارئ من 
أج���ل مزي���د من املعلومات أن يرجع إلى ذلك الكت���اب القيم، وذلك بني الصفحات )155-450( من 

اجلزء السابع – القسم الثاني، حسب الطبعة األولى لسنة 1974.
تقع مدينة عكا على خط عرضَ 55ْ 32 شمااًل، وعلى خط طولَ 04ْ 35 شرقًا. وهي مدينة من 

أقدم مدن العالم. أقامها العرب الفينيقيون الذين استقروا فيها منذ فجر تاريخها املدون. 
دعاه���ا ُبناُته���ا )عك���و( وهي كلم���ة كنعانية معناه���ا )رمل حار(. و)ع���ّك( أيض���ًا قبيلة عربية 
اختلف في نس���بتها. وقد دعيت بأس���ماء مختلفة في أدوارها التاريخية التي مرت عليها. ودعاها 
 ،)AKE( وفي العهد اجلديد ،)Accho – املصري���ون القدم���اء )عكا( وذكرت في العهد القدمي )عكو
واس���مها اليونان���ي بتوملاي���س Ptolmais، ونس���ب الرومان هذا االس���م إلى اإلمبراط���ور كلوديوس.. 
 Saint Jeanو Acriو Acreو Accon :ودعاه���ا اإلف���رجن في العصور الوس���طى واحلروب بع���دة أس���ماء

d>Acre، نسبة إلى فرسان مار يوحنا.

وف���ي 18-5-1948 زال���ت باالحت���الل الصهيوني عن ع���كا صبغتها العربية اإلس���المية. ولكن 
اليهود بس���بب اقتباس���هم الكثير من احلضارة الكنعانية، أعادوا لها االسم الكنعاني القدمي: عكو 

.Akko أو

مدينة عكا وق�شاوؤها
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تاريخ عكا 
ذكرت عكا ألول مرة في التاريخ بني املدن التي افتتحها حتتمس الثالث املصري على انتصار 
مجدو 1479ق.م.، باس���م عكا. كما ذكرت في عهود األش���وريني والفينيقيني، وفي احلكم الفارس���ي 
كانت مركز األعمال احلربية لقمبيز عام 525ق.م.، وذكرت أيضًا في عهود االس���كندر والبطالس���ة 
والس���لوقيني. ومن حوادثها في العهد الروماني: زيارة يوليوس قيصر لها عام 47ق.م.، واس���تيالء 
الف���رس عليها عام 40ق.م.، واس���تقبال هيرودوتس لإلمبراطور أوكتافيوس فيها، ومت فيها إنش���اء 
أول مدرس���ة أو مس���تعمرة رومانية للتدري���ب على احلروب في املنطقة، كم���ا زارها احلواري بولس 
ليوم واحد قبل رحلته األخيرة إلى القدس. ومت في عهد أريان 117-138ق.م. تعبيد الطريق التي 

تصل عكا باجلليل عبر صفورية.
في العهد العربي، فتحها جيش عمرو بن العاص ومعه معاوية وأخوه يزيد بن أبي س���فيان 
س���نة 15ه����. أي 636 م.، وأم���ر معاوية بترمي���م ما خرب منها، وقاد منها األس���طول الذي ذهب إلى 

قبرص بعد شتاء سنة 648م.، وأمر بإنشاء دار صناعة السفن احلربية فيها..
ف���ي احل���روب الصليبية، حاصر الفرجن عكا وهم في طريقهم لالس���تيالء على بيت املقدس، 
في أواخر أيار من 1099م / 492 ه�. ولكنهم رغم سيطرتهم على املنطقة فإن عكا استعصت عليهم 
حتى عام 1104م. وشهدت املدينة الكثير من األحداث وكتب فيها املؤرخون واجلغرافيون والرحالة 

ما تضيق به هذه املساحة. 
وق���د حرره���ا الس���لطان صالح الدين رس���ميًا ف���ي 10 مت���وز 1187 )أي ما ب���ني معركة حطني 
وحتري���ر الق���دس(، وصلى صالة اجلمع���ة األولى في جامعها القدمي، وه���ي أول جمعة أقيمت في 
الساحل الشامي بعد أن احتله الفرجنة. وقيل إن صالح الدين أطلق منها أربعة آالف أسير، وهم 

من املسلمني.
وقد ش���هدت عكا معارك كثيرة وش���هيرة أثناء احلروب الصليبية، منها معركة نهر النعامني 
س���نة 585ه����، وقد بدأ فيها الهجوم على ميمنة اجلي���ش الصالحي على تل العياضية )وبئره تابع 
ألراضي مملوكة في قرية َشَعب - املؤلف(. ثم معركة النعامني الثانية، التي انتهت باستسالم عكا 

للمسلمني.
وفي عهد الفرجنة شهدت مملكة عكا عام 597ه�. زلزااًل هدم معظم املدن الساحلية.

وش���هدت ع���كا أش���رس معارك الكر والفر وأقواه���ا مع القائد الفذ الظاه���ر بيبرس، الذي لم 
يترك حكامها يرتاحون من غاراته حتى أنه دخلها أكثر من مرة.

غي���ر أن حتريره���ا األخير مت على يد الس���لطان خليل بن قالوون األلفي، ف���ي أيار من العام 
1291م بعد حصار دام أربعة وأربعني يومًا، وبس���قوط عكا س���قطت آخر القالع الصليبية بعد نحو 

قرنني من الزمن من التواجد في الشرق العربي.
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إعادة بنائها
بع���د س���قوطها األخي���ر، خرب���ت ع���كا وانتق���ل مركز الوالي���ة إلى صف���د، وكان مما ذك���ره ابن 
بطوطة في رحالته بعد نصف قرن أنها خراب، وأشار غيره إلى أن عدد سكانها ال يتجاوز الستني 
يتولون حراس���تها ويعيش���ون م���ن طيورها وحريره���ا. وكان تقدمها العمراني بطيئ���ًا بحيث كانت 
تض���م ثالثمئ���ة بيت بعد أكثر من قرن على س���قوطها، إلى أن انتصر العثمانيون عام 1516م. على 

املماليك في معركة مرج دابق.
ف���ي عه���د العثمانيني ع���ادت اإلرس���اليات األجنبية إلى ع���كا ومد األمير فخ���ر الدين املعني 
الثاني واليته إليها ضمن حكم العثمانيني في القرن السابع عشر، ثم استولى عليها ظاهر العمر 
الزيدان���ي ع���ام 1750 حتى مقتل���ه 1782. وكان في الع���ام 1775 قد تولى أحمد باش���ا اجلزار والية 
صيدا، وأمر بنقل مركز واليته إلى عكا، وتوالها بعد ظاهر العمر الزيداني بعد أن كان أسيرًا فيها 

في وقت سابق.
ولعل أشهر فترات مدينة عكا وأملعها على املستوى الدولي هي فترة حصار نابليون بونابرت 
لها، هذا احلصار الذي دام أكثر من ش���هرين: من 9 آذار 1799م. حتى 20 أيار من الس���نة نفس���ها. 
وقد اشتهرت القصة املوروثة عن نابليون الذي رمى قبعته من فوق األسوار قائاًل إنه رماها ليقول 
إن املدينة التي لم يدخلها هو دخلتها قبعته!. كما قيل إنه أطلق من هناك نداء إلى يهود العالم 

ليتجمعوا في فلسطني من أجل دولتهم املنتظرة..
ثم كانت وفاة أحمد باش���ا في 17 نيس���ان 1804. حيث ورثه سليمان باشا الذي ُلّقب بالعادل، 
وكان من طراز مختلف من الوالة العثمانيني، نهض بعكا مما خّلفه حصار نابليون وركود ما بعد 
احل���رب، فمّد القنوات وجّر املاء وبن���ى املعالم واجلنائن وأقام العدل في أرجاء املدينة، حتى توفي 

عام 1818م.
وف���ي عهد خليفته عبد الله باش���ا س���اد احلك���م املصري إلى عكا، من ع���ام 1832 حتى 1840. 
ومن أهم احلوادث في تلك الفترة الزلزال املدمر الذي ش���مل املنطقة س���نة 1837م، وكانت خسائر 

عكا واجلبل وترشيحا 141 قتياًل، و563 بيتًا خربًا.
وع���ادت عكا إلى العثمانيني حتى احلرب العاملي���ة األولى، حني جاءت جيوش احللفاء، وبدأ 

تاريخ جديد من الصراع على أرض الديانات واحلضارات.

جغرافية قضاء عكا
يحده من الش���مال لبنان ومن الغرب البحر األبيض املتوس���ط، ومن الش���رق صفد وطبرية، 

ومن اجلنوب قضاء الناصرة.
وفي العهد العثماني كان القضاء يضم 58 قرية توزع على ثالث نواٍح وهي:

قرى ناحية الساحل: 18 قرية. ناحية الشاغور: 15 قرية. ناحية شفاعمرو: 25 قرية. 
وقبل العام 1948 كان قضاء عكا يضم 52 قرية )ما يعني أن االس���تعمار البريطاني قد محا 

مدينة عكا وق�شاوؤها
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6 قرى عن اخلارطة(، و8 عشائر، 9 مستعمرات يهودية.
وفص���ل كت���اب معج���م البلدان الفلس���طينية في توزيع هذه القرى، واحتس���بت َش���َعب ضمن 

ناحية الشاغور)3(.

أما القرى فهي بالترتيب األبجدي: 
أبو سنان، إقرت، أم الفرج، البروة، البّصة، البعنة، الُبَقْيعة، الدامون، الرامة، الرويس، الزيب، 
الس���ميرّية، الش���يخ داود، الشيخ دنون، الغابسية، الكابري، املزرعة، املكر، املنشية، املنصورة، املنوات، 
النهر، بيت َجن، تربيخا، ترش���يحا، مترة، جّت، جدّيدة، جولس، دير األس���د، دير القاسي، دير حنا، 
س���جور، س���حماتا، سخنني، َش���َعب، عّرابة، عمقا، عني األسد، فّس���وطة، كابول، كسرى، كفر سميع، 

كفر عنان، كفر ياسيف، كويكات، مجد الكروم، معار، معليا، نحف، يانوح، يركا.
أما العشائر فهي: 

احلجيرات، السمنية، السواعد، الصويطات، العرامشة، القليطات، املريسات، وشتيت.
أما القرى التي محيت أثناء احلكم البريطاني فهي: 
الصوانة، جعتون، حانوتا، سمح، عني حور، معصوب.

أما املستعمرات اليهودية فهي: 
إيلون، حانيتا، رجبا، شافي زيون، عبرون، عني هاميفراس، ما تسوابا، نهاريا، يحيعام. 

وفيما يلي أكبر القرى في إحصائية 1945-4-1:
1-ترشيحا والكابري   : 247 دومنًا.

2-فسوطة ودير القاسي واملنصورة: 231 دومنًا.
: 231 دومنًا. 3-شعب  

: 206 دومنات. 4-مترة  
:169 دومنًا. 5-سخنني  
: 140 دومنًا. 6-عرابة  
: 140 دومنًا. 7-يركا  
:135 دومنًا. 8-سحماتا  
: 132 دومنًا. 9-البصة  
: 123 دومنًا. 10-معليا  

أما من حيث عدد السكان في إحصاء 1945:
: 3830 نسمة. 1-ترشيحا  
: 2950 نسمة. 2-البصة  
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: 2600 نسمة. 3-سخنني  

: 1910 نسمة. 4-الزيب واملنوات 

: 1830 نسمة. 5-مترة  

: 1800 نسمة. 6-عرابة  

: 1740 نسمة. 7-شعب  

: 1690 نسمة. 8-الرامة  

: 1520 نسمة. 9-بيت جن  
: 1460 نسمة.  10-البروة  

وكان القضاء يضم في مجمل سكانه 68330 نسمة يتوزعون كاآلتي:
: 47290 نسمة. مسلمون  
: 11150 نسمة. مسيحيون  
آخرون )دروز وبهائيون(: 6940 نسمة.

: 2950 نسمة أي بنسبة 4.3% من مجموع السكان. يهود  

مناطق عكا الطبيعية
ويشتمل القضاء على منطقتني: الساحل والسهل في غربه، واجلبال في شرقه. 

وميتد ساحل بالد عكا من رأس الناقورة الذي يرتفع 100 متر عن سطح البحر على الساحل، 
و391 مترًا على بعد ميلني في الداخل، ميتد ملسافة 21 كلم وبخط مستقيم 17كلم. 

أما السهل فهو الذي يلي الشاطئ ويعرف بسهل عكا، وميتد من شمالي حيفا وينبسط بني 
البحر والتالل حتى جنوب لبنان. ومرج عكا هذا شهد الكثير من احلروب الصليبية. ويروي هذا 

السهل عدد من األودية والسيول، وهي:
وادي كرك���رة وه���و ش���توي يب���دأ م���ن تربيخ���ا.. وادي القرن يتأل���ف من واديني ف���ي بيت جن 
والبقيعة، وتقوم هناك قلعة القرن الشهيرة التي استعصت على اجليوش.. وادي الصعاليك وهو 
واد ش���توي.. عيون الكابري التي س���حبت مياهها إلى عكا في عهود الباش���اوات.. وادي املفش���وخ.. 
وادي مجنونة.. وادي غمية.. نهر النعامني الشهير في التاريخ وتتجمع مياهه من واديي احللزون 

وإعبّلني.. نهر املقطع..
وأم���ا اجلبال فتقع في ش���رقي القضاء، وتضم عددًا م���ن املرتفعات كجبل حيدر قرب الرامة، 
وجبل عروس، وتل الريسي قرب دير القاسي، وِتالع الراهب عند املنصورة، وجبال البقيعة، وجبال 
نح���ف، وجب���ل كّمانا في جنوب الرامة، وجبل جّلون للش���مال من َش���َعب بينه���ا وبني مجد الكروم. 
وقري���ة بي���ت جن تعتب���ر أعلى قرى القض���اء )955م.(. وتتخلل املرتفعات س���هول البّط���وف وعّرابة 

والرامة والبقيعة ومجد الكروم وسخنني.

مدينة عكا وق�شاوؤها
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اإلنتاج 
تشتهر قرى القضاء باملزروعات التالية: احلنطة، الشعير، العدس، الكرسنة، الفول، احلمص، 

الذرة، السمسم، الزيتون، البطيخ، العنب، التني، اللوز، وفواكه أخرى وخضار. 
أم���ا الطي���ور واحليوان���ات فكان���ت: اخلي���ل، البغال، احلمي���ر، اجلم���ال، البقر، الغن���م، املاعز، 

اخلنازير )في البصة(، الدجاج، األوز، الدجاج الرومي.

التعليم في القضاء
ذكر الكتاب السنوي لوزارة املعارف العثمانية لعام 1319ه�. 1901م. أن مدرسة واحدة للبنني 
كانت في كل من القرى اآلتية، أي ما مجموعه 18 مدرسة: مجد الكروم، الزيب، البصة، الغابسية، 
يركا، كويكات، عمقا، جدّيدة، الدامون، َشَعب، مترة، معار، سخنني، عرابة، نحف، ديرحّنا، سحماتا، 

البقيعة، والبروة.
وفي س���نة 1930-1931 كان في قرى القضاء 23 مدرس���ة، وفي عام 1937 – 1938 بلغ عددها 
31 مدرس���ة، منه���ا 27 للبن���ني. أما مدارس البن���ات األربع فكانت في كل من: جولس، كفرياس���يف، 

الرامة، ترشيحا.
وفي عام 1942-1943 كان عددها 30 مدرسة حيث أغفل الدارسون مدرسة البروة.

نظرة خاطفة على تاريخ عكا 
نقتبس مما أوجزه الدباغ في كتابه »بالدنا فلسطني« ) ج7 – ق2: ص 181( بالتالي:

إن أق���دم من س���كن بالد ع���كا هم اجلرجاش���يون من الع���رب الكنعانيني. وذك���ر بعضهم أنهم 
أسس���وا ع���كا والكثير م���ن مدنها وقراها، منه���ا: البعنة والزي���ب والرامة وكابول وي���ركا، فضاًل عن 
بل���دان وق���رى خربت وبقيت آثارها، منها: نعنئيل – خربة يعنني)4(. وخربة املش���يرفة وخربة عبدة 

وتل ميماس وتل كيسان وتل الكردانة وتل البير الغربي وخربة العمود.
وف���ي قض���اء عكا صن���ع الكنعانيون الزجاج وصب���اغ األرجوان الذي امتد اس���تخراج أصداف 

املوركس ما بني صيدا وجنوبي جبل الكرمل.
لم يس���تطع يوش���ع بن نون القائد العسكري اليهودي حني أغار على البالد في القرن الثاني 
عش���ر ق.م. االس���تيالء عل���ى هذا اجل���زء منها، وبقيت بالد ع���كا بعيدة عن اليه���ود. أما في عهدي 
النبيني داود وس���ليمان عليهما الس���الم، فقد مت بس���ط الس���يطرة عليها دون صبغها دميوغرافيًا 

باليهود إال في وقت متأخر من عهد سليمان.
وعندما س���يطر األش���وريون على املنطقة س���نة 722ق.م. كان يهود عكا ضمن السبي البابلي، 
وفي عهد الس���لوقيني في بالد الش���ام عادت عكا إلى اإليطوريني العرب. وبقيت عكا ضمن الوالية 
السورية ولم يقطعها الرومان لهيرودوتس. واستفادت عكا جتاريًا من أول طريق معّبد في املنطقة 

يصل الساحل الشامي بني إنطاكية ورفح، وذلك في عهد نيرون سنة 56م.
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وكان للخليفة األموي معاوية بن أبي سفيان األثر الكبير في تعزيز مكانة عكا التي اشتهرت 
في العهد اإلسالمي بغابات زيتونها وكرومها وصباغها وقصب السكر، ومصانع السفن احلربية.

وغني عن التفصيل تكرار القول ما جرى في احلروب الصليبية، والفتح العثماني، وهزمية 
نابليون على أسوارها. وكيف جار العهد البريطاني الذي امتد 30 سنة )1948-1918(.

سقوط قرى عكا)5(
مت س���قوط عكا في يد اليهود في 18-5-1948، وبعدها بأيام قليلة س���قطت البروة، ثم تابع 
األعداء زحفهم إلى َشَعب حيث متكن سكانها مبساعدة مجاهدي القرى املجاورة كاجلدّيدة واملكر 
وكفرياسيف من دحر العدو واسترداد البروة، وتعقبه حتى »تل العياضية« على بعد 7 كلم من عكا، 
ولك���ن اخلالف���ات العربي���ة أعطت الفرصة لليهود لي���ردوا هجومهم ويتمكنوا م���ن احتالل البروة، 
وشعب التي هدموا منازلها، ثم الدامون وأخيرًا سقطت مترة. وما لبثت أن سقطت القرى األخرى 

كأم الفرج، الكابري، الزيب، البصة، عمقا، ترشيحا )ولنا عودة تفصيلية إلى هذه املعارك(.
وعندم���ا س���قطت الش���جرة والناصرة، اس���ترد الع���رب عددًا م���ن القرى في 17 مت���وز، وبقيت 
بأيديه���م حت���ى الهجوم اليه���ودي الكبير على اجلليل في ش���هر تش���رين الثاني، ومت اس���تيالؤهم 

النهائي عليها)6(.. وكانت النكبة.

 *  *  *     

)1( قس���طنطني خم���ار: موس���وعة فلس���طني اجلغرافي���ة، ص176، ع���ن مرك���ز األبح���اث – منظم���ة التحرير 
الفلسطينية في شباط 1969.

)2( مقابلة في منزله في صبرا في 2005-3-20.
)3(محمد محمد حسن شّراب: معجم البلدان الفلسطينية، الدار األهلية، ط2، 1996، عمان، األردن.

)4( عند مدخل قرية َش���َعب، وهي ملكهم، ويس���ميها أهل َشَعب تلة يعنني حيث يتملك كل منهم قطعة فيها، 
وهي مبثابة مصيف ألهل القرية

)5(ع���ارف الع���ارف: كت���اب النكب���ة: نكبة بي���ت املق���دس والف���ردوس املفق���ود )1947-1952(، منش���ورات املكتبة 
العصرية، صيدا، بيروت، اجلزء الثاني، صفحات 427-426-425.

)6( يروي مقاتلو حامية َشَعب أن معارك الكّر والفّر على القرية لم تنتِه إال في يوم سقوط اجلليل 11-29-
1948. كما أنهم اس���تمروا يترددون إلى القرية بني احلني واآلخر أفرادًا بالتس���لل من لبنان، راجع الباب الثالث من 

الكتاب عن حامية َشَعب واملالحق.

مدينة عكا وق�شاوؤها
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الفصل الثاني
َشَعب ومعاملها

 مقدمة
          تعالوا بنا)1( 

كانت َش���َعب قرية يس���كنها نحو 1700 نس���مة، وتقع في منطقة عكا، وهي مشهورة بزيتونها. 
وق���د أعطان���ي ز.ك.، الذي ميارس مهنة التعليم حاليًا في لبنان ويدرس التاريخ في أوقات فراغه، 

وصفًا لقريته يستحق أن يقتطف بأكمله بوصفه سجاًل تاريخيًا موثوقًا فيه:
»ولدت في مدينة عكا سنة 1936 بعد أن كان والدي قد ترك َشَعب للعمل في مصنع للكبريت. 
وكان عادة يبيع الس���منة والزيت الذي يجلبه معه من القرية. وكان من تقاليد القرية أنه عندما 
يولد الطفل األول، وخاصة إذا كان صبيًا، أن يأخذه جداه للعيش معهما. كنت أحب القرية وأكره 
أن أع���ود إل���ى املدينة. كانوا يقولون لي على س���بيل املداعبة أنهم س���وف يعيدونني إلى عكا، فكنت 

أصرخ وأسّب وأشتم ألعبر عن غضبي..
في القرية، كنت عادة آخذ احلصان ليش���رب، وأس���تمع إلى الناس وهم يتحدثون ألن منزل 
ج���دي كان ف���ي وس���ط القري���ة، وكان هذا املنزل ه���و »املهوى« أي امل���كان الذي يجتم���ع فيه الناس. 
وبالق���رب من���ه خان ينزل املس���افرون فيه. وأذكر أنهم كان���وا يأتون من لبنان وس���وريا، وخاصة من 
برجا )قرية لبنانية في إقليم اخلروب(، ومعهم بضائع ليبيعوها في القرى. وكانوا أحيانًا ينزلون 
ضيوفًا في منزل جدي.. وأذكر أن منزل جدي كان أحد أوس���ع منازل القرية: أقواس عالية ومكان 
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لتخزي���ن الزي���ت والفواك���ه املجففة، وموقد جنتمع حوله في الليل لنس���تمع إل���ى احلكايات التي 
ترويه���ا عمت���ي وجدي وجدتي، وغرفة واس���عة منفصلة للضيوف؛ اس���مها »املضافة« يقابلها مكان 
احليوان���ات، م���ن بقر وخي���ول، ولعلف احليوانات والتنب. وكان للمن���زل مدخل واحد فقط له باب 

يقفل بقضبان حديدية ضخمة..
وكان خارج املنزل منطقة مرتفعة يجتمعون عليها ليناقشوا األخبار، وأذكر أن أحد الرجال 
الكب���ار كان يق���رأ، بص���وت ع���ال، اجلريدة التي كانت تص���ل القرية بعد الظه���ر. وكان هنالك باص 
يذهب إلى املدينة ثالث مرات في اليوم، أو كان الناس يذهبون على ظهور اخليل، ويحملون معهم، 

عادة، إلى عكا وحيفا منتجات القرية من بيض ودجاج وتني وعنب.
كان م���ن ع���ادة أهل القرية أن يحتفلوا معًا باملناس���بات الس���عيدة، كاألع���راس مثاًل حني كان 
كل الناس يجتمعون ويغنون العتابا وامليجانا ويرقصون الدبكة. وكانوا يعملون »الس���حجة«، وهي 
االحتف���ال ال���ذي يأخذون فيه العريس ويطوفون به القرية ث���م يأخذونه إلى البيدر ثم إلى بيته، 
العريس فوق احلصان والرجال ميشون وراءه وهم يرددون األغاني. وبعد ذلك يحضرون العروس 
على ظهر حصان إلى منزل العريس، والنساء من خلفها يرددن األغاني. وإذا كانت عائلة العريس 
غني���ة، تقام األفراح طيل���ة أربعني يومًا بعد اخلطوبة. وفي اليوم األربعني، كانوا يذبحون الذبائح 

ويدعون أهل القرية إلى العشاء.
كان من���زل كبي���ر »احَلمول���ة« امل���كان الذي يجتمع في���ه أفراده���ا، وخاصة في أوق���ات األعياد 
الرس���مية. وكان علي���ه أن يك���ون مس���تعدًا ألن يذبح عدة أغنام وأن يدعو كل ف���رد من أفراد العائلة 
إلى األكل. كان جدي ال يقبل أن يغيب أحد من العائلة. وكانوا عادة عندما يجتمعون، خاصة في 
ليالي الشتاء، يعدون املأكوالت اخلاصة: »قرصة« مع سمنة وسكر، »زالبية«، »بسيسة«، »معكرونة«، 
»قراقي���ش« )مالتي���ت ولزقة(، وغير ذلك الكثير. وكانت هذه املأكوالت تتألف من أش���ياء بس���يطة: 
طحني، زيت، سكر. ولكنهم كانوا يزينونها وكأنها أعمال فنية. وكان جدي يقوم بنفسه بتقطيعها 
بواس���طة س���كني تش���ذيب األش���جار التي كان يحملها في حزامه اجللدي، مثلما كان يفعل جميع 

الفالحني.
وكانوا يحبون أكلة أخرى هي »املسخن«، املصنوع من اخلبز املغطى بالزيت والبصل والدجاج 
والبه���ارات املطب���وخ ف���ي فرن خاص مصنوع من الطني املجفف، يس���مى »طابون«. وكان »املس���خن« 
يعتبر أحس���ن هدية ميكن أن يرس���لها املرء إلى أهل القرية الذين كانوا يعيش���ون في املدينة ألنهم 

لم يكونوا يستطيعون عمله هناك.
كل واح���د من القري���ة كان يزرع اخلضروات التي يحتاجه���ا: الفاصولياء والبندورة والبامية 
حتت أش���جار الزيتون أو في املس���احات غير املش���جرة. لم يكونوا يبيعون اخلضروات أبدًا، بل كانوا 
يهدونها إلى األقارب أو اجليران الذين ليس لهم أرض. كما كانوا يزرعون التني والبطيخ والسمسم 

ويصنعون »الفريكة«، وكانت جميع هذه األشياء تذهب هدايا، ولم تكن تباع أبدًا..
كان أهالي القرية يذهبون في الوقت نفسه لقطاف الزيتون، وذلك بناء على أمر من املختار. 

�َشَعب ومعاملها
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وكان يجب على جميع الذين ميلكون أراضي فيها زيتون أن يذهبوا، وكان كل من ال يذهب يعاقب 
من قبل املختار أو املجلس االختياري الذي يتألف من ممثلني عن جميع العائالت، يساعدون في 
تدبي���ر ش���ؤون القرية. وكان هناك مختاران اثن���ان، أحدهما من احلارة الغربية والثاني من احلارة 

الشرقية.
كانت القرية عادة تختار املختار، ويعّينه القائم مقام رسميًا. وكان مركز املختار يعتبر مركزًا 
قيادي���ًا، ولك���ن الذين جربوه وجدوه مكلف���ًا. أذكر أن أحد أعمامي كان مختارًا وأن ابنه رفض وراثة 
املركز بناء على نصيحة والده، فقد كان املختار يستضيف الزوار الرسميني، وكان ذلك يشكل عبئًا 
مالي���ًا ثقي���اًل وإن س���اعدته حمولته في تغطي���ة املصاريف. كما أن أي غريب مي���ر في القرية يحل 
ضيف���ًا عل���ى املخت���ار، أو على أي ش���خص عنده »مضافة«. كانت املضافة غرفة واس���عة، والفرش���ات 
ممدودة فيها دائمًا، وفيها موقد فحم عليه أباريق القهوة التي يجب أن تكون س���اخنة باس���تمرار، 
وذل���ك لك���ي يج���د الضيف القه���وة جاهزة ف���ي أي وقت يصل، فيق���ول إن هذه املضاف���ة »حية« وأن 
صاحبها ليس فقيرًا إلى درجة أنه ينتظر أن يصل الضيف فيعّد القهوة. كان يوجد عادة أكثر من 
مضافة في كل حمولة، وذلك ليس بس���بب املش���اجرات ولكن بداعي االفتخار، لكي يرى الناس أن 

بيوتهم مفتوحة دائمًا للضيوف.
أكب���ر احملاصي���ل ف���ي قريتنا كان الزيتون ال���ذي كانت تنتج منه كميات كبي���رة. أذكر أنه كانت 
هنالك ثالث معاصر للزيتون وأن التفل )النفايات التي تترسب بعد عصر الزيتون – جفت(، كان 
يسيل في قنوات سوداء عندما تعمل املعاصر، ويصل حتى عكا، والبحر )عبر وادي احللزون(. كان 
الزيت���ون يوض���ع في أكوام عالية في مضافة جدي، وكان���وا يأخذونه إلى املعصرة يطحنونه برحى 
حجرية. كان أهالي القرية جميعًا يش���اركون في قطاف الزيتون، وكانوا يضطرون إلى اس���تخدام 
نس���اء ملعاونته���م. كانت هؤالء النس���اء يأتني ع���ادة من جوّيا وبن���ت جبيل في لبنان. وك���ّن يأخْذَن 

زيتونًا بدل أجورهن ليبْعَنه أو لعصره زيتًا.
كان السمس���م هو احملصول الثاني املهم: يحصد ويوضع على البيدر على ش���كل دوائر كبيرة 
حت���ى يج���ف، فيضرب حتى تنزل منه احلب���وب التي توضع في أكياس وتباع إلى جتار عكا وحيفا. 

أما املنتجات األخرى فكانت القمح والذرة.
أم���ا بالنس���بة للم���دارس، فكان هناك مدرس���ة القرآن حيث يقوم ش���يخ متعل���م بتعليم أمور 
الدي���ن. كان الصبي���ان وحده���م يذهب���ون إلى املدرس���ة. وكان أهال���ي القرية عادة يرفض���ون تعليم 
البنات خوفًا من الفضائح. وكانت هناك أيضًا مدرسة رسمية فيها من الصف األول حتى السابع 
االبتدائي، يأتيها الصبيان عادة من القرى املجاورة مثل معار والدامون وكابول ومترة )يحتاج إلى 
الدق���ة، فقد كان في بعضها مدارس( ليتعلموا فيها العربية واإلنكليزية والعلوم والدين والتاريخ 
والزراع���ة. وبع���د انتهاء املرحلة االبتدائية، كان على الصبي���ان أن يذهبوا إلى عكا أو صفد ملتابعة 

تعليمهم.
كان���ت إح���دى الوظائ���ف املتاحة للقرويني هي العمل مع احلكومة في س���لك الش���رطة. وقد 
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عمل في هذه الوظيفة العديد من القرويني، ووصل بعضهم إلى مراكز عالية فعاًل. وكانت أش���به 
ما تكون بوظيفة وراثية، فعندما كان الوالد شرطيًا كان أبناؤه يصيرون شرطيني من بعده.

أذك���ر األحادي���ث الت���ي كان���ت تدور حول العالق���ات بني الع���رب واليهود. كان وال���دي كثيرًا ما 
يتح���دث ع���ن الزم���ن ال���ذي كان قبل أن توجد الس���يارات، عندم���ا كان عنده جم���ال تنقل منتجات 
القرية إلى حيفا وصفد وطبريا وحتى إلى حلب أحيانًا. كان يعرف بعض اليهود في طبريا وكان 
يبيعه���م البضائ���ع. ويتحدث معهم، وكان اليهود يقولون له »س���وف نصير حكام هذه البالد«. وكان 

جدي يغضب ويشتمهم ويصرخ فيهم: »سوف نضربكم بالعصي واحلجارة يا أوالد امليتة«.
أذك���ر كي���ف أن جدي حمل عصاه خالل حرب 1948 ودعا ش���باب القري���ة للهجوم على اليهود 
قائاًل: »خلينا نخلص على أوالد املّيتة هؤالء«، كان يعتقد أن اليهود ال يستطيعون مواجهة العرب، 
ألنه ما يزال يفكر بعقلية قتال رجل لرجل، وليس بعقلية العصر احلديث حيث أفضل األسلحة 
ه���ي الت���ي تؤم���ن االنتص���ار في احل���رب. كان معظم أه���ل القرية يفك���رون مثل ج���دي، ويحاولون 
بش���تى الوس���ائل املمكنة. كثير منهم باع بقرة أو حصانًا ليشتري بندقية. وكانوا يرسلون البعثات 
إل���ى س���وريا ولبنان لش���راء البنادق، خاصة البن���ادق األملانية القدمية التي كان���ت تكلف ما بني 40 
و100 جني���ه فلس���طيني )اجلني���ه كان يع���ادل جنيهًا اس���ترلينيًا( وهو مبلغ كبير بالنس���بة للفالح 

الفقير..«.
إن ه���ذا الوصف يكش���ف عن مدى حالوة العش���رة ف���ي احلياة الفالحية الفلس���طينية، وعن 
أهمية تلك االحتفاالت التي كانت تفعم كافة املناسبات املهمة بالفرح – وذلك على نقيض الكدح 
املع���اش يومي���ًا وتبدو ه���ذه االحتفاالت من وجهة النظر االقتصادية مدع���اة للتبذير- إذ غالبًا ما 
تق���ع العائ���الت حتت وط���أة دين ثقيل لتتمكن من تغطية نفقات الوالئ���م التي ترافق زواج األبناء 

وتستمر أسبوعًا..
وق���د حدثن���ي ز.ك.، الذي كان جده يري���د الهجوم على اليهود بعص���اه، عندما حلق بعائلته 

بعد سقوط َشَعب:
»عندما غادرنا القرية، أخذ اليهود جدي وأخرجوه إلى األردن مع اثنني من أبنائه. وقد مات 
عّم���ان ل���ي آخ���ران على الطريق بالقرب م���ن جنني ولكن جدي البالغ من العم���ر يومئذ نحو 110 
س���نوات تاب���ع طريق���ه إلى حلب حيث كان له معارف مكث عنده���م بعض الوقت. وبعد ذلك انضم 
إلين���ا ف���ي )مخيم( بعلب���ك. وكان طقس بعلبك ش���ديد البرودة بالنس���بة لرجل طاعن في الس���ن 
كجدي فعدنا إلى صور. وهناك قرر أن يعود إلى فلس���طني. حاول والدي أن يقنعه أنه كبير الس���ن 
وأن���ه لن يس���تطيع الوصول. كان ذلك س���نة 1950. ولكن���ه أصر على الذه���اب، دون أن يخبر أحدًا، 
اشترى حمارًا واستأجر دلياًل وعاد إلى فلسطني ووصل قريتنا. وعاش هناك عيشة صعبة للغاية 
ألنهم منعوه من البقاء مما اضطره إلى االختباء في احلقول أثناء النهار. كانت جدتي في مجد 
الك���روم ولكنه���ا لم تس���تطع الوصول إليه. وبع���د عدة محاوالت اس���تطاعت أن تصل إليه فوجدته 

مريضًا وفاقد البصر. ومات بعد أربع أو خمس سنوات«.

�َشَعب ومعاملها
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ه���ذه باختص���ار قص���ة احلياة في َش���َعب كما وردت في كت���اب روز ماري صاي���غ.. فهلّم بنا إلى 
التفاصيل.

اسم القرية
َش���َعب بالفت���ح. قد تكون عربية من »ش���عب الش���يء« مبعن���ى جمعه. فرقه. أصلحه. أفس���ده 
)ضد(. وقد تكون حتريف »Saab« القرية التي كانت تعرف بهذا االس���م أيام الرومان وتقوم عليها 
َش���َعب احلالي���ة. أو من َش���ْعب بس���كون الع���ني وهو بطن من »هم���دان« نزلوا هذه اجله���ات فخلدوا 

اسمهم في هذا املوقع)2(. 
ول���م يِرْد اس���م القرية ف���ي معجم البلدان لياق���وت احلموي، ولكنه فّصل في أصل التس���مية 

بسبب وجود مناطق أخرى في اليمن وغيرها بهذا االسم.
ِش���ْعٌب: بكس���ر أوله، وهو الطريق في اجلبل، وقال اجلوهر بالكس���ر والضم الِشعب والُشعب، 

واجلمع الِشعاب.
وقال أبو منصور: ما انفرج بني جبلني فهو ش���عب، وقال أبو عبيد الس���كوني: َش���عب، بالفتح 
والتسكني، جبل باليمن، من كان من أهله بالكوفة يقال لهم َشعبيون، ومن كان بالشام يقال لهم 

الشعبانيون)3(.
أما القاموس احمليط، ففسر االسم مبا يلي: 

ـــْعُب: اجلم���ع، والتفريق، واإلصالح، واإلفس���اد، والص���دع، والقبيلة العظيم���ة، واجلبل،  الشَّ
وموصل قبائل الرأس، والُبعد، والبعيد، وبطن من همدان.

ـــعب بالكس���ر: الطريق في اجلبل، ومسيل املاء في بطن أرض، أو ما انفرج بني اجلبلني،  الشِّ
وسمة لإلبل، وهو مشعوب.

والفعل َش���َعب: ظهر، و__ البعيُر: اهتضم الش���جر من أعاله، و__ فالنًا: ش���غله، و__ 
رسواًل إليه: أرسله، و__ اللجاُم الفرَس: كّفه عن جهة قصده وصرفه، و__ إليهم: نزع، وفارق 

صاحبه.
من هنا نقول إنه إذا لم يكن االسم رومانيًا أو قبيلة من همدان، فأرجح املعاني العربية هي 
م���ا اتص���ل مبكان أو جماعة. وال نرج���ح القبيلة العظيمة أو اجلبل، فهي الطريق في اجلبل، أو ما 
انف���رج ب���ني جبلني. وهذا ما يس���تنتج من كالم كبار الس���ن، إذ ليس في َش���َعب عائلة واحدة توحي 

باسم البلدة.
ومما ورد في التراث أن اخَلّلة هي قطعة أرض سهلية واسعة ومشجرة تقع في منخفض بني 

جبلني أو تّلتني. والشعب هو سفح جبل ويقع فوق اخللة لكنه أصغر منها.
ولع���ل ه���ذا هو األرجح، خاصة وأن َش���َعب لم تك���ن طريقًا للقرى األخ���رى، فطريقها ينتهي 
فيه���ا، عن���د بيت احلاج عبد حمزة. واملصادر تش���ير إلى أن طرق القرى األخ���رى لم متر بها، وهذا 
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ما يفس���ر عدم مرور الرحالة واملؤرخني بها، كما في رحلة ناصر خس���رو املش���ار إليها س���ابقًا. كما 
وحتيطها اجلبال من اجلهات الثالث.

في الفقرة األولى من كتاب َشَعب ملوسى مطلق إبراهيم يصف القرية فيقول:
»شعب، قرية جليلية، تقع على بعد عشرة أميال إلى الشرق من عكا، في نقطة تنفرج عندها 
اجلب���ال ع���ن وادي احللزون انفراجة واس���عة مألته���ا األجيال املتعاقبة بغاب���ات الزيتون اخلضراء 
حتف بها من الشمال واجلنوب. وهي تتكئ على سفح اجلدار اجلنوبي لذلك الوادي القادم إليها 
م���ن الش���رق ب���ني جدارين م���ن جبال تتق���ارب فيما بينها حتى ال تترك متس���عًا إال ملجرى الس���يل 

املتوافد من سفوح تلك اجلبال..«)4(.
ه���ذا الن���ص يحصر في مضمونه اس���م َش���َعب بني »نقطة تنف���رج عندها اجلب���ال« و»مجرى 
السيل املتوافد«، ولكن القاسم املشترك بني كل هذه التفسيرات هو الترجيح األول: ما انفرج بني 

جبلني.
إلى هذا، أشار الدكتور شكري عراف في كتاب »القرية العربية الفلسطينية« حني قال: »وكان 
لطوبوغرافية املكان أثر في األسماء.. ولم ينَس الساكنون إطالق صفات بعض املصادر املائية على 

قراهم كالسيلة وشعب: وهي قرية في اجلليل السفلي قرب واد ضيق«)5(.
وقد رجح بعض املؤرخني أن مصدر االس���م هو من اللغة الرومانية، حيث يعتقدون أن َش���َعب 

تقوم على موقع »شاب« »Shab« الرومانية. 
ورج���ح بعضه���م أنه لم يكن اس���مها َش���َعب، »إمنا س���ّميت كذل���ك بعد أن فتح املس���لمون هذه 
البالد، وبعد أن أقام فيها طائفة منهم وهي خراب وعلى أنقاض اليهود أوالنصارى س���كان البلدة 
يوم���ذاك والذين كادت تبيدهم احلروب الفارس���ية والبيزنطية. وعندما س���كنها العرب املس���لمون 
دعوه���ا باس���م َش���َعب لوقوعها في منخفض وبني جبل���ني، وكل مكان مثل هذا يس���مى عند العرب 
َش���َعب، وتؤي���د خراب َش���َعب »الوقائع الفلس���طينية« ص 1609، فذكرت بعض آثاره���ا ثم قالت: بها 

حجارة منحوتة استعملت مرة ثانية بالبلدة«)6(.
ونرج���ح أن خ���راب القري���ة كان في العام 597م بس���بب الزلزال الذي ضرب س���احل فلس���طني 
فدّم���ر معظ���م امل���دن والقرى فيها.. حي���ث كان الكنعانيون العرب قد بنوا ع���كا والكثير من القرى 
احمليط���ة به���ا.. غير أننا لألس���ف لم جند في التاريخ م���ا يدلنا على إقامة الكنعانيني في َش���َعب. 

اللهم إال اآلثار التي تركوها في »يعنني« و»البزوعة«.
»م���ن الكنعاني���ني الذي���ن أقام���وا بَش���َعب كما دل���ت آثارهم حتى ع���ام 1573 لم أج���د لها أقل 
خب���ر مثب���وت يس���تحق الذكر حتى الس���نة املذكورة حيث تعاونت مع قرى س���احل ع���كا وغزوا قرى 

اجلبل«)7(.
فماذا حدث عام 1573؟ 

».. هك���ذا خرس���ت األص���وات عن س���حماتا حتى 26 ربي���ع الثاني 981ه�.  املوافق 20 آب س���نة 

�َشَعب ومعاملها
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1573م حي���ث جم���ع ابن ش���هاب والزعيم املقدم منص���ور ابن فريخ من كب���ار اإلقطاعيني في لبنان 
حوالي 3000 فارس من أتباعه، وحتالفوا مع مشايخ قرى ساحل عكا وهي: كفر ياسيف وأبو سنان 
وجولس وشفاعمرو وشعب ومجد الكروم وغيرها، وبلغ عدد القوتني حوالي 6000 فارس، وتقدمت 
ه���ذه اجلموع وغزت ترش���يحا وس���حماتا والبقيعة وبيت جن والرام���ة واجلرمق وميرون وحرفيش 
ونهبوها.. منصور بن فريخ هو من راشيا الوادي في لبنان األوسط، وهو جد األمير بشير الشهابي 

األول. وقد توفي منصور نحو سنة 1597..«)8(.

 اخلرائب واآلثار
املعالم احمليطة 

من املواقع املجاورة لقرية َشَعب حسب كتاب »بالدنا فلسطني«.

خربـــة الَبُزوعـــة )بزعويـــه(: ويعرفها أهل القري���ة بالبازوعية، غربي القري���ة. بها »بقايا 
جدران، أساسات، معصرة زيتون، صخور منحوتة، مغارة، صهاريج«. وقد تكون كلمة »البزوعة« من 
جذر آرامي »بزاع« مبعنى َشقَّ وثقب. وُيجمع أهل القرية أنها كانت مأهولة، غير أن أمرًا ما قدميًا 
منع عنها مقومات احلياة، فهجرها أهلها، وما زالت آثار البيوت فيها وتقس���يمات الغرف واضحة 

املعالم.
خربـــة يعنـــني:  في الش���مال الغربي من َش���َعب، وعلى بعد نحو ميلني للش���مال من كابول، 
على حافة سهل عكا، لعل بلدة »نعثيئيل« الكنعانية – العربية كانت تقوم على بقعة هذه اخلربة 
التي حتتوي على »أساسات جدران على تل قسم منه مكون من األنقاض، مدافن، بئر«. ويسميها 

أهل البلد »تلة يعنني«.
هذا ما كتبه األستاذ مصطفى الدباغ في موسوعته »بالدنا فلسطني« عن خربة يعنني.

ويرد وصف خربة يعنني في موسوعة فلسطني اجلغرافية كالتالي)9(: 
تق���ع إلى الش���مال الغربي من قرية َش���َعب )الواقعة في اجلليل األدن���ى في قضاء عكا(، عند 
خ���ط ع���رضَ 13ْ 32 وخ���ط طولَ 13ْ 35. وكانت تق���وم مكانها بلدة )نيل( الكنعانية، وبها أساس���ات 

أبنية ومدافن وبئر.
ومما س���معته في إحدى الش���هادات)10( أنه كان ألهل القرية أراض في خربة يعنني، وبس���بب 
وجود البلد على سفح جبل، ويقابلها جبل آخر وال تعلو عن سطح البحر أكثر من مائة متر، فإن 
الصيف فيها كان صعبًا، ما يدفع أهل القرية إلى »التصييف« في خربة يعنني، وهم يسمونها تلة 

يعنني. وكانوا يقيمون فيها أكواخًا من القصب، أشبه بالعرزال املعروف في أيامنا.
قلعة الشيخ: وتقع في اجلبل املقابل لقرية َشَعب ويفصل بينها وبني القرية وادي احللزون 
)راج���ع ملح���ق الصور(، وهي عبارة ع���ن غرف كهفية محفورة في اجلبل، يظ���ن بعض أهل القرية 
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أنها أنشئت في العهد الصليبي، وأنها كانت مقرًا للجنود الذين كانوا يحمون طرق اجليوش. 
كما أش���رنا س���ابقًا، إن أحد املدققني في تاريخ َشَعب أشار إلى أن الطريق السلطاني )املعّبد( 
لم يشق إال في العهد العثماني، مما يعني أن طريق اجليوش املتجهة من عكا إلى صفد كان ميّر 
في الوادي، وليس على رؤوس اجلبال، وهذا الوادي هو وادي احللزون، وملا كان من الضروري إنشاء 

مركز حماية دائم لطريق اجليوش، أنشأ القائمون –كما ُيظن- على األمر هذه القلعة.
إال أن بعض القصص )األس���اطير( حتكي حول هذه القلعة حكايات، ال داعي لذكرها، ولكن 
ما يلفت االنتباه وما ال بد من اإلش���ارة إليه، ألنه قد يكون هو الس���بب، أن القلعة مبنية على نبع 

ماء غزير يسقي مساحات واسعة. وتستخدمه اآلن السلطات الصهيونية. 

بيوت ومنازل َشَعب
سوف يتوقع القارئ أن هذا الفصل سيتضمن أشكال البيوت وأقسامها واألجزاء التفصيلية، 
ولكن هذا املوضوع تناوله كل كتاب من هذا النوع من الكتب، واملفارقة أن معظم هذه الكتب تتناول 

قرى اجلليل، ذات البيئة والعادات والتقاليد املتطابقة، فما الذي سيتغير بينها؟ 
أود أواًل أن أس���جل التغيي���ر باملنه���ج ال���ذي س���يتناول ه���ذه الكت���ب، فلم���اذا يك���رر مؤلفوه���ا 
بعضه���م؟ ومل���اذا ال يس���تعينون ببعضه���م؟ ومل���اذا ال يحيلون الق���ارئ إلى مزيد م���ن التفاصيل في 

الكتب األخرى؟
أق���ول هن���ا، إنني ل���ن أزيد على كتاَب���ي )الدامون/لوباني( و)قديثا/دكور( ش���يئًا ملحوظًا في 
تعداد األقس���ام وأوصافها، لذلك س���أذكرها مختصرة. أما رس���وم هذه املنازل، فإن املهندس محمد 
حس���ن عبد العال في كتابه )الغابس���ية – الش���يخ داود – الشيخ دنون( قد رس���مها رسومًا مقّطعة 
عموديًا وأفقيًا، وممسوحة حسب التقنيات الهندسية، وكذلك قام برسمها الدكتور إبراهيم يحيى 
الش���هابي رس���ومًا يدوية في كتابه )لوبية – شوكة في خاصرة املش���روع الصهيوني(. لذلك، وملزيد 

من التفاصيل، ميكن للقارئ العودة إلى هذه الكتب.
وفيما يلي سوف أختصر أقسام البيت التي ذكرها لوباني كما يلي:

ق���اع ال���دار، املصطبة، الس���دة، الُقّصة )حافة حتت الش���باك(، اخلش���ة )كوخ صغي���ر(، املنزول 
)للضياف���ة(، العق���د )للضيافة عند املوس���رين(، العّلّي���ة )غرفة أعلى من الغ���رف العادية(، حكورة 
)حديق���ة صغي���رة(، حظيرة )صيرة للماش���ية(، الطابون )ف���رن من التنب والفخ���ار(، املقحار )أداة 

حتريك اخلبز بالطابون()11(.
أم���ا دكور فكان موس���وعيًا)12(، وقّس���م البيوت إل���ى فترتني زمنيتني، وفصل في أقس���ام البيوت 

وطريقتها:
البيوت القدمية، وفيها: أساس البيت، احليطان، الباب والعتبة والعقدة، الشبابيك، الزوايا، 

األعمدة، القناطر، السطوح، اإلسطبل، املصطبة.

�َشَعب ومعاملها
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ث���م البيوت احلديثة، ويصل إلى ملحقات البيت الداخلية، ومنها: اإلس���طبل، التّبان )غرفة 
لتخزين التنب مدى العام(، جتويف اخلابية )مكان اخلابية في احلائط(، حامل اجلرار، اخلطافة 
)تش���به الصن���ارة التي يس���تعملها اجلزار لتعلي���ق اللحمة(، اخللية )مخ���زن للحبوب(، اخلم )قن 
الدجاج(، الداخون )املدخنة(، الرتقة، الرف، السدة، الطاقة، الليوك )جتويف في احلائط لوضع 
الفراش فيه(، املعراش )خش���بة في اإلس���طبل ملبي���ت الدجاج(، اململحة )يقطين���ة طويلة مجففة 

يحفظ امللح فيها(، املوقدة، الوتد، أدوات النور )بصة، بطارية، الصوان، السراج..(.
أما امللحقات اخلارجية للدار على أنواعها فهي )مسقوفة، نصف مسقوفة، مكشوفة(.

أما ما يخص َشَعب حتديدًا، فهو التفاصيل اخلاصة وأسماء أصحاب البيوت.
ذك���رت بع���ض املراجع أنه كان في َش���َعب 284 منزاًل في س���نة 1931 يس���كنها 1297 نفس���ًا، أي 

مبعدل 4.56 في البيت الواحد. وهي نسبة ضئيلة نظرًا ملتوسط عدد أفراد األسرة)13(.
وإحصاؤنا اخلاص حول منازل البلدة التي كان يسكنها أهلها عام 1948 فقد بلغ 260 منزاًل، 

عدا عن املباني غير املسكونة كاملساجد والكنائس واملقابر واخلان واملعاصر واملقامات وغيرها.
في مقابل هذا العدد من املنازل، بلغ في هذا اإلحصاء عدد أسر َشَعب 371 أسرة، أي مبعدل 
1.43 أس���رة في البيت الواحد. )راجع في باب الس���كان ضمن فصل األرض والبش���ر أس���ماء أرباب 

األسر في البلدة(.
ُتب���نّي النتيج���ة أن إحصاء عدد املن���ازل اخلاص بالعام 1931 مبالغ في���ه، وإذا كان صائبًا فإن 

أهل البلد لم يبنوا فيما بعد كل البيوت التي دمرها عدوان 1936.
كان يس���كن ف���ي البي���ت أكث���ر من عائل���ة، وفي احل���وش أكثر من بي���ت، وكانت معظ���م البيوت 
متالصق���ة الس���طوح، بحيث يس���تطيع الش���خص أن يس���ير مس���افات ضم���ن البلد على الس���طوح 
)وس���بب ذلك كما أفاد بعض كبار الس���ن بدأ لتس���هيل هروب الش���باب أثناء جتنيد الس���فربرلك(. 
وميك���ن االطالع على الئحة باملنازل بحس���ب أس���ماء مالكيها في الفص���ل الثاني من الباب الثاني 

بعنوان »أسر شعب ومبانيها«)14(.

املباني غير اآلهلة
أما املباني غير اآلهلة بالس���كان والعائالت دائمة اإلقامة في َش���َعب فهي اجلوامع، الكنائس، 

املعاصر، املدرسة، والفرن، اخلان، املقامات والزوايا. وهي كالتالي: 
اجلوامع: 

جامع احلارة الغربية، وكان يؤذن فيه ويخدمه أبو سعيد صالح عبد الهادي األسدي. 
وجام���ع احلارة الش���رقية، وكان اس���مه اجلامع الش���مالي. ولم يكن قائمًا من���ذ املذبحة التي 

حدثت فيه ضد آل كعكوش.
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رغم أن بعض املصادر تذكر أن املسجد األول ُعمري )أي مما بني إبان الفتح اإلسالمي(، وأن 
الثان���ي أقام���ه الزيادن���ة، إال أن ناجي حبيب مخ���ول ذكر أنه »أقام بعض الزيادنة بش���عب وبنوا بها 

جامعًا للبلدة، ثم أقيم بعده جامع آخر من قبل فريق من البلدة ألسباب عائلية«)15(.
و توك���د اللوح���ة املثبت���ة عند مدخل املس���جد أنه ُبني س���نة 1162ه�. أي حوالي س���نة 1844م. 

)راجع ملحق الصور( 
 الكنائس:

كان في البلد كنيستان: 
الكنيسة اجلنوبية: وهي قريبة من جبانة احلارة الشرقية.

وكنيسة احلارة الشرقية.
ونظرًا لقلة عدد املسيحيني في البلد، الذين بلغوا في العام 1945 فقط 30 شخصًا.. فقد قل 
استخدام الكنائس، وهجرت الكنيسة اجلنوبية وسكن فيها )حسني وعبدالله اللزقة - األسدي(. 

وكذلك كنيسة احلارة الشرقية، لم ُتقم فيها صلوات املسيحيني رغم وجودهم في البلدة..
البابور: 

باب���ور الزي���ت هو املعصرة، التي أصبح اس���مها البابور منذ اس���تخدام اآلالت بدل احلصان أو 
احلم���ار ف���ي عصر الزيت. فكان ف���ي البلدة منه اثنان. األول قرب البيادر بالقرب من منزل رش���يد 

عبد اللطيف، والثاني بالقرب من جامع احلارة الغربية املسمى جامع البلد.
مدرسة البلد:

أس���س العثمانيون مدرس���ة البلد س���نة 1305 ه�. أي عام 1888م. وكانت املدرسة بادئ ذي بدء 
في بيت )علي القاروط - حس���ون(، ثم انتقلت إلى مبنى مس���تقل عند مدخلها الغربي، وهي على 
مي���ني )جن���وب( الداخل إل���ى البلد من جهة ع���كا. وكان أق���رب البيوت إليها بيت���ا أحمد اخلطيب 

ومصطفى السعود.
فرن البلد:

وحتيط بفرن البلد بيوت آل زيتون وشحيبر قريبًا من جامع البلد حيث الساحة التي كانت 
تشهد التجمعات. 
احلّنانة)16(:

وه���ي أش���به باحلاووز )ف���ي أيامنا(، وهي املكان الذي كان ميأل أه���ل البلد جرارهم باملاء منه، 
وكان يضمنها أشخاص في البلد ويتم توزيع املاء)17(.

خان البلد:
كان مبن���ى غي���ر مس���كون يقيم في���ه زوار البلد والبائع���ون املتجولون، وبع���ض أصحاب املهن 
املرتبط���ة باملواس���م )كقاطف���ي الزيت���ون(، وأكثر َمن س���كن في���ه كان علي حرب )إس���كافي من بنت 

�َشَعب ومعاملها
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جبيل(، وعدد من املبيضني وباعة القماش )من برجا – لبنان( وغيرهم.. وهذا املبنى كان مضافة 
آلل اخلطيب، وبالتحديد ألحمد اخلطيب.

املقامات والزوايا:
لم تضم البلد زوايا، بل ضمت مقامات، وهي عبارة عن ضريح )مقبب أو مسور أو مبنية عليه 
غرفة(، ولم تتميز املقامات بش���كل موحد بينها أو مبكان خاص لها، فقد تكون في املس���جد أو في 

إحدى الدور. كما لم تكن لكل املقامات طقوس مخصصة تقام أمامها أو لها.
وسبب كثرة املقامات في فلسطني عمومًا، وفي اجلليل خصوصًا، يعود إلى احلروب الصليبية، 
فقد كان كلما استشهد قائد من قادة جيش صالح الدين األيوبي في هذه احلروب دفن في مكان 
مخص���ص وبن���ي علي���ه، أو رمبا بني علي���ه الحقًا. ومبا أن هذه املنطقة ش���هدت مع���ارك قوية وكرًا 
وفرًا، فقد ش���هدت س���قوط شهداء كثر، ومن هؤالء القادة من س���ميت عائالت باسمها )كعائلة أبو 
الهيجا، نس���بة ألحد كبار قادة جيش صالح الدين(. ويقال إن مقام صالح الدين في قرية َش���َعب 
يع���ود ألحد أقارب الس���لطان الناصر صالح الدين. كما كان لبع���ض املقامات ميزة عن غيرها، في 

العادات والتقاليد، كإيقاد الشموع والزيارة وغيرها.
ومقامات البلد هي: 

1- مقام سيدي أحمد العليمي )ومكانه في جامع البلد املوجود في احلارة الغربية(.
2- مقام الشيخ أحمد الشعراوي )في حواكير آل النجار، وهي مساحة من الوعر في احلارة 

الغربية، كانت آلل النجار واشتراها آل منصور منهم(.
3- مقام الشيخ حسن )كان في دار مصطفى عبد احلليم من آل حسني(.

4- مقام أبو ش���امية )كان قرب بيت ش���اكر اليوس���ف، ويقال إن اليهود تبنوه فيما بعد مّدعني 
أن صاحب املقام أحد حاخاماتهم، في محاولة لتثبيت أقدامهم تاريخيًا في املنطقة(.

5- مقام صالح الدين )يوجد بالقرب من دار هدهود على طريق احلنانة(.
6- مقام الشيخ شكر )في احلارة الشرقية(.

7- العبهرة: و هي شجرة كان لها قيمة خاصة في البلد، وكان من عادة أهل البلد أن يعلقوا 
عليها الشرائط اخلضراء باملناسبات، ومنهم من كان يوقد شمعًا أو ينذر نذرًا. وكان البعض ممن 

لم ُيرزْقَن بأوالد )العاقر( أو ممن لم يأِت نصيبهم بعد )العانس( يعلقون النذور على العبهرة.
8- بن���ات الع���ني )ي���روى أنهن من جنيات املنطق���ة، ومكانهّن عند العني الغربية قرب ش���جرة 

العبهرة عند مدخل البلد من جهة عكا(.
9- رج���ال القلع���ة )قلع���ة الش���يخ املطل���ة عل���ى وادي احلل���زون ويفص���ل ال���وادي ب���ني البل���د 

والقلعة(.
وكان يغّن���ى ف���ي البل���د لرج���ال القلعة وبن���ات العني ع���دة أغنيات، اجل���ّدي منها والس���اخر، 

كاألغنية التي على لسان العوانس:
يا بنات العني جيناكو زايرات.. مثل اخليل الغايرات.. 
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كل البنات جتوزت.. إال إحنا بايرات.
وهناك أغنية:

إحنا رجال القلعة وجينا عالعني؟؟..
    

*  *  *     

)1( روز م���اري صاي���غ: الفالحون الفلس���طينيون من االقتالع إلى الثورة، مؤسس���ة األبح���اث العربية، بيروت 
1980، ترجم���ة خال���د عاي���د، الصفحات 17-20. ه���ذا املقطع الذي يعد نظرة عامة للحياة في َش���َعب، يختصر فيها 

الشاهد ز.ك. معظم هذا الكتاب، ويعرف من خاللها القارئ أي َشَعب خسرنا، وأي حياة فقدنا.
)2( مصطفى مراد الدباغ: بالدنا فلس���طني، اجلزء الس���ابع، القس���م الثاني، في ديار اجلليل -  جند األردن، 

ص 382.
)3( ياقوت احلموي: معجم البلدان، دار صادر، اجلزء الثالث، صفحة 348-347.

)4( موسى مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(: كتاب َشَعب – قراءة جديدة في اإلجنيل والقرآن، الطبعة األولى 
.1998

)5( ش���كري ع���راف: القرية العربية الفلس���طينية: مبنى واس���تعماالت أراض، الطبعة الثاني���ة 1986، مطبعة 
أوفست حسن أبو دّلو، بيت صفافا 51 القدس، ص141.

)6( ناجي حبيب مخول: عكا وقراها، الطبعة األولى )د.ت(، مكتب األسوار – عكا، اجلزء الثاني، ص27.

)7( ناجي حبيب مخول: عكا وقراها، الطبعة األولى )د.ت(، مكتب األسوار – عكا، اجلزء الثاني، ص27.
)8( ناجي حبيب مخول: عكا وقراها، الطبعة األولى )د.ت(، مكتب األسوار – عكا، اجلزء الثاني، ص138. 

)9( قس���طنطني خّمار: موس���وعة فلس���طني اجلغرافي���ة، مركز األبح���اث، منظمة التحرير الفلس���طينية في 
شباط 1969. ص 172.

)10( مقابلة مع داود حسني )أبو سليمان(، في منزله مبخيم برج البراجنة – بيروت، آذار 2002.
)11( حس���ني عل���ي لوبان���ي: الدامون – قرية فلس���طينية في البال، الطبعة األول���ى، دار العربي، بيروت 1999، 

ص 68-64.
)12( محمود دكور: قديثا صفد - بركان اجلبل، الطبعة األولى 2001، اللجنة الفلسطينية للثقافة والتراث، 

ص139-122.
)13( راجع الفصل اخلاص عن السكان.

)14( راجع ملحق خريطة البلد.
)15( ناجي حبيب مخول: عكا وقراها، الطبعة األولى )د.ت(، مكتب األسوار – عكا، اجلزء الثاني، ص27.

)16( راجع ملحق الصور
)17( راجع القسم اخلاص باحلرف واملهن.
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الباب الثاني
األرض والبشر
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الفصل األول
اجلغرافيا

موقع القرية
تقع قرية َش���َعب في اجلنوب الش���رقي من عكا وعلى ُبعد نحو 26كلم عنها كما ورد في بعض 
املراج���ع)1(. تعل���و 100 متر عن س���طح البح���ر، وميعار أقرب قري���ة لها. مس���احتها 231دومنًا. وهي 

بذلك ثالثة قرى القضاء في مساحتها.
تقع قرية َش���َعب على مجرى وادي احللزون الش���رقي، حيث يبدأ باالتس���اع عند اقترابه من 

سهل عكا. كانت قرية في والية شاغور عّرابة التابعة ململكة صفد اململوكية)2(.

إحداثيات القرية
 )PGR173-254(

تقع َشَعب على إحداثيات فلسطني بخطي 254 شمااًل و173 شرقًا.
وجاء في كتاب »بلدانية فلس���طني احملتلة«: َش���َعب، قرية عربية. س���كانها )1070( نس���مة عام 
1961. في مقاطعة عكا في املقاطعة الشمالية، على بعد 10 كلم عن مقطع أحيهود)3( على طريق 

عكا-دير حنا. في جوارها أطالل قرية املغار العربية)4(. )1/4 255 – 3/4 172()5(.

اجلغرافيا
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احلدود والتضاريس
من يراجع اخلرائط في امللحق سيجد أن َشَعب تقع على سفح جبل، وحتيط بها التالل من 

اجلنوب والغرب والشرق، ويحاذيها واٍد من الشمال يليه جبل.
والداخل إلى القرية سيلتقي قبل القرية بتلة يعنني، التي بني السيامية )قبل مدخل البلد 

على شمال الداخل إليها(، واجللمة )على ميني الداخل(.
ث���م يدخ���ل إليها قرب العني والعبهرة. وإلى اجلنوب من طري���ق يؤدي إلى ضهر العني، وهي 
فوق مدرس���ة َش���َعب اجلديدة، يلي ضهر العني، تلة أخرى اس���مها كرم امُلْقَرْة، الذي ميتد من ضهر 
الع���ني إل���ى التركي���ب، أش���هر وأعلى تالل القري���ة، وقد قامت علي���ه معارك كر وفر في ع���ام النكبة 
سماها أهل القرية معركة ميعار)6(، وهو يقع فوق القرية مباشرة على علو 150 مترًا تقريبًا، وتقع 

خلفه قرية ميعار. وقريبًا من البيوت تقع تلة صغيرة يقال لها راس سيدي حسن احلسني.
ويل���ي التركي���ب، في اجلنوب الش���رقي ت���الل القالع التي حتي���ط بالبلد بج���زء من اجلنوب 

وبكامل شرق البلد، وتصل حتى جبل الّزّكان في الشمال الشرقي ل� َشَعب.
وفي الش���مال يل���ي جبل الّزّكان، خّلة العوابنة، ولكن دّبة هده���ود أقرب إلى بيوت القرية من 
خلة العوابنة، والدّبة عبارة عن مكّب للردم وما شابه ذلك. وتليها البيادر الشرقية وأحراج الزيتون 
ف���ي البي���اض وعكاش���ة وجورة غنطوس، رجوعًا نح���و الغرب تقوم جبانة احل���ارة الغربية، ثم بيادر 

البلد، وصواًل إلى مدخلها الغربي والوحيد، عند العني باجتاه عكا.
يذكر أن اجلهة الشمالية كلها يحدها وادي احللزون، الذي يسمى أيضًا وادي َشَعب)7(، الذي 

يفصل بني َشَعب وجبل القلعة، الذي تقوم عليه قلعة الشيخ.
وم���ن وادي احلل���زون هذا تنش���أ القاعدة الش���مالية للسلس���لة الش���مالية )الش���اغور(، الذي 
يفصل بني اجلليلني األعلى واألدنى ويشكل عازاًل مائيًا بني احلوضني لنهري املقطع والنعامني. 
يذكر إبراهيم الدّر في تفصيله عن روافد نهر النعامني أن وادي احللزون يش���كل أحد روافده، وأن 

احللزون »تتجمع مياهه من جبل حيدر ورأس هزوة وسهلي الرامة والبطوف«)8(.

املساحة واألراضي الزراعية
تبلغ مس���احة أراضي َش���َعب 17991 دومنًا منها 121 للطرق والوديان، وال ميلك اليهود فيها 
أي ش���يء. غرس الزيتون في )2040( دومنًا. ويحيط بأراضي َش���َعب، أراضي مجد الكروم والبعنة 

وسخنني وميعار وكابول والدامون والبروة.

قطع األرض في َشَعب)9(
من املعروف أن أراضي َش���َعب واس���عة نس���بيًا. وتنقس���م أراضيها إلى قس���مني، تكاد تكون تلة 
يعنني هي الفاصل بينهما، والتقسيم كان حسب نوع مزروعاتها وليس تضاريسها وال مكانها، وإن 
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كان مكانها محكوم بنوع زراعتها إلى حد ما.. 

القسم األول: سهل البلد 
وهو »ْس���ليخ« أي من دون ش���جر، وهو يقع في املناطق البعيدة عن بيوت البلد؛ أي في س���هل 

البلد. ويزرع في الصيفي والشتوي )القمح والشعير والسمسم والذرة والبطيخ..(.
وقطع األرض فيه هي:

- القطعة: واس���مها قطعة القتيل، وهي قريبة جدًا من عكا، ويحكى أن هذه األرض لم تكن 
لَش���َعب، إال أن أحدًا لم يعترف للنظام مبلكيته لها يوم وجد فيها قتيل، فنس���بت زورًا إلى َش���َعب، 

مع أنها بعيدة عنها.
- راس ع���روس: وه���ي تل���ة صغيرة عل���ى حدود »البروة« اس���تحكم فيه���ا اليهود أثن���اء معركة 

البروة.
- املراميغ.

- املغّير: وهي أرض مجاورة لقرية »البروة« التي تستخدم مياهها املعروفة ببئر املغّير.
- خّلة جودي )وعر(. 

- البراِنس )جنوب الوادي(.
- الترابيع )جنوب الوادي أيضًا(.

- اجلالجل.
- امُلِري .

- خّلة عزام )وعر(.
ْرَتة. - ِشبِّ

- خّلة بّكار )وعر(.
- الصيامية )وعر(.

- َهْتفْتميم )جنوب الوادي(.
- احلدود )جنوب الوادي(. 
- الَغّباط )جنوب الوادي(.

- اجللمة )وعرة(.
- اِلْوساط. 

- يعنني: وهي تلة مزروعة بالتني والصبار وفيها بئر ماء، وتفصل بني أراضي السهل وأراضي 
الزيتون.

اجلغرافيا
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القسم الثاني: الزيتون
وهي األرض التي تزرع شجرًا، وليس بالضرورة أن يكون الشجر زيتونًا فقط، وغالبًا ما تكون 
قريب���ة م���ن بيوت البلد. وأكثر زرعها الزيتون والتني والصبار. وتبدأ من حيث انتهى الس���هل، بدءًا 

من جنوب الطريق العام )درب السلطاني(:
- اِلْوساط.

- اخلالالت. 
- أبو رباح.

- البازوعية )سفح جبل(.
- راس الزتون.
- خّلة درويش.
- جبال الكواع.

- كرم قدورة.
- وعرة الزاوية.

- أرض العني )فيها عني املاء، وأكثر زرعها شجر التني(.
- الّسراِيد.

أما شمال الطريق العام )درب السلطاني(، فأكثر األراضي هي من الكروم:
- كرم حمود.

- كرم شحيبر.
- ماِرس املشهد.

- حتت العني )حتت احلنانة(.
- امليدان.

- الِزَيْر.
َغْب. - الرُّ

جِمة. - الرُّ
- كرم حمِده )أو حمدي(.

- البالطات
- خّلة أبو رّمان.

- املََغاريق.

أراضي الزيتون:
- زتون أفعى )هكذا تلفظ، وقد تكون قفعة(
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- زتون كعكوش.
- ْعِبيب.

- خّلة العوابنة.
- جبل الزّكان )زراعته عنب وتفاح ورمان..(.

- اِلْقالع.
- التركيب )فوق البلد مباشرة من جهة ميعار(.

*  *  *     

)1( غي���ر أن ناف���ذ ن���زال وروز م���اري صاي���غ يقوالن أنه���ا 17 كلم يجمع أه���ل القرية أن املس���افة فقط 16 كلم، 
وسألت من زارها مؤخرًا فقال إنه راقب عداد السيارة من عكا إلى َشَعب وقال إنها 18 كلم، غير أنه -في تقديري- أن 

املقاييس احلالية اختلفت أو ألنه قاس املسافة من وسط عكا إلى وسط َشَعب.
)2( شكري عراف: املواقع اجلغرافية في فلسطني – األسماء العربية والتسميات العبرية، مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، الطبعة األولى 2004.
)3( االسم الصهيوني ألطالل قرية البروة.

)4( املقص���ود هن���ا قري���ة ميع���ار، ولك���ن املص���ادر الصهيونية نقلته���ا عنا هكذا وبق���ي كذلك اس���مها، وأخذناه 
منهم.

)5( أنيس صايغ: بلدانية فلسطني احملتلة )1948-1967(، ضمن سلسلة كتب فلسطينية – 9، مركز األبحاث 
– منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت – لبنان، الطبعة األولى 1968.

)6( راجع القسم الثاني من الكتاب.
)7( إبراهي���م فري���د الدّر: ش���فاعمرو - فس���طاط صالح الدين، مؤسس���ة األبحاث العربية – بي���روت، الطبعة 

األولى 1988، صفحة 42.
)8( املصدر السابق صفحة 54. 

)9( إعداد احلاج أحمد محمد علي )أبو هاني(.

اجلغرافيا
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الفصل الثاني 
السكان

العوامل املؤثرة في عدد السكان
يفّصل زهير غنامي في العوامل املؤثرة في أعداد سكان والية عكا)1(، وسنهتّم مبا قاله غنامي 

على حالة قرية َشَعب هنا: 
أواًل: الزي���ادة الطبيعي���ة، وق���د اعتم���دت اإلحص���اءات في ش���به إجماع أن عدد أفراد األس���رة 

خمسة، وقال بعضهم ستة، وأثبتت بعض اإلحصاءات أنها ثمانية. 
ثانيًا: األمراض واألوبئة، كطاعون عكا سنة 1811م الذي قضى فيه 120 شخصًا من املدينة، 
وانتشاره بقوة سنة 1813م، وطاعون عكا سنة 1830م، وحمى صفد عام 1897م، واحلمى الصفراوية 
في قرية البصة، وفي الناصرة س���نة 1891م. واجلدري بعكا س���نة 1877م وتفّشيه فيها سنة 1913م. 
والكوليرا التي تفّش���ت بني أهالي عكا واجلنود املصريني، وتفش���ي الكوليرا في طبريا سنة 1902م، 

ووفاة 64 شخصًا في خمسة أيام.
ثالثًا: الهزات األرضية، وأشهرها زلزال 1837م الذي ضرب لواء عكا وقراه فقتل وجرح 6000 

شخص. ودمر بعض القرى تدميرًا كليًا مثل اجِلّش وعني الزيتون وطبريا والشجرة والرينة. 
رابعـــًا: التجني���د اإلجب���اري، وهو الذي كان���ت تفرضه الدول���ة العثمانية عل���ى الناس، وكان 
ُيعف���ى امُلعي���ل الوحيد لألس���رة أو من يدف���ع 10000 قرش تقريبًا. وفرض أول جتنيد س���نة 1862م، 
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وتأثير اخلدمة يتميز عن غيره من املؤثرات األخرى أنه يتناول الذكور حصرًا بني املسلمني، وكان 
املس���لمون ه���م الطائف���ة الوحيدة التي ظه���رت فيها زيادة ع���دد اإلناث على الذك���ور في إحصائية 

أوردتها سالنامة والية سوريا عام 1885م.
خامسًا: الهجرة، بعد اكتشاف العالم اجلديد، وصعوبة احلياة والرزق في بالد الشام خاصة 
في فترة املجاعة، غير أن هجرة املسيحيني من فلسطني كانت أكبر بكثير من هجرة املسلمني إلى 
العال���م اجلدي���د. ويذكر كبار الس���ن أن بعض الش���َعبيني هاجر هجرة داخلية إل���ى املدن، وبعضهم 
هاج���ر إل���ى املغرب مثل: احلاج علي، الذي هاجر وهو فتى، وعاد ابنه عبد العزيز إلى َش���َعب وأقام 
فيه���ا، وبع���د النكبة نال بعض أبنائه اجلنس���ية املغربية. وهناك من هاجر إل���ى الواليات املتحدة، 
مث���ل محم���د وعلي معطي حس���ني اللذي���ن قيل إن بعض أبنائهم���ا كانوا في عداد ق���وات البحرية 
األمريكي���ة )املارين���ز( الت���ي حضرت إلى لبنان أثناء ث���ورة 1958، وجرى التع���رف عليهم والتعامل 

معهم، قبل أن يعودوا إلى الغرب مع القوات األمريكية.

عدد السكان
ذكر الدكتور شكري عراف، أن عدد سكان َشَعب كان 40 نسمة عام 1596م)2(.

كان ف���ي َش���َعب في أواخر العه���د العثماني 1240 نس���مة. وفي عام 1922م بل���غ عدد قاطنيها 
1206 نفوس )النقص احلرب األولى والس���فربرلك، الهجرة للغرب(، وفي عام 1931م 1297 نس���مة 

– 664 ذ. و633 ث.- يوزعون كما يلي:
املجموع إناث   ذكور      

 1277   624   653 مسلمون  
 19   9   10 مسيحيون  
1     1 يهود  

 1297   633   664 املجموع  
وفي عام 1945 ارتفع العدد إلى 1740: 1710 من املسلمني، و30 من املسيحيني، ولهم جميعًا 
284 بيتًا)3(. هاجر معظمهم إلى لبنان أثناء النكبة، وهاجر هجرة داخلية ضمن فلسطني حوالي 
574 مواطنًا عادت غالبيتهم إلى القرية)4(. عاد معظمهم بعد انتهاء احلكم العس���كري عليها، أي 

بعد عام 1967، واستأجروا منازل فيها من الدولة)5(.
أس���س العثماني���ون مدرس���ة ف���ي َش���َعب ف���ي ع���ام 1305ه����. )أي ع���ام 1888(، كما ف���ي »بالدنا 

فلسطني«)6(. وفي 1942 –1943 املدرسي كان أعلى صف فيها هو السادس االبتدائي.

ال�شكان
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مضيف���ًا: وش���عب موقع أثري يحتوي على صهاريج، مداف���ن بئر منقورة في الصخر، حجارة 
منحوتة ومستعملة مرة ثانية، في القرية جامع، وهي اليوم حتت حكم األعداء وبلغ عدد سكانها 

1070 نسمة في عام 1961م )7(.
1886م. كان عدد السكان 1430 نسمة)8(.

 أم���ا كت���اب القري���ة العربي���ة الفلس���طينية فيش���ير ف���ي إحصائي���ة اس���تقاها م���ن املص���ادر 
الصهيونية: 

1931م. كان عدد السكان 1297 نسمة.

1945م. كان عدد السكان 1740 نسمة.
1952م. كان عدد السكان 1206 نسمة )إحصاء يفتقر للدقة بسبب التشتت(. 

1982م. كان عدد السكان 2500 نسمة)9(.
1998م. كان عدد السكان 4000 نسمة)10(. 

ذكرت بعض املراجع – كما أسلفنا - أنه كان في َشَعب 284 منزاًل في سنة 1931 يسكنها 1297 
نفسًا، أي مبعدل 4.56 في البيت الواحد. وهي نسبة ضئيلة نظرًا ملتوسط عدد أفراد األسرة وأن 
أكثر من عائلة تسكن في البيت الواحد. لذلك ففي احلساب املنطقي نستنتج أن هذه اإلحصائية 
ف���ي حده���ا األدن���ى هي لعدد العائالت في يوم عمل، لم يكن الن���اس في بيوتهم أو حتى في البلدة 
نفسها. خاصة وأن تلك الفترة شهدت نزوحًا ألهل البلدة منها إلى املدن القريبة بحثًا عن لقمة 

العيش، أو ركضًا وراء مهنة أو وظيفة حكومية أو حتى في اجليش اإلجنليزي.

غي���ر أن أكث���ر األي���ام كثافة بالس���كان هي أي���ام ما قبل النكب���ة، حني عاد الن���اس من نزوحهم 
إلى بيوتهم األصلية )كانت َش���َعب من آخر البلدان س���قوطًا في املنطقة(، وشهدت البلدة ازدحامًا 
ش���ديدًا. ب���ل لقد بدأت البلدة تش���هد الكثافة قبل س���نوات من النكبة، عند ب���دء االضطرابات مع 

اليهود. 

هناك رأي آخر يقول، إن البلدة كان مغضوبًا عليها أثناء الثورة الكبرى ضد اإلجنليز والتي 
انته���ت ع���ام 1939م. وقد عاد الذين نزحوا عنها بعد انتهاء الثورة، غير أننا ال نرجح هذا الرأي إذ 

إن اإلحصاء مت في العام 1931 أي ما بني ثورة البراق وثورة القسام.
وكم���ا ذكرنا، كان يس���كن في املنزل أكثر من عائلة، وفي احل���وش أكثر من بيت، وكانت معظم 
البي���وت متالصق���ة الس���طوح، بحي���ث يس���تطيع الش���خص أن يس���ير مس���افات ضم���ن البلد على 
الس���طوح )وس���بب ذلك كما أفاد بعض كبار السن بدأ لتسهيل هروب الشباب أثناء عمليات جتنيد 

السفربرلك(.
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أما إحصاؤنا اخلاص حول منازل البلد التي يسكنها أهلها عام 1948 فقد بلغ 260 منزاًل، دون 
احتساب املباني غير املسكونة كاملساجد والكنائس واملقابر واخلان واملعاصر واملقامات وغيرها.

في مقابل هذا العدد من املنازل، بلغ في هذا اإلحصاء عدد أسر َشَعب 371 أسرة، أي مبعدل 
1.43 أس���رة ف���ي البي���ت الواح���د. ومع���دل عدد أفراد األس���رة في لواء ع���كا هو خمس���ة، وهو الرقم 
الذي اعتمده إحصاء ش���وماخر 1886، وعبد الكرمي رافق اقتداء بس���النامة والية س���وريا، وكذلك 
القس���اطلي الذي س���اح في فلس���طني في العامني 1874-1875 ووصفها بدقة، كما اعتمدها دريك 
Drake أحد أعضاء »صندوق استكشاف فلسطني«)11(، فإذا اعتمدنا هذا الرقم يصبح عدد سكان 

َشَعب في عام 1948 حوالي 1855 نسمة.
النتيج���ة، أن إحص���اء عدد املن���ازل اخلاص بالعام 1931 مبالغ في���ه، وإذا كان صائبًا فإن أهل 

البلد لم يبنوا فيما بعد كل البيوت التي دمرها عدوان 1936.

مالحظات على جدول التطور السكاني
ق���د يقب���ل القارئ –على مضض- اإلحصاءات من 1922 إلى 1945، ويأس���ف – بغصة - على 

عدم وجود إحصاءات تصلح ملن كان من أهل َشَعب من 1946 حتى اآلن.
وإزاء اإلحص���اءات املتوف���رة لدينا ال بد من اإلش���ارة إلى أنها تتأثر بعوامل خارجية ال عالقة 
له���ا بالزيادة الس���كانية أو نقصانها، ب���ل تتعداها إلى التغييرات الدميغرافي���ة التي ارتكبها العدو 
في س���بيل تضييع حقوق الصامدين في الداخل بأراضيهم، واعتبارها أمالك غائبني ووضع اليد 

عليها.
وأش���ير إلى أن إحصاء 1948 )1840 نس���مة(، هو تقدير اتبعناه من إحصاء عدد العائالت مع 
تقدير احلد األدنى املتبع في الدراس���ات، وهو خمس���ة أفراد في األس���رة الواحدة )أكثر من دراسة(، 
ولم نتبع األرقام األخرى التي اتبعت من قبل األقلية وهو ستة أفراد، وبعضهم اختار ثمانية أفراد 

لألسرة الواحدة.
أما الرقم 574 نس���مة، فهو من تبقى في فلس���طني من أهل َش���َعب، مع اإلش���ارة إلى أنهم لم 
يبقوا في َش���َعب، ولم يعودوا إليها إال الحقًا، وس���كن معظمهم في البعنة ومجد الكروم وترش���يحا 
ودي���ر القاس���ي. م���ن هنا يفترض ب���دء التمييز في اإلحصاء، حيث مت إس���كان غير الش���َعبيني في 
محاولة ملنع أهل البلد من العودة إليها، وإحداث فتنة بني الس���كان األصليني املطرودين والس���كان 

اجلدد املزروعني في البلد. 
ففي يوم السبت 30-3-1951، عمدت شرطة االحتالل وبناء على أوامر سياسية عليا إلى نقل 

ال�شكان
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مجموع���ات م���ن أبناء أكراد البّقارة وأكراد الغّنامة في س���هل احلولة وقرى احلّمة وخربة الس���مرا، 
إل���ى قري���ة َش���َعب املنكوب���ة، ليتم ملؤها بالس���كان واالدعاء فيما بع���د أن أهل هذه البل���دة ما زالوا 
فيها. وذلك ضمن سياسة دميغرافية صهيونية، أدت في النهاية إلى فوضى عارمة هدفت إلى نزع 

مفهوم التعلق باألرض من ذهن اجليل املتبقي في فلسطني.
لذلك فإن اإلحصاءات ما بعد 1951 ال تعني شيئًا بالنسبة لسكان َشَعب األصليني. ونقصد 
هنا باألصليني، هم أولئك الذين استقروا فيها قبل النكبة، وقد أوردنا أرقام ما بعد النكبة إلكمال 

صورة التطور السكاني الذي غلب عليه العبث الدميغرافي الصهيوني فيما بعد.
وق���د اعتبرنا أن أطول مدة اس���تقرارًا في تاريخ َش���َعب هي ما بني إحص���اءي 1931م و1945م، 
والف���ارق بينهم���ا 14 عام���ًا، جن���د أن الزيادة بلغت 443 نس���مة، رغ���م أن هذه الفترة ش���هدت نزوحًا 
باجتاه املدينة. فإذا اعتمدنا هذا الفارق واحتس���بنا نس���بة الزيادة الس���كانية في هذه الفترة جند 

أنها تبلغ %34.16.
وعلى هذا األساس، فإننا نرجح أن عدد أهالي َشَعب، وليس فقط سكان َشَعب، سيصبح على 

الشكل التالي:
عام 1596م كان عدد سكان َشَعب 40 نسمة.

أواخر العهد العثماني كان عدد السكان 1240 نسمة.
عام 1922م كان عدد السكان 1206 نسمة.
عام 1931م كان عدد السكان 1297 نسمة.
عام 1945م كان عدد السكان 1740 نسمة.

عام 1948م كان عدد السكان 1855 نسمة )نسبة عدد األسر * عدد أفرادها بإحصائنا(.

نش���ير هنا إلى أن عدد أهالي َش���َعب املس���جلني في األونروا في لبنان قد بلغ في بداية العام 
2003 حوالي 5300 نسمة، إال أن هناك عوامل أخرى تساهم في زيادة أو نقصان العدد، فهناك من 
نال جنسيات غير فلسطينية بعد النكبة، فخرجوا مع عائالتهم من سجالت األونروا، وهناك من 

سجل في األردن وسوريا، وهم قلة.. إلى غير  ذلك من أسباب التسّرب املختلفة..

عائالت َشَعب 
ج. حارة النصارى  ب. احلارة الغربية أ. احلارة الشرقية

 18. عبود 7. فاعور1. أيوب

 19. نقوال     8. اخلطيب            2. الشيخ محمد

20. مبّدى 9. حسني  3. حمزة
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وق���د يتفرع عن هذه العائالت أس���ماء عائالت تغيرت في اإلحص���اءات، وقد يكون بعض هذه 
العائالت أفخاذًا لعائالت كبيرة. ويتفرع عن عائالت:

فاعور: أس���عد العيس���ى، ناصر وغامن. وأصل عائلة فاعور من حلب في س���وريا، إال أن هناك 
قبيلة عربية من األشراف في اململكة العربية السعودية ما زال شيوخها يحملون االسم نفسه، قد 
يتصل نس���ب عائلة فاعور بهم، خاصة أن قبائل احلجاز تفرقت في البالد اإلس���المية إّبان الفتح 

اإلسالمي.
اخلطيب: عنتر، خالد، إس���ماعيل. ليس لعائلة اخلطيب صلة قربى بعائالت اخلطيب في 
القرى األخرى، فقد كان في كل قرية تقريبًا خطيب أو منتسب إلى هذه املهنة، األمر الذي يجعل 
وج���ود عائل���ة بهذا االس���م واردًا بقوة. أما رأس العائلة )اخلطيب( في َش���َعب فق���د عاش في أوائل 
القرن التاس���ع عش���ر ب���ني 1800 و1850( رج���ل كان له تس���عة أوالد من الذكور. منهم علي، حس���ن، 
حس���ني، سليمان، سعيد، موس���ى. ولم تتكون العائلة من ساللتهم فقط، بل أضيف إليهم عائالت 
عنتر وخالد وإس���ماعيل من خارج العائلة حيث أقاموا ما يش���به االحتاد )أكثر من حلف(، وأخذوا 

جميعًا اسم العائلة.
حســـني: وتضم حتت جناحها عددًا من العائالت هي: إبراهيم، عبد احلليم، علي، س���مارة، 
وشاح. وأساس هذه العائلة هو مسّلم )مصري توفي في مصر(، جاء ابنه وشاح إلى البلد في القرن 
الثامن عش���ر. أش���رنا إلى أن البلد كانت مأوى للفراري )الفارين من الثارات(. ويقال إن مسّلم هو 
ال���ذي ج���اء إلى البل���د، وكان لديه ثالثة أبناء هم: غن���ام، قرعيش )ومنه ش���حيبر، زيتون وعزيز(، 
ووشاح الذي تفرعت منه عائالت كثيرة، ومن أوالده: حسني، حسن، سمارة، معطي، إبراهيم، علي، 

أمني، عجايب، خيزران. ومن هؤالء تفرعت العائالت التي ذكرناها سابقًا. 
أما عائلة علي فال تنتسب إلى علي ابن وشاح، بل إلى علي حفيد حسني )أول أوالد وشاح(. 

فمن حسني جاء حسن، ومن حسن جاء علي؛ جد عائلة علي.

           21. شحادة الفاعور        10. زيتون )فروع( 4. دلة )احلرامي(
22. هدهود 11. غضبان     5. حسني شحادة

       23. احلاج حسن   12. كعكوش        6. عباس 
 13. أبو عرب
14. امليعاري

   15. أبو الهيجا
16. اخلوالد

   17. احلاج علي

ال�شكان
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ويرجع س���بب قلة أفراد عائلة وش���اح إلى س���ببني، األول تفرع العائلة بني أبنائه، والثاني أن 
عددًا من أفرادها هجر القرية إلى قرية بيت عفا في غزة التي ما زال ينس���ب إليها عدد من أفراد 

العائلة.
يزبك: هي أصل عائلة الش���يخ محمد. ويروى أن عائلة يزبك كانت من أوائل من اس���توطن 
املنطق���ة، فكان���ت عائلتا يزبك وكعكوش تش���كالن معظم س���كان القرية. وقد أرج���ع بعضهم عائلة 
يزب���ك إل���ى اليزبكي���ة، ورّد س���بب خالفها مع عائلة كعك���وش إلى أن األخيرة مينية، في إش���ارة إلى 
اخل���الف التاريخ���ي ب���ني اليزبكي���ة واليمنية. وم���ن عائلة الش���يخ محمد، مطلق إبراهيم الش���يخ 
محمد )موسى املطلق ورشيد املطلق ويونس املطلق( وقد جاء ذكره في سيرة آل اخلازن اللبنانية 
في فرعها الفلس���طيني، وذلك في موقع اإلنترنت اخلاص بالعائلة، كالتالي »أوالد خازن املوس���ى 
كبيره���م من���ر أش���تهر بذكائه وفطنته وُحس���ن تقدي���ره لألراض���ي ومنتوجاتها حت���ى أن احلكومة 
ن( في املنطقة املمتدة جنوب���ًا من اخلضيرة الى أقصى  العثمانية عينته ُمفتش���ًا لألعش���ار )ُمَخمِّ
ت تربط  شمال فلسطني. وكان له مساعد وكاتب من قرية َشَعب اسمه مطلق إبراهيم الشيخ وظلَّ

عائلتيهما عالقات طيبة«.
زيتون: وتضم في جناحها عددًا من العائالت املتفرقة: األسعد، حميد، الطيار، شحيبر، أبو 
علي، منصور، عزيز. )أطلق عليهم آل اخلطيب لقب »الواليات املتحدة« بعد الطوشة – و»العكف 
املش���ّلخ« بحس���ب رواي���ة أحد أف���راد عائل���ة األس���عد(. وإذا صحت الرواي���ة التي ذكرناه���ا، فإن هذه 
العائالت تلتقي مع عائالت حس���ني في جدها مس���ّلم. فهي بالتالي مصرية األصل. غير أن بعض 

 .www.palestineremembered.com املصادر عائلة شحيبر إلى أصل تركي، كما ورد في موقع
غضبان: هي عائلة واحدة ميعارية األصل. وقد وجدت في مفكرة جنيب الطيار مالحظات 

حول أصل عائلة أخواله من آل الغضبان في َشَعب. فكتب ما يلي:
»خزن���ة بن���ت خلي���ل الغضبان ب���ن عبد الل���ه الغضبان ب���ن.. ول���دت س���نة 1881. وكان احلاج 
أم���ني )توف���ي 1927( وأس���عد س���عد الدين )توف���ي 1930( كانا يروي���ان بأن الذي علمهم���ا عبد الله 

الغضبان.
أوالد الغضب���ان كانوا أربعة: اثنان س���كنا ميعار واثنان س���كنا َش���َعب، وهم���ا محمد الغضبان 
وعب���د الل���ه الغضب���ان ال���ذي هاجر إلى الس���ودان ومكث 25 س���نة، ورج���ع وأوالده خلي���ل الغضبان 
وخم���س عب���دات، وع���اش خليل الغضبان حوالي مائة س���نة. خليل الغضبان له س���بعة أخوة وهم: 

أسعد، محمد، محمود، علي، أحمد، حسني، وحسن«. 
ومن أوالد خليل، تشكلت عائالتهم في َشَعب: إبراهيم الذي أجنب محمد ومحمود. وأسعد 
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الذي أجنب حسني وسعيد ويوسف الغضبان.
كعكوش: وهم من أقدم عائالت َشَعب يقال إنهم من اليمن، لم يبق في البلد سوى عائلتني 

)محمد ومحمود(. أما الباقي فقد نزحوا بعد مجزرة جامع احلارة الشرقية. 
ميعاري: من ميعار.

أبـــو الهيجـــا: م���ن قرية كوكب )وتس���مى كوكب أب���و الهيجا(. وهن���اك عائلة أب���و الهيجا في 
ع���دد م���ن القرى الفلس���طينية، ومنها عني ح���وض وعلما. وذلك يعود إلى أن أص���ل العائلة قدمي 
ج���دًا. وق���د يب���رر أن الق���دمي يتفرع منه عائالت أو ُينس���ى، ولكن عائلة أبو الهيج���ا بقيت كما هي، 
ألن اس���م أبو الهيجا له مكانته، وله مقام في فلس���طني يفتخر من ينتس���ب إليه. وكما ذكرنا فإن 
حسام الدين أبو الهيجا كان أحد قادة جيوش صالح الدين املشهورين. األمر الذي يحفظ اسمه 

والعائالت التي تنتسب إليه في التاريخ.
اخلوالد: ذكر البعض أن أصلهم يعود إلى اجلزيرة العربية، وأنهم قبيلة عربية تنتسب إلى 

ساللة الصحابي خالد بن الوليد. 
دّلة: احلرامي وعبد الله. أصل العائلة هو احلرامي، ودّلة هو اسم سيدة من نسائهم انتسب 
بعضهم إليها ملا كانت عليه من قدر واحترام. غير أن أحدًا منهم ال يتسمى باسم دلة اآلن، بل هم 

ينقسمون بني اسَمي احلرامي وعبدالله. 
احلاج علي: هاجر من َش���َعب إلى املغرب حوالي س���نة 1900م. وعاد ابنه عبد العزيز، الذي 
س���كن في عكا، ولم يكن لديه بيت في َش���َعب. غير أنه في األربعينات كاد يش���رع في بناء بيت على 
أرض حّضرها لذلك، ولكن األحداث منعته، وعاد إلى البلدة أثناء احلرب، وس���كن عدة أش���هر عند 

أخي زوجته صالح محمد إبراهيم.
حســـني شـــحادة: عبد احلليم، يوس���ف األحمد )شاكر، أس���عد، أحمد، طه(، وحش اخلليل، 

منر اخلليل، عودة.
حمـــزة: يدعونه���م بن���ي حمزة، اس���تقروا منذ زم���ن بعيد في َش���َعب، ولهم أقارب في هوش���ة 

والكساير. سكنوا احلارة الشرقية في َشَعب منذ زمن، فكان منهم املخاتير واملشايخ واحُلجاج.
األمني: اشترك أكثر من رأي أنهم من قبائل شرقي نهر األردن.

أيوب: ومنهم أيضًا عائلة أبو فارس.
عبود النجار: وهي عائلة مسيحية، بقي منها ركاد ونعيم، توفي نعيم في السبعينيات في 
مخي���م الضبي���ة، وذهب أهل َش���َعب باحلافلة وقام���وا بالتعزية، وانقطعت خ���الل احلرب اللبنانية 

عالقة أهل َشَعب بهم. 

ال�شكان
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نقوال: شفيق )تزوج بنت ركاد عبود(، عائلة مسيحية.
مبدى النجار: صالح )ضرير(، جنيب، عائلة مسيحية.

يذكر أن املس���يحيني نزحوا تباعًا من القرية إلى قرى ش���فاعمرو وكفرياس���يف، ولم يبَق في 
القرية سوى هذه العائالت الثالث املذكورة.

شحادة الفاعور: أبو أسامة، وأبو الفاعور.
هدهود: نزحوا إلى جنني وحلب. 

الصفدي: لم يكن في البلد إال سعيد الصفدي وعائلته.

العائالت اآلن
وف���ي س���جالت األون���روا في العام 2003، يوجد 109 عائالت من َش���َعب، يبلغ مجموع أس���رهم 
1241 أس���رة وأفراده���م حوال���ي 5300 ش���خص. إال أن الرقم 109 مبالغ فيه ج���دًا، ذلك ألن الكتابة 
باللغة اإلجنليزية أدخلهم في متاهات إمالئية، فاسم عائلة شحيبر مثاًل تكرر ست مرات، كل مرة 
بح���روف مختلف���ة. هذا عدا عن األخطاء اإلحصائية بأس���ماء العائالت، والت���ي أخطأ من أجرى 
اإلحصاء معهم بني اس���م العائلة واللقب، باإلضافة إلى أن الش���خص كان ُيعرف باسم أبيه وليس 

حمولته، وتسبب ذلك بإشكاالت كبيرة واختلفت أسماء العائالت...

أسر َشَعب ومبانيها
قد جتتمع أكثر من خمس���ة أس���ر في بيت واحد، وعدد ُأَس���ر َش���َعب حوالي 371 أس���رة سكنت 
في 260 منزاًل )اعتمدنا تكثيف األس���ماء التي متلك بيوتًا باللون األس���ود، وكذلك األمر بالنسبة 

للمباني(.

العبهرة وبنات العني
عني البلد

حسني األسعد )زيتون(  .1
مصطفى السعود )زيتون(  .2

مطلق فاعور   .3
ضاهر فاعور  .4

سعيد عبد حسن )اخلوالد(  .5
أحمد ياسني فاعور  .6

فرج فاعور  .7
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سعيد األمني )حسني شحادة(  .8
توفيق الشيخ خليل  .9

أبو فخري محمد )اخلوالد(  .10
مصطفى أبو ذياب )عبد الرحيم(  .11

رشيد احلاج علي   .12
آمنة احلسنا )أرملة عبد الرزاق طه حسني(  .13

14.  رضا عبد الرزاق حسني )حسني(
احلاج أمني )حسني(   .15

محمد الديراوي  .16
أحمد الديراوي  .17

محمد الصفي   .18
محمد مصطفى احلاج علي  .19

مدرسة البلد
أحمد اخلطيب  .20

فضل احلمد )اخلطيب(   .21
فياض احلمد )اخلطيب(  .22

حسن أبو عرب  .23
فاطمة الشيخ خليل  .24

الشيخ أحمد فاعور )املختار(  .25
منيب أحمد فاعور  .26

سليمان عبد املعطي )حسني(  .27
محمد سعيد أبو داود )اخلوالد(  .28

داود محمد سعيد أبو داود )اخلوالد(  .29
صالح محمد سعيد أبو داود )اخلوالد(  .30

خالد احملمود )اخلوالد(  .31
محمود عبد الكرمي )اخلطيب(  .32

داود السليمان )منصور(  .33
علي األسعد )زيتون(  .34

محمد علي األسعد )زيتون(  .35
مطلق حميد )زيتون(  .36

أحمد مطلق حميد  .37
محمد مطلق حميد  .38
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علي مطلق حميد  .39
درويش حسن )حسني(  .40

علي درويش حسن )حسني(  .41
محمد علي درويش حسن )حسني(  .42

حسن شحيبر )زيتون(  .43
حسني حميد )زيتون(  .44
علي الرمية )اخلوالد(  .45

علي شحيبر   .46
توفيق فاعور   .47

محمد توفيق فاعور  .48
أحمد توفيق فاعور  .49

أحمد احلمد )اخلطيب(  .50
محمد العسكري )أبو عرب(  .51

إبراهيم العسكري )أبو عرب(  .52
محمود كعكوش  .53
مصطفى فاعور  .54

محمود مصطفى فاعور  .55
محمود مصطفى املنصور )فاعور(   .56

حسن مصطفى املنصور )فاعور(  .57
مصطفى املنصور )فاعور(   .58

علي مصطفى املنصور )فاعور(  .59
حسني مصطفى املنصور )فاعور(  .60
أحمد مصطفى املنصور )فاعور(   .61
محمد مصطفى املنصور )فاعور(  .62

عبد الله مصطفى املنصور )فاعور(  .63
حسني فاعور  .64

محمد حسني فاعور  .65
فهد حسني فاعور  .66

أحمد حسني فاعور  .67
محمد ياسني فاعور  .68

علي أبو علي )منصور – زيتون(  .69
محمد علي أبو علي )منصور – زيتون(  .70
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علي سليمان منصور )زيتون(  .71
حسني العلي )اخلوالد(  .72

محمد حسني العلي )اخلوالد(  .73
موسى حميد )زيتون(  .74

محمد سليمان منصور )زيتون(  .75
سعيد محمد سليمان منصور )زيتون(  .76

أحمد سليمان منصور )زيتون(  .77
مصطفى الطيار )زيتون(  .78

محمد حسني السيد علي )حسني(  .79
سعيد محمد السيد علي )حسني(  .80

سليمان منصور )زيتون(  .81
حسن سليمان منصور )زيتون(  .82

أسعد الغضبان   .83
حسني أسعد الغضبان  .84

إبراهيم الغضبان  .85
محي الدين الصفدي  .86

توفيق محي الدين الصفدي  .87
عبد الرحمن أبو عرب  .88

محمد عبد الرحمن أبو عرب  .89
محمد سليم عبد اجلليل )أبو الهيجا(  .90
رشيد سليم عبد اجلليل )أبو الهيجا(  .91

يوسف القاسم )أبو الهيجا(  .92
درويش عبد السالم )أبو الهيجا(  .93
محمد عبد السالم )أبو الهيجا(   .94
علي حسني السيد علي )حسني(  .95

أحمد حسني السيد علي )حسني(  .96
مصطفى أحمد السيد علي )حسني(  .97

كمال أحمد السيد علي )حسني(  .98
محمد أحمد السيد علي )حسني(  .99

كامل أحمد السيد علي )حسني(   .100
بابور الزيت

رشيد عبد اللطيف )زيتون(  .101

ال�شكان



60

�َشَعب وحاميُتها

سليم السيلي )أبو عرب(  .102
حسن ميعاري  .103

سعيد حسن ميعاري  .104
محمود ميعاري  .105

رشيد ميعاري  .106
محمد سعد الدين )اخلطيب(  .107

محمد صالح إبراهيم )أبو الهيجا(  .108
إبراهيم الرضوان )أبو الهيجا(  .109

علي عبد العزيز )زيتون(  .110
محمد علي عزيز )زيتون(  .111

عبد احلفيظ عبد العزيز )زيتون(   .112
حسني عبد احلفيظ )زيتون(  .113

محمد حميد )زيتون(  .114
فياض حميد )زيتون(  .115

عبد اللطيف أسعد )األسدي(  .116
محمد مطلق شحيبر )زيتون(  .117

احلاج خليل شحيبر )زيتون(  .118
عبد احلليم الطيار )زيتون(  .119

حسن عبد احلليم الطيار )زيتون(  .120
محمد عبد اجلليل )اخلطيب(  .121

سعيد محمد عبد اجلليل )اخلطيب(  .122
رشيد حميد )زيتون(  .123

سعيد عبد محمد )اخلطيب(  .124
سعيد إسماعيل )اخلطيب(  .125

أحمد سعيد إسماعيل )اخلطيب(  .126
محمود األسعد )زيتون(  .127

علي السليم )زيتون(  .128
حسني سعيد )زيتون(  .129

فرن البلد
خان البلد

علي يوس���ف حرب )إس���كافي من بنت جبيل ش���غل في البداية خان البلد وكذلك الكثير من   .130
الزوار كاملبيضني، شارك في املقاومة مع احلامية(.



61

منر شحيبر )زيتون(  .131
رشيد منر شحيبر )زيتون(  .132
سعيد منر شحيبر )زيتون(  .133
فريد منر شحيبر )زيتون(  .134

زيدان منر شحيبر )زيتون(  .135
أمني حميد )زيتون(  .136

حسن سعيد )زيتون(  .137
بيادر البلد

احلنانة
إبراهيم احلاج أسعد )فاعور(  .138
طاهر عبد الرازق )اخلوالد(  .139

علي مصطفى الشيخ علي )األسدي(  .140
محمد عبد عايشة )اخلوالد(  .141

حسني أبو الهيجا  .142
صبحي أبو الهيجا  .143

لطفي أبو الهيجا  .144
رشيد أبو عرب  .145

أسعد خزنة )اخلوالد(  .146
محمد علي اخلطيب   .147

حسن أبو حسن )اخلطيب(  .148
سعيد طه اخلطيب  .149

علي عبد اجلليل )اخلطيب(  .150
فياض حمد اخلطيب  .151

احلاج توفيق العلي )اخلطيب(  .152
علي احلاج توفيق )اخلطيب(  .153

أحمد احلاج توفيق )اخلطيب(  .154
محمد احلاج توفيق )اخلطيب(   .155

حسني موسى اخلطيب  .156
رشيد خالد )اخلطيب(  .157

محمد رشيد خالد )اخلطيب(  .158
أحمد رشيد خالد )اخلطيب(  .159

يونس خالد )اخلطيب(  .160

ال�شكان



62

�َشَعب وحاميُتها

حسني طه اخلطيب  .161
محمد طه اخلطيب  .162

سعيد احملمود )اخلطيب(  .163
محمد سعيد احملمود )اخلطيب(  .164

رشيد محمد سعيد أبو الشيخ )اخلطيب(  .165
راجي شاكر اخلطيب  .166
أحمد شاكر اخلطيب  .167

كامل اخلطيب  .168
أحمد كامل اخلطيب  .169

جامع البلد
مقام سيدي أحمد العليمي

مصطفى أحمد عيشة )طافش = حمزة(  .170
مقام الشيخ أحمد الشعراوي

سعيد الصفدي  .171
أحمد حسن إبراهيم )حسني(  .172

علي الطاهر )حسني(  .173
محمد إبراهيم حسني  .174

صالح محمد حسني  .175
أحمد حسني اخلطيب  .176

بابور الزيت )موتور(
صالح عبد الهادي )أبو سعيد األسدي(  .177

سعيد صالح عبد الهادي )األسدي(  .178
ياسني فاعور  .179

علي محمد الديب   .180
محمد قدورة  .181

أسعد قدورة  .182
محمد عبد الرازق داود )اخلوالد(  .183

عبد اللطيف داود )اخلوالد(  .184
صالح عبد اللطيف )اخلوالد(  .185

عبد منصور )زيتون(  .186
منصور عبد منصور )زيتون(  .187
محمد عبد منصور )زيتون(  .188



63

أحمد مصطفى عبد احلليم )حسني(  .189
مقام الشيخ حسن

شافع عبد احلليم )حسني(  .190
عوض شافع عبد احلليم )حسني(  .191

صالح عبد الرازق )اخلوالد(  .192
محمد عبد الرازق )اخلوالد(  .193

أحمد معطي )حسني(  .194
إبراهيم أحمد معطي )حسني(  .195
فضل عبد الرازق )اخلوالد(  .196
علي احلاج محمد )حسني(  .197

محمد سعيد عبد الغني )حسني(  .198
فياض حسن )حسني(  .199

أحمد فياض حسن )حسني(  .200
علي فياض حسن )حسني(  .201

أحمد حسني أحمد )حسني(  .202
بشير سمارة )حسني(  .203

محمد عبد الله سمارة )حسني(  .204
ركاد عبود )النجار(  .205

رشيد حسن العلي )اخلوالد(  .206
نعيم عبود )النجار(  .207

رشيد حسن حسني )حسني(  .208
صالح حسن العلي )اخلوالد(  .209

شفيق نقوال )النجار(  .210
فريد منر شحيبر )زيتون(  .211

أديب مبّدى )النجار(  .212
محمد الشيخ ملك )الشيخ محمد(   .213

عبدالله أحمد عيسى الغامن )فاعور(  .214
سليمان احلاج حسن   .215

أحمد سليمان احلاج حسن  .216
قاسم احلاج حسن  .217

محمود احلاج حسن  .218
منر محمود احلاج حسن  .219

ال�شكان



64

�َشَعب وحاميُتها

علي احلاج حسن  .220
رشيد احلاج حسن  .221

عبد علي )حسني(  .222
يوسف عبد علي )حسني(  .223
عوض الناصر )فاعور(   .224

أحمد سعيد احلاج داود )اخلوالد(  .225
إبراهيم احلاج حسن  .226

فياض إبراهيم احلاج حسن  .227
نايف إبراهيم احلاج حسن  .228
قاسم احلالق )األسدي(  .229
نايف احلالق )األسدي(  .230
حسن احلالق )األسدي(  .231
يوسف فتح الله األسدي  .232

منر السليم األسدي  .233
محمد منر األسدي  .234
رشيد منر األسدي  .235
سليم منر األسدي  .236

محمود منر األسدي  .237
أحمد سليم األسدي  .238
سعيد أحمد األسدي  .239

محمد أحمد األسدي  .240
الشيخ موسى احملمد )األسدي(  .241
فياض موسى احملمد )األسدي(  .242

جبانة احلارة الغربية
علي منر السليم )األسدي(  .243

علي موسى احملمد )األسدي(   .244
محمد علي موسى احملمد )األسدي(  .245
أحمد علي موسى احملمد )األسدي(  .246

محمود عينة )األسدي(  .247
أحمد محمود السعيد  .248

حمد الشيخ يوسف )الشيخ محمد(  .249
فضل الرشيد )الشيخ محمد(  .250



65

الشيخ مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(  .251
محمد مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(  .252
توفيق مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(  .253
سعيد مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(  .254
رشيد مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(   .255

حسني اللزقة )األسدي( )في الكنيسة(  .256
عبدالله اللزقة )األسدي( )في الكنيسة(  .257

الكنيسة اجلنوبية
مقام أبو شامية

جبانة احلارة الشرقية
رجاء والغزال )احلرامي: أخوان وحيدان(  .258

أحمد اليوسف )شحادة(  .259
طه اليوسف )شحادة(  .260

دخل الله طه اليوسف )شحادة(  .261
ومحمد طه اليوسف )شحادة(  .262

مصطفى عبد احلليم )شحادة(  .263
شاكر اليوسف )شحادة(  .264

سعيد الزمار )عبد الرحيم(  .265
أحمد الزمار )عبد الرحيم(  .266
صالح موسى العلي )شحادة(  .267

جنيب موسى العلي )شحادة(  .268
منر دلة )احلرامي(  .269

محمد منر دلة )احلرامي(  .270
موسى منر دلة )احلرامي(  .271
أسعد اليوسف )شحادة(  .272

محمد أسعد اليوسف )شحادة(  .273
يوسف حسون )عبد الرحيم = الدلة(  .274

أحمد احلاج سعيد طافش )حمزة(  .275
صالح عباس   .276
حسن عباس   .277

محمد عبد عباس   .278
محمد شاكر صنع الله )األسدي(  .279

ال�شكان



66

�َشَعب وحاميُتها

أحمد عبد احلليم )شحادة(  .280
أحمد فاعور شحادة )شحادة الفاعور(  .281

حسن عودة )حسني شحادة(  .282
محمد عودة )حسني شحادة(  .283

حسني عزيز )شحادة(  .284
فياض عزيز )شحادة(  .285

احلاج سعيد طافش )حمزة(  .286
287.   حسن احلاج سعيد طافش )حمزة(
288.    صالح احلاج سعيد طافش )حمزة(

طه احلرامي  .289
عبد خليل احلرامي  .290

291.   خليل عبد خليل )احلرامي(
292.   وأحمد عبد خليل )احلرامي(

توفيق احلرامي  .293
منر اخلليل )حسني شحادة(  .294

أسعد احلبوش )حسني شحادة(  .295
296.   حسن أسعد احلبوش )حسني شحادة(
297.   سعيد أسعد احلبوش )حسني شحادة(

موسى العلي )حسني شحادة(   .298
إبراهيم فياض ملك )حسني شحادة(  .299

الشيخ رفيق ملك )الشيخ محمد(  .300
عبدالله املوسى )احلاج علي(  .301

302.   عوض عبداهلل املوسى )احلاج علي(
303.   موسى عبداهلل املوسى )احلاج علي(

304.   جميل البيروتي )جاء من بيروت وكان ِحرفياً في شعب(
عارف عبد العزيز )شحادة(   .305

أحمد أسعد الفولي )أيوب(  .306
محمد أسعد الفولي )أيوب(   .307

عبد علي هروش )أيوب(   .308
الشيخ ظاهر إبراهيم )الشيخ محمد(  .309

310.   أحمد ظاهر إبراهيم )الشيخ محمد(
311.   علي ظاهر إبراهيم )الشيخ محمد(

حسن احملمود السعيد   .312
عبد أسعد احملمد )الشيخ محمد(  .313



67

314.   أحمد عبد أسعد )الشيخ محمد(
علي جنله )الشيخ محمد(  .315

إبراهيم فياض )الشيخ محمد(  .316
جامع احلارة الشرقية )اجلامع الشمالي(

محمد شحادة الفاعور  .317
318.   فاعور محمد شحادة الفاعور

319.   عبد محمد شحادة الفاعور
320.   شحادة محمد شحادة الفاعور

وحش سعيد األسعد  .321
أسعد عبد أسعد )الشيخ محمد(  .322

محمد عبد أسعد )الشيخ محمد(  .323
يوسف الشيخ يوسف )الشيخ محمد(  .324

رشيد رعيدي )الشيخ محمد(  .325
مصطفى العرابي )طه عليا(  .326

محمود العرابي )طه عليا(  .327
حسن مميش )طه عليا(  .328

أحمد زينة )فاعور( )مات أبوه في 1936، وبقي مع أمه زينة(  .329
محمد هدهود  .330

نايف هدهود  .331
سعيد هدهود  .332

مقام الشيخ صالح الدين
مصطفى أسعد العلي )طه عليا(  .333

سعيد أسعد العلي )طه عليا(  .334
فياض حمزة   .335

أمني حمزة )الشيخ، مختار البلد(  .336
337.   محمد أمني حمزة

رشيد حمزة  .338
339.   محمد علي رشيد حمزة

علي رشيد حمزة  .340
محمد سليمان حمزة  .341

رشيد سليمان حمزة  .342
حسني عجايب )حمزة، اسم األم عجايب(  .343

أحمد سليمان حمزة   .344

ال�شكان



68

�َشَعب وحاميُتها

حسن حمزة  .345
علي درويش الشيخ خليل  .346

كنيسة احلارة الشرقية
يوسف الشيخ خليل  .347

توفيق خليل طه )طه عليا(  .348
محمد خليل طه )طه عليا(  .349

خليل محمد خليل طه )طه عليا(  .350
كامل أسعد علي طه  .351

352.  إبراهيم احلاج علي )الشيخ خليل( 
محمد أحمد الشيخ خليل )زوجته خضرة(   .353

إبراهيم أيوب  .354
محمد أيوب  .355

قاسم محمد أيوب  .356
شريف محمد أيوب  .357

علي أسعد أيوب  .358
حمّيد أيوب  .359

شريف حميد أيوب  .360
احلاج عبد حمزة  .361
محمد عبد حمزة  .362
أحمد عبد حمزة  .363

إبراهيم فارس )أيوب(  .364
محمد احلاج أسعد )فاعور(  .365

موسى محمد احلاج أسعد )فاعور(  .366
علي احلاج أسعد )فاعور(  .367

سعيد حميد أيوب  .368
أحمد سعيد حميد أيوب  .369

محمد حميد أيوب  .370
حسني محمد أيوب   .371

*  *  *     



69

)1( زهير غنامي: لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية، مؤسس���ة الدراس���ات الفلس���طينية، الطبعة األولى 
حزيران/يونيو 1999، ص128 -144.

)2( شكري عراف: املوقع اجلغرافية في فلسطني – األسماء العربية والتسميات العبرية، مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية، الطبعة األولى متوز/يوليو 2004.

)3( راجع إحصاءنا الذي أجريناه عن البيوت واألسر.
)4( مجل���ة الدراس���ات الفلس���طينية، الع���دد 46/45، ش���تاء ربي���ع 2001، صفح���ة 90، »الجئ���ون ف���ي وطنه���م: 
احلاضرون الغائبون في إسرائيل« للكاتب واكيم واكيم من جمعية الدفاع عن حقوق املهجرين، اجلدول صفحة 92، 

أشار إلى أن عددهم عام 1948 كان 574 نسمة.
)5( يس���مح القانون الصهيوني لهم بالس���كن عبر االس���تئجار ملدة 99 سنة دون الشراء، وال يحق ألي منهم أن 

يستأجر بيت أهله، لذلك من يذهب اآلن إلى البلد سيجد أنهم ال يسكنون بيوتهم األصلية.
)6( خاَلَف هذا التاريخ كتاب لواء عكا في عهد التنظيمات اإلدارية العثمانية لزهير غنامي فذكر في جدول 

صفحة 272 أنه 1304ه� 1886م.
)7( مصطفى الدباغ: بالدنا فلسطني – مصدر سابق –ج7 – ق2– ص382

)8( املوس���وعة الفلس���طينية – القس���م اخلاص - املجلد الثاني – ص970. نقاًل عن قوائم ش���وماخر في ذلك 
العام حول س���كان لواء عكا، وكان يتم التعداد لكل من هم بني 16-60س���نة، ثم يضرب العدد بخمس���ة. وذكر التقرير 

أن عدد املسلمني 269، وعدد املسيحيني 17، واملجموع 286*5=1430.
)9( ش���كري ع���راف: القري���ة العربية الفلس���طينية - مبنى واس���تعماالت أراض، مطبعة أوفس���ت أبو دّلو، بيت 

صفافا 51 القدس، صفحة 267.
)10( رمي عبيدو، كيف يعيش فلسطينيو اجلليل في َشَعب ودير األسد وترشيحا، تقرير في ذكرى النكبة، على 

موقع www.moqawama.netعلى اإلنترنت. 
)11( زهير غنامي: لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية، مؤسس���ة الدراس���ات الفلسطينية، الطبعة األولى 

حزيران/يونيو 1999، ص128.

ال�شكان



70

�َشَعب وحاميُتها

الفصل الثالث
اقتصاد البلد

تناول���ت املوس���وعات وكت���ب القرى الفلس���طينية ه���ذا املوضوع بإس���هاب، وحرص���ًا على عدم 
إضاعة الوقت واجلهد فقد حاولت أن أكون انتقائيًا ال موسوعيًا فبدأت بجمع أسماء الزرع حسب 

املواسم، وحصلت على ما يلي: 
ذكر لي كبار السّن ما كانوا يزرعونه في املواسم، فقالوا إن الصيف كان يشهد السمسم )حيث 
كانوا يزودون بها معامل الطحينة واحلالوة في عكا( - الذرة )للدجاج واخلبز حني كانت احلكومة 
تأخذ القمح من الناس الستخداماتها( – البطيخ – الفقوس – الكوسى – احلمص – البندورة 

– اللوبيا – العنب – التفاح – اإلجاص – التني – الصبر – البطاطا.. 
أما الشتوي فكان الزيتون - القمح – الكرسنة – الشعير – البصل – الفول – الثوم. 

ر كل ال���زروع في البلد، فق���د اخترت أن أذّكره به���ا من الكتب  وألن���ه ليس بوس���ع ال���راوي َتذكُّ
األخ���رى، وم���ن ه���ذه الكتب كتاب »الدامون« لألس���تاذ حس���ني عل���ي لوباني، فحصل���ت بذلك على 
ثروة نباتية في بلدنا.. أما س���بب اختياري لكتابه فكان بس���بب قربها من بلدنا واشتراك األراضي 

واألودية واملناخ بينهما. 

أ.املزروعات 
عرَفت َشَعب مزروعات متنوعة في أراضيها، وهي: 

1- القمح وهو شهير )وقد حرص اليهود على إحضار حّصاداتهم اآللية عند املعارك في تلك 

اقت�صاد البلد



71

املنطق���ة، وقد قس���موا البيادر على مزاجهم وب���دأوا يحصدون القمح ففزع )تن���ادى( أهل املنطقة 
وطردوهم منها، ذلك ألن البلدة لم تكن قد سقطت مثل البلدات املجاورة(.

2– الشعير
3- الذرة البيضاء وكانت تزرع لعلف املواشي والتخزين.

4- العدس
 5- الذرة الصفراء )العادية(.

6- اجللبانة )وهي بني العدس والكرسّنة، وتستخدم للبقر(.
7- السمسم )كان يحّول عبر متعهدين إلى معامل احلالوة والطحينة – أشارت الراوية إلى 
أنها نثرت بنفسها بذور آخر موسم لم يتم حصاده في أرض أهلها - وتوضع كميات بذار السمسم 
في حرج الثياب ويحمل البّذار بوقًا يس���قط من أعاله احَلّب ليس���تقر في النهاية في األرض على 

خط مستقيم في ثلم يشقه احملراث مسبقًا(.
8- البطيخ ومنه 

البيشاوي: ولونه أخضر غامق، وذو قشرة سميكة.
احمليسني: ومييل إلى اللون األبيض املمشح، بخطوط طولية.

األميركاني: ولونه أخضر غامق.. وقد وصلت زراعته متأخرة إلى َشَعب.
وكانوا يبيعون األخيَرين ويخزنون البيشاوي في التنب للضيافة أيام الشتاء.

9- اخلّروش: وهو اسم الشّمام.
10- الفقوس.

11- الكرسّنة: وكانت متّون للمواشي.
12- القزحة: حبة البركة. 

13- الباذجنان والبامية.
14- البندورة

15- الزعفران والنعنع والبقدونس..
16- الكزبرة: وكانت تكثر وتنبت لوحدها.

17- احِللبة: ولم يوِلها أهل البلد اهتمامًا واضحًا، كغيرها من نباتات الضيافة.
18- اخليار والفجل والبطاطا.

19- اللوبياء الرفيعة، الفول األخضر، احلمص والفاصولياء. 
20- القرع وهو نوعان:

الهيالني: وهو طولي الشكل يطبخ مثل الكوسى.
اللقطني: ويصنع منه مربى اللقطني.

21- الكوسى والبصل والثوم والفلفل احللو واحلار.. 
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أما كروم البلدة فكانت تزرع مبا يلي:
1- الزيت���ون بنوعي���ه: املليصي والس���وري أو الصوري. وكان الزيتون في َش���َعب نوعني العادي 
والرومي.. وتش���تهر الزيتونة الرومية بضخام���ة ُبوقها )اجلذع(، ويروون القصص عن ضخامته.. 
وألنه مفرغ كان بعض الناس يختبئ فيه أثناء اخلطر أو االضطرار.. بل كانوا يغتسلون فيه أثناء 
حراسة الكروم في الصيف )النطارة(. وغرس الزيتون فيها على 2040 دومنًا. فقد كانت َشَعب رابع 

بلدة بفلسطني والثانية باجلليل بعد الرامة في إنتاج الزيتون.
2- العن���ب: ومن���ه العبي���دي )األس���ود(، والزيني أو بّز العنزة )الطولي الش���كل(، القرقش���اني 
)املدعب���ل(، وكان أكث���ر م���ن لديهم كروم عن���ب في البلد عائالت )حمزة – الش���يخ محمد – عوض 

الناصر(.
3- التني: وتشتهر َشَعب بتعدد أنواعه..

الْبياض���ي والْس���وادي واحْلماري واخْلضاري )وهذا التصنيف حس���ب األل���وان(، أما ما تبقى 
فه���و اخلرْطمان���ي، احلماض���ي، العجلون���ي، البقراطي )وهو مس���تطيل كاإلجاص ول���ه بزر أحمر 
ويشوب طعمه شيء من احلموضة(، املوازي )من موز، حبه طويل ضخم ولونه أصفر من اخلارج(، 

الْشتاوي، والْتباني.
وأكثر من زرع منه عائالت )َسْكرة والشيخ محمد(، وتقول الراوية أن أمها التي ذهبت –حني 
زارت فلسطني في بداية التسعينيات- إلى تلة يعنني حيث كانت قد زرعت فسائل التني الصغيرة، 
ل���م جت���د م���ن تينها القدمي )منذ 50 س���نة( إال الصغار وقد أصبحن »صباي���ا«، والتعبير يدل على 

مدى تعلق أهل البلدة بزرعهم وجزالة األميني في التعبير عنه.
4- الل���وز: ويكث���ر في جبل ال���زّكان، غير أن أهل البلدة لم يرّكزوا على زراعته، إال أن ش���خصًا 
واحدًا اشتهر به وهو مرعي عبد حسن )اخلوالد(، وكان ينسّل الفتيان إلى أشجاره للفوز بصمغها 

لتجليد كتبهم املدرسية.
5- الرمان: وكان منه أنواع عديدة، منه املّليسي، حاّلوي )حلو(، حماضي )حامض يستعمل 
للدبس(، لّفاني )بني هذا وذاك؛ ويس���تعمل للش���راب، راجع في أغاني األعراس أغنية »آه يا ش���راب 

رمان« في الزفة(.
6- الصبر أو الصبار.. ويكثر في يعنني، حيث كان كل صاحب أرض مزروعة هناك يس���يجها 

بالصبار، وكان يكثر أيضًا في الوعر..

 أما في داخل أحياء البلدة:
فيكثر شجر الزنزخلت والتوت والتني في حارة الصدر، وفي أول البلد عند دار الشيخ فاعور 

فاعور هناك شجرة عنبرة كبيرة )وهي ذات نّوار أصفر طيب الرائحة وورقها أخضر(.
وف���ي داخ���ل البلد أيضًا هن���اك عرائش عنب، وبعض أه���ل البلد زرع الرمان في داره، وأش���هر 
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منزل كان فيه شجر الرمان هو منزل محمد عبد اجلليل.. 

النباتات البرية املختلفة والبقول:
1- اخلبيزة أو اخلبازي: ويدخل في عدة أصناف من األكل..

2- الِعِلت: وهو بقلة الهندباء التي تؤكل نيئة ومطبوخة.
3- امُلّرار: نبتة تؤكل مع البرغل وتسمى الطبخة »سميد وُمّرار«، وما زال كبار السن يستضيفون 

بعضهم عليها حتى يومنا هذا..
4- اخلرفيش.

5- السّنارية: وتؤكل سيقانها..
6- تفاح اجلن.

7- القّضاب.
8- احْلوّرة وزهرتها بيضاء.

9- احلندق���وق: وكان ينب���ت ب���ني القم���ح عل���ى البي���در، وعند احلص���اد كان���وا يتغاضون عنه 
فيطحنونه مع القمح، ليعطيه رائحة طيبة يتباهون بقمحهم بسببها.

10- البصل البصيل.. ومنه الفرك لتجبير الكسور بعد دقه مع امللح، وله أكواز.. أما الباصول 
فله )زنبوط( وكان يسمى )ُمْرَتّشة( أي للبذر.

11- اجلع���دة: وكان يأكله���ا البع���ض بعد معاجل���ة صعبة، وهو مثل الل���وف من حيث صعوبة 
األكل والطبخ والهضم..

12- اللوف: مثل اجلعدة.. له ورق عريض كان البعض يأكله بعد املعاجلة..
13- السلق البري: ولم يكن في داخل البلدة سلق بلدي.

14- اليرنح���ني: كان ميتل���ئ ب���ه وادي البلد باخض���رار دائم، وينور في موس���مه باللون األزرق 
النيلي..

15- القندول: في الوعر وله زهر أصفر، ورائحة ذكية.. وهو ذو شوك قاس قوي.
16- البسباس: وكانت ُتغلى أزهاره الصفراء مع بيض العيد لصبغه.

17- البرقوق: شقائق النعمان أو الدحنون.
18- الطيون: وله فوائد يعرفها الطب العربي..

19- اْمصريني: نبتة تستعمل في املأكوالت.
20- اجلرنس: النرجس، وهو من أحلى أزهار البر وأذكاها رائحة.. 

21- القّريص. 
22- العّكوب: وهو مثل امُلّرار ما زال أهل البلدة يلتقون عليها، وتؤكل جذوره احللوة مطبوخة، 

مع حلمة أو بدونها. 
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23- الّنفل على أنواعه: العوينة والصنيبعة وقرن الغزال وإبرة ستي واحلميضة واخلويتمة 
���ّليل والبربي���ر والقصب )قرب نه���ر النعامني(،  ���عِد والسُّ واحلنظ���ل وفق���وس احلمار واحللفا والسِّ

واجلّريح..
24- السّريس واخلّروب )من عمق وادي البلد( واملّل.

25- السنديان والبّلوط.
26- دم الغزال.

27- العوصالن.
28- واحللب لوّب: حلبلوب وله حليب كالتني، ولبُنه يورم اليدين لدى فركه.

29- اخِلّلة واخلردلة )تكبس مثل اللفت(.

30- احلسكة: شبيهُة النخلِة بعلّو مترين.
31- كّف العروس.

32- القرصعّنة: وهي نبتة بقلية ذات ورق عريض تؤكل في السلطة مع البصل والزيت.
33- الفراطيش: الفطر، وأشهره زقم العجل، ويؤكل مقليًا مع البيض.
34- الهليون: كانت جتمع طرابينه الطرية، لتفرم وتؤكل مع البيض.

35- الزعتر: )الصعتر(؛ منه البلدي والفارس���ي، يؤكل مع الس���لطة أو يجفف مع السمس���م، 
وأكثر ما زرعه أهل البلد في البزوعية – اخلربة التي قرب البلد(.

36- السماق: أكثر ما ُيستخدم في الزعتر الستعماله فيه بدل ملح الليمون.
37- سليقة.

38- دّقة عرب: كانت تغلى مع الشاي.
39- فيَجن: كان يوضع ورقه مع الزيتون املكبوس لتطييبه.

40- فرفحينة: تؤكل نيئة ومطبوخة.. أو سلطة.
ها، لفوائده العديدة. 41- َمَرِمّية أو َمْرميية أو ميرمية: كانت ُتغلى أوراقها، وُيشرب مغليُّ

42- اجْنيل: عشبة برية ميدانية.. متتد أفقيًا وال تعلو.. تقضمها املواشي.
43- مّداده: عشبة تقضمها املواشي.. ومتتد أفقيًا.. وهي ممتازة لألرانب.

44- بابوجن: ال يخلو سطح ترابي في َشَعب منها.. كذلك البيادر.
45- طبق الراعي: أو طاقية الراعي، ويأكله الصغار إذا كان أخضر يانعًا طريًا..

46- الفّجيلة.
47- عني البقرة.

48- الرشاد: وهي نبتة تعتبر من املقبالت.
49- الشّحيمة.
50- خّس بّري.

51- عنب عّليق: كان ثمرًا مقصودًا من الصغار، كثير الوجود بني الصبر في يعنني.
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52- قّرينة.
53- خامشة: يستعمل مثل زهر البسباس َغْليًا مع البيض ولكن لونه أخضر.

54- ورق اللسان: نبتة تؤكل كاخلبيزة والعّكوب واللوف.
55- ْلسّينة ولسان الثور.

56- زقوقيا.
57- احلبق: وهي نبتة ذات رائحة زكية.. )اللي سبق شم احلبق(.

58- الورد )اجلوري( ولم يكن كثير الوجود، واهتم به في بعض البيوت قبيل النكبة.
59- مردكوش: أو مردقوش؛ نبتة تستعمل لتطييب الطعام وخاصة في الكبة.

60- إجر احلمامة.
61- املّليسة. 

62- الشومر: يأكله الناس نيئًا.. وقد يجمعون بذوره في تطييب الطعام أو غْليه لشرب مائه 
املفيد طبيًا. وله رائحة زكية، تفتح الشهية..

 
ب. الثروة احليوانية

احليوانات األليفة والدواّب:
تنقس���م احليوانات األليفة في َش���َعب إلى عدة أقس���ام، فمنها ما ُيركب ومنها ما يؤكل ومنها 

ما ُيستخدم )في احلراثة واحلراسة والصيد وغيره..(.

الدواّب )جمع داّبة(، وهي ما ُيركب، فمنها:
1- البغ���ال، وه���ي من احليوانات املهّجنة، ونتيج���ة تزاوج احلمار مع الفرس، وهي جتمع بني 

قوة حتّمل احلمار وقوة جسد احلصان وحجمه، إال أنه شرس بعض الشيء.
يكث���ر اس���تخدامه ف���ي املهمات الش���اقة، مثل جّر حج���ر معص���رة الزيتون وال���دوران حولها، 
وتش���غيل ناع���ورة املي���اه، في احلنان���ة، ودرس القمح عل���ى البيدر بعد احلصاد. وعنه املثل الش���هير 

»سألوا البغل مني أبوك؟ قال احلصان خالي«. 
2- اجلمال: كان في البلد القليل منها عند أحمد ياسني فاعور، أحمد سعيد، أحمد حسني، 
محمد عباس. ولكن لم يكن امتالك اجلمال والنوق للتجارة، حيث كان عند كل واحد من هؤالء 

ثالثة جمال فقط ال أكثر وال أقل.
3- احلمي���ر، م���ن أكثر الدواب ألفة مع اإلنس���ان، متتاز بالصبر، وأكثر اس���تعماالتها للركوب 

والتنقل ونقل احملصول واحلطب وغيرها.
وفي التراث قصة شهيرة عن احلمار، فحني توفي أحد املزارعني شّق على ورثته معرفة مخبأ 
املونة أو مخازن احلصاد، فأش���ار عليهم حكيٌم بينهم بإحضار حماره إلى مكان احلصاد وحتميله 

وتركه ميشي كما كان يفعل في السابق، ففعلوا واستدلوا به على مكان مخازن احلصاد. 
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4- اخلي���ل: وق���د اش���تهرت منها اخليل األصيلة للرك���وب واملباهاة والزين���ة والتفاخر، ومنها 
اخليل الُكْدش التي تس���تعمل في عمل اإلنس���ان. وقد اس���ُتخدمت اخليل الُكْدش في معصرة دار 
حس���ن احلس���ني )أبو درويش( وهي معص���رة الزيتون الوحيدة املتبقية عل���ى اخليل في البلد، كما 
كانت تستخدم في احلّنانة لرفع املياه، وفي درس القمح والشعير والكرسنة وغيرها على البيدر.

وكان ف���ي البل���د مهنة خاصة لتس���ريح ورعي اخليل إلى جانب تس���ريح ورع���ي الطرش، وكان 
يقوم به أشخاص معينون)1(.

أما املواشي، فهي احليوانات التي يؤكل حلمها وينتفع بجلدها أو صوفها، ومنها:
1- البق���ر: ل���م يخُل بيت ف���ي البلدة من البقر، من أفقرها حت���ى أغناها، فقد كانت منافعها 

كثيرة، وكان أقل ما ميتلك البيت الواحد بقرتني.
والفائدة منها متعددة، ويس���تغني بها القروي عن كثير من احلاجيات، فعدا عن اس���تعمالها 
املهني في الفالحة، فإن لها استعماالت منزلية شتى، فكانوا ينتجون منها اللحم في حال ذبحها، 
واحلليب ومش���تقاته كاللنب واللبنة واجلبنة والس���منة والزبدة. وكان يحرصون على جمع البقرة 
م���ع ث���ور لتحم���ل بعجل صغي���ر، وُينتج ضرع البق���رة عند الوالدة الِلبأ وهو أحد أدس���م مش���تقات 

احلليب وأكثرها تغذية.
ويستخدم زبل املواشي عمومًا في تزبيل الطابون )مثل التنور(، وكسماد في تسميد األرض، 
وه���ي طريقة ما زالت تس���تخدم ف���ي الزراعة حتى أيامنا. كما أن القروي في أيام الش���تاء القارس 
ُيدخل البقرة إلى حمى الدار، حيث يكون قد جهز لها حظيرة مسقوفة، ويؤّثر وجود املاشية فيها 

بتخفيف البرد عنها بفارق ملحوظ.
2- الغن���م )اخل���روف - البي���اض(: كأن األغنام خلقت لإلنس���ان في املناطق الب���اردة أو فصل 
الش���تاء، إذ تتمي���ز األغن���ام عن البقر بكثرة الدهن فيها، وبالصوف الذي ُيجّز س���نويًا ويس���تخدم 
بدل القطن في حشو الفرشات واملخدات واللحف، وبعض أجزائه تستخدم في اخلياطة والزينة. 

باإلضافة إلى جلودها بعد الذبح والدباغة.
وق���د اش���تهر م���ن أهل البلد بكمي���ة األغنام، ورمبا لم يق���ِن أحد مثله في البل���د أغنامًا، هو 

احلاج عبد حمزة.
3- املاع���ز )العنزة - الس���مار(: وكان يس���تفاد م���ن حليبها الكثير وش���عرها الغزير وروثها في 
ال���دفء. وق���د اقتن���اه في البلد عب���د الله احلفيظ، حس���ني احلفيظ، منر أيوب، أس���عد الغضبان، 

وأسعد النايف.
وكانوا يس���مونها: النمرة )ذات اللونني األس���ود واألبيض( والشقراء، والذنانية )ذات األذنني 
العريضتني املنخفضتني(، والفتال والبرش���ا وامللحا )ذات الصدر األبيض(، والغبش���ا )ذات الوجه 
املنقط باألحمر واألبيض أو األبيض واألس���ود( والصبحا والقطما والغرش���ا والغندورة واحملّزقة 

)ذات الضرعني املليئني باحلليب(..)2(.
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القطـــط والـــكالب، كانت موجودة في القرية وال يحرص عل���ى تربيتها إال من عنده قطيع 
غنم ليحميها من احليوانات البرية املتوحشة.

األرانب، كانت كثيرة في البلد، وكان أكثر من يقتنيها ويبيعها سعيد الصفدي ورشيد خالد 
عل���ي. وكان يتح���رج البعض من أكلها، إال أن الغالبية اتفقت على لذة حلمها، ولم تكن تطبخ كما 

هو مشهور بامللوخية، بل كانت بالصواني )محمر مع بصل(.
أما ذبحها فكان طبيعيًا، إال أن س���لخها كان يتم غالبًا باليدين وبدون س���كني، حيث متس���ك 
الرقبة بيد وتشد إلى أعلى، وميسك باجللد عند الرقبة باليد األخرى، ويقشط قشطًا )يشد إلى 

أسفل(.

الدواجن:
كان اهتمام أهل البلد بالدواجن عادة من عاداتهم، حيث كانت تربيتها من مهمة النساء في 
الغالب، خاصة بالنسبة للدجاج، فهي مصدر الرزق املنزلي األهم في القرية، وفي الوقت الذي لم 

يوجد في البلدة بعض أنواع الدواجن كالبّط والوّز والديك الرومي، كان منها:
1- احلم���ام: وق���د كان قلياًل في البلد، نظرًا ألن تربيته في البيوت حتتاج إلى عناية وحماية 
خاصة، ال وقت لدى نس���اء القرية لها. وقد كثرت تربية احلمام في منزل محمد احلس���ني ومنزل 

أحمد سليمان منصور، وغيرهم.. 
2- الدج���اج: وه���و أش���هر احليوان���ات والدواجن وأكثرها ف���ي البلدة، والدج���اج تربية منزلية 
تقوم بها العائالت، ويس���تفاد من حلم الذكر )في الغالب( وبيض األنثى، وفي كل بيت ديك واحد 
على األقل، وعدد من الدجاجات. وال تكلف تربية الدجاج سوى أن ُتسّرح صباحًا في أفنية املنازل 

واحلظائر واحلواكير احمليطة باملنازل وحيثما وجدت حبوبًا أو حشرات التقطتها. 
ومن أهمية بيض الدجاج، أن استعمال النقود كان نادرًا في التعامل اليومي في البلد، وكان 
البي���ض ه���و النقد املعتمد في الغالب، وكانت وحدة النق���د بيضة. فكان البيض كأنه عملة البلدة 
في بيع املفرق، فكانوا يشترون به من الدكان )امللح، الكبريت، السكر، الرز، الشاي، اخليطان، اإلبر 
وغيرها..(. أما صاحب الدكان، فكان يجمع البيض )الذي لم يكن له س���وق عنده – فال أحد في 
البلد يش���تري البيض(، ويذهب به إلى عكا حيث يس���تبدله ببضاعة أخرى يحضرها معه لبيعها 

من جديد.

الطيور: 
ل���م يهت���ّم أحد من أهل القرية بتربي���ة العصافير أو حتنيط الطيور الكبيرة، رغم أن محيط 
البلدة كان مليئًا بشتى أنواع الطيور، وكان لبعض هذه الطيور مواسم معروفة تظهر بها، أو تبدو 

أسرابها في السماء أثناء الرحيل املوسمي. ومنها الطيور اجلارحة، والطيور العادية.
ومن الطيور البرية، الش���حيتي )أبو احلّن(، الس���نونو، الش���حرور، احلس���ون، البلبل، الهزار، 
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اللغلغ���ة، الترجم���ان، الدرج���ة، الدويري، الزرعي، الّس���ّمن، الب���وم، الغراب، الباز، الباش���ق، الصقر 
والعقاب، النسر، اليمامة، الهدهد، القاق، الوروار، الزريقي )أبو زريق(، الرقطي، الّصفري، الشويكي، 
املريعي )الفّري(، أبو مصص، أبو حمار )العّضاض(، البجع )أبو سعد(، القطا، احلنيني، الزرزور، 
الش���وحة )ومن األمثال: متوت الّش���وحة ونفسها بأكل الصوصان(، الالمي، الكركسة، السّودي، أبو 
ب، الكنار، اللبد، الس���ّحاح، الس���مرمر،  الوّي، أم الفّس، الترغّلي، احلّمرة، أبو ذّبان، الدويكي، الُش���كَّ

الَدمَلة.

النحل: 
كان محمد إبراهيم حس���ني وعائلته أول من بدأ بتربية النحل والعس���ل واش���ترت أهل البلد 
منهم ورّبت. ولكن أكثر من اش���تهر فيما بعد بتربية النحل وَجْني العس���ل هم عائلة الطّيار الذين 

اتخذوها مهنة لهم حتى اليوم.
وكان النحل ُيرّبى في القفير، وينتج العسل والشهد، وكان لكل منحلة طعم بحسب األرض 

التي ميتّص النحل رحيق زهورها.
ولي���س أله���ل أي بل���دة فضل في وج���ود غير األليف م���ن احليوانات والطي���ور، ولكنها حكمة 
اخلالق، ولعل من األفضل أن ُيذكروا ضمن خصائص األرض وليس ضمن اقتصاد البلدة. خاصة 
أن بع���ض ه���ذه احليوان���ات والطي���ور كان يؤثر على اقتصاد البلد، س���لبًا )س���رقة دج���اج أو الفتك 

بقطيع( أو إيجابًا )الصيد(، لذلك من املفيد ذكرها هنا.

الصيد: 
لم يكن الصيد في البلد، بل في جوارها، حيث جحور احليوانات وأوكارها. وكان يتّم باألفخاخ 
ولي���س بالبن���ادق والرصاص. ومن صيادي البلد أبو أس���عد قدورة وأخوه محمد قدورة وأبو فخري 

)اخلوالد( الذي أعدمه اليهود لدى احتاللهم القرية.

ومن احليوانات البرية في جوار البلدة:
1- الثعل���ب واب���ن آوى: وكانت تهاجم الدجاج لياًل، وكان أهل البلدة يحتاطون منه باألفخاخ 

أو بتخبئة الدجاج في مكان آمن.
2- الذئب: وكان يهاجم قطعان املاش���ية وال يرّده عنها س���وى كلب احلراس���ة الكبير الذي كان 
يعتمد عليه الراعي كثيرًا، والذي كان ينبح على الذئب فينتبه الراعي ويلحقانه إلى أن يختفي. 
ومن املعروف أن أول من يحس على الذئب هو الغنم فيهيج القطيع ويتحرك بقوة لينتبه الكلب 
والراعي. أما إذا كانت )الغنمة أو العنزة( شاردة، فالعوض على الله!. واحلديث الشريف يقول )يد 

اقت�صاد البلد



79

الله مع اجلماعة.. إمنا يأكل الذئب من الغنم القاصية(.
وتشتهر في البلد قّصة )جاي يا غلمان جاي(، وهي قّصة عامة، لكن أهل القرية يروونها عن 
راع كان ف���ي اجله���ة املقابلة من وادي احللزون، وكان يصرخ على أهل البلد )جاي يا غلمان جاي(، 
مبعن���ى أنقذون���ي من هجوم الذئاب على قطيعي، وكان كذوبًا فلم يعد يصدقه أحد، إلى أن وقعت 

احلادثة احلقيقية، فصرخ بأهل القرية فلم يجبه أحد.
3- الضب���ع: وه���و حي���وان جبان في النه���ار وال يظهر إال في الليل يخاف م���ن البقر واخليل، 
ويتج���رأ عل���ى احلم���ار، ومن املعروف عن الضبع نفس���ه الدنّية فغالبًا ما ي���أكل من بقايا وفضالت 
الفريس���ة التي تصطادها األس���ود والوحوش، ورمبا يأكل جيفة ملقاة على مزبلة. وإذا لم يجد ما 

يأكله يسطو على الدجاج، وإذا لم يجد يأكل تني املساطيح املشّمس على األرض. 
وكان أكثر مكان يخشى أهل البلد فيه الضبع أرض اسمها الرقبة، فيقال ِمثل ضبع الرقبة، 

ألنها أكثر املناطق امتالًء بالضباع.
ويحكى أن الضبع إذا التقت عيناه بعيَنْي ش���خص يْضَبعه )فيمش���ي خلفه على غير هدى(، 

ولكن ليس هناك إثبات علمي لهذا الكالم. ومن أمثال َشَعب اخلاصة )فالن مثل ضبع يعنني(.
يص: وكانوا ينصبون األفخاخ على أبواب جحورهم، وتؤكل حلومهما، ويباع  4- الغريري والنِّ

جلد الغريري الثمني وريش النيص امللون باألبيض واألسود.
5- الغ���زال: في الفت���رة األخيرة، أواخر األعوام قبل النكبة، أصبح نادرًا وجود الغزالن، ولكن 
االحت���الل بع���د النكب���ة أقام محمية طبيعية  قرب َش���َعب ومن���ع الصيد في املنطق���ة مما زاد عدد 

الغزالن فيها بكثرة.

احلشرات والزواحف والقوارض:
يدل وجود بعض احلشرات وفقدان بعضها في أي أرض على طبيعة األرض والبيئة )مناخًا 
وم���اًء(، وطبيع���ة اس���تخدامات ه���ذه األرض واملزروعات الت���ي يزرعونها فيها. بل وت���دل أيضًا على 
احليوان���ات املوج���ودة فيه���ا، إذ لي���س لوجود أي حيوان أو حش���رة اس���تقاللية تامة، ب���ل هو متعلق 

بالظروف احمليطة بها. ومن الزواحف التي تواجدت في البلدة ومحيطها: 
أبو قرع، واحلردون، والبريصع )أبو بريص(، والس���حلية، واحلرباء، البزاقة، احلنش واحلية، 

القرقعة )السلحفاة(. 
وم���ن احليوان���ات الصغيرة املوجودة، الف���أر واجلرذ، والضفدعة، وكلب امل���اء، واألرانب البرية 

والقنفذ، والنسناس، واخللد.
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أم���ا احلش���رات، فباإلضافة إلى احلش���رات التي كانت تعش���ش ب���ني املنازل )وكأنه���ا أليفة!!( 
كالذب���اب والصراصي���ر والبرغ���ش والبق والبرغوث والهس���هس والعنكبوت، كان هن���اك العقرب، أم 
أربعة وأربعني، أم علي واخلنفس���اء، اجلندب، الطزيز، الدبور، الفراش، النمل على أنواعه وألوانه، 

دودة األرض، الزرقطة، احلباحب، األرضة، الَعَلقة.  

*  *  *     

)1( راجع باب احلياة االجتماعية واملهن.

)2( حس���ني عل���ي لوبان���ي: الدامون – قرية فلس���طينية في الب���ال، الطبعة األولى، دار العرب���ي، بيروت 1999، 

ص114.. ذكر الكاتب أسماء كثيرة لبقية احليوانات.
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الفصل الرابع
احلياة االجتماعية

املهن واحِلرف والصناعات
املهن املعروفة في البلد محدودة األنواع، وهي تختصر بالتالي:

1- متج���ول: الباع���ة املتجولون: مهنة عربية قدمية اش���تهرت بها قصة عالء الدين واملصباح 
السحري، )جتارة أو ِحرف مثل: سن الذهب، واحلالقة(.

2- مستقر: املهن واحلرف )الدكان واحلالق، واملعصرة، وغيرها..(. 
3- خارج البلد: كالوظائف احلكومية واإلدارية )أغلبهم لم يكونوا دائمي الس���كن في َش���َعب، 

إال أن اجلميع عاد إلى البلد أثناء أحداث النكبة(.
ومن هذه املهن واحِلرف:

بّراك: وهو العامل في املعاصر.
بّناء: أشهرهم كان يوسف الباشا.

تزيـــني وَبـــرز العرائس: كانت تتولى األمر جنيبة العب���د )منصور( أم رفعت، وزليخة احلاج 
أحمد.

توليد: كانت آمنة احلس���نا )ش���حيبر(؛ وهي إحدى غرقى وحل زبوبا، وفاطمة املس���لمانية؛ 
وهي س���يدة لبنانية مس���يحية من قرية )رميش( حضرت إلى البلد مع ابنتها وأس���لمت )وس���ميت 

املسلمانية( وتزوجتا فيها، وهي زوجة عبد محمد )اخلطيب(.

احلياة االجتماعية



82

�َشَعب وحاميُتها

حالق: حسني الصفي ونايف الصفي )ُعِرفا من بيت احلالق(، وعبد الرحمن أبو عرب.
حّنانـــة )ضامنه���ا احللنج���ي أو احلننج���ي(: ضمنها طه اليوس���ف )عبد احلليم ش���حادة(، 

سليمان معطي، وعلي احلاج )حسني(.)1( 
حياكـــة احُلصـــر: كان يعتم���د أهل البلد على إنت���اج قرية الدامون )راج���ع فصاًل كاماًل في 
كتاب الدامون عن هذه املهنة(، ويلحق باحلصر القفاف )لنقل الزيتون وبعض الثمار(، والبذاري 

)لنقل التنب من البيدر(.
خدمة املسجد: اختلط على الناس القيام مبهام املسجد والتفريق بينها، واعتبر معظمهم 
أن املس���جد كان فيه صالح عبد الهادي )األس���دي( وهو والد س���عيد الوارد ذكره في شخصيات من 
البلد، وكان يقوم باخلدمة واألذان واإلمامة. وهناك أيضًا الشيخ رفيق الشيخ ملك )وهو من أهل 

البلد ولكنه كان قاضي شرع في عكا ويأتي إلى البلد لكتب الكتابات ويقال له املأذون(. 
خياطة: فاطمة صفر )أصلهم من صفد(، فاطمة النمر، خضرا الشيخ خليل )شقيقة أبو 

إسعاف(، جنية حسني )زوجة فرج فاعور(، وزهرة الطيار )وكانت تختص بخياطة العرائس(.
دكان: في احلارة الغربية كان هناك دكاكني لكل من: منر شحيبر، رشيد منر شحيبر، سيدي 
عام���ر )ل���م ُيعرف له اس���م آخر وهو من مجدل الص���ادق متزوج من زكية الصف���ي من صفد توفي 
في حلب(، محمد األس���عد )أبو علي عايش���ة(، أحمد س���ليمان منصور، فرج فاعور ومحمد مطلق 

شحيبر )شركة(، ومحمود األسعد. 
أما في احلارة الش���رقية فكانت هناك دكاكني محمد ش���اكر )حس���ني ش���حادة(، وأحمد فاعور 

)شحادة الفاعور(.
رعي وتسريح طرش البلد: كان يتولى رعي وتسريح طرش البلد عدة أشخاص وباألجرة. 
وق���د اهت���م برعي البقر واملواش���ي عدد من الرعاة منهم: محمود حس���ني ومحم���ود فياض وأحمد 

حميد. أما خيل البلد فتوالها أحمد ومحمد اخلطيب ومحمود سعد الدين )اخلطيب(.
ســـّكاف أو كندرجـــي: عب���د الله األحمد )فاع���ور(، أحمد ضاهر إبراهيم )الش���يخ محمد(، 
وعل���ي ح���رب )أب���و ناظم: لبناني من بنت جبيل ج���اء مع زوجته إلى البلدة ع���ام 1945، ورزق منها 

بولدين في َشَعب(.
سالل: عبد الله أبو طيون، وأسعد خزنة )احلاج داود(.

صابون: وكان يصنع من بقايا زيوت املواسم: محمود سعد الدين اخلطيب. 
طبيـــب: امتهنه���ا أحم���د احللب���ي )وهو ليس م���ن أهل البل���د؛ راجع ما كتب عن���ه في فصل 

شخصيات من القرية(. 
عـــزف على املجوز والش���ّبابة: كانت هواي���ة كل رعاة البلد، إال أن مهن���ة احلّدا )احلادي( كان 

يتقنها من البلد محمد اخلليل )طه(، ولم يكن الشاعر يوسف حسون قد ذاع صيته بعد.
عسل وتربية النحل: محمد إبراهيم حسني وعائلته )بدأوا تربية النحل والعسل واشترى 
أه���ل البل���د منهم النح���ل ورّبوها(. وما لبث أن اش���تهر به آل الطيار الذين أمس���كوا املهنة في عام 
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1942، وم���ا زال���وا يعمل���ون بها إلى يومنا هذا في منطقة احلس���بة في صي���دا. وقد وجدت لدى آل 
الطيار عدة عقود مع شركات كبرى في لبنان لتدريب موظفيها على هذه املهنة.

غربال: وهو لقمح الطحني، والكربال )ُيهّز به علىالبيدر(، واحللول )للتنب، عيونه واسعة، 
ويطلق »احللول« على الرجل كثير الكذب(، وكل هذه الصناعات كانت يصنعها الَنَور في البلد.

فدادين أو عود احلراث: سعيد الصفدي، عبود النجار وابنه نعيم.
فّران: كان عند سليمان معطي )حسني( فرن يعمل فيه حسن الفران من حيفا، وفرن أحمد 

عبد احلليم.
فالحة  وحراثة  األرض: كان كل شخص يفلح األرض لنفسه، أو يفلح لغيره باألجرة إذا لم 
يكن لديه موسم فالحة أو أرض يضمنها، وممن فلح باألجرة )على الربع: يؤجر بربع احملصول( 

صالح عبد اللطيف، داود وأحمد الوشاح، حسني احملمود، نايف هدهود، وعبدالله احلفيظ.
قراءة الِسَير: كانت تتم في املضافات والبيوت.

قّصابون: لم تكن املهنة رسمية في البلد، إذ لم يكن لدى اللحام دكانًا، بل كان يعلق ذبيحته 
في ساحة البلد، خاصة على جدار مقام أحمد العليمي، وكان يقوم باملهمة أي رجل في البلد يريد 
أن يذب���ح م���ن ماش���يته أو خائف من نفقان بعض ماعزه. وكان أش���هر اللحام���ني فيها: علي عزيز، 

محمد عبد اجلليل، علي عبد الرحيم، يونس خالد وعلي موسى األسدي.
قلع األسنان: وقد اختص احلالق عبد الرحمن أبو عرب بقلع األسنان أيضًا.

مبّيض: جميل البيروتي )جاء من بيروت قدميًا وسكن في احلارة الشرقية(.
مجّبر الكســـور: منر ووح���ش ولطيفة اخلليل )أم نافذ(، مطلق فاع���ور، وآمنة عبد احلليم 

)شحادة(.
مخّضر )حارس الزرع(: كان كل واحد يحرس أرضه، إال أن أهل البلد عينوا أربعة مخّضرين 
يتقاس���مون أوقات النهار وكانوا يتغيرون كل مدة، وأش���هرهم: مطلق فاعور، محمد حمّيد، أحمد 

احلسن، ورشيد حمزة.
مطحنة: تطحن قمح ودرة وجترش برغل، كانت املطحنة للشيخ أمني حمزة )املختار(.

مطّهر: لم يكن في البلد أحد ميتهنها )كانوا يعتمدون على الصفوري، وهي مهنة امتهنها 
بعض أهالي صفورية حتى يومنا هذا(.

معاصـــر: احلاج حس���ني فاعور، علي توفيق اخلطيب، ومعصرة ش���راكة بني حس���ني عجايب 
)حمزة( وعبدالله الِوّن وأحمد حسني.

ناطور عند املختار: أحمد أبو طيون.
صناعـــات أخـــرى: لم يكن من املمكن ذكر بعض الصناع���ات التي يقوم بها أهل البلد، ذلك 

أنها لم تكن مهنة يسترزق منها، بل كانت النساء تقوم بها في البيوت مثل: 
الكبائ���س، واملجففات كالتني واملربيات كالتني واللقط���ني، والفواكه واألطعمة على أنواعها، 
األشربة، السالل، الطباق، مّد عكر الزيت على املصاطب لتمليسها، وتستخدمه نساء البلد أيضًا 
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في تصنيع الصابون املنزلي، التحطيب، احلراث، الراعي، اخلبز املنزلي، املكانس، والطرش وطلي 
اجلدران واملصاطب بالطني..

مآكل ومشربات َشَعب 
وال تختلف مأكوالت َشَعب عن جيرانها من القرى األخرى، كالدامون والبروة ومجد الكروم 
وغيرها، وما سنذكره قد يحسبه البعض تكرارًا للكتب األخرى، ولكننا سنثبته هنا لعل بعض من 

قرأوا هذا الكتاب لم يطلعوا على غيره.
وم���ن مأك���والت أهالي َش���َعب ما كان ُيطبخ وتوقد عليه النار )س���لقًا، ش���ّيًا، قلي���ًا، أو طبخًا(، 

ومنها ما كان يخلط بدون نار )كالسَلطة(، ومنها ما كان يؤكل نيئًا من غير طبخ أو خلط.
ومن مأكوالت َش���َعب، ما كان يومّيًا، ومنها ما كان موس���مّيًا )مثل رمضان واألعياد(، ومنه ما 
يخص���ون ب���ه الفالحني أو الضيوف أو الش���خصيات )كاملختار(. وأفخم الطع���ام ما خالط اللحوم 
والطي���ور وغيره���ا م���ن احليوانات. وتبع���ًا حلياة الفالحني ف���إن معظم الطع���ام ال يعتمد على ما 
يش���ترونه، ب���ل عل���ى املوج���ود، كالقمح والبرغ���ل والعدس والفري���ك واخلضار واملش���تقات احلليب 

والطحني.

ما يغلب عليه اللحم:
1- املسّخن، أو احملّمر، وهو طيور مقطعة في صينية مع البصل والزيت والبهار، وحتّمر في 
الطابون، وكانت كما ذكرنا س���ابقًا هدّية من ينزل إلى عكا لزيارة أقاربه. ويكون معه خبز مس���ّخن 

في الطابون مع بصل وبهار على وجهه.
2- س���مك، وكان���وا يحضرون���ه م���ن طبرية، ومن أنواع���ه املقلي والصيادية )س���مك مع الرز(، 

وسمك بالطرطور )الطحينة(، وهناك السردين بالصينية.
3- دجاج محشي باألرز امُلعّد مسبقًا بخلطة.

4- الكّبة: من اللحم املدقوق مع البرغل، وهي على أنواع وأشكال، ومنها النيء واملطبوخ.
5- قّص محش���ي باألرز واللحم: ويعّد في األعراس، ويتنّدر بعض ش���باب القرية أن العريس 

إذا أفلح في دخلته أكل القّص، وإذا لم يفلح ُحِرم منه، وهو اللحم املكتنز في كتف اخلاروف.
6- صينية حلمة مشوية في الطابون، ومثلها اللحمة مع بيض، أو مع خضار.

7- امُلغربّية، ويتم إعدادها في قسمني، قسم من العجني )طحني مفتول على برغل(، وقسم 
مطبوخ مع بصل ودجاج وبهارات، وُيخلط القسمان عند األكل، مثل اليخنة مع األُرز.

8- بطاطا بالصينية، وُتعّد مع دجاج وبصل.
9- ديك مكّفن، ويسمى كذلك بسبب طريقة إعداده، حيث يطّينون الديك بالعجني، ويلفونه 

بخرقة قماش )كالكفن(، وتكون اخلرقة مبلولة ألن الديك عندها يدفن في رماد الطابون.
10- امللوخية: ناعمة وخشنة، مع دجاج أو أرانب.
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11- فقاعية، أو شاكرية، واسمها الغالب في َشَعب، لنب إّمه، يطبخ بجانبها األُرّز.
12- يخن���ة بطاط���ا، يخن���ة بن���دورة، فاصولي���اء، ب���ازالء، ويخن���ة باذجن���ان )منّزل���ة حلبية(، 

غيرها..
13- ثري���دة، وه���ي بالفصح���ى ثريد، مش���هور بغزة، خب���ز يابس يخلط باللح���م واملرق، وكان 

بعض أهالي َشَعب ال يفرقونه عن شوربة العدس باللحم مع فتة خبز. 
14- ْهفي���ت: يزيد عن الثريدة ب���األرز واللحم، وهو كالتالي: خبز صاج فوقه أُرّز، يضاف إليه 
املرق وفوقه قطع اللحم الكبيرة، وكلمة »هفيت« يستعملها من فتك به اجلوع، فيقول: هفيت من 

اجلوع. وهذا يدّل على دسم وتأثير هذا الطعام في إشباع اجلائع.
15- كروش: أو الفوارغ من أمعاء الذبيحة حتشى باألرز واللحم املفروم وتخّيط ثم تطبخ. 

16- املقادم: أو الكراعني، وهي قوائم الذبيحة.
17- راس الذبيحة: يسلق، ويسميه أهل الشام »راس نيفا«.

18- أقراص كّبة محشّية ببصل وحلمة تطبخ مع اللنب.
19- الَقَوْرما: حلم مجفف وُمعّد للطبخ، كان بدياًل عن التجميد في الثالجات.

ما ال يغلب عليه اللحم:
20- كوس���ى محش���ي: يطبخ مع لنب أو مع رب بندورة. وُيحش���ى باألرز أو البرغل، مع حلم أو 

بدونه، حسب القدرة والعادة.
21- باذجنان محشي: يحشى مثل الكوسى. ومثلهما القرع. 

22- البطيخ الصغير قبل اكتمال منوه، كانوا يطبخونه محشيًا باألرز أو البرغل.
23- ملفوف: وُيلف على حشوة مثل حشوة الكوسى والباذجنان. 

24- ورق عنب محشي.
25- قرنبيط: ويطبخ بعدة أنواع: يخنة، مع طحينة، وفي العّجة، وقلي.

26- البرغل املفلفل: يسلق مع الزيت والبصل، ويسمي أهل القرى البرغل املطبوخ سميدة.
27- سميدة ومّرار، ما زالوا يتعازمون عليها في الشتات. برغل مع نبتة املّرار.

28- سميدة وعّكوب، برغل مع نبتة العكوب ذات الشوك الذي ينزع عنه بصعوبة بالغة، وقد 
يطبخ العكوب وحده أو يطبخ مع البيض.

29- سميدة وبندورة، يسلق البرغل مع البندورة، ومنه ما يسلق مع رب البندورة.
30- سميدة وكوسى. 

31- سميدة وبقل.
32-سميدة وفول. 

33- ملفوف بسميدة.
34- ورق دوالي بسميدة.
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35- سميدة وشعرية.
36- كّبة كّذابة، وتسّمى كّبة الغايب جوزها، وتستبدل البطاطا املسلوقة باللحم فيها.

37- لَبنّية بسميدة.
38- دش���ايش: طريقته���ا الس���هلة: يعّد البرغ���ل املطبوخ مع الزبدة ويقطع إل���ى أقراص. أما 
الطريق���ة األصلي���ة فليس���ت مع البرغ���ل بل هي: قمح مج���روش ينقع ليفصل عنه الّنش���ا، ُيعصر 
ويض���اف إلي���ه بعد عصره بصل وبه���ار وملح، وُيخبز أقراصًا في الطابون، ويؤكل ناش���فًا أو ُتغّمس 

به اخلبيصة.
كما الحظنا، هناك أكثر من أربعة عشر نوعًا من الطعام املطبوخ يستخدم فيه البرغل كمادة 
أساس���ية، عدا عن احملاش���ي التي تس���تخدم البرغ���ل، ويعود ذلك إلى أّن الفالح���ني الذين يزرعون 
القمح بكثرة يعتمدون في حياتهم وغذائهم أساسًا عليه، وهم يستغّلونه إلى أقصى احلدود، من 
الزراع���ة واحلص���اد إلى البيدر الذي يش���هد ف���ي كل مرحلة من مراحل حتضي���ره نوعًا من القمح 

)بدءًا من القمح والفريك والبرغل وصواًل إلى التنب والشعير(. 
وإلى جانب القمح والبرغل، يعتمدون أيضًا على العدس:

39- مجّدرة: وهي أكلة للفالح ألنها تسند البطن )كما يقولون(. منها احلمرا والبيضا.
40- مخبوصة: رز وعدس مخبوص.

41- رز وعدس: ناشف.
42- شوربة رز مع عدس.

43- شومر بعدس.
44- عدس صحيح.

45- العدس املجروش، وهو شوربة العدس.
يوسة والسلطات، ويطبخونها مع  وبسبب اعتمادهم على اخلضار، يكثرون من األطعمة احمَلْ
البرغ���ل غالبًا، وس���يالحظ الق���ارئ أن التنويع في البرغل أتى من تنوي���ع اخلضار، ومن متفرقات 

املأكوالت:
46- الفريكة: مع اللحم أو بدونه.

47- الفطر، فطاريش، مع بصل أو مع بيض.
48- بيسارة، أو بصارى: وهي ملوخية ناشفة مع فول مجروش.

49- الفرفحيني، محيوسة ونية.
50- السلق، محيوس ومحشي ومع امللوخية الناشفة.

51- اللوبي���ة، وتختلف تس���ميتها بني الق���رى، ومنهم من يس���ميها فاصوليا خضراء ويطلق 
اسم اللوبية على تلك الرفيعة )املسالة أو املجنونة(.

52- البامية.
53- العّك���وب، وق���د كان له دور في عدد من الطبخات الَش���َعبية، مثل س���ميدة وعكوب، عكوب 
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بالبيض، عكوب بالعجة، عكوب بطحينة، عكوب باألرز )مقلوبة(، محيوس.
54- اخلبيزة.

55- الهندباء: أو الِعِلت، قد تطبخ أو تؤكل كمقبالت مع الطعام، أو مع زيتون.
56- رشتاي: بالعدس أو احلليب.

57- الش���يش برك، والتس���مية تدل على أنها تركية )شيش: سيخ قطع، برك: عجني، كما هو 
احلال في تفسير: شيش طاووق(.

58- مق���رة بل���نب، واملق���رة نبات بري مثل الفجل، وقد يس���تعمل في الكبائ���س، انقرضت هذه 
الطبخة قبيل النكبة.

59- مشّوشة: بصل أخضر محيوس.
60- قّطوسة.

61- فول مدّمس.
62- حمص مدّمس.

63- بطاطا مسلوقة ومدمسة )ممعوسة(. وقد تطبخ البطاطا مع بيض.
64- منّزلة أو مصقعة.

65- هليون مع البيض.
66- سلطة قرصعّنة.

67- سلطة بندورة.
68- سلطة حامض.

69- لوف مع حميضة وبصل وزيت. ولوف مع طحينة وكانوا يسمونه َبْهَبهّية.
ة: وتعتبر مع اللوف من أس���وأ املأكوالت، حيث يصعب مضغهما ويس���ببان الرعية  70- اجِلْعِدِ
ف���ي الف���م. وقد ندر من يطبخها في البلد قبيل النكبة، ويتم إعدادها بصعوبة: ُتقطف ثم ُتش���ّك 
باخليطان وتعلق حتى تنشف، ثم تسلق وتعصر، وحُتاس ويفقص فوقها البيض. وفي البلد مثل 

يقال للجالس: يا عيني على هالقعدة مثل البيض عاجلعدة.
71- فول أخضر: محيوس، أو يسلق مع حامض وثوم، أو رز وفول، وسميدة وفول.

72- البقل احمليوس: والبقل يضم املسيكة واخلبيزة والقوصان واملرار وغيرها..
73- الزيتون الكبائس املتنوعة.

74- نباتات تؤكل ناشفة كمقبالت، مثل الِع�ِلت والبصل األخضر والفلفل وغيرها.
وف���ي هذا ننق���ل بضعة أبيات م���ن مطلع منظومة زجلية قالها حس���ني لوبان���ي )الداموني( 

وأثبتها في كتابه عن قريته، يعّدد فيها أصناف الطعام:)2(
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الطاب���ون م���ن  الس���خن طال���ع  وع خب���ز 
الزيت���ون م���ن  بزي���ت  مقلّي���ة  عصافي���ر 
هلي���ون م���ع  بي���ض  فراطي���ش  مقل���ى 
ع���ا صحن دّق���ة وورق زعتر م���ن الطربون

س���قى الل���ه يا إم���ي عارغيف م���ن الكماج
وصونّي���ة محّمر من صوصان ديك اجلاج
رج���راج ص���در  ع���ا  بلح���م  رز  ومنس���ف 
س���ياج عليه���ا  م���ا  وقرصعّن���ة  ق���ّرة  ع 
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التعليم في َشَعب
كان التعلي���م ف���ي البداية في الكّتاب الذي كان عبارة عن غرفة صغيرة، ومن الش���يوخ الذين 
علموا في الكتاب في القرية الشيخ حسني علي اخلطيب والشيخ سليم زيتون والشيخ سعيد أبو 
الهيجاء واحلاج أمني احلسني والشيخ حسن شحيبر والشيخ طه، وقد اقتصر التعليم على القرآن 

الكرمي واحلساب، وكانت أجرة الشيخ عبارة عن مواد غذائية مثل الزيت والقمح والبيض.
كان نظام التعليم يعتمد على املدرس���ة حيث افتتح العثمانيون املدرس���ة األولى سنة 1305ه� 
أي 1888م. وقد وصلت صفوفها في َشَعب إلى صف السادس االبتدائي سنة 1942 – 1943 كما ذكر 

كتاب »بالدنا فلسطني«.. وفي عام 1311ه� - 1894 م كان عدد الطالب 30 طالبًا ذكرًا فقط)3(.
وقد أقيمت املدرس���ة األولى في منزل علي القاروط )احلس���ون(، ثم انتقلت س���نة 1929 إلى 
لة  ضه���ر الع���ني قرب العبه���رة )املدخل الغربي لَش���َعب(. وفي س���نة 1944 قررت جلن���ة القرية املمثِّ
جلميع العائالت بناء مدرسة هناك )قرب عني القرية والعبهرة(، وما زال هذا البناء موجودًا حتى 

يومنا هذا ويستعمل غرفًا للتدريس في مدرسة َشَعب اجلماهيرية »ب«.

أما أس���اتذتها فكانوا: عبد الرحيم دّعاس )1932م( – خليل الدمياس���ي )من عكا 1933م( – 
مصطفى سعد )أبو سامي – من جنني 1936م( – علي معروف وتوفيق الصادق )من دير القاسي 
1938م(- محمد كمال محيي الدين الصالح )ترش���يحا – 1939م( – محمد س���عيد اآلغا – خليل 
حمد )الصفصاف( - علي القاضي – أبو بكر أحمد البرقيني )من برقني – نابلس مساعد مدرس 
1936م(- جني���ب الطّي���ار )علم في عني حوض والدامون ثم في َش���َعب وأصب���ح فيما بعد مترجمًا 
في فريق األمم املتحدة( – منيب فاعور، كان األخيران من أكثر أبناء البلد حتصياًل للعلم، تعّلما 
في الكلية العربية في القدس، التي لم تكن جامعة، ولكنها كانت أرفع كلية في فلس���طني آنذاك، 
ومنته���ى ش���هاداتها هي املتروكوليش���ن التي تؤّهل حاملها لدخول اجلامع���ة.. وهذا ما كان يحدث 
مع مثقفي فلسطني، الذين كانوا يحّضرون للجامعة فيها، ثم يرحلون غالبًا في طلب العلم إلى 

بيروت )كما فعل إبراهيم طوقان( أو القاهرة حيث اجلامعات األجنبية.

الطبابة واالستشفاء)4(
كان أهل البلد يتطّببون في عكا، ولم يكن في البلد أكثر من القابلة واملجّبر وقاّلع األسنان، 
فكان���وا يت���داوون عند أطباء ع���كا من أمثال ناجي بيضون – وأنور الش���قيري – ومانويل أوردكيان 

األرمني – وأديب اخلازن.. 
وفي حال تدهور احلالة كان ينقل املرضى إلى مستشفى في حيفا حيث الدكتور حمزة، كما 

حصل مع ضحايا الطوشة األخيرة عام 1945.
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اللباس والزينة 
)حطـــة وعقال بعشـــر قـــروش.. والنذل البـــس طربوش!( مـــن أغانـــي املقاومة في 
الثورة الكبرى 1936، للشاعر نوح إبراهيم، واستخدمت لتشجيع أهل املدينة على هذا 

اللباس كي ال يلفت املقاومون الفالحون بلباسهم جنود االستعمار.

تقدمي)5(
يختلف في َشَعب، كما في كل القرى، اللباس بني الرجال والنساء واألطفال، ويختلف أيضًا 
ب���ني كبار القرية وس���ادتها وأناس���ها العاديني، ويختل���ف كذلك لباس الش���خص الواحد باختالف 

املواسم واملناسبات واألماكن واملهن واحلرف. 
وفي اختالف العادات والتقاليد واألزياء بني الش���عوب عالقة مباش���رة بالبيئة احمليطة تأثرًا 

وتأثيرًا، إما انسجامًا معها أو حماية منها. وليس في هذا إال استثناءات بسيطة ال تكاد تذكر.
وكم���ا يب���دو للمراقب فإن التأثير الثقافي س���ابقًا حكم بتغيير األزياء ف���ي البلدان النامية، 
إال أن���ه اقتص���ر على أهل املدينة دون القرية والبادية، وذلك بس���بب االحتكاك احلضاري املباش���ر، 
واهتمامهم بالفكر الوافد والسياسة العامة، وبالتالي بالتبعية الثقافية التي أشار إليها بطريقة 
أخ���رى ابن خلدون في مقدمته، حول تأثر الش���عوب الضعيف���ة املغلوبة بالقوية الغالبة، حتى ولو 

كانت تقاومها.
أما أهل القرى فإن تأثرهم باللباس واألزياء والعادات الغربية أقل مما هو لدى املدينة، وقد 
اقتص���ر س���ابقًا على أولئ���ك الذين يترددون إلى املدين���ة، أو الذين حصلوا على وظيفة رس���مية أو 

حصلوا على شهادات عالية.
ويعود سبب عدم تأثرهم بعادات ولباس أهل املدينة )غير املنسجمة مع بيئتها( لعدة أسباب، 

أهمها:
1- عدم االتصال املباشر واالحتكاك احلضاري )بوسائل االتصال املرئي واملسموع(.

2- الفالحون يتمسكون باألرض، وبالتالي بالعوامل البيئية واملناخية التي دفعتهم إلى هذا 
اللباس على مّر الزمن، مما يزيد متسكهم بالعادات والتقاليد واألزياء املتناسبة مع هذا األمر.

أزياؤنا
بناء على ما تقدم، لم يعد خافيًا على القارئ مقدار تأثر أجدادنا في القرية باملناخ والبيئة 
واألرض. ولم يعد مس���تغربًا عدم التزامنا مبا كانوا عليه بس���بب انتقال جيلنا إلى املدينة، طوعًا 

أو كرهًا، ولتطور وسائل املواصالت واالتصاالت.
وبتفحص س���ريع لألزياء التي كانت س���ائدة، س���يكون بإمكاننا تقس���يم اللباس القروي إلى 

ثالثة أقسام، من حيث التأثر بالبيئة.
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1- القس���م العلوي: الذي يتأثر باملناخ اآلتي من فوق، حيث الش���مس والهواء، فترى القروي 
يلب���س احلط���ة لتحمي���ه م���ن الش���مس ويثبتها بالعق���ال لئال تقتلعه���ا الريح، وفي ش���كل احلطة 

وتفصيلها ما يساعد على لّف وتغطية الرقبة والتنفس في البرد والهواء.
وغالبًا ما تكون احلّطة بيضاء في أوقات الراحة عصرًا واملناس���بات االجتماعية، ملا للبياض 
من تأثير في نفوس احلاضرين، كما يؤثر بلونها املناُخ فتكثر في الصيف حيث ترّد أشعة الشمس 

وحرارتها.
وتك���ون في الش���تاء س���ميكة ومزركش���ة باألس���ود أو األحمر )الكوفي���ة التراثي���ة املعروفة( في 
احلقل أو العمل. إال أن ثوار 1936 و1948 اعتمروا احلطة الس���وداء كلباس عس���كري موحد، وكانوا 

يجلبونها من الشام.
2- أما القس���م الس���فلي فيتأث���ر باألرض، فتتغير نوعية احلذاء مبق���دار تغير رطوبة األرض 
ونوعيته���ا، فيت���راوح ب���ني )اجلزمة والس���رموجة(، كما يتأث���ر بذلك أيضًا عل���و الثياب عن األرض 

ولونها.
3- القسم األوسط، )كل ما يظهر من الشخص بالنظرة األفقية، من الوجه حتى الساقني(، 
فهو األكثر تأثرًا بالعادات االجتماعية، كالسترة: باإلزار واجلاكيت، والتفاخر: بالساعة والسلسلة، 

َبسة والعكاز. واالعتزاز واحلمية: بحمل السالح أو الدَّ

م���ن هن���ا ال ب���د من لف���ت االنتباه إلى أن أي زّي م���ن األزياء، لم يكن ليك���ون على غير ما هو 
عليه، صحيح أنه ليس بالثبات الذي ميثله تأثر لون اإلنسان وشكله بالبيئة )كاألسود واألفطس(، 
ولك���ن تأث���ره يزداد منطقًا ورس���وخًا وثبات���ًا كلما طالت املدة التي لزمته في تأس���يس هذه العادات 

والتقاليد واألزياء.
هذا يقودنا أيضًا إلى املوضوع الذي أشرنا إليه في ما يخص األرض والزراعة، حيث إن عامل 
املج���اورة واألرض والبيئة املش���تركة ب���ني قرى قضاء عكا، س���يجعلها متطابقة تقريب���ًا باملزروعات 
واإلنت���اج وال���كالم وحتى األزياء.. ولس���وف تتكرر هذه الفصول بني الكت���ب املهتمة بقرى القضاء، 
وليس ألحد من الكّتاب ذنب في تكررها، بل إن السبب الوحيد لذلك هو البيئة املشتركة بني هذه 

القرى.
تنقس���م أزياء أهل القرية إلى ثالثة؛ الرجال والنس���اء واألطفال، ونختصر هذه األزياء مبا 

يلي:)6(

أ- أزياء الرجال: 
جُنم���ل فيم���ا يلي مالبس الرج���ال دون تكلف أو تفصيل ممّل ودون اختصار مخّل: البرتش���ز 
)اجلب���ور البريطان���ي(، البطل ْدِرس )لباس اجليش البريطان���ي Battle dress(، البنطلون، الدكة، 
الثوب )القميص(، اجلوارب )الكلسات واللكاليك(، اجلاكيت، احلزام )القشاط(، احلّطة )الكوفية 
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والس���لك، منه���ا: احلطة الروزة، احلطة احلري���ر، احلطة الْبوال، احلطة الق���ّز، احلطة الوطنية(، 
الدام���ر )جبة فوق القمباز(، الس���روال )الش���روال والْلباس(، الس���اكو )الكّبوت(، الش���ال، الش���ملة، 
الطاقي���ة )ومنها: طاقية رس���م، الطاقية اخليوط، الطاقية املطرزة، طاقي���ة القماش(، الطماقات 
)تلّف على الساقني فوق البسطار(، العباءة، العقال )وهو أنواع ومقاييس، العقال املصنوع بالصنارة، 
عقال مرعز، عقال حرير، عقال قصب، الفيصلية(، القمباز أو القنباز )هو أشهر األلبسة التراثية، 
ومنه: قمباز اجلوخ، قمباز صوف مقلم، قمباز شقة دميا، قمباز الروزة، قمباز الغيباني(، الكفوف، 
الَكْلَبك )لباس رأس تركي األصل(، الَكَمر )حزام عريض(، الكنزة )اجلورساي(، املشّمع )استعملوه 

في املطر الشديد(.
أم���ا األحذي���ة، فمنها الُبس���طار )ومنه الباتون إذا كان ل���ه أزرار(، البالوش، اجلزمة، القبقاب، 
الفقرواي���ة أو الصرماي���ة )املش���اية أو احلّف���اي أو الس���رموجي(، الصن���دل، الصّب���اط أو الكن���درة 

)احلذاء(.
وكان م���ن الزين���ة وأدوات االس���تخدام اليومي: بز الس���يكارة، البطارية، الب���ارودة، اجلربندية 
)علبة لألغراض الصغيرة أو التبغ(، اجلزدان، اجلفت )بارودة صيد(، اجلوكالنة )عصا مدهونة(، 
احلبر والريش���ة، حجر الصوان )للمدخنني(، احلناء، ختم وطابع )للمختار(، اخلنجر والشبرية، 
َبس���ة )عصا غليظ���ة للدفاع عن النف���س(، الدّبوس، الراديو )كان من���ه عند مصطفى  اخل���امت، الدَّ
الطي���ار واملخت���ار(، الزن���ادة )لس���ن الس���كاكني أو فرك حجر الص���وان عند املدخنني(، س���ن الذهب 
)امتهنها الَنَور(، ساعة اجليب، ساعة اليد، الشمسية، الشمع )لتثبيت وفتل الشاربني املعكوفني(، 
العطر، العويس���ية )س���كني صغير(، العكاز )لكبار الس���ن(، علبة الدخان، الغليون، فرشاة احلالقة، 
القداحة، قش���اط املوس���ى )ُيسّن عليه موس���ى احلالقة(، الكحل )استعمله الرجال كعالج والنساء 
كزينة(، لوح احلجر )بداًل من الدفتر في املدرسة(، الليفة، احملرمة، احمّلاية، مرآة صغيرة للجيب، 
املس���بحة، املش���ط، معج���ون احلالقة، املق���ص الصغير، مكنة حالق���ة، مكنة خياطة، ملقط ش���عر، 

موسى احلالقة، النظارات.

ب- أزياء النساء: 
كان م���ن لب���اس النس���اء ف���ي َش���َعب: التن���ورة )للعم���ل، وحماية الث���وب من االتس���اخ(، الثوب 
)الفس���تان والشنتة والشنتيان(، اجلاّلية )من أفضل اللباس(، اجلاكيت، احلبرة، احلّطة )لزمتك 
احلط���ة، كان���ت تقوله���ا النس���اء إذا دخل عليه���ن غريب قبل أن يلبس���ن احلطة، ومعناه���ا أن عليه 
أن يلت���زم بش���راء حط���ة لها ملا س���ّببه من إح���راج بالدخ���ول دون إذن(، الدّكة، الس���روال )اللباس(، 
الس���اكو، الش���طفة )مثل القمطة ولكنها تعقد فوق احلطة(، الش���لحة، الش���ال، الصدرية )تلبس 
ف���وق الثي���اب كاجلاكي���ت ولكنها تصل إلى اخلصر وب���دون أكمام(، الصاية )مث���ل اجلاكيت ولكنها 
أخف(، العصبة، الكلسات، الكنزة، املالية )املالءة(، املنتيان )يلبس فوق الثوب كالصدرية الضيقة 

مع أكمام(، املنديل. 
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أم���ا أحذية النس���اء فال بد من اإلش���ارة إل���ى أنه كان من العي���ب أن تنتعل الفتيات والنس���اء 
بأرجلهن شيئًا، ألنه كان يعتبر نوعًا من التكّبر، وكان يقال عن التي تنتعل منهن: ممّدسة )تنتعل 

مداسًا(، أو ْمكندرة )تنتعل كندرة( وهو نوع من املذّمة لهن.
وكانت التي تغادر البلد أو تأتي إليها، تغير ما برجليها )تنتعل أو تخلع( عند مدخل البلد، 
حت���ى أن احلّطاب���ات ك���ّن يأخذن الكن���درة معهن حت���ى إذا وصلن إلى املناطق الوعرة ذات الش���وك 
ينتعلنها، وكان التحطيب يتم بعيدًا عن البلد عند حدود سحماتا وغيرها من القرى. وكان يتكرر 
دائم���ًا مش���هد احلّطابة التي حتم���ل حمل احلطب على رأس���ها وتضع ُكْندرَتها ف���وق هذا احلمل. 

ويتندر أهل القرية اآلن أن احلطابات كّن يحملن كنادرهّن فوق رؤوسهن بداًل من انتعالها. 
ومن أحذية النس���اء في َش���َعب في تلك األيام: البابوج كعب الفّلني، الصرماية )مشاية زك(، 

القبقاب، الكندرة.
أم���ا الزين���ة، وليس هناك أكثر من الزينة عند النس���اء، فهي: اإلس���وارة، الَبَرق، ُبْكلة الش���عر، 
البودرة واحُلمرة، اجلدايل )تزين اجلدائل ببعض القماش واألش���كال املعدنية الثمينة(، احلباس 
)دب���وس الش���عر(، حج���اب اخلرز )حول العنق(، احلفوف )العقيدة، الش���لغينة وه���و ما يعرف هذه 
األيام بالس���كر(، احلناء، اخللخال، اخلامت )ومن أش���كاله خامت صب، ش���ختورة، مثلث احلّبات أو 
الطبعات، خامت أبو طبعة(، الدبوس الذهبي )يستعمل للسالسل الذهبية واحللّي(، دبوس الزينة 
)بروش على الصدر(، دهون القش���ب، زيت الش���عر، سّن الذهب، الصابون )ومنه املعطر الذي يترك 
أث���رًا عطريًا على اجلس���م(، العطر )العربي والكولونيا(، الغ���وازي )ومنها اجلهاديات، قطع ذهبية 
عثماني���ة تربط بش���ريط واحد من القماش، للجدايل أو العصبة عل���ى اجلبني(، القرط )احللق، 
وم���ن أش���كاله العصفور، حب���ة فوق حبة، الط���ارات، الرباع والنص���اص، وفزدق العبي���د(، القرنفلة 
)قطع���ة ذهبي���ة تعلق ف���ي األنف(، القالدة )وكانت ش���ائعة جدًا( قالئد اخل���رز، قالئد مميزة )مثل 
الق���رآن الكرمي، واملاش���اء الله، واملاس���كة، والل���وزي، والكردان املصّن���ع فنيًا ويربط م���ن وراء العنق 
بسلس���لتني، وامْلج���ارة الذبلوني عبارة ع���ن ليرتني ونصف من الذهب، املخّم���س وهو خمس ليرات 
ذهبية(، الكّباس، الكحل، الْكرمي، كّف احلصيدة، املبارمي )ُتشترى أزواجًا، وهناك األساور السحب 
الس���ادة أيضًا(، احملرمة )تكون مطرزة، هي لالس���تعمال اليومي(، املرآة، املش���ط )يذكر أن املاش���طة 
كانت تعمل للعرايس موديالت الشعر، ومنها موديل الكعكة رفع الشعر وضّبه وجتميعه على شكل 
الكعكة، ومنها رفع مقدمة الش���عر في موديل ُس���ّمي الحقًا الس���د العالي(، مش���ط الزينة )يش���ك 
ف���ي الش���عر كالدبوس(، املق���ص، املكحلة وامليل، ملقط الش���عر، الَوَدعة )قطعة م���ن الصدف تعلق 

بسلسلة(.
على أن أش���هر وأثبت أنواع الزينة عند النس���اء هو الوش���م، حيث كان يقوم به الَنَور اجلوالون 

على القرى، وكانت النساء تكثر من الوشم والتزين بأشكال وموديالت ورسوم مختلفة.
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ج- ألبسة األطفال وزينتهم:
كان يت���م حتضي���ر جه���از الطفل قبل والدت���ه، ويختلف لب���اس وأحذية الرضي���ع عن الطفل 

والغالم، إال أننا سنذكرهم دون متييز، ومن ألبسة األطفال:
السروال )ويكون فضفاضًا وبداخله احلفاض ملن لم يتعلم املشي بعد، وعندما يدخل املدرسة 
يلبس سروااًل قصيرًا على شكل شورت حتى ينهي االبتدائي(، الطاقية )غير طاقية الكبار املعتادة 

فهذه من الصوف(، القميص، الكلسات، اللفة اخلارجية )للرّضع(، املقمطة )امللّفة(.
وينتعل األطفال: احلذاء أو البسطار، الصندل، السرموجي )املشاية(.

األحزاب السياسية في َشَعب
لم تصل األحزاب السياسية املعروفة إلى َشَعب ولم تنتشر كما كان حالها في املدن الكبيرة، 
فالقضايا التي كانت تتناولها هذه األحزاب لم تكن مبستوى رغبة الفالحني، الذين كانوا يرغبون 
برؤي���ة الب���ارودة والتدريب، وليس املناورات السياس���ية واخلالفات الداخلية بني تيارات احلس���يني 

والنشاشيبي وغيرهم..
كم���ا أن الث���ورة ورجالها في ح���رب 1936 لم يكونوا مؤّطرين في تنظيمات سياس���ية بقدر ما 
كانت تيارًا وطنيًا يحملون السالح حتت لوائه وقادته امليدانيني. ورغم أن أبو إسعاف كان قساميًا؛ 

إال أن القساميني انتهى وتشتت إطارهم التنظيمي بعد الثورة.
غير أن منظمة واحدة اس���تطاعت الوصول إلى َش���َعب وتأس���يس ُش���عبة فيه���ا، وهي منظمة 
النجادة التي تأسست في يافا عام 1945 وأعلن مؤسسوها منذ بداية نشاطها أن هدفهم الرئيس 
ه���و إكس���اب الش���باب الع���رب املعرف���ة والتدريب العس���كريني حت���ت غطاء نش���اط رياض���ي. وفعاًل، 
ب���دا الطاب���ع العس���كري للنجادة في املظاه���ر اخلارجية، مث���ل الرتب واأللقاب العس���كرية والرقم 
الش���خصي، ناهيك عن فرض الطاعة العس���كرية، وارتداء الزي الرس���مي، والتقس���يم إلى وحدات 

كما في املبنى العسكري متامًا.
وكان ش���عار ح���زب النجادة »ب���الد العرب للعرب«. ومن خالل بيان���ات املنظمة التي وزعت بني 
فترة وأخرى، ميكن اإلش���ارة إلى أهداف أخرى، مثل الرغبة في خدمة األمة والبلد بطرق ناجعة 

بعيدًا عن الشعارات اخلاوية وتأليه الشخصية، وفي رّص الصفوف ودعم الشباب..)7(. 
تؤكد ملفات منظمة النجادة –كما ذكر الدكتور مصطفى العباس���ي-)8( إلى أنها جنحت في 
التوسع سريعًا في اجلليل األعلى، ففي سنة 1947، بلغ عدد فروعها في القضاء 25 فرعًا، وكذلك 

انخرط مئات القرويني في صفوفها.
ويورد العباسي جدواًل لفروع احلزب في القرى، ذاكرًا أن فرع قرية َشَعب كان يضم 45 عضوًا.. 
وقد ذكر لي بعض أهل صفد )آثر عدم ذكر اس���مه( أنهم كانوا يأتون إلى قرية َش���َعب في مخيمات 

كشفية، وقد كانوا فتيانًا ال يعرفون التفاصيل، ويبدو أن هذا هو تفسير تلك املخيمات.
وقد أكد إبراهيم حسني )أبو حلمي()9( أن حزب النجادة كان له شعبية في بداية األربعينات، 
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وأن���ه )أب���و حلم���ي( كان عض���وًا في احلزب، وأن مس���ؤول احلزب ف���ي البلد كان فهد احلاج حس���ني 
)فاعور(، ونائبه وأهم كوادره على اإلطالق )الرجل القوي( عوض الش���افع )محمود حس���ني(، أما 
املدرب العسكري لعناصر احلزب فكان فضل العلي )فاعور(. ومن الواضح أن أعضاء احلزب كانوا 
من آل حس���ني وفاعور في الغالب، ولم ُيس���جل آلل اخلطيب واألس���دي حضور في احلزب.. وهذا 

مما يؤسف له أن السياسة كانت تتحكم فيها اإلرادات العائلية والعشائرية..
غي���ر أن احل���زب بدأ يخبو في األعوام التي س���بقت النكبة، وذلك ألن���ه اصطّف مع األحزاب 
األخرى في تش���ابه األنش���طة، ولم يس���تطع حتقيق م���ا متّيز به من خطاب ع���ن اآلخرين )كالقوة 

العسكرية، ودعم دور الشباب،..(.
وإب���ان النكب���ة تالش���ت كل االنتم���اءات السياس���ية، واحت���د أه���ل َش���َعب للدفاع ع���ن قريتهم، 

واستطاعوا أيضًا لّم عدد من شباب القرى األخرى للمشاركة في املعارك الدائرة..

ألقاب َشَعبية 
جمعنا من األلقاب في َش���َعب ثمانية وثمانني لقبًا للذكور وأربعة وعش���رين لقبًا لإلناث، أي 
مئة واثني عشر لقبًا، آثرنا عدم إثباتها هنا بناء على رغبة الكثيرين من كبار السن، مِلا قد تسببه 

من حزازات..
وكان���ت األلق���اب عبارة عن »محّط كالم« كان يكرره صاحبه، أو أس���ماء أطلقتها األمهات على 

أوالدها خوفًا من احلسد، أو ألقاب متوارثة، أو ألقاب متعلقة بحدث ما أو بشكل صاحبه..)10(

مالحظات على األلقاب
األلقاب كان يطلقها كبار البلد على صغارها فترافقهم طول العمر.

تتنوع أسباب األلقاب، ولعل هناك فرصة لدراسة اجتماعية بواسطتها.
هن���اك بع���ض األلق���اب التي يصع���ب االحتف���اظ بها بس���بب إس���فافها. وبعضه���ا كان يزعج 

أصحابها لدرجة نشوب مشاكل وخالفات بسبب هذه األلقاب..
النسبة إلى بلد: عندما ُتنسب عائلة إلى بلد ما، فإن هذه العائلة ال ميكن أن تكون في البلد 
نفسه، فال ميكن أن جتد احللبي في حلب والبيروتي في بيروت وامليعاري في ميعار واللوباني في 
لوبيا.. لذلك فإن من ينسب إلى بلد إما أن يكون أصله منها أو أنه كثير التردد عليها، ومن ُنسبوا 

إلى بلد في َشَعب ليسوا من أهل َشَعب األصليني.   

*  *  *     
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)1( أخبرن���ي إبراهي���م دروي���ش ف���ي لق���اء مت في آب 2005 ف���ي مدينة صي���دا، أنه وجد دفت���ر احلنانة اخلاص 
بوالده محمود درويش املصطفى )الش���يخ موس���ى( عند أقاربه عندما زار فلسطني، وكانت حسابات احلّنانة حتسب 

بالعتبات، لكل أسرة عتبة. 
)2( حسني علي لوباني، الدامون، ص126.

)3( املوسوعة الفلسطينية – القسم اخلاص – املجلد الثاني، ص 938.
)4( راجع شخصيات من القرية.

)5( قصدت أن ال أقرأ أي بحث بهذا اخلصوص كي ال تتأثر فكرتي به، رغم أن املوضوع أخذ حقه من األبحاث 
في معظم املراجع الفلسطينية كاملوسوعة وغيرها.

)6( تن���اول املوض���وع بدقة وموس���وعية محمود دكور في كتاب���ه »قديثا« ص229، كما تناول���ه بتفصيٍل حكواتٍي 
ممتع حسني علي لوباني في كتابه »الدامون« ص169. 

)7( بيان نويهض: القيادات واملؤسسات السياسية في فلسطني )1948-1917(.
)8( الدكتور مصطفى العباسي - صفد في عهد االنتداب البريطاني 1917-1948 دراسة اجتماعية وسياسية 

– ص250.

)9( شهادة شفهية في آب 2005 في منزله في مخيم برج البراجنة.
)10( بن���اء عل���ى نصيح���ة عدد من كبار البلد، آثرنا –قبيل الطبع- عدم نش���ر هذه األلق���اب، واالحتفاظ بها 

لدينا، لئال تتسبب بأذى ألصحابها، على أن نبقي املالحظات التي أدرجناها..
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الفصل اخلامس
شخصيات من َشَعب

كثيرة هي الشخصيات التي تستحق أن ُتذكر في هذا الفصل، وهو أحد أكثر الفصول إحراجًا، 
خاصة أمام كبار البلد ممن كان لهم دور مهم في معارك الدفاع عنها أو فيما بعد النكبة. 

إال أننا وضعنا في االعتبار ش���رطني أساس���يني كمعيار الختيار الش���خصيات: األول، ينطلق 
من منهج الكتاب الذي حددنا فترته الزمنية حتى العام 1948، ما يعني أنه سيتناول فقط أولئك 
ل ش���خصياتهم قبل العام 1948،  الذي���ن كان له���م دور حت���ى تلك الفترة، أو أولئك الذين بدأ َتش���كُّ
كالشاعر يوسف حسون الذي لفت االنتباه إلى نبوغه وإبداعه قبل النكبة. أما املعيار الثاني، فهو 

أننا لن نكتب عن األشخاص الذين ما زالوا على قيد احلياة حتى تاريخ حترير هذا الكتاب.
وه���ذا مم���ا حرمنا من الكتابة عن أناس أبدعوا فيما بعد النكبة، وكان لهم كبير قدر وعظيم 
واحت���رام. إال أنن���ا نأمل أن يس���تطيع أحد أبناء البل���د، وخاصة من الداخ���ل أن يتابع الكتابة عن 
»ش���عب بعد النكبة«، األمر الذي يعفيني من تعداد عدد كبير من أفاضل أهل البلد الذين متيزوا 

بالعلم والتجارة والعمل النضالي واألدب والذاكرة وحسن اخللق و..إلخ.
كما أن الش���خصيات املختارة في هذا الفصل ميكن القول أنها نوعية وانتقائية، وليس فيها 
تفضي���ل أو معايي���ر س���وى التمّي���ز )في اخلير أو في الش���ر(. لذلك نعتذر ملن ل���م نذكرهم في هذا 
املجال. وقد كان بودي احلديث عن إحدى شخصيات القرية )احلسحوس: املشهور باالحتيال( إال 

أنني واجهت عاصفة معارضة آثرت االنحناء أمامها.
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أبو إسعاف القسامي
)قائد حامية َشَعب(

إبراهيم علي الشيخ خليل: )1334-...( هـ. )1915-...(م. )1(
املجاهد إبراهيم علي الشيخ خليل )أبو إسعاف(، ولد عام 1915م في قرية َشَعب الفلسطينية 
قرب مدينة عكا، أنهى دراس���ته االبتدائية في مدرس���ة َشَعب، وتوفي والده منذ صغره، فانتقل إلى 
مدين���ة ع���كا ليعم���ل ف���ي وزارة الزراعة وما لبث أن طرد منها بس���بب ميوله الوطني���ة، فانتقل إلى 

حيفا حيث عمل في سكة احلديد.
تعرف خالل وجوده هناك إلى الشيخ عز الدين القسام، إال أنه لم ُيقبل ضمن جماعة القسام 
لصغر سنه، ولكنه ما لبث أن انضم إلى جماعة القسام بعد أن قام بعدة عمليات بنفسه دون علم 
جماعة القسام، ويشير إلى ذلك قائاًل )سألوني إن كان هناك أشخاص يعملون بالعمليات فأجبت 
بالنفي، وس���ألوني من الذي ينفق عليك فذكرت لهم، بأنني أبيع حلي زوجتي. فقالوا ال تش���تري 
ش���يئًا من األسلحة ألننا س���نزودك بالقنابل واملسدسات، وفي اليوم التالي جاءتني أم علي حمادة 
-زوجة املجاهد القسامي حسني علي حمادة الذي كنت أسكن داره- في يدها سلة من بصل، وقالت 
اح���رص عل���ى ما فيها، ووجدت فيها ثالث مسدس���ات وخمس قنابل يدوية وباش���رنا العمل ضمن 
فصي���ل ناج���ي أب���و زيد، وكانت أكث���ر مهماتنا ضرب واغتي���ال البوليس اليهودي الذي كان ينتش���ر 

باألحياء العربية(.
وفي 31-4-1931)هكذا( )2( اعتقل أبو إس���عاف في معتقل بيت جليل بحيفا حيث ذاق ش���تى 
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أن���واع الع���ذاب، ث���م نقل إلى معتقل املالكية عل���ى احلدود الفلس���طينية اللبنانية حيث مكث عدة 
أش���هر. بع���د خروج���ه من املعتقل التح���ق برفاقه القس���اميني الذين التجأوا إلى س���وريا هربًا من 
املطاردة اإلنكليزية، ثم اجته إلى بغداد وبقي هناك ملدة عام حيث اشترك مع إخوانه الفلسطينيني 
مع ثورة رش���يد عالي الكيالني في الدفاع عن بغداد ضد اإلنكليز، ثم اجته إلى س���وريا ومن هناك 
إل���ى تركي���ا ثم عاد إلى دمش���ق حيث أق���ام مع املجاهدين الفلس���طينيني ملدة قصي���رة، عاد بعدها 
إل���ى فلس���طني ملتابع���ة اجلهاد، إال أن���ه وضع قي���د اإلقامة اإلجبارية ف���ي بلدته مع وج���وب إثبات 
وجوده أس���بوعيًا في عكا أمام حاكم اللواء اإلنكليزي، وحينما ُأعلن التقس���يم أعلن الشعب رفضه 
لهذا القرار وحمل الس���الح إلس���قاطه، وكان ألبي إلس���عاف دور كبير في هذا املجال، ذلك أنه قام 
باالش���تراك مع الهيئة العربية العليا بش���راء األس���لحة من مصر ونقلها إلى فلس���طني، واستطاع 
بجهوده املتواصلة أن يشّكل فصياًل كبيرًا مع كامل أسلحته في قرية َشَعب حيث قام بهجوم على 
القوات اليهودية التي احتلت البروة قرب عكا، واس���تطاع أن يس���تعيد القرية بعد مقتل عدد كبير 

من الصهاينة)3(.
وم���ن املع���ارك الت���ي قادها معركة ميع���ار ومعركة الدام���ون، ففي معركة ميعار اس���تطاع قتل 
عدد من اليهود واحتفظ بجثة العقيد سيغيف قائد املعركة، وقام بتسليم اجلثة مقابل انسحاب 
اليهود من منطقة راس الزيتون التي تبلغ مس���احتها حوالي عش���رة كيلومترات مربعة وتسليمها 
للمجاهدين الفلس���طينيني)4(؛ إال أن األمور س���ارت بعد ذلك على غير ما يريده ش���عب فلس���طني 
ذل���ك بع���د انقط���اع الذخيرة واملؤن وما يقابله من اجلانب اآلخر من دع���م كامل لليهود بكل أنواع 
األس���لحة واملؤن أدى إلى س���قوط قس���م كبير من بيد العصابات اليهودية، فانتقل أبو إس���عاف إلى 
لبنان حيث التحق )على رأس حامية َش���َعب( بقوات اليرموك التي كانت ُتش���كل قبل ذلك جيش 
اإلنقاذ، ومنح رتبة مالزم وُعهد إليه بقيادة س���رية َش���َعب ضمن القوات، ثم انتقل إلى سوريا حيث 
انض���م إل���ى ف���وج أجنادين وعني فيه قائدًا للس���رية األولى ومس���اعدًا آلمر الف���وج. إال أن الضعف 
الرسمي العربي أمام التحديات الصهيونية أبعدته عن خطوط القتال، فاجته للعمل الزراعي في 
منطقة حوران، ثم س���افر إلى إمارة قطر حيث عمل هناك في دائرة املعارف ملدة اثني عش���ر عامًا. 
خالل وجوده في قطر كان يقوم بواجبه الوطني وحينما قامت منظمة التحرير الفلسطينية ُعنّي 
عض���وًا ف���ي املجلس الوطني الفلس���طيني، وكان له نش���اط فاعل في بع���ض العمليات التي نفذها 

الفدائيون الفلسطينيون بعد عام 1965 ضد العدو الصهيوني على أرضنا السليبة.
كم���ا كان له نش���اط في بع���ض العمليات عام 1983 التي اس���تهدفت الع���دو الصهيوني الذي 
احت���ل لبن���ان ع���ام 1982، ولم يك���ن يتقاضى مقابل عمله أج���رًا إمنا كان دافعه ف���ي كل هذا قيامه 
بواج���ب الوط���ن م���ن كل مخلص ومح���ّب ألرضه وتراثه وش���عبه. وال زال أبو إس���عاف يقوم بواجبه 

الوطني قدر استطاعته وقناعته.
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مقابلة مع أبو إسعاف)5( 
 التجربة اجلهادية واالعتقال: 

كنت أعمل في حقل مملوك ليهودي اس���مه »ماكوفيتش«، وفي يوم من األيام أس���اء اليهودي 
ألح���د العم���ال بألفاظ تس���يء لإلس���الم فقم���ت بضربه وعلى أثره���ا ُطردت من عمل���ي وبعد هذه 
احلادث���ة س���جنت بتهمة ح���رق البيادر وكان عمري 11 عامًا. واعتقلت في س���ن الرابعة عش���رة إثر 
نس���ف جس���ر م���ا بني عكا والس���ميرية أثن���اء املظاهرات وحقق مع���ي اإلجنليز في س���جن عكا ولم 

أعترف، وأفرج عني. 
التعّرف على الشيخ عز الدين القسام:

بعد خروجي من السجن عملت في سكة احلديد، وكنت أسمع عن الشيخ عز الدين أنه عالم 
وثائر ويعطي دروس���ًا في مسجد االستقالل، فذهبت أنا وثالثة من زمالئي إلى املسجد، فوجدناه 
يلقي درسًا عن اجلهاد فتشجعنا، وبعدها تطرق إلى موضوع مبطالت الوضوء فتفاجأنا، وبعدها 
عرفنا أن أحد عيون الش���يخ أش���ار إليه بقدوم أحد العمالء. وأخذت أتردد على مسجد االستقالل 
ألصلي وأس���تمع خلطب الش���يخ اجلهادية، وبعد اخلطبة كان يقوم الناس ليس���لموا عليه ويقبلوا 

يديه.
وف���ي إحدى املرات صافحته وأحسس���ت أنه ضغط عل���ى يدي، ففهمت من ذلك أن أتبعه دون 
أن أمش���ي مع���ه إل���ى أن وصلنا إلى بيته، فدخل���ت وكان هناك ثالثة رجال، وعندما ش���اهدوني هّم 
بعضهم باخلروج فتبعهم الش���يخ، وس���معت أنهم يقولون عني صغير أو أوالد صغار فبكيت وقمت، 
فأمسك الشيخ عز الدين القسام بيدي وحتدث معي كالمًا طيبًا، وقال ألحد جلسائه وهو الشيخ 
محم���ود زع���رورة أن���ا لي نظرة في هذا الش���اب وجلس���نا قلياًل ث���م انطلقت. وأصبح���ت أتردد على 

جلساته القرآنية. 
تاريخ جهادي: 

اش���ُتهر القس���اميون بعملياته���م اجلهادي���ة ف���ي ش���وارع حيف���ا وأخذتن���ي الغي���رة واحلماس 
فاشتريت قنبلة من مالي اخلاص ورميتها على مطعم يجلس فيه اليهود واإلجنليز وهربت. وفي 
اليوم الثاني كتبت الصحف: إلقاء قنبلة على مطعم يافا كان فيه عدد من الضباط اإلجنليز من 
بينهم امليجر »س���توب«. ورميت قنبلة ثانية وكتبت الصحافة أيضًا مجهول ألقى قنبلة على باص 
يهودي وأصيب بعضهم بجراح خفيفة وانتش���رت إش���اعة بإصابة 40 ش���خصًا وعش���رة قتلى.. كما 

نفذت مع إخواني من 7 إلى 11 عملية في مدينة حيفا. 
أما أشهر العمليات التي قام بها القساميون: 

تفجير عمارة مكّونة من خمسة طوابق بها ضباط إجنليز. 
تفجير عمارة من أربعة طوابق بها ضباط إجنليز. 

عملية الدرج أسفرت عن مقتل اثنني من اليهود وأخذ أسلحتهما. 
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معرك���ة بي���ت جّن كانت معركة قوي���ة جرح فيها اثنان من إخوانن���ا وأصيب العديد من جنود 
االحتالل. 

معركة )جربا( حيث س���يطرنا على منطقة يوج���د فيها البوليس اإلضافي »العمالء«. ووفق 
اآلية القرآنية قال تعالى }إمنا َجَزاُء الذيَن ُيحاِربوَن اللَه ورس���وَلُه وَيْس���َعون في األرض الفساَد أن 
يقّتلوا أو يصّلبوا أو تقّطع أيديهم وأرجُلهم من خالف أو ُينفوا من األرض{. فكان القس���ام يقول 
لهم اس���تخدموا النقطة الرابعة من اآلية وهي النفي من األرض، فأي ش���خص تثبت عليه تهمة 

التجسس اكتبوا له رسالة أن يخرج من فلسطني إلى أي دولة، وإن لم يخرج يطلق عليه النار. 
رسائل

أقول للمجاهدين في فلس���طني، إن اس���م كتائب الش���هيد عز الدين القس���ام له أثر كبير في 
نفوس���نا، فه���ي تعمل ضمن العقيدة اإلس���المية، فأن���ا أقدرهم ولهم مني كل االحت���رام والتقدير، 
وأدع���و الل���ه أن يحفظهم ويحف���ظ كل املجاهدين الذين يحملون العقيدة اإلس���المية. كما أوّجه 
له���م نصيح���ة وأقول لهم إن اليه���ود يقاتلوننا بعقيدتهم وعلينا أن نقاتلهم بعقيدتنا اإلس���المية 

حتى نستطيع أن نقف أمامهم. 
أم���ا األس���رى واملعتقل���ني، فهم زهراتن���ا وهم ش���بابنا وهم طالئعن���ا، والرائد ال يك���ذب أهله، 

وصبروا صبرًا شديدًا وحملوا مشاق العدو وحملوا مشاق الصديق. 
وفي نهاية حديثي أسأل الله سبحانه وتعالى أن مييتني مجاهدًا.

اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء. 

وأضاف )كتاب فلسطني تاريخًا ونضااًل( ما يلي: 
ُيذكر أن أبو إسعاف كان في املنشية قبل مجيئه إلى َشَعب، كانت أخته خضرا تساند احلامية 
باملاء والذخيرة، وكانت مثلها جنمة العبد الله )أم يوسف حسون(، والدة الشاعر الشهير وشقيقة 
الش���هيد محم���د العب���د الله. وكان من جماعة احلاج أمني وجاء إلى َش���َعب بع���د رحلته إلى ليبيا 

وإحضاره أسلحة للمدن احملاصرة وملا وجدها سقطت توجه بها إلى َشَعب.)6(
وذكر لي الشيخ زهير الشاويش)7( أنه كان في حي امليدان الدمشقي يرى عددًا من الشخصيات 
الفلس���طينية التي كانت َتِفُد إلى دمش���ق للدعم والتنس���يق، ومن هذه الش���خصيات شخص يقال 

له أبو إسعاف.

توفي أبو إسعاف في العام 2002 في منزله في منطقة البرامكة بدمشق.
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)املتكامالن(

ال ميكن الكتابة عن أحد هذين الش���خصني دون الكتابة عن اآلخر، فهما كانا متكاملني في 
املوقع واحلياة. وكان لهما دور مشهود في مقاومة حامية َشَعب.

مصطفى الطيار
ول���د مصطف���ى الطي���ار في َش���َعب ع���ام 1910، وتعلم ف���ي كّتاب القري���ة القرآن الك���رمي، وفي 
السادس���ة عش���رة من عمره عني ش���رطيَّ صواري في عدة قرى من اجلليل. وكان في الوقت نفس���ه 

يعمل في َشَعب في فالحة األرض وزراعة القمح والزيتون، ويربي النحل ويبيع العسل.
تزوج مرتني، املرة األولى كانت في فلس���طني، من فاطمة العبد )خوالد(، وأجنبت له س���عاد، 
وانتقل من بيت أبيه إلى منزل كبير في أول القرية )راجع ملحق الصور(. وفي املرة الثانية كانت 
ف���ي لبنان من هدية فاع���ور، وله منها عفاف وبهاء ونهى وعبد احلليم ومهى وخزنة وأكرم وأحمد 

ومحمد.
كان م���ن أوائ���ل من اقتنوا الراديو في َش���َعب، نظرًا الهتمامه بالسياس���ة واألحداث املتعاقبة 

التي كانت تنذر بسوء املستقبل.
وفي حديثنا إلى عدد من أفراد حامية َشَعب الباقني على قيد احلياة، أجمعوا على شعبيته 
وقيادت���ه وش���جاعته وذكائ���ه ف���ي إدارة األمور، وق���د كان الرجل الثان���ي في قيادة احلامي���ة بعد أبو 
إسعاف، بل ويشير البعض إلى كونه القائد امليداني للحامية في املعارك، حيث أن أبو إسعاف كان 
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القائ���د العام )وهو وإن كان مثل أبو إس���عاف، إذ ل���م يكن ذا عائلة كبيرة وعزوة في البلد، إال أنه لم 
يخرج طوياًل منها، كما حدث مع أبو إس���عاف الذي قضى طفولته وش���بابه غائبًا عن َش���َعب، وعاد 

إليها في أواسط األربعينات(.
وفيما س���اهمت عالقات أبو إس���عاف مع احلاج أمني احلس���يني في تأمني الدعم اللوجس���تي 
والسياس���ي للحامية، س���اهمت خبرة ورتبة مصطفى الطيار العسكرية في توحيد رجال احلامية 
حتت راية خبير في املعارك، خاصة حني كان في مقدمة املشاركني في معركة البروة. بل إن قيادته 
ه���ذه س���اهمت في زيادة ش���عبيته بني رجال احلامي���ة. ولم يكن بعد خروج احلامية من فلس���طني 
يش���يد ببط���والت احلامية، ولكنه كان يتحّس���ر على موقف العرب وتخ���اذل األصدقاء، وكان يعتبر 

أنه كان ميكن للحامية أن تصمد أكثر لوال أن هناك أمرًا ُدّبر بليل.
وح���ني حّولت حامية َش���َعب إلى س���رية صالح الدين في فوج أجنادي���ن، رفض أن يعطى رتبة 
حس���ب مزاجي���ة ق���ادة الفوج، وانتظر حتى اس���تطاع إحض���ار أوراقه التي تثبت أن���ه كان ذا رتبة في 

الشرطة، وعني في الفوج مالزمًا، ونائبًا لقائد السرية. 
ويبدو أنه رأى أن تواجد السرية في سوريا، وسحب أسلحتها منها أفقدها مبرر وجودها، وأن 
من املنطق أن تعود الس���رّية إلى احلدود وليس إلى مناطق بعيدة عن فلس���طني. وقّدم اس���تقالته 
بعد إش���كاالت مع بعض القادة وعلى رأس���هم قائد الفوج. ومما يدل على ش���عبيته في احلامية أن 

معظم أبناء َشَعب في السرّية قد تركوها بعد تركه لها.
وعاد إلى لبنان، وسافر إلى السعودية، حيث عمل في شركة أرامكو، ملدة ست سنوات، ثم عاد 
إلى لبنان حيث كان قد اش���ترى منزاًل على طريق الس���كة قرب احلسبة في صيدا، ومنزله وإن كان 
يعتب���ر سياس���يًا ضم���ن مخيم عني احللوة، إال أن���ه عقاريًا خارجه. وقد عمل ف���ي منزله في تربية 

النحل وبيع العسل، إلى أن توفاه الله عام 1979.
حافظ على كثير من ذكرياته في َش���َعب، وقد زّودنا أبناؤه بعدد من الصور امللحقة، وذكر لنا 
ابنه أكرم أنه كان يحتفظ مبواد ووثائق قيمة منها اخلريطة العسكرية ملعارك َشَعب، وقد ُرسمت 
على ورق كّتان، وكان يستعان بها في القصف والقتال، وعليها اخلطط العسكرية التي اتبعت في 

املعارك، إال أنها ُفقدت إبان االجتياح الصهيوني للبنان عام 1982.
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من مواليد َش���َعب في 1920/2/11 )كما أورد في مذكراته(، درس في عكا ثم تعلم في الكلية 
العربي���ة ف���ي القدس، التي لم تكن جامع���ة، ولكنها كانت أرفع كلية في فلس���طني آنذاك، ومنتهى 
شهاداتها هي املتروكوليشن )اعتاد أهل القرية على تسميتها ماتريك( التي تؤهل حاملها لدخول 
اجلامع���ة.. وه���ذا ما كان يحدث مع مثقفي فلس���طني، الذين كانوا يحّض���رون للجامعة فيها، ثم 

يرحلون في طلب العلم إلى بيروت أو القاهرة حيث اجلامعات األجنبية.
عّلم في عدد من القرى في اجلليل، منها الدامون وش���عب، وبعد النكبة علم في س���وريا بعد 
عن���اء البح���ث ع���ن عمل )كتب ف���ي مذكراته يومها، يا للس���خرية بعد أن كنا نرك���ض وراء القضايا 
الكبرى في دمشق، ها نحن اليوم نركض خلف الوظيفة(. دّرس في )يبرود(، وكاد في تلك الفترة 
أن يت���زوج لكنه عدل عن الفكرة نهائيًا، حيث س���افر إل���ى ليبيا، وأخيرًا حطت به األمور في تونس 
حيث كان يكتب في عدد من الصحف التونسية، ويدّرس في بعض كلياتها، إلى أن توفي عام 1981 

هناك.
عمل أثناء الدراسة في تربية النحل في َشَعب، وشارك في حامية َشَعب مشاركة فعالة، حيث 
تكامل مع أخيه األكبر مصطفى في العمل في احلامية. ففي الوقت الذي كان فيه مصطفى نائبًا 
لقائد احلامية وقائدًا ميدانيًا لها، كان جنيب أشبه باملسؤول السياسي واإلعالمي لها، حيث كما 
يبدو من مذكراته أنه كان يرّد ويوضح املوقف في اجلبهة في عدد من الصحف، حتى أثناء زياراته 

لدمشق حيث كان يكتب في صحفها.
وكان في س���فره إلى دمش���ق يقوم بجمع التبرعات واألس���لحة لصالح احلامية، وس���يالحظ 

القارئ في القسم الثاني من الكتاب، دور جنيب الطيار في حامية َشَعب. 
إن أه���م م���ا يتميز به جنيب الطيار هو الدقة في تنظيم ش���ؤون حياته، ففي دفاتره اخلاصة 
جت���د مذكراته القيمة وحس���اباته الدقيقة، مثل مداخيله ومصاريفه اليومية على مدى س���نوات، 
وتلخيصه���ا ف���ي صفح���ة واحدة بطريقة مذهلة، وهي إن دلت على ش���يء فإمنا تدل على دقة هذا 

الرجل وتنظيمه في شؤونه اخلاصة والعامة.
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سعيد صالح عبد الهادي األسدي
)الفلسطيني(

اس���مه في َشَعب س���عيد الصالح. اسمه عند املختار سعيد األس���دي. اسمه في الهوية سعيد 
صال���ح عبد الهادي. اس���مه في مواقع النضال الفلس���طيني من ع���ام 1936 إلى 1982 وحتى وفاته 

في عام 1997 أبو صالح. 
م���ن كبير أس���في أنن���ي لم أعرف هذا الرجل ش���خصيًا، مع أن كل من كّلمته عن كتاب َش���َعب 

يقول لي من اخلسارة أن ال تكون قد قابلت أبو صالح. 
بعد كل الذي قرأته عنه واملعلومات التي جمعتها، لم أجد له لقبًا يش���بهه، ويكون مثله في 
خانة الس���هل املمتنع إال »الفلس���طيني«، فكلنا فلسطينيون ولكن أكثر من يستحق اللقب مع »ال�« 
التعريف هو أبو صالح. هو الوحيد الذي سّخر حياته ورهنها للقضية. هو الفلسطيني احلقيقي 

الذي لم يكّل ولم ميّل منذ ثورة 1936 حتى اجتياح 1982 عن حمل السالح.
كان كنزًا أدبيًا رغم أنه ليس أديبًا، وكان راوية رائعًا ولم يكتب حرفًا وكان.. وكان..

الشهيد غسان كنفاني كان يزوره دائمًا، وألنه »الفلسطيني«.. كثيرًا ما كان كنفاني يستخرج 
منه القصص واحلكايات، ولئن كان كنفاني قد خّصه بقصة »العروس« املثبتة في مالحق الكتاب، 
ف���إن ع���ددًا م���ن القص���ص كم���ا علمت من بع���ض العارف���ني باألمر، قد س���مع أطرافها م���ن فم أبو 

صالح.)8(
غي���ر أن م���ن أهم ما ُكت���ب عن أبو صالح كان رواية »باب الش���مس« التي كتبه���ا إلياس خوري 
وأصدرها في العام 1998، في الذكرى اخلمسني للنكبة. وكانت هذه الرواية من أكثر الكتب مبيعًا 

في ذلك العام.
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ورواية »باب الش���مس« إن كانت تناولت النكبة عبر قصة بلدة َش���َعب وحاميتها، فإن من ألهم 
إلياس خوري بحبكتها كان ذلك »الفلس���طيني« أبو صالح، حيث تبدأ القصة من حيث انتهى أبو 
صالح، في مستش���فى الهمش���ري في غيبوبة املوت األخيرة على سرير يجلس قربه املمرض الذي 
يحك���ي القص���ة.. ووّجه إلياس خوري أول ش���كر للمس���اهمني في إجناز العمل، ف���ي خامتة الرواية 
لس���عيد صالح عبد الهادي. كما أن تعريف الكاتب بالقصة وخيطها الروائي الس���ردي كان عن أبو 
صالح الذي سمته الرواية »يونس«، فتحدث عنه وعن عالقته بزوجته »منيرة« التي سمتها الرواية 

»نهيلة«، كتب ذلك في الغالف اخلارجي األخير من الكتاب:
نهيل���ة األول���ى، كان���ت زوجت���ه الصغي���رة الت���ي ل���م يعرفه���ا، ألن���ه كان ف���ي اجلب���ال م���ع 

املجاهدين.
نهيلة الثانية، كانت املرأة اجلميلة التي ولدت في مغارة باب الش���مس، وهي تدعس على 

حبات العنب، وتتزوج زوجها.
نهيلة الثالثة كانت أم إبراهيم الذي مات.

نهيلة الرابعة، كانت أم نور، التي التصق بها يونس في املغارة، وصار يدعوها أم النور، كلما 
أتته والضوء يشع من عينيها.

نهيلة اخلامسة، كانت بطلة املأمت، التي خرجت من السجن لتعلن موت زوجها، وتتشّحر 
أمام الناس.

نهيلة السادسة، هي أم كل هؤالء األوالد، الذين ميألون ساحة دير األسد.
في تلك الليلة ولدت نهيلة السابعة.

نهيلة السابعة تعبت من التعب. امرأة وحيدة وفقيرة.

نذكر هنا أن املخرج املصري يسري نصر الله قد بدأ أواخر العام 2002، بإخراج فيلم سينمائي 
مأخوذ من رواية »باب الشمس«، وشارك في مهرجان كان 2003 للسينما، ثم عاد وأمت اجلزء الثاني 

من الفيلم ومت عرضه في أكثر من مهرجان دولي ونال عدة جوائز.
أما ما كانت تقوله هي عن هذه األحداث وعن اختبائه في املغارة التي سماها إلياس خوري 
»باب الشمس«، فيدلنا عليه ما كتبه إبراهيم نصار في حفل تأبني أبو صالح في أربعينه في قرية 

»دير األسد«:
كان يحم���ل الس���الح عندم���ا تعّز الطلق���ة ويخترق احلدود.. يوزع الس���الح وي���زرع طفاًل، 
وهكذا أجنب معظم أبنائه. هو في املنفى وأم صالح في الوطن، وبينهما احلدود املزروعة بالنار 
واملوت. لن يتردد. كان يراوغ زخات الرصاص وينجح، أرهق حرس احلدود وأتعبهم في كل رحلة 
يودع���ه الرص���اص م���ن خلف وم���ن أمام، ويس���تقبله من خلف وم���ن أمام.. قدرته مدهش���ة على 
التآلف مع املوت واخلطر.. املهم أن يصل السالح وأن يزرع طفاًل.. وتضحك أم صالح من أسئلة 

اجلنود الغبية.!
من أين لك هذا الطفل؟!

من أبو صالح!!
وهل كان هنا؟!

نع���م بالتأكيد، وس���يعود قريبًا. ألنن���ا اتفقنا على إجناب أطفال س���تة، ولم يكتمل العدد 
بعد )تقول متباهية(.
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ولكن كيف؟!
يا لكم من حمقى!

أال تعرف���ون كيف ينجب األزواج أطفالهم! باحلب اجلميل! ما بني زخة الرصاص األولى 
والتي تليها.

ولد سعيد صالح عبد الهادي األسدي، في قرية َشَعب عام 1918، وشارك في ثورة عام 1936 
ضد االستعمار البريطاني والصهيوني.

وكان في الصفوف األولى في حامية َشَعب أثناء نكبة 1948، وخرج من فلسطني تاركًا زوجته 
ني وحدهما في فلسطني، وأقامت معهما هناك. استقرت عائلته  التي رفضت أن تترك والديه امُلسنَّ
بداية األمر في دير األس���د، ودون علم س���لطات االحتالل كان ش���به مقيم هناك، وكان تواجده في 
فلسطني أكثر من تواجده في لبنان. ذلك أنه لم يكن قد قرر القبول بالتشتت، إلى أن بات صعبًا 

عليه التردد إلى هناك، واستقر نهائيًا في لبنان منذ عام 1956.
أق���ام ف���ي مخيم عني احلل���وة، وهناك عمل وكياًل لبس���اتني حمضي���ات، وكان ممن عمل معه 
الش���هيد ناجي العلي)9(، كما ذكر محمود كّلم في كتابه »ناجي العلي: كامل التراب الفلس���طيني«. 
وكانا رفيقني أيضًا في حركة القوميني العرب التي كان أبو صالح من جيل التأس���يس فيها. غير 

أن ناجي العلي لم يكن ينضبط مبواعيدها الدقيقة، مما أدى إلى فصله ثالث مرات.
س���جن عدة مرات في الس���جون اللبنانية بس���بب مواقفه الوطنية، وكان مع ناجي العلي في 
زنزان���ة واح���دة في س���جن أبلح في ش���هر آذار من عام 1961، وما زال الرس���م الذي رس���مه له ناجي 
العلي في ذلك السجن يعتبر أول رسم محفوظ له. يومها رسمه على علبة سجاير )راجع ملحق 
الصور(، حني علقه سجانه على شباك السجن، والرسم عبارة عن بورتريه لوجه أبو صالح، معلقًا 

على صليب ومحاطًا بالهالل)10(.
وكان من الرعيل التأسيس���ي األول للجبهة الش���عبية لتحرير فلس���طني وأحد قادتها، شارك 
في معارك أيلول األس���ود في األردن، وأصيب في رجله وأرس���ل للعالج في االحتاد الس���وفياتي ملدة 

ثالثة أشهر. 
ش���ارك ف���ي الدف���اع عن اجلنوب اللبنان���ي في اجتياح ع���ام 1978، فيما س���مي الحقًا »عملية 

الليطاني«. 
في االجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، ش���ارك في املقاومة، وكان في الرابعة واخلمس���ني 
من عمره. واعتقل في معتقل أنصار بعد معاناة من نظره بسبب تنّشق غازات أطلقت عليه أثناء 
املع���ارك. وبق���ي نزي���ل معتقل أنصار عامني كاملني، خرج بعدها إلى صف���وف املقاومة كما كان في 

البدء. 
عاش قرابة اخلمسني عامًا بعيدًا عن عائلته وأوالده، وزوجته التي رفضت ترك أهله ورفضت 

الطالق، وبقيت على عهده وبقي هو كذلك لم يتزوج ثانية.
ف���ي كان���ون الثان���ي من الع���ام 1997م، أصي���ب بعارض صحي، نق���ل على أثره إلى مستش���فى 
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الهمشري في صيدا، وبقي فيه حتى وافته املنية في 28-1-1997م.
أم���ا أيام���ه األخي���رة، الت���ي بها بدأت رواية »باب الش���مس«، فقد عبرت عنها رس���الة مؤسس���ة 
الشهيد غسان كنفاني أرسلتها عائلته، وقد ُتِليْت في حفل تأبينه مبناسبة مرور أربعني يومًا على 

وفاته:)11( 
عائلة أبو صالح

حتيات حارة لكم جميعًا في ذكرى الصديق العظيم
كان أبو صالح صديقًا رائعًا وشخصًا عظيمًا.

أنا وأطفالي »تريز وليلى« اعتدنا احترامه وتقديره.
كان محاربًا شجاعًا وشريفًا من أجل حقوق وحرية شعبه بالعودة إلى فلسطني، وبالرغم 

من سنه وعمره كانت فيه روح الشباب اجلميلة.
أرس���ل لكم صورتني ألبي صالح في الذكرى الرابعة والعش���رين ملؤسسة غسان كنفاني في 

الثامن من متوز 1996.
لقد زرته في املستشفى في الثاني من كانون الثاني 1997، وكان مملوءًا باحليوية واحلياة، 
وحتدث عن الناس، عن الكفاح، عن فلسطني. عن العائلة وعن قاسم أبو ماهر وأصدقاء آخرين 
والس���نوات الت���ي م���رت، وهو مي���زح ويضح���ك، وعندما تركت���ه في ذل���ك اليوم ش���عرت باالرتياح 

وتطلعت إلى األمام ألراه ثانية في زيارتي القادمة إلى صيدا.
في 24-1-1997 ذهبت إلى املستش���فى في صيدا، وس���مح لي أن أرى أبو صالح من خالل 

شباك غرفة العناية املركزة، لكن لم يحالفني احلظ أن أحدثه مرة ثانية.
كل أهال���ي ع���ني احللوة واملخيم���ات األخرى أحبت أبو صالح وش���يعوه إلى القبر ليودعوه 

الوداع األخير.
سيبقى دائمًا في عقول وأفكار الناس.

أطفال الروضة في عني احللوة سيزورون قبره ويضعون الورود عليه.
مع حتياتنا           

                                                                                      تريز وليلى

لقد بقي س���عيد صالح عبد الهادي )أبو صالح( يجسد صورة الفلسطيني احلقيقية، الذي 
ولد في فلس���طني، وش���هد ثورة 1936 ونكبة 1948، وش���ارك في معارك الدفاع عن قريته بشراس���ة، 
وبقي يتردد إلى فلس���طني كلما ش���ّده الش���وق إليها، وش���ارك في املعارك كلها، وحمل الهم القومي 
إل���ى جان���ب همه الفلس���طيني، واعتقل ل���دى العدو، وبقي حتى آخر يوم م���ن حياته ال يصدق أنه 

سيموت.
فكيف سيتحمل بعد كل هذا النضال أن ميوت بعيدًا عن فلسطني. مات أبو صالح لكّن رايَته 

لم تسقط، ستبقى خفاقة حتى ُتزرع على ربى فلسطني من جديد.
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يوسف حسون )أبو العالء(
حادي فلسطني  وشاعر القضية )12(

بقلم: أحمد احلاج علي
في العام 1928 كانت قرية َش���َعب وفلس���طني على موعد مع ميالد ش���اعر من كبار ش���عراء 
فلس���طني أحي���ا بش���عره تراث���ًا فلس���طينيًا كاد أن يندثر وصنع ألوان���ًا فنية عدي���دة أصبحت تراثًا 
للش���عب الفلس���طيني فيما بعد؛ إنه الش���اعر الفلس���طيني الكبير يوس���ف حّس���ون )أب���و العالء(. 
عرف أبو العالء كبقية الفلس���طينيني ش���ظف العيش ولكن ذلك لم يثِنِه عن املثابرة لنهل املعرفة 
وطلب العلم. فدرس في مدرسة َشَعب، ولكن لم تكن املدرسة سبيله الوحيد لطلب املعرفة، فعقله 
واس���تيعابه كانا أكبر بكثير من أن ينحصر في منهاج دراس���ي محّدد، فكان يلتهم الش���اعر يوس���ف 
حّس���ون كل ما يقع بني يديه من كتب وكّراس���ات. ومّما يحكى عن طفولته أنه نزل وابن عمته إلى 
مدينة عكا وباع بقرة تخص أبيه، وكل ذلك ليش���تري كتبًا يثقف بها نفس���ه فكانت ثقافته بجهد 
ش���خصي جب���ار منه. ولم يكن غريب���ًا على من كانت الثقافة واملعرفة دأبه وغايته أن يقول الش���عر 

وينظمه نظمًا عجيبًا ولم يبلغ الثالثة عشرة من عمره بعد.
ومن أولى القصائد التي ذاع صيته من خاللها قصيدة ميدح فيها شيخ الطريقة الشاذلية 
والتي كانت منتش���رة في َش���َعب وقتذاك. وكان من ش���دة تعلقه بالفن والعزف أن يضع األس���الك 

بجانب بعضها ويعزف عليها ليحدث نغمًا جمياًل. 
وكان يوس���ف حس���ون ف���ي طفولت���ه يواظب عل���ى األعراس الت���ي يحضرها كبار الش���عراء، 
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وخصوصًا تلك التي كان يحضرها الش���اعر أبو س���عيد احلطيني، أش���عر ش���عراء الزجل في ذلك 
الوق���ت. وف���ي أحد أعراس َش���َعب س���نة 1942، وبينما كان احلضور يتحّضرون لس���ماع الش���اعر أبو 
س���عيد احلطيني صاح الش���اعر يوس���ف حس���ون من بني احلضور، وكان ال يتجاوز الثالثة عش���رة، 

ببيت عتابا أثار إعجاب احلاضرين:

وما إن س���معه احلطيني حتى انتفض من مكانه وقّربه إليه وأجلس���ه إلى جانبه وقال: إن 
العتابا في فلس���طني بألف خير، والتفت إلى يوس���ف حس���ون وقال: تابع معي. وصار يأخذه معه 
إلى األعراس، مّما أعطى الش���اعر يوس���ف حس���ون قوة معنوية كبيرة كان بحاجة إليها، ومن ش���دة 
رواجه قال له الشاعر احلطيني مازحًا: رّكبناك على احلمار مّديت إيدك على اخلرج، وأردف قائاًل 
وبإعجاب: اش���هدوا بش���اعرية هذا الطفل، وأحّس يوسف حسون مبكانته بني الشعراء مّما حدا به 

أن يستعير )قمباز( جّده، وذاعت شهرته على مستوى الوطن. 
الوجود الصهيوني في فلسطني كان أكثر ما يثير حمية وغيرة هذا الشاعر املرهف احلس، 
فش���ارك الش���اعر بالقتال مع حامية َشَعب والذود عنها خالل نكبة 1948، وكان خلروجه من َشَعب  
التي أحبها وبنى فيها أجمل أيام طفولته وش���بابه ش���ديد األثر عليه مّما دفعه ألن ينظم قصيدة 
م���ن أجم���ل القصائ���د الت���ي وصفت النكب���ة وتأثيره���ا على أهل فلس���طني وهي قصيدة )مرس���ال 

فلسطني( التي بني أيدينا..
بعد النكبة درس املوس���يقى في الكونس���رفاتوار الوطني اللبناني. وأثناء وجوده في بعلبك 
أصبح أبو العالء واحدًا من أهم املراجع الثقاة في الش���عر الش���عبي وخاصة العتابا، فكان يزاجل 
الش���عراء اللبناني���ني الذي���ن كانت تربطه به���م عالقة قوي���ة، وكان يكتب في بعلب���ك مبجلة )بنت 

العرزال( ملؤسسها حسني سلمان)13(.
نشر يوسف حسون قصائد في مجلة )بنت لبنان( سنة 1949، ومجلة )الثأر( الفلسطينية 
س���نة 1952. ف���ي الع���ام 1955 كتب قصيدة )نش���يد فلس���طني(، وقدم عدة برامج إذاعي���ة عبر إذاعة 
ص���وت فلس���طني من القاه���رة أوائل الس���تينات منها )فالحني بلدن���ا( في 65 حلق���ة و)أبو عودة(. 

و)فالحني بلدنا( كانت تدور حول موضوع وطني بطريقة متثيلية. 
ذهب أبو العالء إلى مصر ونال شهادته من هناك، ولكن عند عودته رفضت األنروا توظيفه 

لغياب )الواسطة(، وكان مدير التعليم من عائلة فرح فكتب يوسف حسون قصيدة قال فيها:   

)البع���د( بعي���دو  يبع���د  م���ا  جه���د   حبيب���ي 
 نغ���م ل���و كل م���ا عجبن���ي بعي���دو )اإلع���ادة(
)العي���د( بعي���دو  الزمل���و  كان  إن   وضحي���ة 
واله���داب عين���و  ألج���ل  الضحي���ة  أن���ا 

ف���رح فيهم���ا  يوّل���ى  أن  قض���وا  م���ا 
ويح الوكالة بئس الرأي ما اقترحوا

جن���وا على العلم والتعليم واجترحوا
م���ا أنصفوا العل���م ب���ل زادوا مصائبه
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وأخذ القصيدة إلى دياب الفاهوم وهّددهم بالنشر، وعلى إثرها وظفوه مع شقيق زوجته. 
وكان أبو العالء متفانيًا في التدريس حتى أنه كان يجلب الطالب في الليل ويضيء لهم اللوكس، 
ليعطيه���م ال���دروس ويعلمه���م بعض���ًا م���ن حب فلس���طني وعش���ق املعرف���ة. وأصبح مديرًا ملدرس���ة 

القادسية في الرشيدية ثم مدير مدرسة املجدل في تل الزعتر ومن ثم انتقل إلى الدامور.
في العام 1976 بدأ أبو عالء يقدم برنامجًا إذاعيًا في إذاعة »صوت فلسطني.. صوت الثورة 
الفلس���طينية« ه���و األش���هر في تاريخ الثورة الفلس���طينية )غّنى احلادي( ف���ي 104 حلقات إلى أن 

وافته املنية. وقد اشُتهر مطلع هذا البرنامج الذي يقول فيه:

وكذلك اشتهر أبو العالء ب� »يا حاللي يا مالي« والتي فيها:

 ول���م يك���ن من خالل هذه البرامج فنانًا عاديًا بل كان حاماًل لهّم سياس���ي، وكّرس برامجه 
خلدمة القضية، وكان يس���تعرض بعض األحداث واملواقف ش���عرًا، كما في القصيدة الش���هيرة عن 
غولدا مائير، التي ُأشيع أنها كانت تقول إنها تشعر بالنار تشتعل فيها كلما ولد طفل فلسطيني، 

وتتمنى أن ترفس كل امرأة فلسطينية حامل على بطنها إلسقاط جنينها:

أنش���د »احلس���ون« الش���روقي والعتابا وامليجانا ولم تِغب األرض ع���ن كل قصائده. لم ينَس 
أب���و الع���الء املعتقلني واملعتقالت في الس���جون اإلس���رائيلية وكان يذكر أس���ماء بعضهم في أغانيه 
الش���عرية، وكذلك غن���ى للمقاتلني وتغّنى بالبندقية، خّلد في ش���عره معركة الكرامة ويوم األرض 
ومجزرة دير ياسني وتل الزعتر وجنوب لبنان، لقد كان مؤرخًا صادقًا لعمليات الثورة الفلسطينية، 
وانتقد كامب ديفيد بأسلوبه الساخر. وكان أبو العالء يشارك في العديد من املهرجانات العاملية 
كمهرج���ان برل���ني في العام 1977 والذي حظي فيه الش���اعر باحتفاء قل نظي���ره، ومهرجان قطر، 
وقّدم أبو العالء في مهرجان رام الله )قبل العام 1967( أوبريت وطنية. وكان الشاعر لشدة حماسه 
الوطني يقيم العديد من املهرجانات لصالح الثورة الفلس���طينية، ومن تلك املهرجانات مهرجان 
ف���ي اجلامع���ة العربية ش���ارك فيه املطرب اللبناني نصري ش���مس الدين واملطربة س���ميرة توفيق. 

احل���ادي غناه���ا  بي���وت 
بعن���ادي وأق���در  أف���وت 
وال���وادي ال���وادي  وب���ني 
والدي وتلق���ى  بتلقان���ي 

غنى احل���ادي وقال بيوت
س���دوا ال���درب منني أفوت
ف���وق الت���ل وحت���ت الت���ل
م���ني تس���أل عن���ا بتن���دل

جين���ا عل���ى اس�����م الفدا
بش���مالنا غص���ن الّزت���ون

نعطي اجلم�اهير اليقني
باليمي�����ن البن���دقي���ة 

بتعنيه�������ا عن�������ا  كلم�������ة 
فيه������ا بتش�������ّعل  ن��������ارو 

مائي���ر قال���ت  م���رة  ف���ي 
كل م���ا يخلق طفل صغير
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وغنى شمس الدين له:

وغنت سميرة توفيق للشاعر:

تعام���ل الش���اعر م���ع العدي���د من امللحن���ني منهم: صبح���ي أبو لغ���د، عفيف رض���وان، زكي 
ناصي���ف. ومن الفنانني الذين تعامل معهم: نصري ش���مس الدين، س���ميرة توفي���ق، فايزة أحمد، 
سعاد هاشم، سمير يزبك، فهد باّلن، غازي الشرقاوي. كما كان مرجعًا ومراجعًا لغويًا للعديد من 

الشعراء أبرزهم الشاعر الفلسطيني معني بسيسو. 
وف���ي 1979/10/24 توق���ف قل���ب الش���اعر عن ال���كالم، وفي الي���وم التالي خرج���ت جماهير 
الش���عبني الفلس���طيني واللبناني توّدع الشاعر الثائر يوسف حسون )أبو العالء( في موكب مهيب 
انطلق من أمام مس���جد اجلامعة العربية ليوارى الثرى في مقبرة ش���هداء فلس���طني. وقد أعلنت 
األن���روا واملؤسس���ات الفلس���طينية إضرابًا عامًا حدادًا على روحه. ومّما يؤس���ف ل���ه أن العديد من 

مغّني اليوم ينسبون ألنفسهم العديد من األبيات التي أبدعتها عبقرية أبو العالء.

مرسال فلسطني
 )قصيدة شروقي(

يا طير يا طاير على فلسطني
س���لم عليه���ا وقله���ا جاي���ني

بّكي������ر صبحه��������ا ومس��������ّيها
جاي��������ني نح���������ّرر أراضيه������ا

رجال��������ي ي���������ا  غال���������يحّررون���������ي  ب��ك�����ل  وافتدون���������ي 

مرس���ال يا ممتطي ش���مالل كالسرحان
ح���ّث املطي���ة وس���ير برفق���ة الرحم���ان
وخذ هالرس���الة وفيها من الدما عنوان
ومضمونه���ا منتهى النكب���ات واألحزان

األردن
اقصْد س���ليل النبي »الهاش���مي« بعمان
ي���ا صاح���ب التاج هي���ك األمل م���ا كان
ِيْخ���وي عليها الدوي���ري وحولها عقبان
فلس���طني مهد املس���يح ومعرج العدنان
واحلرم���ان والتش���ريد  والب���رد  اجل���وع 

تس���بق نس���يم الش���مالي ح���ني ترخيها
وف���ي أقرب الس���بل يا مرس���ال مّش���يها
ودم���ع احلزان���ى مط���ّرز ع���ا حواش���يها
وّديه���ا الع���رب  وملل���وك  به���ا  أس���رع 

وقلل���و عل���ى لس���ان قاصيه���ا ودانيه���ا
تراعيه���ا وعيون���ك  فلس���طني  تفن���ى 
حّديه���ا واآلس���اد  الذي���ب  وينوش���ها 
أهاليه���ا حال���ة  عل���ى  تبك���ي  َعّم���ال 
وأم���راض ع���ْم يعج���ز الدكتور يش���فيه
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حيف���ا وياف���ا وصفد والناصرة وبيس���ان
صارت أس���يرة وفيه���ا حتكم���وا العدوان
يا حيف يا حيف يا حس���رة ويا خس���ران

مصر
مرس���ال من بع���د هذا اجله���ر واإلعالن
إذه���ب »لف���اروق« راعي مصر والس���ودان
وقل���وا أي���ا م���ن بذك���رك س���ارت الركبان
أطفالن���ا ْتذّبح���ت بالس���يخ كاخلرف���ان
ك���م مرضع���ة طفله���ا ق���ّدام منه���ا عيان
وك���م م���ن حبال���ى عليها حّوم���ت غربان
الطغي���ان مذب���ح  ع���ا  تقّتل���ت  وش���يوخ 
ي���ا حامي الني���ل عنا ما الس���بب غفالن

جّدك »محمد علي« بيصيح باألكفان 

العراق
اآلن س���ير  بغ���داد  حم���ى  ال  مرس���النا 
كان م���ا  وعّرف���و  الوص���ي  س���مّو  وخّب���ر 
إش���كي الذي صار بالرملة م���ن النكران
و»طيرة« الشهيرة »وترشيحا« غدوا قيعان
واشكي انسحاب »اجلليل« وتلكم البلدان
مرس���ال ق���ل للوص���ي وال تك���ن خجالن
ما كان شعب العراق فيما مضى كسالن
بغ���داد بغ���داد وي���ن رجالك الش���جعان؟
واشكي لفيصل وغازي في حمى رضوان

احلجاز
مرس���ال زور احلج���از وح���ّرض الفتي���ان
ون���ادي الس���عودي وقللو يا رفيع الش���ان
وّلعته���ا ومن���ت عنه���ا لي���ش يا س���لطان
و»صخ���رة« نبي���ك ته���دد َبنو الش���يطان
البت���رول ح���ق امتي���ازو س���يفك الرن���ان

أس���اميها أحص���ي  ال  وبل���دان  اوع���كا 
أعاليه���ا ف���ي  رّف���ت  صهي���ون  وراي���ات 
أمانيه���ا خيب���ة  وي���ا  لألس���افة  ي���ا 

وافيه���ا اخلي���ر  أم  مص���ر  عل���ى  ع���ّرج 
وابكيه���ا للف���اروق  فلس���طني  وانع���ي 
الدي���ن حاويه���ا ب���الدك عل���وم  وأزه���ر 
وس���الت دماه���م عل���ى البي���داء ترويها
ترّجيه���ا يرع���وا  ل���م  للم���وت  أردوه 
ُيواريه���ا م���ا  ب���ل ال  ال خب���ر ال س���تر؛ 
يدريه���ا الل���ه  ف���إن  الفضائ���ح  أم���ا 
توفيه���ا مواعي���د  من���ك  معه���ود 
فلس���طني حّدك وكيف اخلصم يؤذيها

وراع���ي نواصيه���ا ن���ادي عل���ى ملكه���ا 
ال ب���ّد هام���و ِله���ول اخلط���ب يحنيه���ا
محاذيه���ا والل���ي  حس���رتي  ي���ا  والل���د 
و»لوِب���ه« الش���هيدة رياح الظل���م تذريها
وحال���ة بلدنا »َش���َعب« واللي جرى فيها
أج���دادك الصي���د فعلك م���ا بيرضيها
مال���و عيون���و ع���ن فلس���طني ِمْغضيه���ا
م���ن غفل���ة القل���ب ي���ا مرس���ال وّعيه���ا
ثانيه���ا واملأم���ون  له���ارون  واش���كي 

وج���وز »املدين���ة« وجتّول ف���ي ضواحيها
ن���ار طّفيه���ا ص���ارت فلس���طني ش���علة 
ترميه���ا بالوي���الت  صهي���ون  وخلي���ت 
مبانيه���ا م���ن  ته���ّدم  القناب���ل  ْب���َزّت 
تداريه���ا وال  األع���ادي  بوج���ه  ِس���ّلوا 
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ويغني���ك م���والك م���ن أم���وال ملري���كان
واجنال���ك الغ���ّر حول���ك كله���م فرس���ان
وان كان م���ا جيتنا في احل���ال باألعوان

اليمن
مرس���ال خ���ود الرس���الة لليم���ن تبي���ان
وقلل���و فلس���طني صف���ى ش���عبها تلفان
ك���م م���ن يتام���ى أصابتها ي���د احلدثان
ال لب���س ال أكل مث���ل الناس والنعس���ان
والل���ي ْبعيون���و رم���د بيصي���ح والعي���ان
ي���ا مل���ك أحمد س���كوتك حّي���ر األذهان
س���تني ملي���ون عن���دك ذه���ب باخل���زان
ف���ي ج���زء منه���ا علين���ا ال تك���ن َبْخالن

الشام
مرس���ال للش���ام ع���ود وف���وت عالدي���وان
وقلل���و أي���ا ذا الفخام���ة ِفْعلك���م م���ا بان
ف���ي اجل���و طارت هب���اء ومالها حس���بان
ويا زعيم بدنا جيوش منظمة من ش���ان
فلسطني من س���وريا قطعة وإذا بتنهان

لبنان
مرسالنا نادي »بش���ارة« في حمى لبنان
يا ش���يخ جيش���ك تركها وزاد بالنس���يان
وان كان عن���دك ع���ذر ب���نّي لن���ا بره���ان
إخ���وان كلن���ا  نحن���ا  لبن���ان  لبن���ان 
نحنا منأسف على »رياض الصلح«  من كان
وبعدين ظهر النش���يط وب���نّي العجزان
العرب���ان أم���ة  ي���ا  أبناءه���ا  فلس���طني 
ما بيس���معوا غي���ر كلمة »هيه ي���ا ُخّوان
ي���ا ق���وم مع���روف من ب���اع الب���الد وخان
سرس���ق يبيع األراضي ويقبض األثمان

واللي َنَش���ا الناس، يطعمها ويس���قيها
ني���ران تصليه���ا ابع���ث به���م والع���دى 
ما ع���اد نرض���ى الكعبة تك���ون حاميها

للش���يخ »أحمد« أب���و اإلمي���ان إعطيها
يقاس���يها آالم���و  عري���ان  جيع���ان 
طاويه���ا واإلّم���ات  امل���وت  آباءه���ا 
يغفيه���ا عوينات���و  يأم���ن  ع���اد  م���ا 
بش���كي ْوجاع���و وه���ات الل���ي يداويه���ا
بالويه���ا م���ن  وخف���ف  أغثن���ا  هي���ا 
مال���ك ورثت���و ع���ن املرح���وم محييه���ا
باقيه���ا احلم���د  وأم���ا  يفن���ى  امل���اِل 

نادي الرئاس���ة »ش���كري« ال���كان واليها
أي���ن اخلطاب���ات هلل���ي كن���ت تلقيه���ا
ي���ا ريت ما كن���ت يا »ش���كري« بتحكيها
بواديه���ا وحت���رر  فلس���طني  تنق���ذ 
وأهاليه���ا لس���وريا  اإلهان���ة  معن���ى 

وجّنيه���ا خّلصه���ا  فلس���طني  قلل���و 
وحدوده���ا ظ���ل محجم ع���ن تخطيها
ويب���ّرر مس���اعيها الن���اس  إل���ى  يقن���ع 
ال ف���رق م���ا بني مس���لمها ومس���يحيها
قاريه���ا نف���س  حتي���ي  بيان���ات  يلق���ي 
وعرَف���ْت فلس���طني مبغضه���ا وهاويه���ا
منخفيه���ا م���ا  ش���تى  إهان���ات  الق���وا 
يش���تريها« ل���ْل  األراض���ي  بايع���ني  ي���ا 
ال تاخذوا اللي مطي���ع بذنب عاصيها
فيه���ا ننته���م  ونحن���ا  مثل���و  وكتي���ر 
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القادة العرب
ي���ا ق���ادة الع���رب ي���ا س���ادات ي���ا أعي���ان
أما السياس���ة تياس���ة وضحك عاألذقان
الثعب���ان م���ن  أمك���ر  بريطاني���ا  ودول���ة 
التيج���ان ذوي  ي���ا  عليك���م  كّل���و  الل���وم 
لس���ان بف���رد  وِصحن���ا  طلبن���ا  نحن���ا 
الس���كان أيه���ا  اطمئن���وا  لن���ا  قلت���م 
عدن���ا انتظرن���ا وبقين���ا نرق���ب املي���زان
ِوْف بالن���ا ملوك س���بعة عندن���ا يا فالن
ما جال بْافكارنا »ش���رتوك« أو »ويزمان«
وان كان ضغط السياس���ة حجة الغلبان
مل���ا بيرض���ى املس���تر »بيف���ن« و»ترومان«
م���ن بعد ما تهدمت عاروس���نا احليطان
وم���ن بعدم���ا يس���يل دم والدن���ا طوف���ان
وم���ن بعدما يصي���ر ثالث رباعن���ا بليان
والق���رآن لل���ه  الع���رب  مل���وك  نش���كي 
نش���كي حي���اة اله���وان وفرق���ة األوط���ان
واللي بياكل على جسمو عصي وقضبان

هذي فلس���طني بده���ا جيوش حتميها
دواهيه���ا م���ن  وخاف���وا  تتبعوه���ا  ال 
ِتَلّويه���ا س���اعة  نابه���ا  ف���ي  وامل���وت 
أبريه���ا ال  ونفس���ي  اعتق���ادي  ه���ذا 
ونقويه���ا فلس���طني  نس���لح  حت���ى 
نحن���ا فلس���طني عن���ا جي���وش تكفيها
مننيه���ا معونتك���م  ف���ي  ونفوس���نا 
تفنيه���ا صهي���ون  بن���ي  ث���ارت  ان���كان 
يرب���ح عل���ى ملوكن���ا الس���بعة ويرديه���ا
ظل���ي دموع���ك أي���ا فلس���طني صبيه���ا
تش���وفيها فعايلن���ا  عيِن���ك  إم  ف���ي 
وم���ن بعدم���ا رواحن���ا وصل���ت تراقيها
ويهريه���ا يقتله���ا  اجل���وع  وأكبادن���ا 
بواقيه���ا تنق���ذ  الع���رب  مل���وك  بده���ا 
وللهاش���مي وصاحب اإلجنيل نشكيها
يراعيه���ا الل���ي  وم���ني  أليم���ة  ش���كوى 
م���ا ه���و ش���بيه ال���ذي بالع���د يحصيها

عودة املرسال
راح الرس���ول ورج���ع قلل���ي إِن���ْت غلطان
القيته���م كل منه���م بالذه���ب طمع���ان
وح���ب الزعام���ة مرضهم ضّي���ع اإلميان

تخمني ضاع الضمي���ر احلي والوجدان 
ج���ار الزم���ان وعلين���ا س���ادت العب���دان
ي���ا ري���ت عش���نا بأم���ة عم���ر أو عثم���ان

رهان على الشعوب
���ول بامليدان ُ مرس���ال نادي الش���عوب جْتْ
ه���ذي مل���وك العرب ما ف���ي عليها ْركان
وخت���ام قول���ي حتي���ة خالص���ة وش���كران

انخيه���ا وقل���ت  للمل���وك  أرس���لتني 
ونكبة فلس���طني ف���ي صهيون ناس���يها
ومباديه���ا عروبتن���ا  وضاع���ت  فيه���م 
وتبع���وا الزعام���ة وم���ا فهم���وا معانيها
يجازيه���ا الل���ه  الش���قا  ليال���ي  س���ودا 
بانيه���ا الصّدي���ق  أو  حي���در  كان  أو 

تدعيه���ا للح���رب  نخ���ا  بقي���ة  بلك���ي 
واألجنب���ي مس���يطر عليه���ا وطاغيه���ا
ال كل ُمْخل���ص ب���الد الع���رب يفديه���ا

�صخ�صيات من �َصَعب
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الشيخ محمود 
ماض مجهول ومستقبل مفقود

لم يكن الش���يخ محمود ش���خصًا على قدر من القيمة في القرية بقدر ما كان مش���ردًا بدون 
مأوى، ولكن ش���خصيته التي أش���به ما تكون بش���خصيات الروايات العاملية جعلتنا نضعه في هذا 
الفصل، وفي تناقضات ومواصفات الش���يخ محمود ما يكفي لبناء ش���خصية درامية ملتبسة، تشّد 
الق���ارئ إليه���ا، ب���ل وفيها ما يغري كل أديب وكات���ب أن يبني في مخيلته أح���داث حياة هذا الرجل 

الغامض الواضح في آٍن واحد.
لذلك كان عنوان هذا الفصل »ش���خصيات من َش���َعب«، ولم نس���ّمه »أبطال من َشَعب« أو غيره 
مث���اًل.. والش���خصية حتم���ل كل معانيه���ا بحلوها ومّره���ا، بخيرها وش���ّرها، بجالئه���ا وغموضها، 
بش���جاعتها وجبنه���ا، بإقدامها وتخاذلها.. وهذه الش���خصية لفتت نظري منذ عش���رات الس���نني، 

حني كان األهل يتحدثون عنه بشفافية وحنني. 
يستطيع الناظر إلى الشيخ محمود )وهو لم يكن شيخًا( أن يدرك مقدار املعاناة والتجربة 
واملرارة التي مر بها هذا الرجل املس���كني. لم يكن يتكلم عن نفس���ه، لم يعرف له أهل البلد أصاًل، 
غير أن املرجح أنه تركي، نس���ج أهل البلد حوله احلكايات، وهذا ش���أن الشخصيات الغامضة التي 
ينس���ج الناس حولها األس���اطير. لم يكن عظيمًا لتنس���ج حوله األس���اطير، ولكنه كان يحمل في 
طي���ات جس���مه املنه���ك تاريخًا من الع���ذاب، يكفي ألن ينس���ج احمليطون به أش���كال وألوان العذاب 

والتشرد.
ع���اش الش���يخ محم���ود في قرية س���خنني حوالي عش���ر س���نوات، حيث كان ميش���ي واحلديد 
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برجليه، لذلك قيل إنه رمبا كان أحد السجناء الفارين من وجه سلطة ما، أو اعتقال ما، أو سجن 
م���ا.. ويق���ال إن ه���ذا احلديد في رجليه من أيام األتراك، أو أن���ه اعُتقل في إحدى احلروب وفّر من 

االعتقال.. كثيرة هي القصص التي نسجت ملجرد وجود احلديد في رجليه.
جاء إلى َش���َعب حوالي العام 1944، وتعاون عليه عدد من الش���باب وأجبروه على فك القيود 
م���ن رجلي���ه، حيث كس���روها غصبًا عن���ه، ورغم مقاومته وفزعه الش���ديد من ه���ذه العملية، كأنهم 
يقتطع���ون قطع���ة م���ن حلمه، وما لب���ث أن ظهر أثر ه���ذا احلديد في خطواته الت���ي بقيت ضيقة 

- رغم طوله الفارع -  وال تزيد عما كانت عليه قبل فك احلديد.
ف���ي َش���َعب عاش مع حس���ني س���عيد وزوجت���ه، وهما زوجان لم يك���ن لديهم���ا أوالد، كان يبيت 
عندهما، ويّدخر ماله لديهما، وبقي يّدخر عندهما رغم انتقاله للسكن فيما بعد إلى بيت صالح 
محمد حسني )أبو إبراهيم(، وكان مغرمًا بالقهوة املرة والسيجارة، إال أنه كان يهرب إذا حاول أي 
شخص أن يعرض عليه احلّمام وقص األظافر.. األمر الذي يوحي بأنه لم يكن نظيفًا، إال أن كل 
هذه الظواهر كانت – في الغالب - بسبب أحداث سابقة وليست مسألة نظافة أو أي شيء آخر..

وكان الش���يخ محمود ينطق في الليل كالمًا غير مفهوم فيما يش���به الكابوس أو املنام املزعج، 
ويرطن بكلمة مفككة )َت َر َس(، وبقيت عناصر الُعَقد التي عاشها مبهمة، وكان لسانه ثقياًل فيه 

لكنة غير عربية، وكان قليل الكالم، غير أن وجهه كان مليئًا بالعبر.
وكما جاء إلى القرية بال ماض، غادرها بال مس���تقبل، لم يعرف عنه أهل البلد ش���يئًا، إال أن 
البعض أخبر أنه رآه مقتواًل برصاص العدو، الذي رمبا لم يفهم عليه ما يريد أو أنه استكثر عليه 

احلياة بتلك األرض املباركة.
هذا هو الشيخ محمود، وهذه قصته.. احلقيقية!

�صخ�صيات من �َصَعب
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أحمد احللبي
)الطبيب املزعوم(

ليس لدينا الكثير عن هذا الرجل املبهم، جاء إلى َش���َعب وس���كن في أولها )من جهة الغرب( 
وفي أحد أعلى بيوتها املشرفة على القرية)!(، في منزل خليل الشيخ خليل في »كرم املقرة«. 

وق���د قي���ل إن���ه طبيب، وكان ي���داوي أهل البل���د، ولكنه كثي���رًا ما كان يتع���رض لإلحراج عند 
س���ؤاله ع���ن ماضي���ه، وعن علمه، وكان يبدو في كالمه الكذب والش���ك، وس���أله ذات مرة طبيب في 
الِبعنة من آل اخلازن من أي الكليات الطبية تخرجت؟ فتهرب من اإلجابة، وذات مرة أعطى إبرة 
بنس���لني بالوريد ألحد املرضى، وكاد يتس���بب مبقتله، وهكذا كان األمر بالنسبة للعالج الذي كان 

يقوم به.
قيل عنه )يا دوب كان ممرض(، س���كن في منزل بطرف البلد، بعيدًا عن أعني الناس، وبقي 
مجه���واًل بالنس���بة للكثيري���ن منهم، إل���ى أن حدثت النكب���ة. وال يذكر أحد أي���ن كان أثناء معارك 

حامية َشَعب مع العدو.
بعد س���نوات من النكبة، نقل أحد زوار البلد من الش���تات، أنه رأى )الدكتور!( أحمد احللبي 
في مدينة عكا بعد س���قوطها بس���نوات، وأنه ضابط في االستخبارات الصهيونية، كان من اليهود 
العرب الذين قدموا إلى فلسطني خلدمة املشروع الصهيوني، وكان يتكلم العربية جيدًا فتم زرعه 

في القرية.)14(
   

*  *  *     
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)1( محم���د عم���ر حمادة، أعالم فلس���طني من )القرن األول حتى اخلامس عش���ر هجري، من القرن الس���ابع 
حتى العشرين ميالدي(، دار قتيبة، دمشق، 1985، اجلزء األول، ص49-47.

)2( يحتاج هذا األمر إلى تدقيق، هل اعتقل وعمره 16عامًا، وقبل انطالقة ثورة القسام.
)3( يؤثر الكاتب احلديث بصيغة املفرد، واملنطق أن احلامية التي يترأسها أبو إسعاف هي التي قتلت، وليس 

أبو إسعاف وحده.
)4( حيث حتضر أهل َشَعب لقطاف املوسم، ولكن عملية التهجير بدأت ليلتها.

.www.sabiroon.org 5( من موقع صابرون على اإلنترنت(
)6( جنيب األحمد: فلسطني تاريخًا ونضااًل، دار اجلليل للنشر-عمان، الطبعة األولى، آذار 1985، ص 510.

)7( في يوم األربعاء 25-12-2002 في منزله في احلازمية في لبنان.
)8( غس���ان كنفان���ي: مجموعة القصص القصيرة )عالم ليس لن���ا(، الطبعة الرابعة عام 1984، صفحة 151.. 

كتب القصة في بيروت 1965 كما يشير في تذييله لها.
)9( محمود عبد الله كّلم: ناجي العلي كامل التراب الفلسطيني، بيروت، الطبعة األولى، مكتبة بيسان، ص 24.

)10( محمود عبد الله كّلم: ناجي العلي كامل التراب الفلسطيني، بيروت، الطبعة األولى، مكتبة بيسان، ص 76.
)11( من كتيب صدر عن فعاليات حفل التأبني ورسائل التعزية وجلنة التأبني التي ضمت نوابًا في الكنيست 

ورؤساء عدد من بلديات اجلليل احملتل وشخصيات أخرى. صورة الكتيب موجودة لدينا.
)12( من وثائق أرشيف بهاء يوسف حسون في حوار معه في منزله قرب اجلامعة العربية – نيسان 2005.

)13( جريدة الس���فير - األحد 1980/10/26 – محمد فرحات – مقال »عن ش���اعر العتابا يوسف حسون: قدر 
أن يقف بعض الكالم قبل وهج الظاهرة«.

)14( تبقى الرواية على ذمة الراوي..

املنا�صبات واالأعياد
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الفصل السادس
املناسبات واألعياد

العرس في القرية
ال يختلف العرس في قرية َشَعب عن األعراس في باقي القرى الفلسطينية في قضاء عكا، 
لذلك فإنه لن يكون مثيرًا ملن قرأ عن العرس الفلسطيني في هذا القضاء أن يقرأ عن العرس في 

َشَعب، ولكن هناك اختالفًا يهّم أهل القرية أنفسهم له عالقة باختالف املكان واألشخاص. 
وق���د آث���رت -رغ���م تش���ابه الكتب- أن آخ���ذ ما يجري ف���ي العرس على لس���ان كبار الس���ن في 
البل���د، ولي���س م���ن الكتب، وذلك للحف���اظ على خصوصية امل���كان والزمان واألش���خاص، وكذلك 
الستنباش وإبراز الفروق في َشَعب، ليشعر »أهل البلد« بخصوصية كتاب بلدهم، وهذا من أهداف 
الكتاب، وإال ما كان هناك حاجة للكتابة عن بلد بعينها. وكثيرة هي الكتب التي كتبت عن العرس 
الفلس���طيني، وأعت���رف أن التال���ي ل���ن يكون موس���وعيًا، )وال أري���ده كذلك؛ ولو كن���ت أردته كذلك 
جلمعت من الكتب ما ال حتويه ذاكرة إنس���ان(. ولكني أردت أن ميش���ي القارئ في عرس في َش���َعب 
مع من كانوا يش���اركون في العرس، ال أن يقرأ عن أعراس ال عالقة له بها. وعندما تقرأ –عزيزي 

القارئ- األسماء ستدرك ما أقول.

1- فيما يخص العروس)1( 
س- لنتكلم في البداية عن العروس، والعادات التي ترافق زفافها..

املنا�صبات واالأعياد
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ج- قبل العرس تسهر البنت في بيت أهلها، وحتضر رفيقاتها ويغّنني لها أغاني خاصة، مثل: 
رفّيقتي رفّيقة الدالِل..

ثم يعزمونها إلى بيت خالها، ويغنون لها أكثر من أغنية، ويحّنونها في بيت خالها بالذات.. 
وإن لم يكن عندها خال، ميكن أن يستعاض عنه ببيت صديقة لها أو أختها أو خالتها مثاًل.

س- ملاذا يختارون منزل اخلال وليس العم مثاًل؟
ج- ال أح���د أول���ى من خالها إذا كان موجودًا.. وفي اليوم التالي، تتم الصمدة في بيت خالها 

أيضًا، حتى املساء..

س- هل من عالقة لتحّريها )أي عدم ســـماح قريب لها بزواجها من غيره( باختيار منزل 
اخلال أو العم؟

ج- ال���ذي يتحّراه���ا ه���و ابن عمها، وإذا تع���ارض التحّري بني ابن العم واب���ن اخلال، فإن ابن 
العم هو األحق.

س- يعني خالها يحق له أن يعزمها عنده فقط؟
ج- يعزمه���ا عن���ده بليلة احلّنة. ويصمدونها كل النهار التالي في منزله. وفي الس���هرة تكون 
هي فقط من دون أهلها، ولكنها »س���هرة نس���وان«، وليس فقط رفيقاتها، فمن تريد من النس���وة أن 

تغني لها ميكنها ذلك، ويسمون هذا الغناء »الترويد«، وليس األغاني. مثل:

ويعّدون عليها مقاطع عديدة أخرى. ويغّنون أيضًا أغنية )رفّيقتي(، ومنها:

وأغنية )مساة اخلير(، ومنها:

فالن���ة ي���ا  رويدتن���ا  ي���ا 
تضل���ي بحارتنا يا فالنة

ِه���ي ي���ا  رويدتن���ا  ي���ا 
تضل���ي بحارتن���ا ي���ا ِهي

ال���دالِل رفّيقت���ي  رفّيقت���ي 
ال���دالِل رفّيقت���ي  رفّيقت���ي 
عزموه���������ا ومل��������ا  رفّي����قت�������ي 
قبال���ي ع���ن  حّي���د  للب���در  تق���ول 

مس���اة )مس���اء( اخلي���ر يا ف���ول املقمع
مس���اة )مس���اء( اخلي���ر يا ف���ول املقمع
واخل����������د  الي�����ق���������ة  والك��ح�����������ل 
يلم��������ع واخل���د  يلمعوالكح���ل اليق���ة 
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س- ما العبرة في كلمة »فول املقمع«؟
ج- كان مش���هورًا »ص���ف احلك���ي« كيفما اتفق، ولكن الفول يكون مرتبًا نظيفًا بدون »ش���روش 
أو قش���ور« بع���د تقميع���ه. وه���و ن���وع من الغ���زل ف���ي املناط���ق الزراعية.)قيم���ة جمالية ف���ي البيئة 

الزراعية(.

س- ومتى يأتي العريس؟
ج- يأت���ي أه���ل العريس إل���ى دار خال العروس ليأخذوها، عندها يغّن���ون ألهل العروس، على 

حلن )األويها(:

وهذه األغاني تعتبر تكرميًا للعروس حتى تقوم وتذهب معهم، ومنها:
 

أب���������وك دار  َع  خيلن�������ا  َلَف��������ْت 
أب���������وك دار  َع  خيلن��������ا  لف�������ت 
عط��������وك أهل���ك  ت�������ا  أي�������ام  تس��������ع 
عط���وك أهل���ك  ت���ا  أي���ام  تس���ع 
تس���ع أيام ت���ا صبوا القهي���وي )القهوة(
الكراس���ي صّف���وا  ت���ا  أي���ام  تس���ع 

.. )وهكذا(

َتَناس���بهم ااِلْج���واد  أدّور عل���ى  ظلي���ت 
حت���ى رماني اله���وى عل���ى مصاطبهم
وأنا ْان جابولي عش���رة جمال حتّملهم
خمس���ة قرنفل وخمس���ة من قهيوتهم

قوم���ي مع���ي ي���ا بن���ت الك���رام قوم���ي
ملون���ي زه���ر  ي���ا  ْمبرمك���ة  زعف���رة  ي���ا 
ول����ْ ميمت���ك إطلع���ي وخلالت���ك كوني
كان���وِن بش���هر  فّتح���ت  وردة  ي���ا 

س���ند وراك���ي  معاي���ي  وقوم���ي 
بل���د بتعّم���ر  حمول���ة  وراك���ي 
وراك���ي أبو فالن وُس���ِرْبُته )مجموعته(
وم���ا أحلى دّيات���ه )يديه( لع���ّد الذهب
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ويخاطبون خال العروس وأهلها بالتالي:

 
ويعزمون العروس إلى دار خالها فتقوم معهم، عندها يغنون خلالها، ومما يقولونه:

والقم���ح ف���ي بالدنا له عدة أس���ماء: قمح قصري، قم���ح زّريعة، قمح نورس���ي، وهي عدة انواع 
مبوسم واحد.

وعند خالها تكون ليلة احلنة، فيحنونها ويغنون لها:
  

وتن���ام الع���روس بع���د ليلة احلّنة عند خالها، وعن���د الصباح يحممونه���ا ويبرزونها )يزينوها 
بزينة العروس( ويصمدونها في بيت خالها.

مدة؟ س- أال يغنون لها أغاني خاصة باحلمام والَبرزة والصَّ
ج- نعم، في بيت خالها، يغنون لها أغاني احلمام، ومنها:

يا ب���ّي فالن وعز الرم���ح بني إيديك
إحن���ا نس���ايبك واحن���ا التزمنا ليك
غ�رب�لن���������ا.. ردت  وإن 

قص���������ري ق���م�������ح  آي��ي���ه��������ا 
قاي�����������س ش���������عي���ر  وآي���ي���ه��������ا 
ف���الن أب���و  ي���ا  يس��������ّلمك  آي��يه�������ا 
العراي�������س ع��������ّزام  ي�������ا  ييه���������ا 

يحّنوُن���و إي���دو  وم���ّد  عيون���و  دّب���ل 
خص���ره رقّي���ق وباملندي���ِل لّفون���و.. 
)ويع���دون عليه���ا عدة مقاط���ع( )2(.

ميه���������ا حمِّ مح���ّم��ِِم���������ة  ي���������ا 
ت��وّجعيه�����������ا ال  بش�������وي�����ش 
ريت الع���دل )الوجع( لدّياتك )ِليدْيك(
س���ليمة )الع���روس(  حبيبت���ي  تطل���ع 
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أما البرزة، فقد كان لها أغان عديدة، منها:
 

ويع���دون عل���ى ه���ذه الالزمة ع���دة مقاطع حس���ب األلوان املوج���ودة )األصل أن تكون حس���ب 
األلوان التي تلبسها العروس(. 

وقد درجت في البلد مقاولة )حوار زجلي( بني السمراء والبيضاء عند الَبرزة.

س- ذكرت لنا األلوان، فما هي األلوان والعدة املستعملة للعرس، وكيف يتم حتضيرها؟
ج- كان���ت تس���تخدم العروس عدة أل���وان، بدلة بيضا وبدلة زهر وبدل���ة زرقاء، تبدلهم ما بني 
ليل���ة احلن���ة واخلروج إلى بيت العريس.. وقد تس���تخدم واحدة أو اثنتني أو ثالثة، حس���ب القدرة 

املادية.
كان كل أه���ل البل���د يش���ترون م���ن محل واح���د في عكا، كان���وا يقّصون القم���اش واجلهاز من 
محل كامل أحمد س���ليمان اخلطيب. كان ينزل أهل البلد فيش���ترون من عنده كل شيء في بقجة 

واحدة.)3(
هذه البقجة خاصة لهذه املناسبة، يحضرها كامل اخلطيب في محله، وتضم كل العدة من 

احلنة حتى البدلة.. وعندما يعودون إلى البلد يبدأ عمل اخلياطات.

س- وماذا كانت العروس حتضر من عكا؟
ج- كانت العروس حتضر من عكا البدلة، الطرحة، اإلكليل، احلنة، الريحة، الشمع، الكحل، 
حومرة )أحمر الشفاه(، بودرة، كرمي، دبابيس عادي وللشعر، زيت للشعر، أما الصابون فمن أهلها 
وم���ن العري���س، مناديل، حّط���ات، قمطات )كانت نس���اء البل���د تلبس القمطة ف���وق احلطة وليس 

حتتها، لم تلبس نساء البلد إيشاربات بل حطات حرير مسنسلة(.
أما الثياب اجلديدة، فيتم تطريزها في البلد، كالثياب الداخلية مثاًل، توزعها العروس على 

س���باني س���باني  ش���عرك 
رمان���ي الوس���ايد  عل���ى 
ل�َ س���ايِل اّم الش���عور )ألسألها أين تنام(
املن���اِم عل���ى  وأحلقه���ا 

ال���وادي وقّطعت���ك  األل���وان  لبس���تك 
واصطاده���ا يا عريس ل���و كنت صيادي
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رفيقاتها ليقمن بخياطتها وتطريزها، واجليل الذي سبق جيل النكبة كانوا يطّرزون مثل الثياب 
التي نراها في احلفالت التراثية، أما اجليل الذي خرج من فلسطني فلم يطرز هذا النوع.

أما البدالت الثقيلة )الثياب املهمة( فُترس���ل إلى اخلياطات، وأش���هر خياطات العرايس في 
البلد كانت زهرة الطيار )توفيت سنة 2002(. 

ول���م يك���ن في البلد خياطون للرجال، فكان الرج���ل إذا أراد أن يفّصل بدلة ينزل إلى خياط 
في عكا. أما اخلياطة الرجالية اخلفيفة فكانت الزوجات تقوم بها.

س- من ُيلّبس العروس للَبرزة؟ أمها أم زوجة خالها؟
ج- ال، كان هن���اك ام���رأة متخصص���ة بذل���ك، ففي بلدنا كانت هن���اك أم رفعت منصور )جنّية 
العب���د(، كان���ت تبرز كل بنات البلد، ولم تكن في س���نة 1948 كبيرة الس���ن، بل صبي���ة، ولكنها كانت 
ب���ة ولبق���ة ومذوق���ة، وكان ترتيبها يعجب أه���ل البلد، وقد توفيت في لبنان س���نة 1998. وكانت  مرتَّ

تساعدها زليخة احلاج أحمد، توفيت بعد النكبة بقليل.

س- وماذا عن األغاني أثناء الَبرزة؟
ج- كانوا يغّنون على وزن )آويها(، ومما كانوا يغنون:

فتقول أم العريس:

الط���ول ط���ول القن���ا والعن���ق ماي���ل ميل
واخلص���ر م���ن رّقُت���ه ه���ّد الق���وى واحليل
وي���ا صاميات الضحى ي���ا مفطرات الليل
حي���ل بقال���ي  م���ا  غزال���ي  عل���ّي  رّدوا 

غزال����������ي هالغ�����������زال  أن�����������ا 
مبال�����������ي ش�����������ريته  أن�����������ا 
����������ه منُّ الن����������اس  ب����������ال  َع  ش�����������و 
غال������������ي واّل  رخي����������ص  كان  إن 

ماُل���ه ش���و  قل���ت  ْزغّي���ر  غزال���ك  قال���وا 
صن���دوق صدره ذه���ب لو ضاع���ت قفاُله
حاُل���ه عل���ى  واصب���ر  آلخ���ُذه  والل���ه 
وأقي���م من مال أب���وي وأح���ّط على ماله
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أما الصبايا من رفيقاتها فيغّنني لها )أويها(:

س- من كان يؤلف من أهل البلد هذه األغاني التي تغنونها؟
ج- ل���م يكن هناك ش���خص واحد محدد يؤل���ف األغاني، ولكنها تأتي باالحت���كاك والتراكم. 
فمثاًل، ميكن أن تقول إحدى احلضور )آويها( جديدة، كنا نحفظها ونرددها في األعراس التالية. 
وميكن لو أحضرنا عروسًا من بلد ثانية )مثل ميعار أو البروة أو الدامون..(، كان من يأتي من تلك 
الق���رى ه���م أهل العروس وأقاربها ومن يبّيض الوجه من املغنني والدّبيكة، فيأتون بأجمل األغاني 
عنده���م، وأثن���اء العرس كنا نقول م���ا عندنا ويقولون ما عندهم، فنحف���ظ منهم ويحفظون منا، 

كذلك األمر إذا جاء أهل عريس ليأخذوا عروسًا من بلدنا. 
مث���ل املقاَول���ة التي أخبرتك عنها )بني الس���مراء والبيضاء(، كان���ت تقولها َطليبة )وهي من 

سحماتا، كانت زوجة أحمد محمد طه اخلطيب في البلد(، وقد تقاوْلُت معها، فقلت لها:

فتقول هي:
           إحنا البيض إحنا اخلوخ بعنوقوا )أعناقه(

..           

شعرك قصاقيص الذهب ِينزان )يوزن( بامليزان
الريح���ان منب���ت  وش���عرة  ش���عرة  ب���ني  م���ا 
م���ال ثقل���ك  زي���ن  ل����َ  ذه���ب  ثقل���ك  زي���ن  ل����َ 
القّب���ان ِيْرج���ح  ت����َ  ذه���ب  ثقل���ك  زي���ن  ل����َ 

صبغتيه���ن باحلن���ة  احلم���ر  أظافي���رك 
فيه���ن الش���عر  طل���ع  م���ا  البي���ض  وزن���ودك 
هاويه���ن ال���ورد  ش���به  احلم���ر  وخ���دودك 
فيه���ن يتماثل���وا  ع���ْم  الس���ود  وعيون���ك 

العّط���ار علب���ة  إحن���ا  الس���مر  إحن���ا 
ط���ار بهوان���ا  تعل���ق  ش���بٍّ  وكل 
األس���عار تنكش���ف  والعس���ل  الل���نب  وه���ات 
وحلس���ة من العسل تس���وى من اللنب قنطار
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وتقول أيضًا:

وتقول عن الطول:

وتظل النساء والرفيقات يغنني لها، إلى أن يحني وقت خروجها. وباملناسبة لم تكن املقاَولة 
تقتص���ر على القوالني، ففي كثير من األحيان، يس���تطيع دقي���ق املالحظة أن يدرك اخلالفات بني 
األقارب، كأن تكون عمة العريس على خالف مع أمه، فإن من املمكن أن يظهر اخلالف في األغاني، 
والغريب أن جميع نساء العائلة كّن يقمن بواجب الغناء للعروس، ولكن كان »كل يغني على لياله« 
في بعض األحيان، ويظهر »التزريك والتلطيش« في الغناء، كأن متدح إحداهن العروس مبا ليس 
فيها للفت النظر، أو أن تغني إحداهن البنها الذي تراه أحق من العريس بهذه العروس، وهكذا.. 

إال أن ذلك لم يكن حالة عامة، إمنا كان في حاالت خاصة وشاّذة.
وبع���د العص���ر، يأتي أه���ل العريس ألخ���ذ العروس إلى بي���ت أهلها لتودعه���م وينّقطوها، ثم 

يأخذوها إلى بيت العريس. 
في بيت خالها يغنون له:

يا ماخذ البي���ض خرخش بالذهب خرخش
املش���مش تين���ّور  البي���ض  عل���ى  واصب���ر 
خديه���ن َتيحم���ّر  البي���ض  عل���ى  واصب���ر 
عينيه���ن ب���ني  م���ن  الصب���ح  جنم���ة  طل���ت 

غّي���ه طولن���ا  وإحن���ا  الط���وال  إحن���ا 
َفّي���ه طولن���ا  بتقص���د  األم���ارة  وكل 
س���القية كلب���ة  ي���ا  للقصي���ر،  وق���ول 
االس���كافية س���وق  َع  املصاري���ن  جت���ّر 

الترحيب���ة َكّث���ر  ف���الن  ب���ّي  ي���ا 
بعي���دة ب���الد  م���ن  ضيوف���ك  إحن���ا 
لفين���ا ُدوْبن���ا  اإلم���ارة  واحن���ا 
صلين���ا للح���رم  مك���ة  ب���اب  م���ن 

ي���ا ب���ّي ف���الن ي���ا اب���ن الس���نجق العال���ي
تكت���اِل الن���اس  وكل  حيف���ا  ُرّز  ي���ا 
مباريه���ا والس���كر  ال���نب  قهوت���ك 
مجّريه���ا قبل���ك  م���ن  أب���وك  عواي���د، 
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ثم يغنون للعروس، وهي أغان مكررة من مرحلة سابقة )أي عندما يأخذونها من بيت أهلها 
إلى بيت خالها(:

وهذه األغاني تعتبر تكرميًا للعروس حتى تقوم وتذهب معهم، ومنها:

ث���م ينقطه���ا خاله���ا، ويأخذها إلى خارج البيت، ثم إلى بيت أهله���ا. وعند الوصول إلى بيت 
أهلها تبدأ األغاني لها وألهلها:

وعند خروجها يغنون وراءها:

قوم���ي مع���ي ي���ا بن���ت الك���رام قوم���ي
ي���ا زعف���رة ْمبرمك���ة ي���ا زه���ر ملون���ي
ول�ْ ميمت���ك إطلع���ي وخلالتك كوني
كان���وِن بش���هر  فّتح���ت  وردة  ي���ا 

س���ند وراك���ي  معاي���ي  وقوم���ي 
بل���د بتعّم���ر  حمول���ة  وراك���ي 
وراكي أبو فالن وُس���ِرْبُته )مجموعته(
وم���ا أحلى دّياته )يدي���ه( لعّد الذهب

م���ن حش���م بن���ت  ي���ا  ف���الن  بن���ت  ي���ا 
بتس���تاهلي العبي���د واململ���وك واخلدم
بتس���تاهلي الصايغ يصغلك خوامتك
م���ن ُن���ص حيف���ا عل���ى ق���د خناصرك

الع���روس خ���ال  عل���ى  يخل���ف 
النام���وس راع���ي  الش���رف  راع���ي 
ع���روس م���اّل  عروس���تنا 
فل���وس فيده���ا  حّطين���ا 
احلل���ق ام  ي���ا  عروس���تنا 
ورق فيده���ا  قّبضن���ا 
الك���ردان ام  ي���ا  عروس���تنا 
ذهب���ان فيده���ا  قبضن���ا 
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وعند أخذها من بيت أهلها يغنون:

وإذا تأخ���رت الع���روس في اخلروج من بيت أهلها، يغنون لها أغنية ذات حلن خاص، وليس���ت 
تابعة لالزمة )أويها(:

ويغنون للعروس أيضًا في هذه احلالة )التأخر(:

حولون���ا  تزعلون���احولون���ا  ال  نس���ايب 

عادتنا نلبس مقاصب
عادتنا نناسب مناصب

عادتن���ا نلبس مخامل 
عادتنا نناسب حمايل 

وي���ا رّك���ة عل���ى رّك���ة دار أبو العروس  
يلل���ي حرثتي عل���ى قلوب العدا بس���ّكة
هجم���ت عليكي األعادي ت���ا يصيدوكي
يطولوك���ي غ���دوا  وال  حِلاه���م  فْش���رت 

عادتنا نشلح مقاصب
يغلبون���ا م���ا  بالك���رم 

عادتنا نش���لح مخامل
يغلبون���ا م���ا  بالك���رم 

خيرك���و الل���ه  وكّث���ر  عليك���و  يخل���ف 
غيرك���و النس���ايب  م���ن  عجبن���ا  وال 

واقف���ني واحن���ا  كّلين���ا 
الك���رمي الل���ه  عل���ى  والصب���ر 
حّده���ا وصل���ت  أبوه���ا  ي���ا 
خده���ا املجي���دة  رب���ع 
بّيه���ا الب���راري  س���بع 

قوم���ي ي���ا ع���روس قوم���ي متام���ك عاْد
ش���عرك ربايط سعد رابي َع جنب الواْد
قوم���ي ي���ا ع���روس قومي متام���ك بس
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ثم يغنون ألبيها ليسمح بأخذها:

ويغني للعروس أهُلها عند خروجها )وهذه اللحظات تكون ألهل العروس حلظات حزن على 
فراقه���ا، حت���ى لو كان العريس ابن اجليران، فليس���ت العبرة بالبعد ولك���ن باالنفصال عن العائلة 

واسمها(، وهذه األغنية على حلن )عريسنا زين الشباب(:
الشمس رجعت َلَورا من طلعتك يا جوهرة             

ويغنون على لسان العروس:

كانت تخرج العروس إلى بيت خالها ليلة احلنة ماش���ية، غير أنه لم يكن في عادات البلد أن 
تخرج العروس من بيت أهلها مش���يًا، بل على ظهر الفرس.. وترفع يدها والتي ميس���كها أخوها أو 

أبوها، ويكون ماشيًا بجانب الفرس. وميكن أن متسك بيدها باقة ورد أو قطعة سالح، فيقال:
فالنة خرجت رافعة يدها، أي شريفة مكرمة..

راب���ي  س���عد  رباي���ط  ش���عرك 
)امل���اء( الب���ص  جن���ب  َع 
قوم���ي اركبي يا غزال���ي بيضا يا رفيعة
ش���عرك ربايط س���عد رابي َع الش���ريعة

س���امح يا أبو ف���الن ومرضاك���و عندنا
نرضي���ك بعبدتن���ا ونرضي���ك بعبدن���ا
نرضيك بش���قرا م���ن س���اليل خيولنا

....

ي���ا إم���ي ي���ا إم���ي ط���ّوي ل���ي مناديل���ي
ْطِلِع���ْت م���ن الدار م���ا ودعت أن���ا جيلي
ي���ا إم���ي ي���ا إم���ي عّب���ي ل���ي مخدات���ي
وطلع���ت م���ن ال���دار م���ا وّدع���ت خّياتي
ي���ا أهل���ي ي���ا أهل���ي ال يب���ري لك���و ذم���ة
ش���و اللي عماكو عن ابن اخلال والعّمي
ي���ا أهل���ي ي���ا أهل���ي ال يهن���ى لك���و ب���اِل
ش���و الل���ي عماكو عن ابن الع���ّم واخلاِل
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كما أّن العروس تلبس عباءة رجالية وحتمل السالح )فرد أو شبرية..(، ويغّنون لها: 

وهذه األغنية ُحّورت في الشتات وأصبحت: ركبت بقلب التاكسي..

س- ماذا كانوا يغنون للعروس عند خروجها إلى بيت عريسها؟
ج- كانوا يغنون لها لدى اخلروج بها:

ثم يتبعونها بأغنية »جبناها«:

في هذا الوقت يغني أهل العروس البنتهم، وخاصة إذا كانت ذاهبة إلى قرية أخرى:

  

عندما يبتعدون عن بيت أهل العروس، يبدأ الغناء للعريس، ومما يقولونه:

2- الْطليبة وكتب الكتاب )خاص بشعب(

ركبت َع ظهر الشقرا )الفرس( أخت الشباب
عن���اب بطق���م  الش���قرا  ظه���ر  َع  ركب���ت 

خليل���ي ي���ا  وجين���ا  جبناه���ا 
ذهبن���ا بعن���ا  وال  جبناه���ا 

الطويل���ة ال���درب  م���ن  جبناه���ا 
ْين( وال أصبحنا من املتدينني )من الدَّ

ابوابن���ا عل���ى  ي���درج  احلم���ام  ص���ار  صارت لنا ام احلس���ن ص���ارت لنا

وّدعناكي يا منيحة والدرب منني
معن���ا الل���ه  ورجعن���ا  ودعناك���ي 

بس���نتني قب���ل  ودعناك���ي  نع���رف  ل���و 
الع���ني درب  ع  يجمعن���ا  الس���ما  رب 

ي���ا ذك���ر)َة( الل���ه ي���ا خ���ازاك ي���ا إبليس
العري���س يبش���ر  ي���روح  م���ني  ي���ا 
تنقي���ش ب���ال  أحم���ر  الع���روس  خ���ّد 
م���رواِدة ب���ال  كح���ال  الع���روس  ع���ني 
س���بيداِج ب���ال  أبي���ض  الع���روس  خ���ّد 

الش���يطاِن خ���زى  ي���ا  ألل���ه  ذك���ر  ي���ا 
العرس���اِن يبش���ر  م���ني  ي���ا 
هنّي���ة الزي���ن  عري���س  ي���ا  هنّي���ة 
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س- مررنا على الزفة والزواج ولكن متى يتم كتب الكتاب؟
ج- يت���م كت���ب الكت���اب قبل الزفة بوقت، ف���ي بيت أهل العروس، وكان يكت���ب الكتاب في بلدنا 
الشيخ رفيق ملك )الشيخ محمد(، كان يأتي من عكا، وهو َشَعبي األصل، ولكنه كان يكتب الكتابات 

لعدد من قرى القضاء.
وعندما كان يطلب ش���اب فتاة، وتتم املوافقة، تبدأ القطيعة بينهما )يتحاربون( وال يكلمان 
بعضهما أبدًا أوضح البعض الصورة أنهما كانا كاألخوة، وثبتت »نية« الشاب بطلبه إياها!، لذلك 
فال يحّل له الكالم معها خارج الزواج ألن في باله شيئًا ما جتاهها )وبظني أن هذا نوع من اجلهل، 
وأعتقد أن الس���بب احلقيقي لألمر أن العروس���ني باتا حتت املجهر، ولم يُعد بإمكانهما التظاهر 
بالب���راءة أم���ام الناس(.. هذه هي العادة، والعادات تنش���أ بالتراكم، ومن الصعب أن يجيب رأي فرد 

واحد على أسبابها.

س- كيف تتم اخلطبة، يعني إذا بلغ شخص سن الزواج، وبدأ بالتفتيش عن العروس؟
ج- أول األم���ر، يذه���ب أهل���ه لرؤية ع���روس، رمبا استنس���بها العريس أو كلم���ه البعض عنها، 
فتذه���ب أم العري���س وتكل���م أم الع���روس باألمر، وُتروى قصص على س���بيل النكت���ة ولم حتدث في 
بلدن���ا عل���ى األق���ل، أن تأخ���ذ أم العريس معها عدة الفح���ص! )اإلبرة وحبة ج���وز لفحص نظرها 
وأس���نانها(، وه���ذا م���ا يتندر ب���ه الناس، ورمبا صّدق البع���ض أن هذا يحدث، عل���ى األقل في بلدنا 
وعصرن���ا ل���م يحدث. لكن ما يه���ّم أهل القرى كان قوة بنية البن���ت، ألن العمل الذي ينتظرها في 
بيت زوجها كثير، ويحتاج إلى القوة أكثر من النعومة، ومما يروى من طرائف شباب َشَعب أن أحد 
أبن���اء البل���د أراد أن يخط���ب فتاة، فنصحته أمه بأختها ألنها أق���وى ُبنية منها، فما كان منه إال أن 

قال ألمه »أنا بدي أتزوجها، مش آخذها ألحرث عليها!!«.
ث���م ُتكل���م أمُّ العروس والَدها، فإذا متت املوافقة الضمنية، يأت���ي أهل العريس مع )اجلاهة(، 

وهي مجموعة من وجهاء األقارب والبلد.
وإذا كان أهل العروس���ني أصدقاء ومعرفة قدمية، يعفون عن طلب اجلاهة، وتكلفة العريس 
الواج���ب جت���اه اجلاهة. أم���ا إذا كان أهل العروس يحب���ون الفخامة، فإنهم يطلب���ون اجلاهة التي 
ه���ي م���ن أركان وركائز طلب العروس، بل قد يش���ترط أهل العروس عل���ى أهل العريس أن يكون في 

اجلاهة أشخاص معّينون )رمبا بهدف التطعيم بشخصيات مهمة، أو التعجيز، أو التفاخر..(.

واملجّي���ة بالرواح���ة  هنّي���ة 
عروس���ته ج���اب  ل���و  للعري���س  هنّي���ة 
العزابّي���ة ش���باب  َع  وعي���ب 
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واجلاه���ة ال تكل���ف مااًل، بل تتطلب جهدًا غير هنّي. وق���د ُيطلب في اجلاهة أناس من خارج 
البلد، ولكن هذا لم يحدث في بلدنا. واألمر كله في النهاية مظاهر ومن باب اإلعالم واإلعالن.

ويتّم طلب العروس من قبل رئيس الوفد )اجلاهة(، فيقول والد العروس: أعطيتك، فيجيب 
وال���د العري���س: وأن���ا أجزيتك )أجزلت���ك( العطاء، ثم يذك���رون قيمة املهر )يتفق علي���ه عادة قبل 
حضور اجلاهة(. وقد وصلت قيمة مهر العروس )الفيد( في أواخر الس���نوات التي س���بقت النكبة 
إلى 600 ليرة فلسطينية )وهو مبلغ نادر لم يحصل عليه سوى عدد قليل(. وقد يكون هناك مؤخر 

الصداق، وقد ال يكون، ومنهم من ال يجد مااًل فيكتب في املهر قطعة أرض أو عدة شجرات..
وبعد املوافقة توزع احللوى على احلاضرين، وتتفرق اجلاهة بعد جلس���ة الطلب التي تكون 

على شكل سهرة في بيت والد العروس.
عندما تدار القهوة على احلاضرين، ال يشربها أحد من اجلاهة إال إذا لّبي طلبهم، وعندما 

يلبى الطلب يشربون القهوة، وال يشربونها إذا لم يلّب طلبهم.

س- ماذا عن املهر )الفيد( وقيمته؟
ج- في العادة َتْدُرج أسعار، وُتعّمم على أهل البلد، فتجد جياًل من العرائس كان مهرها 300 

ليرة فلسطينية. واجليل الذي تاله كان املهر فيه 460 ليرة فلسطينية )حوالي سنة 1947(.
ثم تالهم مهر بنت املختار الشيخ أمني حمزة، خطبوها حملمد عبد منصور. فبعد أن أعطى، 
قال���وا ل���ه أجزين���اك العطاء ب� 400 ليرة فلس���طينية، فاجأه���م بطلب 600 لي���رة، فارتبكت اجلاهة 
ومت���ت املوافق���ة على مض���ض.. وقد أثار األمر بلبلة بني أهل البلد )حي���ث إن تعميم قيمة جديدة 

للمهر يضّر بالعرسان الالحقني، ويثير غيرة العرائس السابقات(.. وكان ذلك سنة 1948.

س- هل كانت هذه آخر عروس في البلد؟
ج- نعم اسمها صفية األمني، وبقيت في البلد بعد النكبة، وكانت آخر بنت خطبت في البلد، 

غير أن هذه اخلطبة لم ُتكلل بالزواج.
وق���د خ���رج من البلد حوالي عش���رين بنتًا مخطوبة أو مكتوب كتابها ومس���ّلمة املهر، أما من 
ت���زوج ع���ام 1948 في فلس���طني، فهّن: عصري���ة )زوجة محمد عب���د منصور(، صفي���ة العبد )زوجة 
أحم���د كام���ل اخلطيب - أبو كام���ل(. وكان مهر كّل منهم���ا 600 ليرة فلس���طينية، وفاطمة الكامل 

)زوجة سعيد عبد اجلليل(.
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س- من أول من تزّوج من أهل البلد بعد النكبة؟
ج- كل من خرج خاطبًا من فلس���طني، تزوج بعد النكبة بصمت، بدون الزفة أو الهيصة التي 

ذكرناها، وكانوا كأنهم في حداد، فكان زواجهم في اخليم سنة 1949..
لق���د كان له���ول التهجي���ر ضغط غير طبيع���ي على املهجرين، فلم تش���هد الس���نوات التالية 
للنكبة أعراس���ًا فلس���طينية كالتي كانت حتدث في البلد. علمًا أن حوالي عش���رين ش���ابًا من أهل 

القرية كانوا على أهبة الزواج، منهم من كان خاطبًا ومنهم من كان كاتبًا كتابه.
وممن كان خاطبًا من أهل البلد:

منيرة املوسى )أبو عرب( – صبحي سليمان أبو الهيجا
آمنة األسعد – طه اخلطيب

جنمة السعيد – رشيد مطلق
حاجي علي املوسى األسدي – عمر أبو دياب )عبد الرحيم الزمار(

عائشة علي حسني – أحمد محمد حسني
جنمة سليم السيلة )أبو عرب( – محمد موسى أبو عرب

أمينة أحمد عبد احلليم )حسني شحادة( – عمر محمد عبد احلليم )حسني شحادة(
أمينة أحمد احلاج )طافش( – أحمد احلاج طافش

عفيفة حسني امليعاري – إبراهيم حسن امليعاري
ول���كل خاط���ب أو مت���زوج من أهل البل���د قصة طريفة أو أليم���ة تروى في املجال���س، رأينا أن 
نحتفظ بخصوصيتها ألصحابها رغم أن طرافتها تغري في بعض األحيان الكاتب إلى تناولها.

3- العرس عند الرجال
بعد االطالع على ما كتب في التراث، وخاصة قصص القرى، يالحظ أن هذه الكتب تناولت 

احتفاالت الرجال ولم تتناول بالتفصيل احتفاالت النساء.
ويع���ود ذل���ك –بتقديري- ألمر أساس���ي، وهو أن احتف���االت الرجال كانت عام���ة بني الناس، 
ويشهدها اجلميع. وبصيغة أخرى كانت هي القسم املعلن من األعراس، واملشترك بني اجلنسني، 
وهو الذي يعطي للمراقب طابع القرية ويعبر عنها. أما احتفال النساء فكان مخبًأ، األمر الذي 

يجعل عرض حفالت الرجال أسهل. 
لذل���ك آثرنا ف���ي الكتاب أن نعرض حلفالت النس���اء بالتفصيل، فيم���ا نعتمد على اختصار 

حفل الرجال التي فّصلْتها الكتب األخرى، كما سيأتي.
ولقد شهدُت هذا العرس بتفاصيله في مخيم برج الشمالي، وحرصت على تسجيله ومقارنته 
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بأعراس فلسطني، حيث ما زالت بعض العائالت الفلسطينية حتافظ على هذا التقليد، كما أني 
ش���هدته أيضًا على ش���ريط فيديو وصل إلينا من فلس���طني بعد االجتياح الصهيوني للبنان، وكان 

العرس لقريبنا األستاذ في جامعة حيفا – كلية العلوم االجتماعية نهاد صالح حسني.
نتابع احلوار مع احلاجة أم هاني)4(.

س- ماذا يقابل طلب العروس عند الرجال؟
ج- ف���ي الوق���ت الذي تكون فيه العروس قيد التحضير، جتري زفة العريس في ش���وارع البلد 
والبيدر، على أن هذه الزفة قد تطول وتقصر حس���ب مكانة والد صاحب املناس���بة وكرمه، فمنهم 

من تبدأ أفراحه قبل يوم ومنهم من تبدأ قبل أسبوع، وقد يحدث أن تطول أكثر.. 
تأتي )الفاردة( إلحضار العروس من بيت أهلها، في هذا الوقت يغنون لها وألهلها )راجع في 

الصفحات السابقة حول عرس النسوان(.

س- متى يتم حلق الشعر والرقص بالطقم؟
ج- )فاتتنا هاي!(، قبل الزفة يؤخذ العريس إلى بيت أحد أصدقائه، وتتم هناك هذه العادات 

والتقاليد.
1- فيحلقون له شعره ويزينونه و)يهندسونه! قبل أن يهندموه(، ويغنون له:

2- وبعد حلق الش���عر يتم اغتس���ال العريس، وفي هذا الوقت تغني أمه واجليران واألخوات 
في اخلارج، ويتناوبن على السدر )الطبق( الذي وضع عليه طقم العريس، ويرقصن به ويتمايلن 

الواحدة تلو األخرى وهّن يغنني:

3- ث���م يرس���ل الطقم للعري���س بعد انتهائه من احلمام، ويدعى إل���ى الزفة باألغاني، وتغني 
النساء: 

ثم تبدأ الزفة.. 

ي���ا ح���الق ومته���ل علي���ه احل���ق 
احل���ق ي���ا ح���الق مب���وس الفضة
احل���ق ي���ا ح���الق مب���وس الذهب

تاييجوا صحابه يطوفوا حواليه
متّه���ل ي���ا ح���الق زع���الن تيرضى
واحل���ق للعريس يا ش���يخ العرب

هاتوا لنا هالعريس تنش���وف حاالتو
هاتولن���ا هالعري���س تنش���وف زيناتو

هني���ة ي���ا  الهن���ا  أم  ي���ا  بالهن���ا 
عالفيصلي���ة العري���س  نّزل���وا 
القوي���ة والزم���ور  بالطب���ول 
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س- الغريـــب أن كل القـــرى تقريبـــًا متفقة على أن الزفة تتم على البيـــدر، هل هذا ما كان 
يحدث في َشَعب؟

ج- نعم، ألن البيدر يكون مبثابة ساحة لكل البلد، وغير محسوب على حارة واحدة، ويتجمع 
فيه كل أهالي البلد من كل احلواري )الشرقية والغربية والشمالية والنصارى(..

يتجه أهل البلد من بيت العريس إلى البيدر، وقد يس���تضيف العريَس أحُد البيوت القريبة 
من البيدر، مثل بيت احلاج حس���ني فاعور في َش���َعب الذي استضاف أكثر من عريس، منهم سعيد 
محم���د عل���ي لدى زفافه إلى فاطمة ياس���ني فاع���ور. وفي البيدر تبدأ مراس���م الزفة، حيث كان في 

َشَعب يسير الناس بصورة منتظمة، الرجال قبل الفرس والنساء بعدها، واألطفال منتشرون..

س- وهل كان ُيزّف العريس على الفرس؟
ج- نعم، وكان يتم تزيني الفرس بثالثة ألوان فوق بعضها من أقمشة املخمل، وفيها شراشيب 

أشبه بشراشيب الستائر املنزلية في أيامنا.
وكان أثناء سير الزفة إلى البيدر ومنه إلى بيت خال العروس، يغني احلّدا )احلادي( محمد 
خلي���ل، وال يغي���ب بالطب���ع دور العازفني هنا، فقد كان يتقن العزف على الُش���ّبابة من القرية عبد 
الله احلفيظ وش���كري أبو علي فيما كان س���يد العزف على املجوز علي احلاج حس���ن، وكانوا كلما 
مروا على بيت من بيوت القرية يغنون لصاحبها، وتقوم نس���اء هذا البيت ِبرّش امللّبس على أفراد 

الزفة، ويخرج من بعض هذه البيوت من يوزع القهوة على الناس، ويغني له الناس ولقهوته.

س- ومتى تقام حلقات الدبكة والسحجة؟ 
وعند الوصول إلى البيدر، ُتعقد حلقات الدبكة والس���حجة باإلضافة إلى س���بق اخليل، وقد 
يتح���دى الش���باب برف���ع الَعْمدة. وألهل َش���َعب تراث في الس���حجة ما زال حت���ى يومنا هذا يطبق، 
حي���ث يق���وم كبار القرية وصغارها في حلق���ات العرس احلديثة ويبدأون في الس���حجة على أنغام 

وأغاني بهاء حسون )ابن الشاعر يوسف حسون(. 
والسحجة من عادات فلسطني إال أن َشَعب اشتهرت بها بعد النكبة أكثر من القرى األخرى، 
وذلك كما ذكرنا لوجود الش���اعر يوس���ف حسون، ووفاء من أهل البلد ملا تركه من تراث، وكانت تتم 

كالتالي:
يق���ف في صف واحد طويل عدد كبير من الش���بان والرجال، ويب���دأ احلداء بترديد أغنيتها، 
الت���ي هي في األصل كناية عن العونة والش���رف، فيقول »ي���ا حاللي ويا مالي«، ويردد اجلميع هذه 
الالزمة بعده، مترافقة مع تصفيق خاص وس���ير بطيء، إنه أش���به بدبكة الكفوف وليس األرجل. 

ويقول الشاعر:
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ويتابع اجلميع خلفه مع التصفيق على نغمة خاصة: يا حاللي ويا مالي.
وهناك الكثير من األغاني، سنعود إليها في فصل الحق.

وفي الزفة تطلق معظم هذه األغاني، باإلضافة إلى املهاهاة والزغاريد، التي تطلقها النساء 
بني احلني واآلخر.

وعنده���ا تخ���رج الزف���ة م���ن البيدر إلى بي���ت خال العروس، حي���ث يتم اصطحابه���ا إلى بيت 
أهلها، وهناك تودع أهلها وينّقطونها، ويجلونها ثم يذهبون بها إلى بيت العريس. )راجع هذا في 

الفصل السابق بدقة في احلديث عن القسم النسائي من العرس(..
وقبل وصول العروس إلى بيت العريس، تكون النس���اء من األقارب قد أدخلن كس���وة العروس 

إلى بيتها، وسط األغاني والزغاريد:

وتدخ���ل الع���روس إل���ى البي���ت )أش���رنا ف���ي الس���ابق وكيف يت���م اس���تقبال الع���روس في بيت 
عريسها(.

 
س- وكيف يستقبل أهُل العريس العروَس في بيتها؟

ج- تك���ون أم العري���س ق���د جهزت اخلميرة وإبري���ق ماء. فتلصق الع���روس اخلميرة على باب 
الدار، وحتمل إبريق املاء على رأس���ها وترش املاء من العتبة إلى املرتبة. والعبرة من إبريق املاء، أن 

املاء خير، وأن قدوم العروس إلى بيت عريسها خير.

س- ومتى يأتي العريس؟
جتل���س الع���روس في بيت العريس، وفي هذا الوقت ال يك���ون العريس موجودًا، وعندما يأتي 
العري���س م���ن الزف���ة اخلاصة ب���ه، يؤّذنون على رأس���ه ويدخل البيت فيكش���ف املندي���ل عن وجهها 
)ويرف���ع الطرح���ة عن رأس���ها(، ويجلس قربه���ا وتبدأ الصمدة من جديد في بي���ت العريس بوجود 

الناس واألغاني اخلاصة التي ذكرناها.
وتس���تمر النس���وة باألغاني إلى أن يح���ني وقت الدخلة، فيتفرق الن���اس بعد نيل حظهم من 
الفرحة والقيام بالواجب. وفي صباح اليوم التالي، ُيحضر األهل أطايب الطعام وأزكاها وأكثرها 

تغذية للعروسني..

بحييه���ا الرج���ال  بحّي���ي 
محييه���ا ألل���ه  َش���َعب 

لتاليه���ا أوله���ا  م���ن 
بل���دان ش���فت  م���ا  ِمْث���ال 

زي���ن ي���ا  الزي���ن  حّم���ل 
حّمل���وا جه���ازك يا حلوة

..

وش���ال الزي���ن  حم���ل 
جم���ال أرب���ع  حّم���ل 
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س- وماذا عن الصباحية؟ 
ج- اش���ُتهرت عادٌة على س���بيل املزاح بني الشباب، مثل »العالمة على جناحه« في تلك الليلة، 
أن ما يرس���ل من طعام للعروس���ني، يخصصان به. فإذا »تيّس���ر« أمر الزواج في تلك الليلة، فإنهم 

يحضرون له »القص« من الذبيحة، وأما إذا لم تتم األمور فإن الطعام يرسل من دون »القص«.
وبعد أسبوع ُيعزم العريس وزوجته إلى بيت أهلها في عادة تسمى )ردة الِرجل(.

4- أغاني العرس
كثيرة هي األغاني التي جتود بها حناجر الرجال والنس���اء في األعراس، وقد درجت مؤخرًا 
ظاه���رة جتدي���د هذه األغاني وبات اجلي���ل اجلديد يحفظ معظمها، وكانت يت���م تطويل األغاني 
بتغيير كلمة أو كلمتني من املقطع أكثر من مرة، وسنش���ير في نهاية كل مقطع إلى الكلمات التي 
تس���تبدل ونضي���ف إليه���ا مثاًل واحدًا مما يحل مكانها، فإذا كتبنا )أم���ه = أخته( فإن هذا يعني أن 
الكلم���ة تس���تبدل بأخته أو خالته أو عمت���ه أو جيرانه وهكذا، األمر الذي ق���د يغير أحيانًا بقافية 
األغني���ة، كما سنس���تبدل اس���م العري���س بكلمة )عريس(، كما أن القارئ س���يجد في طّي ما س���بق 

بعض ما سنذكره هنا، ومن هذه األغاني:

4- من وين اجيب احلنة يا عريس يا أمير

الف���رح ع  ناوين���ا  واحن���ا   -1
وعش���رة  الب���دالت  جبن���ا 
عري���س ي���ا  لعرس���ك  َم���ْدري 

..
2- تس���تاهلي ي���ا اّم العري���س الف���رح
باب���ِك عل���ى  الذّب���اح  تس���تاهلي 
وغي���ره..(. الدب���اك  )الذب���اح= 

القم���ح  ع���رق  ي���ا  حن���ة  مت���ر  ي���ا   -3
وتتهن���ى تف���رح  ألم���ه  قول���وا 
)إمه= أخته، عرق البلح= عرق الشجر(.

النب���ي ع  صل���وا  ن���اس  ي���ا 
مغرب���ي تاج���ر  عن���د  م���ن 
النب���ي ل���زوار  وااّل 

..
ينذب���ح الغن���م  كب���ش  تس���تاهلي 
الصب���اح يل���وح  ت���ا  يذب���ح  ويظل���وا 

انش���ر قليب���ي  ي���ا  إم���ه  وتق���ول 
واحلن���ة بالعط���ر  الوس���ايد  ت���رش 
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والعروس من عنا واحلنة من اخلليل
)اخلليل= يتم تعداد البلدان الفلسطينية والعربية(

5- يا هاحلبايب، ودامي فرحكو دامي
حّس الزغاريد أقلقتني وأنا نامي

)دامي الثانية= دغشة، وأنا نامي= من الفرشة( 

أغاني احلمام
يا عريس باحلمام 6- آه يا شراب رمان 
والصانع واخلدام بعثتللو البدلة  

)البدلة= الريحة..(

عدوة إمه تقول يا غلب حالي واء العالي  7- حمموا الغالي بالرِّ
تبلى بحربة في مرّد اللوِح يا ريت ِمن دعت عليك يا روحي  

)يا روحي= يا غالي، مرد اللوح= سقم احلاِل(.

أغاني الدبكة
صلوا ع النبي يا حاضرينا 8- بدينا نقول باسم الله بدينا  

صالته تشرح القلب احلزين صلوا ع النبي وزيدوا صالته  

وما احلى فرحكو يا الغاليينا 9- جينا افراحكو يا احباب جينا 
)يا احباب جينا= يا دار عمي، يا الغاليينا= أرقص واغني(

10- هذه الردة تتحدث عن املنافسة بني فريقني على عروس واحدة:

وادي ق���اع  م���ن  خيلن���ا  طّل���ت 
راح���ت خيلنا وإجت مبرش���مة
زالل مّي���ة  خيلن���ا  ش���ربت 
علق���ت خيلن���ا روس الصاليب

راح���ت خيلن���ا تالق���ي األجواد
راح���ت خيلهم رجعت ْمفّش���لة
ش���ربت خيله���م تال���ي العكاري
علق���ت خيلهم تال���ي الطرايب
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11- عن استقبال الضيوف والذبح:
وضيوف جاتنا ومدري مني القاها

قام أبو العريس هبوب الريح القاها
إيدو تسلم واألخرى تشوح للراعي

هات اجلفاري وخللي إّمات )أمهات( الصغار
يا أم العريس روجي بالعشا روجي
ساوي املطّبق ملّبق عشا األجواد

12- في مدح أصحاب الفرح وشبابهم، واجلنينة هنا رمز لعائلة صاحب الفرح وشبابها.

13- وجيت أصبر وال جاني جالِده
وال من احبابنا نلنا املراِد

وال قرش الزغل مثل اجلهادي
وال طير اجللب مثل املربى

وال ابن البلد عنو مخبى
..

14- غزل رقيق يشير إلى جمال احلبيب وفراقه:

15- أغنية طويلة عن سفر األحباب: 

فيك���ي وفيك���ي ي���ا جنين���ة دار الش���يخ
يتخّط���م في���ك هالش���يخ أب���و العريس
)فيك���ي وفيكي= فيكي زيتوني أو تيني(

مّي���ا ميمت���ي  ي���ا  وفيك���ي  فيك���ي 
مّي���ا ميمت���ي  ي���ا  فيك���ي  يتخّط���م 

املصب���اح جنم���ة  ي���ا 
يا زي���ن بالله احكيلي

وراح زم���ان  ل���ك  كان 
صاح���ي وااّل  س���كران 

الغ���زالن رمي  ي���ا  آه 
يلل���ي ع الس���فر عّم���ْد
عّم���د قالول���ي  ي���وٍم 

نوي���ْت الس���فر  ع  يلل���ي 
محم���د عل���ى  صل���وا 
صبغ���ت تيابي وحديت..

املنا�صبات واالأعياد



140

�َشَعب وحاميُتها

أغاني الزفة على البيدر

ه يجيبولو 18- وّدوا ورا أوالد عمُّ
بالطبول وبالزمور يلعبولو  

باخليول املبرشمة يطاردولو..
بع���د الع���ودة من البيدر يدخلون البلد ويبدأون بالغن���اء ألصحاب البيوت التي ميرون قربها 

)راجع التفاصيل سابقًا(.
وبّي فالن أول من نبدي

ه الله يجيرك من ليالي الشدِّ
وبي فالن هالعريس َنزيلك

ذّر القهيوي بطرف منديلك
)نزيلك= بساحتك أو بدارك أو عريسك..، منديلك= عباتك أو زنارك أو قميصك(...

 
يا الفرس 19- هوجي وموجي   
يا الفرس واصحي ال ْتدّبيَنه  
يا الفرس غالي ع محبينه  
يا الفرس اصمدي باخليمة  
يا الفرس غالي على امليمة  

)اخليمة= الفّية أو حلاله، امليمة= اخلّي أو خاله(.

20- اركب ويا عريس وعّلي ركبتك
يا ضّمة الريحان تزين ُسربتك

وإن كان يا عريس تريد ام الكردان

عليه���ا وش���دوا  امله���رة  ع���ددوا   -16
الك���رام اب���ن  ي���ا  عري���س  ي���ا  قلتلل���و 
بعي���ره م���ا  علي���ه  محل���وف  وس���يفي 
)ش���دوا عليها= جيبو عباُته أو عقاُله..(

عليه���ا ويرك���ب  العري���س  ييج���ي  ت���ا 
الكي���وان لي���وم  س���يفك  عيرن���ي 
اليمان���ي ب���الد  م���ن  مس���ّقط  جاي���ي 

ب���وادي ي���ا  الهن���ا  اّم  ي���ا  بالهن���ا   -17
ب���األول العري���س  ع  عين���ي  والت���وت 

اجلي���اد بي���ض  ع  عين���ي  ِواْلَت���وت 
الف���ؤاد مت���ر  م���ن  أحل���ى  ألن���ه 
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النصب لك الرايات على مدخل بيسان
)ام الكردان= ام املنديل أو ام الذهب، مدخل بيس���ان= جبال اخلليل أو مدخل َش���َعب وأصلها 

قلعة حلب(. 

21-ويش هالعريس الطايف ابن الدالل والعادة
قاعد على املخدة وإجرو على السجادة

يا بّيو قوم وافتحلوا جايب معه القالدة
)العادة= الغّية، السجادة= اخلديدية(.

22- ويش هالعريس اللي تقولوا عنو
يا خلقة الرحمن قالوا عنو
والله الحلقه على حمامه

أضحك عليه وآخذ بدلته منو
)حمامه= منامه(

23- يا بّي العريس يا لبيب السيف
الله يجيرك يا محيي الضيف

)لبي���ب الس���يف= وردة جورية أو وردة مبزرعة أو لبيب اخل���امت، يا محيي الضيف= يا صاحب 
االناموس والكبرية أو للضيف دوم مشرعة أو يا محيي احلاكم(

24- عند الوصول إلى البيت لينزل العريس عن الفرس:

25- املقط���ع الس���ابق عن���د نزول العريس ع���ن الفرس وقبيل غ���داء الن���اس، واآلن إلى غداء 
الناس:

بصحون فضة واملعالق ذهب يا مني يغّدي هالصبايا علب   
بصحون فضة واملعالق أملاز يا مني يغذي هالصبايا إوز   

ي���ا هاالعري���س اْل راكب ب���دك تنزل
ي���ا طالع���ة م���ن عقب���ات الريحان���ي
س���فرُته مي���ّد  ت���ا  بّي���و  َل����  وقف���وا 

للمن���زل قاص���دة  األع���ادي  خي���ل 
تعباِن���ة مهرت���ه  للعري���س  وقف���وا 
س���لطاِن مده���ا  م���ا  س���فرُته  ي���ا 
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26- وعند الوصول إلى بيت أهل العروس ألخذها:
إحنا ضيوفك من بالد بعيدة يا بّي العروس كثر الترحيِبة   
من باب مكة للح��رم ص�لين������ا إحن��ا األم���ارة دوب��ن���ا لفين����ا   

27- وحلظة اخلروج مع العروس من بيت أهلها:
وال عجبنا بالنسايب غيركو يخلف عليكو وكثر الله خيركو   

..
صار احلمام يدرج على ابوابنا صارت لنا ام احلسن صارت ِلنا    
يا مني ي��روح يب��شر العري������س يا ذكرة الله يا خزاك يا إبليس   

وعني العروس كحال بال مرواِدة خد العروس أحمر بال تنقيش   
)إبليس= الشيطان، العريس= العرسان(

هنية بالرواحة واملجّية 28- هنية يا عريس الزين هنية   
ويعّيب ع شباب العزابية هنية للعريس تيجيب عروسته   

29- عند دخول العروس إلى بيت العريس، يغنون لها:
عّمر البيت عمر بحياة الرجال

خشب البيت صندل عواميده ريحان
شرع السيف واعبر يا بنّي احلالل

ما بالبيت إال حاللك شعرها للزنار
..

دوسي على الفرشة دوسي 
يا مباركة يا عروِسة

)دوس���ي= بحالت���ك أو بقميص���ك أو بكمك أو حلالك، عروس���ة= حماتك أو عريس���ك أو بيت 
عمك أو عيالك(.

اخل���دود ل���ون  ع  أحم���ر   
الكناي���ن ب���راس  غ���زوا 
العراي���س ب���روس  ش���ّكوا   
إّم���ه عل���ى  بع���ده  وال���ورد   

ال���ورود  زارع���ني  ي���ا 
اجلناي���ن م���ن  إج���ا  وال���ورد 
الكناي���س م���ن  إج���ا  وال���ورد 
ش���ُمه ال���ورد  زارع  ي���ا 

املنا�صبات واالأعياد



143

30- املباركة والدعاء للعروسني بالرفاء والبنني:
 ريتك مبارك���ة علين������ا وعلين�����ا
وتبشري بالصبي ونلفه بإيدينا

..

31- واحنا حلفنا الليلة ما ناكل إال زيت
يا فرحتك يا عريس غزالك خش ال�ب�ي��ت

)زيت= خيار أو الفقوس، البيت= الدار أو جبنالك العروس(

32- طالت الليلة عليك يا ابن عمي                     إنت روح ألمك وأنا أروح ألمي 
كيف بدي أخليك تروحي ألمك                           عشر آالف ال حطيتها لعمك

)ابن عمي= ابن خالي، ألمي= حلالي( 

33- األغاني التالية يتم بعضها في منزل أهل العروس أحيانًا:
مسيكو باخلير يا أهل البيت

من هو ضايفكو يا أهل البيت 
العريس ضايفكو يا أهل البيت 

بدو بنّيتكو يا أهل البيت
بدو..

يخلف على خال العروس                                    راعي الشرف راعي الناموس
س فل�����و ه���ا  في�د حّطين����ا  عروس���ت�نا م���ال ع��������روس                                     

حاصبي���ا م���ن  إج���ا  وال���ورد 
صون���وا ال���ورد  زارع  ي���ا 
ن���ازل القص���ر  م���ن  ن���ازل 
العري���س ب���ي  علي���ك  واج���ب 
األصف���ر ال���رز  م���ن  تطب���خ 
ش���ّرق احلمام���ات  ج���وز 

البنّي���ة ب���راس  ش���ّكوا 
غصوُن���ه دّل���ى  وال���ورد 
اخلناج���ر رق  ي���ا  خص���ره 
األكاب���ر بن���ات  تع���زم 
بالطناج���ر ونزعف���ُره 
وّرق والت���ني  والعن���ب 
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عروس�تنا يا ام احل��لق               ق�ّب�ضن��ا ف�يده��ا ورق
قبضنا فيدها ذهبان عروستنا يا ام الكردان               

وميسكون بالدبكة عند أهل العروس:
نس�����ايب ال تزعل��ون����ا حولونا حولونا    
عادتنا نشلح مقاصب عادتنا نلبس مقاصب   
بالك��������رم م���ا يغلبون���ا عادتنا نناسب مناصب   
عادتنا نش���لح مخامل عادتنا نلب��س مخام���ل   
بالك���رم م���ا يغلبون����ا عادتنا نناس��ب حماي��ل   

ويا رّكة على رّكة دار أبو العروس    
قلوب العدا بسّكة يللي حرثتي على    

هجمت عليكي األعادي تا يصيدوكي
فشرت حلاهم وال غدوا يطولوكي

قطعن���ا البح���ر ي���ا عين���ي 34- قطعنا البحر بحريِن  
ة على اللي خصرها ضمِّ قطعنا البحر يا عمي   

)عمي= خالي، خصرها ضمة= فيدها غالي(

عريس يا أبو املنديال 35- مندل مندل منديال  
عالق���دس واخللي����ال هات���وا  اجلم���ل  ت���ا نرح���ل   
وداي���ر وجه���ه للغرب�����ي قاع���د  بالبي���ت  الغرب���ي  
بلبس���انك للمندي����ال عري���س  حرق���ت   قلب���ي  

وأنا  اش���عُله  بداري 36- شمع العريس سلطاني  
َهّيي العروس للغالي وانده وأقول يا بّيو   
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)بّيو= إمه(
37- والسمسم األخضر جلل احليطان                 من هو عريس وميمُته فرحاِنة

 قولوا للتاجر يفتح الدكاِنة                                يطول القمصان يلبس العرساِن
)التاجر= الصايغ، القمصان/البدالت= الساعات/احملابس( 

يا حميمصة حامُضه لّفاني 38- يا حميمصة يا فريط رماني  
يا حميمصة مبحرمة مليحة يا حميمصة صّريت ُله الريحة   

)الريحة= القهوة، مليحة= شهوة(.

39- واللي فرح ِلنا ييجي ويهنينا
واللي فرح ِلنا ييجي من باب الدار
واّل أنت يا عريس يا مزرر القفطان

)الدار= اخلوخة، القفطان= اجلوخة(

ِمها 40- يا فرحتي اللي ما طال العمر برقب ليها        وْسألت رب السما إنه يتمِّ
وامّتمت يا عزيز الروح يا غالي                             وامّتم�ت بعن��اية ربنا العال���ي

41- قومي اركبي غزاِلة قومي متامك عاد
شعرك ربايط سعد رابي عا جنب الواْد

)عاد= بس أو بيضة يا رفيعة، الواد= البص أو رابي عالشريعة(

باإلضافة إلى هذا، لم نذكر املهاهاة واألغاني املكررة واملناظرات بني احلدائني في األعراس، 
وبعض األغاني التي ذكرت سابقًا..
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�َشَعب وحاميُتها

الوالدة

كان���ت ال���والدة تت���م علي يدي القابل���ة )الداية أو الواّلدة(، وكان في َش���َعب ع���دة دايات منهن 
احلجة وردة الش���اهني )حس���ني شحادة(، آمنة احلسنا )شحيبر(، وفاطمة املسلمانية )هي لبنانية 
مس���يحية قيل إنها من قرية رميش، حضرت إلى القرية مع ابنتها وأس���لمت وتزوجت عبد محمد 

اخلطيب(.
وقد كان آخر من وّلد من نساء القرية أثناء النكبة: ريا العلي )أم فيصل شحيبر(، ولد ابنها 
عمر شحيبر في حقول الزيتون التي اختبأ فيها األهالي أثناء الكّر والفّر على القرية. ثم تبعتها 
أمه���ا زه���رة اخلالد التي ولدت في مجد الك���روم، ابنها عبد العزيز علي، وقد بقيت بعد النكبة في 

مجد الكروم وتوفيت مؤخرًا في عام 2002.
أما أصعب الوالدات فكانت لزوجة فياض احلاج حسن، فقد وّلدت لبيبة ابنها أحمد فياض 

احلاج حسن في »طلعة اجلرف«)5( أثناء النزوح.
وألهمي���ة املول���ود الذكر في مجتمع الفالحني، كانت تأخذ الداية أجرها زيادة إذا كان املولود 
ذك���رًا، فيزي���د األج���ر بالهداي���ا من الصابون واحلل���و. أم���ا إذا كان أنثى فإن مما ورث���ه أجدادنا عن 
اجلاهلية من عادات جّبها اإلس���الم أن يس���ود الصمت والعبوس إذا كان املولود بنتًا. وكان أكثر من 

يتأثر بالهدايا هو أم املولود فتكثر هداياها عندما تلد ذكرًا.
وق���د كان���ت هداي���ا األقارب ألهل املولود تترك���ز على الطعام من اللحم والدج���اج وغيره، كما 
تتضم���ن الهداي���ا قط���ع القماش، وكثيرًا ما كانت ُتدّس قطع القماش مع الطعام املرس���ل إلى أهل 

املولود.
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وكانت تتم الوالدة في البلد كالتالي:
بعد الوالدة وقطع احلبل الّسّرّي، يحّممون املولود اجلديد، ثم يلّفونه ويقّمطونه ويرّبطونه، 
وف���ي الي���وم التال���ي والثالث والراب���ع مُيّلح املول���ود من دون حم���ام، وفي اليوم اخلامس يغس���لونه 

ويكّحلونه. وفي اليوم السابع يتم طهور املولود الذكر. 
ويغنون لها باملهاهاة:

آييها واحللوة جابت صبي آييها يا ناس صلوا ع النبي  
آييها يقرا مولد للنبي آييها واملبشر يبشر أبوه  

ومنها أيضًا:
آييها شوشُته بأربع جدايل آييها جابت صبي يا حراير  

آييها أبوه َرّكاب األصايل آييها إمه فلسطينية   
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�َشَعب وحاميُتها

الطهور واحلالقة

وكما ذكرنا بعد أن يغسلوا املولود ويكّحلوه. يتم في اليوم السابع طهور وحالقة املولود. 
لم يكن في البلد مطّهر خاص، بل كان هناك مطهران من عائلة واحدة يأتيان من صفورية، 
وق���د ت���وارث أبن���اء العائلة املهنة، ومن املعل���وم أن معظم املطهرين في مخيمات الش���تات في لبنان 
م���ن اجلن���وب إلى بيروت، ويق���ال له »الصفوري«. وكذلك في غير لبن���ان، مثل مخيم اليرموك في 

دمشق.
ولم يكن من الدارج في القرية إقامة احلفالت واألغاني بشكل ملفت إال إذا كان أهل املولود 
ممن نذروا سابقًا، ومن املعروف أن أكثر االحتفاالت بهذه املناسبة مّتت عند طهور محمود الغامن، 
حي���ث أق���ام له عمه أحمد أس���عد الغامن )الذي تبناه بعد استش���هاد والده)6( ول���م يكن عنده أوالد( 
احتف���االت دام���ت عدة أيام ع���زم ضيوفًا من عكا والق���رى املجاورة، فكانت احتف���االت هذا الطهور 

توازي احتفاالت العرس.
وكان مما يغنى في طهور األوالد:

���ه ألمُّ وناوُل���ه  مطه���ر  ي���ا  طه���روا 
ألب���وه وناوُل���ه  مطه���ر  ي���ا  طه���روا 
خلاُل���ه وناوُل���ه  مطه���ر  ي���ا  طه���روا 
لس���يُده وناوُل���ه  ي���ا مطه���ر  طه���روا 
طه���روا ي���ا مطه���ر مب���وس الفض���ة

���ه ي���ا دمعت���ه هالغالي���ة نزل���ت عل���ى كمُّ
ي���ا دمعُت���ه هالغالي���ة نزل���ت عل���ى ثوُبه
يا دمعت���ه هالغالية نزلت على خلخاله
ي���ا دمعت���ه هالغالي���ة نزل���ت عل���ى إيُده
واصب���ر علي���ه للغالي زعالن ت���ا يرضى
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وعند حالقة شعره يغنون له:

ُل���ه ي���ا ح���الق ومته���ل علي���ه احل���ق 
ه  احل���ق ُله يا حالق وامس���ح ُل���ه بكمُّ
واحل���ق ُل���ه يا حالق مب���وس الذهبية
احلق ُله يا حالق وامسح ُله ببشكيره

حوالي���ه عمام���ه  للغال���ي  ُل���ه  احل���ق 
���ه ت���ا ييج���ي عمُّ ي���ا ح���الق  واس���تنى 
واس���تنى ع الغال���ي ت���ا تيج���ي األهلية
واس���تنى ي���ا ح���الق ت���ا عّمه ييج���ي ُله

الذه���ب ي���ا مطه���ر مب���وس  طه���روا 
 طه���روا ي���ا مطه���ر مبوس أبو ريش���ة

الع���رب وأمي���ر  الغال���ي  تزعلل���ي  م���ا 
وما تزعللي الغالي وبعطيك بخش���يش
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هدهدة األطفال

ليس���ت هدهدة األطفال بالطبع مناس���بة ُيحكى عنها، ولكنه يندرج ضمن األغاني املنزلية، 
وأغان���ي الطه���ور واحلالقة نوع من الهده���دة ميكن أن تغنى لألطفال. غالبًا م���ا تغني األمهات أو 

اجلدات لألطفال حتى يناموا أو يسكتوا إذا حمي »وطيس« البكاء عندهم.
وكان���وا يحاول���ون أن يج���دوا لألطف���ال ه���زازًا كس���رير، وإذا كان ما يزال رضيع���ًا ينصب حبل 
تربط أطرافه ويعلق على شجرة في الدار على شكل حبلني متجاورين متدليني، وتلصق ذيالهما 

بقطعة قماش متينة، لينام الصغير عليها. 
نش���ير أيض���ًا أنه كان واضحًا، أن الهدهدة تتضمن في الغال���ب أبياتًا تتعلق بالتوجه الديني 

التلقيني لألم واجلدة.. حيث تزخر الهدهدة بجملة من املدائح النبوية..
يا حادي العيس سلملي على إمي

واحكي لها شو جرى واشكيلها هّمي
يا حادي العيس قول إلّمي وأبوي عني

وأهلي جفوني وُخالني ابعدت عّني

صلوا على املصطفى، صلوا على الهادي
صلوا على اللي بنوره أشعل الوادي

لوالك يا مصطفى، ولوالك يا هادي
ما حّجت النوق من وادي إلى وادي
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يا رايحني النبي معكو جمل هالدار
زيدوا عليُقه كرامة للنبي املختار

يا رايحني النبي، خذوني مبحاملُكو
الني حديٍد وال بوالد أثقلُكو

وإن كان زادي وزّوادي بيثقلُكو
ألصوم لله ويكفاني النظر منكو

يا حادي العيس قللي وينتا )إميتى( ِبلفو )بيعودوا(
وتيابنا اتسخت واحوالنا ِتلفو

وحياة مني أخَلِق النجوم يعترفوا
أكثر بكايي على الغياب تا ِيلفو )يعودوا(

يا جنمة الصبح دليني على احبابي
وأيا طريق إجو تافتح لهن بابي

وإن إجو من الغرب أهل الغرب غيابي 
وإن إجو من الشرق، يا عيني، ِهّني جملة حبابي

يا ليل ما أْطولك كّعيتني نومي
وأبعدتني عن جميع أهلي وعن قومي

وإن كان بيشرعكو بتحللوا صومي
ألصوم لله والقي الصوم للصوِم

يا درب ما أبعدك مّشيتني حافي 
يا هّم ما أثقلك هديت لي كتافي

ذكر النبي ما أحسُنه وذكر ما أحاله
وذكر النبي لو دخل، بيت الفقير أغناه
وذكر النبي لو دخل جوف العليل أبراه

يا آمنة وضعته ويا جبرائيل سّماه
ه رسول الله. وشهدت ملوك السما إنُّ
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عودة احلجاج

قب���ل البداية هناك مالحظتان تفيدان صعوبة احلج وكلفته الباهظة وندرته بني الفالحني 
من أهالي القرى، حيث كان يوجد في القرية كلها حوالي عش���رة حجاج فقط ال غير، إضافة إلى 

بعض العقائد فيما يخص موضوع احلج.
املالحظ���ة األول���ى أن معظم احلجاج في بداية القرن، لم يكون���وا من أولئك احلجاج الذين 
حزم���وا أمتعتهم من القرية ُمَيّممني وجوههم ش���طر املس���جد احلرام في مك���ة، بل كان معظمهم 
من أولئك الذين خدموا مع اجليش العثماني في احلجاز. فكان يعود العسكري إلى دياره حاماًل 
لق���ب احل���اّج لدى انتهائه م���ن اخلدمة. وقد كانوا قلة أولئك الذين رحل���وا في رحلة احلج، إال أن 
ذلك تغير بعد سقوط اخلالفة العثمانية، وبات ال يذهب إلى احلج إال من عقد النية واقتدر. ولم 

يعد يختلط األمر على الناس.
املالحظة الثانية، هو أن احلّج كان ُيعّد إجنازًا، لم يكن لقب احلاج يلتصق باسم صاحبه كما 
هو احلال في أيامنا هذه، بل كان يلتصق بأسماء أبنائه، فاسم مصطفى عبد حمزة كان يعرف في 
القرية باس���م مصطفى احلاج عبد، وحتى اس���م »أبو إسعاف« كان ُيذكر أحيانًا إبراهيم احلاج علي 
)على اس���م والده احلاج علي(، وليس إبراهيم الش���يخ خليل. وهذا األمر كان ينطبق على الشيوخ 

مثل عائلة الشيخ محمد والشيخ خليل.
أم���ا ف���ي البع���د الوطن���ي، فيح���ق لفلس���طني أن تفخر أن���ه كان من ع���ادة احلّج���اج أن يتموا 
حّجه���م بع���ادة اس���مها التقديس، أي زي���ارة القدس، وكانوا يعتب���رون احلج موقوف���ًا وناقصًا حتى 
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يت���م التقدي���س. وذل���ك اقتداء بقول املصطف���ى �: »ال ُتش���ّد الرحال إلى لثالث املس���جد احلرام 
ومس���جدي هذا واملس���جد األقصى«. فكان احلاج إذا أمّت احلج إلى مكة وزيارة مس���جد الرسول �
في املدينة مّيم وجهه ش���طر املس���جد األقصى. وفي ذلك يقول الش���اعر حتّس���رًا على القدس في 

مناسبة عودة احلجاج:
فمتى تتّم مراسم التقديس اليوم أمتمتم شعائر حّجكم  

واآلن، كيف كان انعكاس احلج في القرية؟
كان يتم توديع احلجاج قبل س���فرهم بعدة ليال، ويزورهم األقارب واألصدقاء وأهل القرية. 

وكانوا يغنون لهم في الوداع:
يا حجاج النبي سيروا بالتهليل

لزيارة الكعبة وأبونا اخلليل
يا حجاج النبي سيروا باألعالم

لزيارة محمد عليه السالم
وكان���ت طري���ق احلج���اج في البح���ر عبر قناة الس���ويس إلى ج���دة، وكانت الرحل���ة في بعض 
األماك���ن مخيف���ة، كما هي احلال في »بركة فرعون« في البح���ر األحمر، وقد كان أهل البلد يغنون 
بعض األغاني للحجاج تدل على س���فرهم بالبحر وخوفهم واتكالهم على الله في س���فره البحري 

هذا:
احلج نزل البحر بعباته )عباءته(  

يا رب ترّده سالم لبناته  
واحلج نزل البحر بإيده كيلة )وعاء(  

يا رب ترّده سالم لها العيلة  

وعند عودة احُلّجاج كان يتم استقبالهم عند أول البلد، حتت العني، )بالعدة واألعالم( عند 
ب���اب القري���ة، والعّدة ه���ي الطبول والصنوج، واألعالم ه���ي الرايات الدينية الكبي���رة، وكانت العدة 
واألعالم في القرية موجودة عند عائلتني فقط، هما عائلة أبو الهيجا، وعائلة اللزقة )ااألسدي(. 

وكان إذا توفي رجل صالح من القرية كانوا يشيعونه مع العدة واألعالم. 
وي���زور احل���اجَّ أهُل القرية على مدى أيام ويوزع عليهم الهدايا كما هي احلال في هذه األيام. 
وكانت الهدايا ذات دالئل دينية كالبخور والعطور والتمر وماء زمزم وس���جادات الصالة واملس���ابح. 

ولكن أشهر الهدايا النسائية كانت وما زالت النساء احلاّجات حتضرها معها هي احلناء.
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شهر رمضان

كان لرمضان جو مميز يتم حتضير املأكوالت اخلاصة به قبل أسابيع. ولم تكن تلك املأكوالت 
نادرة ولكن حالة الِقّلة التي كان يعيشها الفالح، كانت جتبره على طعام يومي ال يتجاوز الطبيخ 
املعت���اد، املك���ّون من البرغل والعدس كمادة أساس���ية في طبيخ أهل القري���ة. أما في رمضان فكانوا 
يحّضرون بعض الطعام في البيت، فيجرشون العدس واالبرغل ليكون طازجًا، ويفتلون الشعيرية، 
ويحّضرون من إنتاج البلد أيضًا الصبر والعنب والتني األخضر واليابس، وكانوا يحّضرون الزالبية 

إذا كان الفصل شتاًء وذلك ملا حتتاجه من زيت ال يفّرطون فيه إال في موسمه.
وكانوا يشترون قمر الدين واألرّز، ونشير إلى أنه لم يكن يخلو بيت من بقرة وحليب أو دجاج 

وبيض. وكان البعض يحضر القطايف الطازجة من عكا.
أما موعد الس���حور فكان توقيته يعتمد على النجوم، ولم يكن يعتمد على مس���ّحر للقرية، 
فكان���وا يعرف���ون الوقت من النجم االذي كان���وا يعتمدون عليه أيضًا في أس���فارهم وصالة الفجر 

وإخراج الطرش.
أم���ا عن���د الغروب، فكان معظم أهل البلد يفطرون على أس���طح املن���ازل إذا كان اجلو صيفًا، 
لينظ���روا إل���ى غ���روب الش���مس أواًل ويس���هل عليه���م س���ماع األذان، وليتجنب���وا الطق���س اخلان���ق 

واحلرارة. 
وُيذك���ر أن أول هج���وم لليه���ود عن���د احتالل َش���َعب األول كان ف���ي وقت الغروب وعند س���اعة 
اإلفطار في رمضان، حيث نزل إليها اليهود من ميعار املشرفة عليها، وأقاموا فيها ثالثة أيام، قام 

اليهود بقتل بعض كبار السن الباقني في القرية، وكان ذلك بني 19-20 متوز 1948.

املنا�صبات واالأعياد



155

وتتذكر حنيفة الصالح )أم أكرم()7( فتقول: كنا أطفااًل في أواخر األعوام التي قضيناها في 
فلسطني، وكان بيُتنا قريب من اجلامع، وعند ساعة الغروب يكون الصيام قد فعل فعله بنا، وكان 
عنادنا يدفعنا ملقاومة اجلوع، إال أننا كنا نصعد إلى س���طح املنزل ونراقب الش���يخ في املكان الذي 
يؤذن منه، س���طح مقام س���يدي أحمد العليمي املالصق لسطح املس���جد الذي كان على شكل قبة، 
كان يصع���د قب���ل األذان بأكث���ر من س���اعة، رمبا عند العصر، يتمش���ى على س���طحه بانتظار غروب 

الشمس. ومن كثرة ما ميشي كنا نظنه يقصد إغاظتنا في هذا األمر.
أما صيامنا، حني كنا أصغر من ذلك السن، فقد كان حتى أذان الظهر، وكنا نأخذ كوب املاء 
إل���ى مقام س���يدي أحم���د العليمي وجنلس عند ال���درج الذي كان يصعد عبره املؤذن إلى الس���طح 

ليرفع األذان، وما إن يرفع أذان الظهر حتى نشرب كوب املاء، وينتهي صيامنا عند هذا الوقت.
كان هذا الصيام مبثابة التدريب لألطفال الذين ال يس���تطيعون الصوم، وكان يسمى »صيام 

درجات اجلامع«.
وفي العشر األواخر من رمضان، كانوا يوّحشون لوداع الشهر الكرمي وينشدون فيها:

ال أوحش الله منك يا رمضان
ال أوحش الله منك يا شهر الصيام

ال أوحش الله منك يا شهر الرحمات
ال أوحش الله منك يا شهر البركات

وعندما ينتهي ش���هر رمضان، يحني يوم عيد الفطر، الذي لم يكن يخلو أيضًا من طقوس���ه 
اخلاصة.

املنا�صبات واالأعياد
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األعياد

كان يع���رف عي���د الفطر بالعيد الصغي���ر أو عيد رمضان، فيما يعرف عي���د األضحى بالعيد 
الكبير.

وال تختلف عادات العيدين وطقوسهما في َشَعب، فقد كان الرجال يصّلون صالة العيد في 
املسجد، وعند االنتهاء منها يذهبون للزيارة في املقابر، حيث تكون النساء والِصبية قد سبقوهم 
إليه���ا، وال أدري س���ببًا لهذه العادة التي تناقض فرحة العي���د من أولها. ويكون الصوت في املقابر، 
مث���ل ص���وت قفير النحل، حي���ث يقوم املوجودون بقراءة القرآن والن���دب والبكاء، ويوزعون الطعام 

والكعك على زوار هذه املقابر.
ثم يعود الناس إلى بيوتهم، ويتم حتضير الفطور يوم العيد من اللحوم املشوية في الطابون 
غالبًا، وبعد الفطور يخرج الكبار في زيارات وواجبات العيد. وتنظيم الزيارات له أصول ال يعرفها 
أبناء جيلنا )جيل ما بعد النكبة(، فال يخرج اجلميع لزيارة اجلميع. وإال لن يجد أحٌد أحدًا في 
بيته. وكان بعض هذه الزيارات يتضمن زيارة خاطفة، وبعضها يتم طول النهار مع الغداء، وكانت 
العادات في اليوم األول )ويتم تبادل الزيارة في اليوم التالي حيث يعزم بعض الزائرين مضيفهم 

في اليوم التالي( على الشكل التالي:
- األهل عند بناتهم املتزوجات.
- الرجل مع عائلته عند أهله.

- األخ عند أخواته.
- اخلطيب عند خطيبته.

املنا�صبات واالأعياد
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بك���رة العي���د ومنعّي���د
بق���رة مال���و   وْس���عّيد 
والش���قرة م���ا فيه���ا دم

ْس���عّيد بق���رة  منذب���ح 
منذبح بنتو هالش���قرة
ومنذبح بنتو وبنت العم

- وقد كانت األولوية في الزيارة ألهل الفقيد حديثًا، وفقدان عزيز يلغي كل العادات املّتبعة 
في الزيارات. 

وكان يغل���ب عل���ى ضيافة العيد الكعك واملعمول املنزلي، ول���م يكن أحد يقدم احللو وامللبس 
في مضافته إال نادرًا.

أما األوالد، فكانت كل عائلة تنصب مراجيحها اخلاصة على شجرة في الدار أو قربه، حيث 
يقضي األوالد يومهم في اللعب عليها، وهم يأكلون بعض احللويات التي يشترونها أو يحضرونها 
م���ن املن���ازل، واأللعاب التي تظهر فجأة في الدكاكني )يحضرها صاحب الدكان من عكا، ويخبئها 

حتى فترة العيد(. ويغنون أغاني العيد، ومنها:

ويتمي���ز عي���د املول���د بإقامة املوالد، وخ���روج بعض س���كان القرية إلى عكا، حي���ث كانت تقام 
االحتفاالت الضخمة، واملوس���يقى والفرق الكش���فية والرياضية والدينية، وكانت األلعاب الصعبة 
مثل ابتالع النار أو شك الشيش باألجسام، وكان الذاهبون إلى عكا من الشباب الذكور أو رجل أخذ 

عائلته ليتفرجوا على االحتفاالت هناك، ولم تكن تذهب النساء وحدهن، وكذلك األطفال.

ف���ي اخلمي���س الثالث من ش���هر نيس���ان من كل ع���ام يوافق خمي���س األموات )موس���م النبي 
موسى( فتتم زيارة املقابر حيث تقرأ سورة ياسني ويتم توزيع احللوى على الفقراء..

فيحض���ر الناس البيض ويس���لقونه مع صبغ���ة صفراء حيث يغلون معه نبتة البس���بيس، أو 
صبغة خضراء يغلون معه نبتة اخلامش���ة، او قش���ر البصل األحمر. ثم تتم املفاقسة بالبيض وهو 
حتٍد بني ش���خصني يقومان بضرب رؤوس البيض ببعضها البعض، والذي تنكس���ر البيضة في يده 

يتخلى عنها ملنافسه. 
   

*  *  *     
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)1( من مقابلة مع احلاجة أم هاني: سعاد صالح حسني، وادي الزينة متوز 2001.
)2( يعّدون: أي يرددون عدة مقاطع على وزن هذا املقطع، بكالم مختلف قلياًل.

)3( البقجة: قطعة قماش تنوب عن الشنطة يتم ربط أطرافها األربعة في جهة واحدة.
)4( مقابلة في بيتها في وادي الزينة متوز 2001.

)5( راجع خطوط سير النزوح من البلد.
)6( راجع القسم الثاني من الكتاب »فصول من تاريخ القرية«.

)7( وه���ي م���ن موالي���د ع���ام 1936، في مقابل���ة معها في بيته���ا في مخيم برج الش���مالي في ص���ور – لبنان عام 
.2002

اأ�صعار قيلت ب�َصَعب



159

الفصل السابع
أشعار قيلت بشعب

القصائد التالية من تأليف ياسر علي كاتب هذه السطور وهذا الكتاب:

حــلـم                           

أديبًا ص���اغ أمج������اد اخلي����ال رأيت ب�نوِر أح���الِم اللي�����ال���ي        
ُتس��ابق نحو م��وت ال تب���ال���ي رأي���ت  بظ���ل  زيت�������ون ٍ رج���ااًل     
إلى َشَعب الت�ي بي��ن اجلب���ال حلامية احلدود س�����الم ع���ٍز     
ول���م تف���زع ب�أي�����ام خوال������ي دروس الع�ّز ق��د ُكت���بت ب���فخر     

*  *  *             
ِبسْمس���مها، أرى ذهبًا بدا لي مررت بسهل قمح قد متاهى     
بدا في األرض محفور الظ�الل وزيت���وٍن جت���ّذر ف���ي الزم������ان     
لنا حتكي احلكايا والتس���الي وعبه���رٍة وع���نٍي م���ع بن����ات     
مييني الشامخاُت من الت��الل ش���مالي بي���دٌر يبك���ي ِصب���ان���ا     
يض���م بحضن���ه بل���د الغوال���ي وبينهما ش�هيُّ اخل�طو س�����فٌح     
أقّب���ُل ترَبه���ا، والت���ْرُب غال���ي فأدخل قريتي شبرًا ف�شب���رًا     
أليل���ى خلف���ه؟ ب���ل ق���ل »ليال���ي« »أقّبل ذا اجل����دار وذا اجل�����دار«     

اأ�صعار قيلت ب�َصَعب
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وحامي���ة، به���ا ع���زُّ الرج���ال وأسأل في األزقة عن شباب     
ب���دت كامل���ارِد العم���الِق ع����ال رأيت ِظالَلهم حتمي احلدود     

*  *  *     
ب���الٌد ل���م ت���زْل حب���ًا ببال�����ي أفقُت من املنام وحتت رمشي    
وحتي���ا ال���روُح فيه���ا كالآلل�����ي تفارقه���ا اجل���وارُح دون روٍح     
فق���د ط���ارت إل���ى ذاك املج���ال وتعش���ق أن حتّط على رباها     
تبّش���ر بالربي����ع وبالغ�����الل ففي كل املواس���م كالس���نونو    
وعن أحالم عمٍر في اجل�مال قضيت العمر أبحث عن بالدي    
وه���ا أن���ذا، أم���وت وال أبال�����ي رأيته���ُم ول���و ف���ي حل���م نوم���ي    

    زجل 
ما حتيد عن حبك بيوم سيرتنا يا دارنا َشَعب يا ديرة الشج�ع��ان    
ما ننسى بحماك يوم جيرتنا سقى الله اّيامنا ما بني االخوان    
نرج���ع نب���ّوس تراب���ات ديرتن���ا ال بد يا ديارنا لو طالت األزم��ان    
لك���ن َجَبْرن���ا الضي���م َم خيرتن���ا والبعد ما هو من شيمة اإلنسان    
ونع���ود ي���ا دارن���ا ونف���ك حيرتن���ا وال بد ما الشوق ِينِبت لنا جنحان    

فم الذهب .. َشَعب

 واٍد من األبطال أنهكه التعْب؟
أم سْفُح أشجاٍر متيد به الرياح من الطرْب؟
أم أرُض دمٍع سال رقراقًا على املاء العذب؟

أم أنها عسٌل تكّور شهُده ِبَفِم الذهب؟
الشمس تشرق في اجلليل وترتقي، 

لكنها كالغصن فوق املاء حتنو.. في َشَعب
*  *     

ه نيُل األرْب ذهب الغريب مشردًا ما همَّ
ما صام عن شيء سوى عن أرضه يوم اغترْب

أرٌض على هاِم الزمان قصيدٌة وبطولٌة،
بل دّرٌة قد رّصعت تاَج العرب

أرضي بأرضي ال يوازيها مكاٌن، 

اأ�صعار قيلت ب�َصَعب
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ال يطاوُلها العتب
أرُض الكرامِة في الغضْب

أرُض التجلي في األدْب
في وجِه حورّياِتها وبناِت عنٍي عند َعْبهرِة النسب

واٍد من األبطال من يعنني حتى آخر الدنيا.. َشَعب
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تقدمي

ه���ذا الفص���ل كان م���ن أصع���ب الفصول من حي���ث املوضوعي���ة، إذ ليس أصعب م���ن أن يقف 
الكاتب في الوسط بني مجموعة من الشهود والرواة، خاصة إذا كانوا ميّتون إليه ِبِصلة قربى.

ولق���د اخت���رت ف���ي هذا الفص���ل أن ال أتبنى أيَّ رأي، بل أن أكتب رأي أكثر األش���خاص هدوءًا 
ووداع���ة، حي���ث حاول���وا جتّنب نبش م���ا مّت دفنه من ث���ارات.. ولكي نكون موضوعي���ني، خاصة في 
وش���ات رأين���ا أن ال نذكر األس���باب واآلراء حيث أن ل���كّل عائلة رأيًا ف���ي املوضوع.. وهذا  مج���ال الطُّ

الكتاب للجميع. وقد آثرنا –للتاريخ- ذكر الوقائع ال اآلراء. 
لك���ن بع���ض عقالء القرية أش���اروا إلى أن مصلح���ة االنتداب بهذه الطوش���ات واضحة، وقال 
»ال يظ���ّ� أح���د أّن اإلجنليز لن يهتموا بالقرى الصغي���رة«، وأعطى مثااًل على منعهم من تصدير 
الزي���ت، وكان اإلجنلي���ز يش���ترون تنك���ة الزيت من القرية بنص���ف ليرة فلس���طينية، ويبيعونها في 
مص���ر بثالث أو أربع لي���رات. كما كانوا يأخذون البرتقال ليطمروه ويس���ّمدوا به األرض، ومينعون 
أه���ل القري���ة من بيعه حني كان س���عره أضعافًا في البالد األخرى. وينطبق على هذا س���عُيهم إلى 
إش���عال الفتنة واخلالف بني أهل القرية من أجل تش���تيت قوتهم وتفريقها. وليس هذا انس���جامًا 

مع نظرية املؤامرة، ولكن صاحب هذا الرأي ساق عدة شواهد ال مجال لذكرها هنا.
إال أن هذا ال ينفي مسؤولية أهل القرية، وبالذات مسؤولية عقالئها جتاه هذا األمر، بدليل 
أن ما فعله أبو ماهل اخلطيب واحلكمة التي تعامل بها مع اآلخرين، ش���اِهد على إمكانية جتنب 

ف�صول من تاريخ القرية 
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الطوشة التي أحدثت شرخًا لم متُحه إال معارك حاميِة القرية عام 1948 والنكبة والتشرد.
ولعّل أجمل ما يس���جل ألهل القرية في هذا املجال، أن العديد من الثارات ظلت في كوامن 
األنفس دفينة تنتظر إش���عالها مرة أخرى، ولكن أهل َش���َعب لم يقعوا أثناء الدفاع عن القرية عام 
1948 باخلط���أ ال���ذي حصل إب���ان الثورة الكبرى في الثالثينيات، ح���ني ُنّفذت فيها بعض الثارات. 
ففي حرب 1948، التي سبقت النكبة، كانت املجموعة الواحدة -كما يقول احلاج علي األحمد )أبو 
حسن(- تضم أفراَد عائالٍت بينها ثارات، وكانوا يتناوبون احلراسة في املواقع، فيحرس من له ثأر 
نائمًا ُيفترض أن يقتله في األحوال العادية أثناء الطوش���ات، فنس���ي أهل القرية الثارات، ووجهوا 

بنادقهم إلى حيث يجب أن تتوّجه؛ إلى عصابات العدو.

ف�صول من تاريخ القرية 
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الفصل األول
طوشات القرية

قد ال يكون هذا الفصل من تاريخ القرية مشّرفًا، وقد شعرت لدى َمن قابلتهم من أهل البلد 
بعبء وصعوبة اختيار مس���ار الرواية، خاصة أولئك الذين يرفضون نكء اجلراح ونبش األحقاد؛ 
ولكن���ه تاريخ ال بد من نبش���ه لالعتب���ار، وقد حاول الرواة تلطيف األجواء وعدم طرح املس���ألة من 
وجه���ة النظ���ر الواح���دة.. إال أنه���م لم يس���تطيعوا تصنيف وفرز أبن���اء القرية ب���ني »أوادم وزعران« 

وساسة ومتهورين..
والطوشة هي املعركة اجلماعية التي تشارك فيها عائالت القرية، وتتميز بها قرية َشَعب عن 

باقي البلدات املجاورة لها! فهي قصيرة املدة وعنيفة، وتترك أحقادًا يصعب دفنها.
يقول إبراهيم صالح حس���ني )أبو حلمي(، إّن أّي طوش���ة في البلدات املجاورة كالبروة مثاًل، 
كان���ت ت���دوم م���ن الظه���ر أو العصر إلى املغ���رب، وتقتصر على رم���ي احلجارة، إل���ى أن تفزع القرى 
املجاورة وتهّب لإلصالح بني املتخاصمني. وقد تنتهي املعركة بكس���ر يد أو رجل أو ش���جّ رأس، غير 
أن طوش���ات َش���َعب كانت تنتهي مبقتل ش���خص أو اثنني خالل عش���ر دقائق. وكانت تستعمل فيها 

الدبسات )العصي الغليظة(، وكان الضرب فيها على الرأس في كثير من األحيان.
وقد كانت العصا سالح الرجال، وال تكتفي العائلة بعصا واحدة كما حصل باألسلحة أثناء 
احلرب، بل على كّل بالغ عاقل من القرية أن يقتنيها. وفي أثناء التوتر والتش���نج كانت العصا ال 
تفارق أحدًا من أفراد العائالت املعنية بهذا التوتر. كما نشير إلى أن مكان معظم الطوشات كانت 

تنشب على بيادر القرية.
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مذبحة اجلامع)1( 
يروي كبار السن في القرية، رواية غير واضحة املعالم، أّن معركة قدمية قامت بني العائلتني 
األساس���يتني ف���ي َش���َعب وقت���ذاك، عائلة يزبك الت���ي تفرع منها فيم���ا بعد عائلة الش���يخ محمد، 
وعائل���ة كعك���وش الت���ي ل���م يبَق منها س���وى نف���ر قليل ف���ي القرية عند وع���ي الرواة أي ف���ي القرن 
العش���رين.. ويظ���ن ال���رواة أن احلادثة التي تعارفوا على تس���ميتها »مذبحة اجلامع« قد وقعت في 

بدايات القرن التاسع عشر وما قبله.
وتتف���ق روايته���م على أن عائلة كعكوش كانت على عداوة مس���تحكمة مع عائلة يزبك، وفيما 
ه���م مجتمع���ون في جامع احلارة الش���رقية للبلد وأثن���اء الصالة دخل عليهم ش���باب عائلة يزبك 
وبدأوا فيهم القتل والتنكيل.. فُكِس���رت ش���وكة عائلة كعكوش ورحلت ع���ن القرية. وقد بقيت هذه 
القصة في ذاكرة أهل القرية ألّن اجلامع بقي مهدمًا ولم يتم ترميمه، رمبا تش���اؤمًا من أس���طورة 

اسمها »مذبحة اجلامع«.
وق���د اتفق عدد من رواة القصة أنهم أسس���وا قرية حملت اس���م م���ارون كعكوش ثم حّرف إلى 
ميرون كعوش. غير أن )أبو حلمي( نفى ذلك وقال إن السم قرية ميرون كعوش قصة أخرى، لكنه 
أش���ار إلى أنه أثناء أحد مواس���م احلصاد في األربعينّيات جاء إلى القرية أحد العمال من الش���ام، 
وكان يعمل باألجرة في احلصاد، وذات ليلة سأله من أين أصله؟ فقال له: أنا من هذه القرية )أي 
َش���َعب(، وعائلت���ي كعك���وش رحلت من هذه القرية إثر مذبحة تعّرضت لها في مس���جدها ونس���كن 

اآلن في الشام.
وقد بقي منهم نفر قليل حتى النكبة: هي ُأسر محمد ومحمود كعكوش.

طوشة البلد
ه���ذه الطوش���ة ال يذكرها من األحي���اء أحد، وقّدر أبو حلمي حدوثها في س���نة 1900م. ألنها 

سنة والدة عمته التي ولدت خارج القرية والتي تكبر والده صالح حسني )أبو إبراهيم( بسنة.
أس���باب ه���ذه الطوش���ة غير واضحة. وقد س���ميت »طوش���ة البل���د« ألنها ش���ملت فيها معظم 

العائالت.. وقد قتل فيها شخص من بيت حسني اسمه الغالي وهو ابن طه حسني احلسن.
وكانت نتيجتها خروج بيت حس���ني من القرية، وكان على رأس���ها أبو صالح )محمد حس���ني( 
وكان أح���د ك���رام القري���ة وسياس���ييها، ال���ذي انتق���ل إل���ى الب���روة عل���ى الطري���ق بني َش���َعب وعكا، 
فاس���تضافه صالح هواش من البروة، وعاش بني أهل البروة الذين ناصروه بقطع طريق عكا على 

أهل َشَعب.. 
وقد تضايق أهل َشَعب كثيرًا من هذا األمر، حيث كان يستفرد برجالها ضربًا وتفزيعًا، حتى 
بدأت الوس���اطات للصلح، وتولى الوس���اطة صالح أفندي )وهو وجيه من قرية املكر(، الذي انتزع 
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من أهل القرية اعترافًا بحق أبو صالح أو بالتعبير الذي اتفق عليه )مالت الكفة له(.. وعاد إلى 
بلده واسترّد ما كان له..

في هذه الس���نة ولدت له بنت أس���ماها مرمي، وكان قد اختار البروة للس���كن فيها، نظرًا إلى 
أنه من أخوال زوجة درويش اليوس���ف )جد الش���اعر محمود درويش(، وهي كانت ترش���د أبو صالح 
إل���ى ع���ادات القرية ف���ي األفراح واألتراح. فكان أه���ل القرية، أثناء إقامته التي لم تتجاوز الس���نة، 

يستضيفونه عندهم، وقد أشارت عليه قبل رحيله بإقامة وليمة شكر ألهل البروة، وفعل. 

طوشة اخلطيب – فاعور/حسني
لق���د متي���زت قرية َش���َعب بعدد من احلكماء وعدد آخر من الش���جعان املعتّدين بش���جاعتهم 
وقوته���م، األم���ر الذي جعل ح���وارات عديدة تدور بني هذين الطرفني، مم���ا أثر أيضًا في العالقات 
ب���ني عائ���الت القري���ة، بحس���ب نوع زعم���اء العائالت، إيجاب���ًا إذا حت���اور العقالء، وس���لبًا إذا حتاور 

الشجعان )القبضايات(.
فح���ني يك���ون الزعماء من احلكماء، كانت القرية تش���هد فترة من الهدوء، ويعّبر كبار القرية 

عن احلكيم بالسياسي وعن الشجاع القوي باملتهور.
ف���ي س���نة 1935 وقب���ل الثورة العربية الكب���رى، تزعم آَل اخلطيب مختاُرهم ش���اكر اخلطيب، 
وكان ذا شكيمة وقوة.. وقد كثر حوله شباب آل اخلطيب الذين بلغوا من القوة ما يجعل اآلخرين 
يحسبون ألف حساب لهم. وكان سياسيُّ العائلة وحش اخلطيب )أبو ماهل( بجانب شاكر في يوم 
الطوشة ونصحه أن ال ُيقِدم على معركة، أو أن ال يكون على األقل في مقدمة املتضاربني.. فرفض 

ذلك ووقعت الطوشة في 27 نيسان 1935. 
وم���ا إن اجنل���ى غبارها، حت���ى بانت عن مقتل ش���اكر اخلطيب )املخت���ار(، ومجيد اخلطيب. 
األمر الذي أوقع عائلة اخلطيب في خسارة فادحة صممت إثرها على االنتقام.. وتقدموا بشكوى 
هم مبقتل شاكر اخلطيب كل من رشيد  إلى احلكومة )االنتداب(، ضد عائلتي حسني وفاعور. فاتُّ
حسن احلسني وصالح محمد احلسني، واتهم مبقتل مجيد كل من رشيد فاعور ومحمد احلسني. 
وقد دافع ورافع عنهما حنا عصفور، ثم وكل بهم أحمد الشقيري بعدما اتخذت حكومة االنتداب 

بحقه إجراءات لها عالقة بنشاطه السياسي املناهض لها. وقد خرجوا من السجن براءة.
هم كل من  وفي س���نة 1936 وأثناء الثورة )راجع نش���اط القرية أثناء الثورة في فصل آخر(، اتُّ
رش���يد فاعور وغامن أس���عد الغامن )من آل عيس���ى أحد ف���روع فاعور( بخيانة الث���ورة والتعامل مع 
اإلجنلي���ز، وه���ي تهمة لم تثبت عليهما، وقيل إنها انتقام لطوش���ة 1935م. وق���ام الثوار بإعدامهما 
قرب القرية، في ليلة حزينة بس���بب ما تخللها من مش���اهد حزن وأسى.. وانتقام ثأري عائلي غير 

مسبوق.
وتناول إلياس خوري هذه القصة في روايته »باب الشمس« صفحة 209: 
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»..ال أريد تاريخ القرية، أنا ال تهمني الطوش���ة التي جرت بني آل الفاعور وآل اخلطيب، عام 
1935 وكي���ف تط���ورت خالل ث���ورة 36، حني انتقم آل اخلطيب ملقتل ش���اكر اخلطيب، بقتل مختار 
احل���ارة الش���رقية رش���يد فاعور. وكيف قمتم أنتم، أنت كنت فتى، ولكن���ك جئت مع مقاتلي الثورة، 
وفرضتم املصاحلة التي متت على البيدر، حيث ذبحوا أكثر من أربعني رأس غنم، وجاء الناس من 

كل القرى املجاورة، يأكلون ويباركون..«. 
َم عائلة اخلطيب أحد دهاتها وسياس���ييها هو وحش اخلطيب )أبو ماهل( الذي حّس���ن  وتزعَّ
العالقات مع اجلميع، وعاد آلل اخلطيب دورهم الوفاقي في القرية وأّدى أبو ماهل دورًا رائدًا في 

عودة األمور فيما بعد إلى مجاريها في القرية.

طوشة األسدية )أيلول 1945(
في األول من أيلول من سنة 1945، وبعد مناوشات ومشاكل صغيرة بني عائلة الشيخ محمد 

وعائلة األسدية، تطورت هذه املناوشات إلى ِصدام مت عند البيادر.
في ذلك اليوم، وبعد يوم متعب من حصاد السمس���م، وأثناء عودة اإلخوة الثالثة من عائلة 
الشيخ محمد وهم موسى املطلق ورشيد املطلق ويونس املطلق، تصّدى لهم عدد من شباب عائلة 
ل ثالثة من عائلة الش���يخ محم���د غلب الكثرة  األس���دية، وب���دأ الص���دام بني العائلت���ني. إاّل أّن تكتُّ
املتفرقة من األس���دية، فكان يذهب الرجل من األس���دية إلى البيادر ليقاتل ش���بان عائلة الش���يخ 
محم���د الثالث���ة، ف���كان يصل وحده، ويب���دأ القتال دون تردد، وألن الطوش���ة ال ت���دوم أكثر من ربع 
س���اعة، ف���إن جتميع الق���وة كان صعبًا قبل تلك الطوش���ة، األم���ر الذي جعل الغلبة لش���بان عائلة 
الش���يخ محمد. وكان القادُم من أبناء عائلة األس���دي يأبى على نفسه أن يقال إنه انتظر اآلخرين 

فيهاجم وحده، واستمرت املعركة على هذا املنوال..
وس���قط في هذه املعركة اثنان من األس���دية هما عبد اللطيف أسعد احملمد )األسدي( وابن 
أخيه يوس���ف فتح أس���عد احملمد. وجنا في مستش���فى حيفا محمد منر الس���ليم )األسدي(. وكان 
الراوي -الذي طلب عدم ذكر اسمه- قد حفر قبر هذا األخير ومعه آخرون الذين انتظروا عودته 
ميت���ًا، ولك���ن اخلبر جاء من حيفا أنه بدأ يصحو هناك. فعاد إلى حياته الطبيعية ولم يتم دفنه. 

لذلك فإن الراوي يذكره جيدًا، كما قال.
*  *  *     

)1( لدى قراءتنا عن بعض القرى )مثل لوبية( قرأنا هذا احلدث في قريتني على األقل، األمر الذي يجعلنا 
نتوجس أن تكون هذه القصة خرافة أو حكاية حتكى بني الناس في اجلليل، ومع الزمن والتهيؤ وبناء األخيلة ظن 

بعض هؤالء أن احلدث مت في قريته.
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الفصل الثاني
دخول الطريقة الشاذلية اليشرطية)1(

الشـــيخ علي بن حسن املغربي اليشـــرطي الشاذلي: ولد في بنزرت عام 1211ه�: 1796م، 
نسبته إلى بني يشرط قبيلة في املغرب. تذكر أنها تنسب إلى احلسن بن علي سبط رسول الله �. 
تعلم على علماء بلده ثم تصوف على الطريقة الشاذلية وحج.. وأخيرًا استقر في عكا وترشيحا 
س���نة 1266 ه�. وأخذ ينش���ر طريقته بني اجلماهير فتبعه أناس كثيرون. ثم تنكر عليه والة دمشق 
فنفوه. ولم يفرج عنه إال بعد أن سعى له بذلك األمير عبد القادر اجلزائري. وملا أطلقت للشيخ 

حريته عاد إلى عكا وجتددت حركته واستمر على ذلك إلى أن توفي عام 1316ه�: 1899م.
وقال صاحب »جامع كرامات األولياء«: الشيخ علي اليشرطي أحد كبار مشايخ العصر، وقد 

انتشرت عنه الطريقة الشاذلية وال سيما في بالد الشام انتشارًا عظيمًا. 
وق���د توف���ي في عكا بعد س���ن جتاوز املائة، قضاه في طاعة الله تعال���ى واملداومة على العبادة 
والذكر والتقش���ف بالعيش مع إقبال الدنيا عليه. كان يطعم الضيوف واملريدين املآكل النفيس���ة 

ويكتفي هو باخلبز والزيت ونحو ذلك.
له في عكا زاوية وقبر يزار. وخليفته الرجل الصالح إبراهيم.

وزاوية الش���اذلية املش���هورة في عكا بوش���ر في بنائه���ا في عهده. وقد أمتها ابن���ه إبراهيم. وملا 
توف���ي إبراهي���م خلفه ولده الس���يد الهادي ال���ذي كان يتمتع بنفوذ كبير بني أتباع���ه. وبعد النكبة 

جلأت عائلة اليشرطي إلى بيروت. وقد توفي السيد الهادي في بيروت.
ومن العائلة أيضًا املهندس خالد بن الشيخ محمد الهادي اليشرطي الذي ولد في عكا 
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في عام 1935. أمت دراسته الهندسية في بيروت. من أبرز الوجوه املجاهدة في سبيل حترير الوطن 
احلبي���ب، أح���د قادة تنظيم فتح ورئيس الصندوق القومي الفلس���طيني. عرف بوطنيته الصادقة 

وأخالقه العالية وحيويته املتدفقة. توفي في بيروت 16-1-1970م. وكانت جنازته حافلة. 
وقد ش���هدت الطريقة الش���اذلية اليش���رطية إجماعًا والتفافًا حولها بني معظم قرى قضاء 
عكا نظرًا للدور الذي لعبته في احلد من انتشار البهائية في املنطقة، األمر الذي أدى إلى تعاظم 
أمرها، إال أن البدائية التي تعامل بها القرويون مع »الطريقة« س���اهم في نس���بة تصرفات بعضهم 
الفردي���ة إل���ى الطريقة نفس���ها، األمر الذي تس���بب في توريط أهل الطريقة ف���ي خالفات عائلية، 
تعتب���ر أم���ورًا خاصة كان أج���دى بقيادة »الطريقة« أن ال تتدخل فيها، مل���ا فيها من خصوصية بني 

العائالت واألقطاب.
فح���ني كان���ت تتدخل الزاوي���ة )مركز الطريقة( في حل املش���اكل أو اإلص���الح بني املتحاربني 
واملتخاصمني، وأحيانًا بس���بب خالف على عروس، كان من ال ُيحكم لصاحله يقف موقفًا عدائيًا 

من الطريقة وتسبب التراكم في األحداث إلى زيادة الشرخ بني أهل الطريقة ومناوئيها.
وق���د س���اهمت العقلي���ة القروية املتصلبة غي���ر املتفتحة في املجتمع ش���به القبلي إلى تأزمي 
األمور وإلقاء االتهامات وتضخيمها، باإلضافة إلى تساهل بعض امللتزمني بالطريقة في التزامهم 

الديني مما تسبب بتوجيه النقد لهم كما ذكر الزركلي الذي سنورد نصه كاماًل:)2( 
علي بن أحمد املغربي اليشرطي الشاذلي: شيخ الطريقة املعروفة باليشرطية، من طرق 
الش���اذلية. ولد في بنزرت، وتفقه وحج مرات، وتصوف واس���تقر في عكا بفلس���طني، وترش���يحا من 
قرى عكا، س���نة 1266ه�. وانتش���رت طريقته في بعض البالد الشامية. فخافت احلكومة العثمانية 

الفتنة، فنفاه أحد والتها إلى جزيرة قبرص، فأقام ومن معه ثالث سنني...
ول���م يلب���ث أن جتددت حركته، وظهر م���ن بعض أتباعه »أمور مذمومة واعتقادات مش���ؤومة« 
كما يقول مؤرخوه، فنفتهم احلكومة إلى فزان، واكتفت بترك اليش���رطي ش���به س���جني في منزل 
األمير عبد القادر اجلزائري، استجابة لرجائه. ثم أعيدت جماعته في فزان، واعيدت إليه حريته، 
فرجعوا إلى طريقتهم. واس���تمروا في ذلك إلى أن توفي. واليش���رطي نس���بة إلى قبيلة من قبائل 

املغرب تقول إنها حسنية األصل.
ولك���ي ال ندخل س���احة الصراع الديني والعقائ���دي، نقف عند هذا احلد، راجني أن نكون قد 

ُوّفقنا في الوقوف على احلياد في هذا املوضوع.
   

*  *  *     

)1( مصطفى الدباغ: بالدنا فلسطني، اجلزء 7، القسم 2، ص 309.

)2( خير الدين الزركلي: األعالم، دار العلم للماليني، الطبعة 10، اجلزء4، ص260.
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الفصل الثالث
مشاركة القرية في الثورة العربية الكبرى

بع���د استش���هاد عز الدين القس���ام ف���ي 21-11-1935، ع���رف أهل القرية باخلب���ر عبر جريدة 
قرأها في ساحة القرية قرب مقام أحمد العليمي حسني أبو علي )زيتون(. 

لم يتذكر الراوي اسم اجلريدة، فقال إنها واحدة من اثنتني: الدفاع أو فلسطني.. ومال إلى 
جريدة الدفاع ألنها كما قال أحدهم )كانت تكتب أحسن – أي أكثر وطنية، ورئيس حتريرها وطني 
مخلص اس���مه إبراهيم الش���نطي(. وملا لم جن���د في املراجع ما كتبته جري���دة الدفاع )كانت متنع 
ع���ن الص���دور بني الفينة واألخرى(، وجدنا خبر استش���هاد القس���ام وعصبته ف���ي جرائد اجلامعة 
العربية واجلامعة اإلسالمية وفلسطني)1(، ونشير هنا إلى أن جريدة فلسطني تناولته مبوضوعية 
متحاذقة تثير التس���اؤل حول الدور مما أثار حولها بعض الش���كوك والردود، حيث أطلقت عليهم 

)العصبة اإلرهابية(، فماذا قالت جريدة فلسطني يومها: 
كان العنوان الرئيسي:

لن نستسلم! هذا جهاد في سبيل الله والوطن
أما العناوين الفرعية فكانت:

معركة حامية بني أفراد العصبة اإلرهابية وقوة كبيرة من رجال البوليس.
قتل خمسة أشخاص 
قتل بوليس إجنليزي

استسالم أربعة من العصبة.
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املعركة تدوم ست ساعات.
غي���ر أن حدي���ث »العصبة اإلرهابية« أثار ردود الفع���ل الكبيرة لدى الكتاب العرب حينها، فرد 
الشيخ أسعد الشقيري والد األستاذ أحمد الشقيري، وأكرم زعيتر، وتكاثرت املراثي خاصة بعد أن 

كشفت صحيفتا اجلامعة اإلسالمية واجلامعة العربية حقيقة املوضوع.
ر الراوي الذي قال إنها الدفاع، فإن أقرب مقال للدفاع عن احلادثة  وإذا ما أخذنا بقول املعمِّ
كان بعد استشهاد القسام بأسبوع، كتبه )لطفي ريال(، ثم كلمة رئيس حتريرها )إبراهيم الشنطي( 

في حفل تأبني القسام في حيفا بعد أكثر من شهرين )36-1-5(.

وي���وم 20-4-1936 ب���دأ ف���ي نابل���س )جبل الن���ار( وبعض أنحاء فلس���طني اإلضراب الش���هير 
املسجل في موسوعة غينيس على أنه أطول إضراب في التاريخ ودام 176 يومًا، وكان الغليان الذي 
أحدثه استشهاد القسام بلغ مداه األقصى في فلسطني، وقاد الثورة العربية الكبرى أتباع القسام 
م���ن أمث���ال أبو إبراهيم الكبير، وأبو إبراهيم الصغير، وفرحان ومنر الس���عدي، وعبدالله األصبح، 
وعطية أحمد عوض، ويوسف سعيد أبو درة، ومحمد صالح احلمد، وعبد الفتاح السبالوي، وعارف 

األحمد، وأبو خضر الزرعيني، وأحمد التوبة، وسليمان عبد اجلبار، ومحمود سالم وغيرهم..
قبل استش���هاد القس���ام بس���بعة أش���هر، وقبل بدء اإلضراب الكبير بس���نة كاملة، كانت القرية 
قد ش���هدت طوش���ة اخلطيب/فاعور)2(، وذلك في 27-4-1935، ومات فيها ش���اكر اخلطيب ومجيد 

اخلطيب..
إال أن االحتق���ان الهائ���ل ال���ذي لّف اجلليل بأكمل���ه، جعل الناس تتجه إل���ى الثورة بداًل من 
اخلالفات الش���خصية التي تس���ببت بالطوشة، وبدأ تنس���يق قيادة الثورة للمنطقة. بعد اإلضراب 
ما لبثت أن بدأت املظاهرات في أنحاء فلس���طني واش���تعلت الثورة وانتقلت إلى اجلليل، حيث كان 

قائد املنطقة الشمالية أبو إبراهيم الكبير.
وكان قد تولى قيادة املنطقة أبو بكر أحمد البرقيني )من برقني – جنني(، الذي كان مدّرسًا 
في مدرسة َشَعب، وسلم قيادة احلارة الشرقية لنمر اخلليل )حسني شحادة( وقيادة احلارة الغربية 
لراج���ي اخلطي���ب. فيما ذكرت املصادر أن منر اخلليل كان أحد »رؤس���اء فصائ���ل قضاء عكا الذين 
كان���ت أعمالهم نش���يطة في جنوب املدينة وعلى الش���ارع القريب من ع���كا والذي يؤدي إلى مدينة 

صفد«)3(.
وأش���ار بع���ض كبار القرية إلى صالحيات أس���يء اس���تخدامها من قبل الث���وار أدت إلى مقتل 

أسعد الغامن ورشيد فاعور انتقامًا ملقتل شاكر ومجيد اخلطيب في الطوشة السابقة.
وكان���ت االجتماع���ات حتص���ل أحيان���ًا في القري���ة حيث زارها ع���دد من قادة الثورة، وش���هدت 
ع���دة اجتماع���ات بني قادة املنطقة الش���مالية وقيادة قضاء عكا، فكان مم���ن جاء إليها أبو إبراهيم 
الكبير )خليل محمد عيس���ى(، أبو إبراهيم الصغير )توفيق إبراهيم(، رباح العوض )الغابس���ية(، 
أبو بكر البرقيني، محمود س���الم )أبو أحمد القس���ام – حيفا(، أبو عاطف املغربي، الشيخ سليمان 
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الصفوري، أحمد التوبة )صفورية(، أبو علي حسن سالمة)4(. 
وق���د كان املتفرغ���ون من أه���ل القرية قليلي العدد، ولكن حني يتم اس���تدعاء مقاتلي القرية 
يحض���ر إل���ى مكان االس���تنفار من كل أس���رة رجل واحد عل���ى األقل، حيث كان في كل أس���رة بارودة 
واحدة على األقل يتناوب عليها أفراد العائلة. لذلك يصعب حصر العدد املشارك من أهل القرية 
التي تضم أكثر من 250 عائلة، منهم قسم كبير يعمل في املدن.. خاصة أنهم لم يعودوا إلى القرية 
أثن���اء الث���ورة )كما حدث فيما بعد أثناء النكبة، حيث تضاعف وقتها عدد س���كان القرية، كما روى 

أهلها..(.
وق���د كان م���ن متفرغي القرية في تل���ك الفترة -والتفرغ ال يعني قبض املال- س���عيد صالح 
عبد الهادي )األسدي(، منر اخلليل، محمد األسعد، أما باقي أهل القرية فكان كل منهم في عمله 

ويفزعون إلى القتال حني يتم اإليعاز.
ويش���ير بعض كبار الس���ن إلى أنه كان للثوار مرجعية في الش���ام، وكانوا يزورونها بني الفينة 
واألخرى. وكانوا يحضرون األس���لحة والثياب العس���كرية من هناك معهم. والثياب العس���كرية في 

ذلك الوقت كانت تتكون من السراويل واحلّطات السوداء والصداري من شغل الشام.

أحداث في الثورة الكبرى

معركة اللّيات األولى)5(
»في 8-12-1937، قام عدد من رؤساء فصائل املنطقة الشمالية بالهجوم على قافلة عسكرية 
بريطاني���ة كان���ت ذاهبة م���ن عكا إلى صفد قرب موق���ع الليات )وهو جبل يقع ش���مال القرية، بني 
مج���د الك���روم والب���روة، ومير فيه طريق عكا - صفد( إلى الغرب من قرية مجد الكروم، واس���تطاع 
الث���وار ف���ي بداي���ة املعركة أن يقتلوا ع���ددًا من اإلنكليز، حي���ث كانت مراكزه���م حصينة، ثم جاءت 
جن���دات إنكليزي���ة م���زودة بالطائرات س���اندت القافل���ة، وعلى أثر ذل���ك جاءت أيض���ًا للمجاهدين 
جندات من س���ائر قرى املنطقة الش���مالية. وحتصن س���كان القرى الش���رقية في املناطق اجلبلية 
وعل���ى جوانب إس���فلت طريق ع���كا - صفد وذلك ملنع وصول النج���دات اإلنكليزية، وأدى ذلك إلى 
حصول معارك على مسافة تقدر ب� )15( كلم إلى الشرق من قرية »فّرادية«، وقد استمر القتال من 
الس���اعة العاش���رة صباحًا حتى السابعة مس���اء حيث انتهت املعركة بانهزام اإلنكليز هزمية نكراء 

وانسحاب الثوار إلى اجلبال الشمالية. 
وق���د أس���فرت املعرك���ة ع���ن مقت���ل )30( م���ن اإلنكلي���ز و)8( ش���هداء و)5( جرحى م���ن الثوار، 
واشترك في هذه املعركة مجاهدون من قرى البروة، مجد الكروم، َشَعب، الدامون، الرويس، كابول 

ودير األسد«.
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قصف الطيران على َشَعب
ف���ي صيف 1938، قام الطيران اإلجنليزي برمي مناش���ير حم���راء على القرية، لينزل الناس 

إلى البيادر، وقد نّص البياُن حرفيًا على التالي: 
»كل ش���خص يح���اول اخل���روج من القري���ة أو إل���ى احلقول احمليط���ة بالقرية يعّرض نفس���ه 

إلطالق النار عليه.. سيقال لكم متى ميكنكم اخلروج إلى أعمالكم بأمان..«.
جتّمع الناس على البيادر، و)طفش( املسلحون إلى القرى املجاورة واجلبال واألودية، وخبأت 

العائالت بواريدها والثياب العسكرية في الطوابني )فرن من الطني(. 
أخ���ذوا الرج���ال باجتاه عكا، وَكَمَن لهم املس���لحون قرب بئر العياضية عل���ى الطريق، وبدأوا 
بإطالق النار على اجليش، ففّر الناس ميينًا ويسارًا، وُقتل من املعتقلني حسن احلاج )اخلطيب(، 
واس���تطاع ع���دد كبير منهم اإلف���الت والفرار واالختباء، وس���اهم في ذلك ارتفاع أش���جار الذرة في 
احلق���ول، وه���ذا مم���ا يدل عل���ى أن العملية حدثت في الصي���ف.. غير أن عددًا م���ن املعتقلني قبع 
)لب���د( ف���ي أرض���ه، فتم اعتقاله���م والزج بهم في معس���كر الرام���ة التابع جليش االنت���داب، وناهز 
عددهم خمس���ني رجاًل وفتى. وما لبث أن أفرج اإلجنليز عن هؤالء بعد أش���هر قليلة، وقبل نس���ف 

القرية.
غير أن القضية لم تكن هنا، فقد تسبب منع التجول ببعض املشاكل، ذلك أن عددًا من أهل 
القري���ة ل���م يفَقه املقص���ود، وكانت تلك أول عملية منع جتول يش���هدونها، وكان القرار بقصف كل 

جسم مشبوه يتحرك في محيط القرية. 
فق���ام الطيران اإلجنليزي بقصف املناطق احمليط���ة بالقرية، فقتل في جبل الُزّكان من كان 
بكرم���ه هن���اك ولم يعلم مبنع التجول، وماتت يومها رقية محمد عبد األس���عد وأمينة )أم صالح( 

زوجة خليل الصالح)6(.

معركة اللّيات الثانية
بع���د عملي���ة نوعية قام بها الثوار ضد ق���وات االحتالل اإلجنليزي ف���ي 19-7-1938)7(، حيث 
قام���وا بنس���ف جس���ر وادي احلل���زون القائم ب���ني البروة والدام���ون )مير في أرض الس���مرا التابعة 
لش���عب( ودمروه أثناء مرور ثالث س���يارات عس���كرية إنكليزية كانت آتية من عكا إلى س���خنني. قرر 
جيش االنتداب الذي ُجّن جنونه القيام باملالحقة والتعسف باجلزاء، خاصة وأن العملية أسفرت 

عن مقتل )12( إنكليزيًا من بينهم قائد معسكر سخنني، وجرح )5( آخرين..
وق���د تلق���ى أكرم زعيتر من مراس���له أس���عد )أحم���د عفيفي( ثالث���ة تقارير؛ منه���ا اثنان عن 
العملي���ة والثالث عن نس���ف البل���د وأضاف إليهم زعيت���ر بالغًا من قائد الثورة في الش���مال حول 

نسف قرية َشَعب.. التقريران األول والثاني كانا على الشكل التالي:
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التقرير األول مساء األربعاء 1938-8-16)8(
راب���ط املجاهدون على طريق ع���كا - صفد قرب محل يدعى )الليات( بعد أن لغموا الطريق 
منتظرين مرور اجلند االنكليزي. فمرت اجلنود مبعداتها وس���ياراتها فانفجر اللغم حتت إحدى 
الس���يارات املألى باجلند انفجارًا ش���ديدًا أدى إلى ارتفاع الس���يارة ارتفاعًا عظيمًا وقتل من ركابها 
ثمانية جنود وضابط بريطاني )صحح املراسل نفسه في رسالة اليوم التالي الرقم إلى 12 جنديًا 
قتي���اًل من بينهم قائد معس���كر س���خنني(، وعلى أث���ر انفجار اللغم اش���تبك املجاهدون مع اجلند 
ف���ي معركة حامية، وكانت الس���يارات احلربية تس���اعد اجليش وتخب���ط املجاهدين بقنابلها ولكن 
املجاهدين صوبوا بنادقهم إلى هذه السيارات، وملا أحس اجلند بشدة دفاع املجاهدين واستبسالهم، 
أخذ باالنسحاب نحو عكا بعد أن أوقع املجاهدون في صفوفه إصابات كثيرة، ولم يصب أحد من 

املجاهدين ولله احلمد بأذى.
وف���ي الي���وم التال���ي حضرت قوى عظيمة م���ن اجلند إلى مكان احل���ادث برفقتها كالب األثر 
فاجته���ت مع اجلند نحو قرية َش���َعب فألقي القبض على ثمانني ش���خصًا م���ن أهالي هذه القرية 
واقتادوهم نحو عكا، ولكنهم حني وصلوا إلى الطريق العام باغتهم املجاهدون بإطالق النار بشدة 
واس���تطاعوا أن يخلصوا من أهل القرية مقدار أربعني ش���خصًا التحقوا بالثوار. وداوم اجلند في 

طريقهم نحو عكا.. )انتهى(

التقرير الثاني في 1938-8-17)9(
بعد ظهر أمس بينما كانت ثالثة سيارات من سيارات اجليش البريطاني مألى باجلند تسير 
عل���ى طري���ق ع���كا – صفد ومل���ا انعكفت عن هذه الطري���ق واجتهت على طريق قرية َش���َعب، وحني 
وصول أول سيارة من هذه السيارات الثالث إلى جسر على الطريق املذكورة انفجر لغم كبير حتت 
أول سيارة فحطمها حتطيمًا وانتثرت قطعها بالفضاء، وقد قتل جميع ركابها وعددهم 12 جنديًا 
بينهم قائد معس���كر س���خنني. كما جرح خمسة من اجلند الذين بالسيارتني املتأخرتني وذلك من 

شظايا اللغم التي تطايرت ملسافات بعيدة.
ومل���ا علم���ت احلكوم���ة باحلادث أرس���لت إل���ى هناك ق���وات م���ن اجلي���ش 5 آالف ودوريات من 
البولي���س، وبع���د أن نقل���وا القتل���ى واجلرحى اجتهت ه���ذه القوات نحو الق���رى القريبة من مكان 

انفجار اللغم وهذه القرى هي: َشَعب. الدامون. البروة.
وأخ���ذت ه���ذه القوات تعمل تخريبًا بالق���رى وتنكياًل وتعذيبًا وضرب���ًا باألهالي األبرياء دون 

استثناء بني رجل وامرأة. »بطل عليَّ وباحلروب نعامة«.
وقد ألقت القبض على 350 ش���خصًا من أهالي هذه القرى وس���اقتهم القوات أمامها مش���يًا 
على األقدام. وملا وصل هذا احلشد الكبير إلى الطريق العام تركتهم القوات البريطانية ووجلتهم 
إلى دوريات البوليس العربي والبوليس اإلنكليزي امللكي وطلبت إليهم س���وقهم إلى مركز بوليس 
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الرام���ة ومل���ا وصل هذا احلش���د الكبير قريبًا من موقع يس���مى اللي���ات كان يكمن هناك فصيل من 
املجاهدي���ن فأطلق���وا النار على الدوريات الت���ي ترافق األهالي فاضط���رت الدوريات للهرب وترك 

األهالي فعاد األهلون لقراهم وانضموا للثوار.
وف���ي صب���اح الي���وم التال���ي طافت قوات م���ن اجليش بأس���واق ومقاهي املدين���ة وجمعت  من 
األهالي عددًا كبيرًا وأركبتهم في س���يارات كبيرة جبرًا وإكراهًا ووضعتهم أمام س���يارات وذهبت بهم 

إلى الطريق الذي انفجر به اللغم املذكور. 
وتركي���ب األهالي بالس���يارات وتس���ييرها أمام س���يارات اجليش هو إن كان يوج���د لغم جديد 

بالطريق لينفجر أواًل بسيارات األهالي؟ وليكونوا هدفًا للموت قبل اجلند.
ويا ليت اجلند اكتفى بتركيب األهالي بالسيارات لدفعهم للموت.

ولك���ن اجلن���د كان ط���ول الوقت يداعبه���م بالض���رب واللكم والوك���ز بكعاب البنادق. إش���باعًا 
لقلوبهم املغتاظة.

وهك���ذا بع���د األعمال ه���ذه يأبى الوح���ش اإلتيان مبثله���ا تطلب حكومة فلس���طني أن يركن 
العرب للهدوء.

والظلم مرتعه وخيم. )انتهى(.

التقرير الثالث بعد عشرة أيام في 1938-8-27)10(
ح���ادث انفج���ار اللغ���م الذي ذك���رت عنه نبذة بس���يطة في كتاب���ي تاري���خ 38/8/16 حدث يوم 
األربعاء في الس���اعة الس���ابعة وس���ّبب قتل ضابط وأربعة جنود ال جنديان كما ذكرت. وفي صباح 
يوم اخلميس في 1938/8/18 اجتهت قوة كبيرة من اجلند مع مس���اعد حاكم لواء اجلليل لنس���ف 
بع���ض البي���وت في قرية َش���َعب لوص���ول كالب األثر إليها فُأطلق���ت على القوة ل���دى وصولها إلى 
قري���ة َش���َعب بع���ض العيارات النارية م���ن كمني في اجلبال هن���اك لكن قوة أخرى م���ن املجاهدين 
كان���ت تراب���ط عل���ى اجلبال املش���رفة على موقع اللي���ات في طريق صفد – عكا خصيصًا إلش���غال 
اجلنود وتخفيف الوطأة بالنسف عن قرية َشَعب وصدف أن مرت قوة من اجلند دورية من جانب 
الليات فُأطلقت عليها النار بكثرة من اجلبال القريبة احلصينة املوقع وحصل االشتباك املشهور 
هن���اك وابتدأت إش���ارات االس���تنجاد من اجلن���د لَتَضاُيِقهم وإصاباتهم بخس���ائر فادح���ة باألرواح 
فاضطر اجلند املشغول بنسف بيوت َشَعب أن يتركها لنجدة إخوانه اجلنود من موقع الليات ودام 
االشتباك طيلة نهار اخلميس حتى الساعة التاسعة لياًل، حيث بات اجلند في موقع الليات طيلة 
ليلة اجلمعة وتقدر خسائر اجلند بثمانني قتياًل وجريحًا اخلالصة فقد كان التوفيق واالنتصار 
الباهر حليف املجاهدين واخلذالن واخلس���ارة حليف الس���لطة الغاش���مة وقد أسّر لي صديق من 
املجاهدين ومن الذين حضروا املوقعة بأن اللواء الشمالي لم يشهد بعد موقعة باهرة في النصر 
والتنظي���م كهذه املوقعة، أما الش���هداء فلم أتاكد من أس���مائهم بالضبط بع���د، وعلى ما قيل إنهم 
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ال يزي���دون ع���ن اثني عش���ر ش���هيدًا أما اجلرح���ى فقليلون وقد أس���عفوا صباح اجلمع���ة ثاني يوم 
احلادثة، أما البيوت املنس���وفة في َش���َعب فتقدر بخمسة وسبعني بيتًا واملتصدعة واملهدومة بسبب 
أعمال النسف فتقدر 150 بيتًا، وقد أسعف األهلون النازحني إلى عكا بإسعافات ومساعدات فورية 
م���ن تق���دمي البيوت إلس���كانهم مجانًا والطعام وبع���ض املؤن، والهيئة التي قام���ت باجلمع وتوزيع 
املساعدات هي جمعية مرخصة قدمية تدعى )جماعة اإلحسان( بعكا، وقد اتصلت بها وشجعتها 
عل���ى املداوم���ة عل���ى جمع اإلعانات واس���تبقائها في صندوقها للمس���اعدات واإلس���عافات الفورية 
للقروي���ني ف���ي املس���تقبل وهي دائبة على اجلمع واإلس���عافات وقد تألفت أيضًا جلنة من س���يدات 
املدينة غايتها إس���عاف القرى أيضًا عن طريق مش���روع القرش الشهري الذي سيجمع من سيدات 
وأوانس املدينة وستباش���ر هذه اللجنة عملها اعتبارًا من أول أيلول 1938 وقد وزعت إعالنات على 
البيوت في املدينة اس���تعدادًا لذلك اليوم، وإني مرس���ل نس���خة منه طيه، وقد وصل إلي من جلنة 
السيدات العربيات في القدس 126 زوجًا من القمصان والكلسونات و400 طابع بريد ذات اخلمسة 
مالت و280 باكيت دخان وس���تة أكياس س���كر ش���قف وصندوقني شاي وأربعة أرطال قهوة مطحونة 
للمعتقلني املعوزين في سجن املزرعة فصار توزيعها عليهم في يوم اجلمعة 38/8/26 مبعرفة من 
جلن���ة الس���يدات بعكا التي تس���لمت جميع ه���ذه احلاجات مني مبوجب إيصال أرس���لته إلى جلنة 

السيدات في القدس.
النظام، وحسن اإلدارة، والترتيب بالغ أمته في صفوف املجاهدين بقضاء عكا، الروح والشعور 
جيدان والتضحية كبيرة والكل يزداد إميانًا وقوة يومًا عن يوم وليس لالستياء والتذمر أثر، وأكبر 
ش���اهد عل���ى ما وصفت هي موقعة الليات األخيرة التي كانت م���ن املواقع التي جتلى فيها النظام 
وحسن التدريب والتضحية والبسالة بأجلى مظاهرها بينما ظهر على السلطة الفشل واخلذالن 
والضع���ف واجل���نب بأب���ني مظهر، ودليلن���ا على ذلك أن اجلند ل���م يعودوا يجرؤوا على الس���ير في 
الطرقات دون أن يستصحبوا معهم )بالقوة وحتت السالح والتهديد( الرجال اآلمنني املارين على 
الطرقات ويتخذون منهم متراسًا يحتمون به من بأس املجاهدين فيركبونهم بسيارات ويسيرونها 

أمامهم في الذهاب واإلياب وأستطيع أن أقول بفخر أنه لم يبق للسلطة أي هيبة أو نفوذ.
حقق الله اآلمال. )انتهى(

رواية أهل َشَعب
ع���زز م���ا ذكره التقرير رواية أه���ل البلد أن كالب األثر أخذت يومها تش���ّم الطريق وتتبع آثار 
الثوار، ولم تتوقف الكالب حتى دخلت إلى َش���َعب، وفي القرية توقفت عند بيت س���ليمان منصور 

)زيتون(، وهناك ضيعت األثر..
قي���ل إن حنيف���ة منص���ور )ابنته( قامت مب���ا اعتاد أهل القرية على القيام ب���ه إثر كل عملية، 
فقد رشت على الطريق الفلفل األسمر حيث ضاعت حاسة الشم عند كالب األثر. وتوقف اجلنود 
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هناك إلى أن وصلت قيادتهم التي اتخذت القرار على الفور. 
قرروا نس���ف القرية بدءًا من احلارة الش���رقية، مع أن األثر توقف عند احلارة الغربية، ولكن 
خذ قرار  اجتاه الهواء حينها جعلهم يفضلون اجلهة الشرقية. وكما قال الراوي املعّمر ساخرًا )اتُّ

نسف القرية بقرار كالب(.
ادع���ى اإلنكلي���ز يومه���ا أن هناك تواطؤًا بني أهل البلد والثوار على نس���ف اجلس���ر، حيث أن 
صاحب بوسطة )عكا – َشَعب( محمد الضبع ومساعده كمال سليمان عبد املعطي لم ينقلوا أحدًا 
يومه���ا إل���ى عكا، وقي���ل إن أحد الثوار جاء إلى الضبع وعبد املعط���ي وأخبرهما مبا يتم حتضيره، 

فلم ينزال إلى عكا.
وُهّجر بعض سكان القرية إلى عكا والقرى املجاورة، وبعضهم إلى احلقول واألطراف، والباقي 
أقام في )تلة يعنني( التي تضم أراضي لكل أهل القرية يقضون فيها أيام الصيف احلارة )كمصيف 
أو عرزال أو عزبة(. »وكان مجموع من اعتقل من َش���َعب والبروة والدامون )350( ش���خصًا«)11( »وقد 
أطل���ق س���كان تلك الب���الد على ي���وم التنكيل ذاك اس���م »موقعة الصب���ر«، ألن الق���وات البريطانية 

جمعت رجال القرية وأجبرتهم على قطع ألواح الصبر ثم قامت بإلقائها عليهم«)12(.

نسف القرية
بدأ نسف القرية من غربها حيث توقفت الكالب، ولكن اجتاه الريح لم يساعدهم على البدء 
بالتفجيرات، فش���رعوا بنس���ف البلد من ش���رقها. ومت نس���ف احلارة الش���رقية كلها، وبعض بيوت 
احلارة الغربية، أي ما يقترب من نصف بيوت القرية تقريبًا )ما يزيد على املئة بيت(، وقد اتبعت 
سياس���ة التخري���ب في الهدم بقصد اإلي���ذاء قدر اإلمكان، فكان يقوم اجلن���ود بخلط مونة البيت 
ببعضه���ا وص���ب الزيوت على مالبس أهل البيت الذين خرجوا م���ن منازلهم مبا عليهم من ثياب، 
ثم يتم تزنير البيت ونسفه في حلظات سوداء لم تشهد القرية مثلها سابقًا. وجدير هنا أن نقارن 
األث���ر الذي تتركه عمليات الهدم في نفوس األهالي باألثر الذي تتركه عمليات العدو الصهيوني 
في هدم البيوت الذي يتم في هذا العصر في فلسطني، فقد تعددت االحتالالت واإلرهاب واحد.

أما ملاذا توقف النس���ف عند حارة اجلامع الغربية فقد رد البعض الس���بب إلى نفاد الذخيرة 
والبعض اآلخر إلى العمليات التي تعرضت لها قواتهم انطالقًا من جبل الليات)13(.

في ذلك اليوم نظم شاعر البلد محمد اخلليل )طه( عن كالب األثر األبيات التالية:)14( 

البني���ان َه���َدم  م���ا  ي���ا  األث���ر  كالب 
ودار أب���و فاع���ور املكِرمة داي���رة الفنجان 
ومختارنا أصبح مس���توطن جبل الزكان
الثعب���ان م���ن  أمك���ر  بريطاني���ا  ودول���ة 

أهاليه���ا م���ن  العام���رة  ال���دار  وأخل���ى 
زواييه���ا وه���دت  الغب���رة  عل���ى  ناخ���ت   
ال حي���ط واق���ف ب���ل ال س���قف يحميها
تواليه���ا يقط���ع  الل���ه  األث���ر  وكالب 
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معركة اللّيات الكبرى
أثن���اء عملي���ة النس���ف تداعى الث���وار من أهل القري���ة والقرى املجاورة وجتمع���وا قرب كابول 
)جنوب َشَعب – تقع بني ميعار والدامون(، وعندما بدأ اإلجنليز بنسف القرية من شرقها انسحب 
الثوار إلى اجلهة األخرى قرب الليات في الش���مال الغربي من القرية.. وقاموا بعمليات عس���كرية 

ضد دوريات االحتالل املتجهة إلى صفد، واألخرى املتجهة لدعم النسف في َشَعب.. 
يقول صبحي ياس���ني: ».. وبعد أن جتمع حوالي )300( ش���خص من مجاهدي قرى الش���مال 
بقي���ادة أبو مه���اوش من الدامون وجدعون وطفة من جدّيدة ومحم���ود اجلودة من البروة، وأحمد 
أبو عوض، ودليل س���عيد، وأبو اخلير من الكابري ومحمد س���عد أبو خالد من املزرعة ومنر خليل 
من َشَعب وآخرين، هؤالء قاموا بهجوم كبير على القوات البريطانية بعد العصر أثناء عودة هذه 

القوات من أعمال التدمير الواسعة النطاق«)15(.

عندها بدأ الطيران اإلجنليزي بقصف جبل الليات الذي كانت تنطلق منه عمليات الثوار.. 
وتوزع الثوار بني مطلق للنار على الدوريات ومطلق على الطائرات، وبلغت كثافة النيران والقصف، 
أن قرر اجلميع االحتماء بني الصخور ما عدا بعض الفتيان الذين كانوا يطلقون النار على العدو 

بطيش كاد يعرضهم للموت احملتم..
وكان���ت معرك���ة الليات الش���هيرة من أقوى املع���ارك في منطقة اجلليل. ويق���ول فيها صبحي 
ياس���ني: »..وقد اعتقد اإلنكليز أن أعمالهم الوحش���ية سترهب السكان وتدخل الرعب في قلوبهم 
ولكن خاب ظنهم، فما أن رجعوا حتى انقض عليهم العرب األحرار من جبال َشَعب املنكوبة ومن 
ت���ل الب���روة وهض���اب مجد الكروم ويركا ومن بني أش���جار اجلدّيدة، طوق األبط���اُل األعداَء من كل 
جانب وكان هذا في رابعة النهار، وجرت معركة استمرت حوالي أربع ساعات بالنهار وثماني ساعات 
باللي���ل)16(  متك���ن الث���وار أثناءها من إطالق س���راح عدد من املعتقلني الذي���ن اعتقلوا قبل املعركة 
من س���كان القرى املجاورة، وقتل من اإلنكليز عش���رات، وانهارت معنوياتهم من ش���دة بأس الثوار.. 

وانتهت املعركة بهزمية اإلنكليز وانتصار الثوار، وقد استشهد )12( مجاهدًا من العرب..«)17(.

وقد وصف بالغ من قائد الثورة في منطقة الشمال هذه املعركة، فقال:)18(
بسم الله الرحمن الرحيم

نعلن للجماهير الكرمية في جميع البالد العربية عن ما حل في قرية َشَعب دحضًا ألباطيل 
احلكوم���ة الغاش���مة الظاملة وذلك تبيانًا للحق ولكي ال تبق���ى اجلماهير على اعتقاد مبا جاء في 

بالغ احلكومة ومبا أذاعته محطة القدس.
مل���ا انفج���ر اللغ���م ق���رب قرية البروة ف���ي قضاء عكا قتل من اجلند تس���عة وقائ���د كبير برتبة 
لفتنان���ت وثالث���ة بج���راح خطيرة عندها تأل���م اجلند وتبعوا كالبهم إلى قرية َش���َعب وقرر نس���ف 
جمي���ع بيوته���ا ما عدا املس���جد واملدرس���ة والكنيس���ة وبيت املخت���ار وفي اليوم الثان���ي خرج اجلند 
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إلجراء ما قرروه في القرية املذكورة فنسفوا خمسة وسبعني بيتًا وتصدع من جراء ذلك ما يقرب 
من هذا املقدار وكنا في أثناء عملية النسف نوزع املجاهدين إلى فصائل ليأخذ كل فصيل مكمنه 
ففاجأهم الفصيل األول الذي يقدر عدد أفراده مبائة مجاهد ودارت معركة حامية اشتركت فيها 
ث���الث طائ���رات فاستبس���ل املجاهدون وأوقعوا في اجلند خس���ائر جس���يمة فطل���ب اجلند جندات 
وملج���يء النج���دة األولى فاجأها كمني من املجاهدين على طري���ق عكا صفد قرب الليات فتقهقر 
اجلند وكاد املجاهدون أن يستولوا على سياراتهم لوال كثرة الطائرات التي أوقفت تقدم املجاهدين 
ودام���ت املعرك���ة م���ا يقرب ثماني س���اعات وهي حامية الوطي���س طلب اجلند أثناءها بالالس���لكي 
وبالطائرات ما يقرب من س���ت جندات وفي النتيجة كانت اخلس���ائر من اجلند مئة قتيل وسبعني 

جريحًا.
وإن قي���ادة الثورة تأس���ف الستش���هاد ثماني م���ن املجاهدين وجرح ثالثة رحم الله الش���هداء 

وألهمنا واألمة الصبر والثبات والله مع الصابرين.
قائد الثورة في الشمال

                                                                                                          )انتهى(

إعادة بناء َشَعب
ف���ي ظاهرة من أبهى مظاهر التعاون واأللفة التي س���جلتها القري���ة، حيث قام أهلها بإعادة 

بناء بلدهم من جديد.
وخ���الل أق���ل من عام اس���ترجع أهل القرية وخاصة احلارة الش���رقية بيوته���م جديدة بفضل 
تع���اون أه���ل القرية في البن���اء.. فقد كان الناطور ينادي منذ الصب���اح على الناس بصوت جهوري 
إم���ا ف���ي س���احات احلارات أو عل���ى ظهر اجلام���ع، مبينًا لهم أي بيت س���يتم بناؤه ف���ي ذلك اليوم، 
فيتجم���ع ش���باب القري���ة على البيت احملدد ويبدأون ببنائه وصّف اجلذوع في الس���قف لتأسيس���ه 
ثم األغصان الصغيرة كالزنزخلت لتضييق املس���افات بني اجلذوع أو األغصان الكبيرة، ثم بالورق 
والب���اّلن والقص���ب. وعندها يبس���ط فوقها الطني املخلوط بالتنب، ثم تس���كن العائلة فيه ش���اكرة 

للشباب تعاونها ولألقارب حسن استضافتهم لها.
وهك���ذا ع���اد مع الثورة والكف���اح التعاون بني أهل القرية بعد أن كان بأس���هم بينهم ش���ديدًا، 

فوجهوه إلى العدو ببندقية واحدة واجتاه واحد.
    

*  *  *     
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)1( سميح حمودة: عز الدين القسام الوعي والثورة، دار الشروق عمان، الطبعة الثانية 1986، ص146.
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)8( وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية 1918-1938 من أوراق أكرم زعيتر، مصدر سابق، ص492.

)9( وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية 1918-1938 من أوراق أكرم زعيتر، مصدر سابق، ص494.
)10( وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية 1918-1938 من أوراق أكرم زعيتر، مصدر سابق، ص499 - 500.

)11( صبحي ياسني: الثورة العربية الكبرى في فلسطني )1936- 1939(، مصدر سابق، ص107.
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)13( وهذا ما ذكره مراسل أكرم زعيتر في اللواء الشمالي أحمد العفيفي، وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية 
1918-1938 من أوراق أكرم زعيتر، مصدر سابق، ص499 - 500.

)14( مقابلة مع يوسف الغضبان )أبو عادل( في منزله في بر الياس – البقاع في آب 2004. 
)15( صبحي ياسني: الثورة العربية الكبرى في فلسطني )1936- 1939(، مصدر سابق، ص107.
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)17( صبحي ياسني: الثورة العربية الكبرى في فلسطني )1936- 1939(، مصدر سابق، ص108-107.
)18( وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية 1918-1938 من أوراق أكرم زعيتر، مصدر سابق، ص 545.
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الفصل الرابع
أحداث عام النكبة 1948

»ل���و أن الفلس���طينيني قاتل���وا دون االعتماد عل���ى غيرهم وانتظار النجدات، حلققوا ما فش���لت فيه 
جيوش الدول العربية مجتمعة«. 

أحد الضباط الصهاينة املشاركني في حرب 1948

أستطيع أن أزعم أن هذا الفصل هو الفصل الذي دفعني إليه دفعًا، وهو الذي حفزني على 
الشروع في هذا الكتاب، وقد قصدنا ذكر كفاح َشَعب وحاميتها لعدة أسباب:

أواًل: للتأكيد على أن هذا الكتاب لن يقتصر على التذكر والبكاء على األطالل، بل من أجل 
ترسيخ فكرة املقاومة والعز الذي حتييه هذه الفكرة.

ثاني���ًا: للتأكي���د عل���ى احلق ب���األرض التي روتها دم���اء آبائنا وأجدادنا. ألنه���ا باإلضافة إلى 
احلق التاريخي بها، تعمدت بالدم والشهداء.

ثالثًا: للتأكيد على أن هذا الكفاح ال بد من أن يس���تمر من أجل اس���تعادة قرانا وبالدنا من 
النهر إلى البحر.

لذل���ك فإن َش���َعب وه���ي جزء ال يتجزأ من قضاء عكا التي يغس���ل ش���اطئها البحر، ويداعب 
آثاره���ا التاري���خ، وأعجزت أس���واُرها الغزاة. وبالتالي فهي جزء ال يتجزأ من فلس���طني التاريخية. 
جتدر اإلش���ارة هنا إلى نضال وجهاد َش���َعب، ميثل نضال وجهاد فلس���طني كلها، وقد س���اهمت في 
متيز َشَعب عدة ظروف )البيئة االجتماعية واجلغرافية( وعوامل وشخصيات وعالقات لم تتوافر 
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في القرى جعلت هذا الثقل يقع على كاهلها.
ولو توافرت هذه الظروف للقرى األخرى لتمكنت من القيام مبا قامت به َشَعب، وهذا يعتبر 

وسامًا على صدر فلسطني واألمة، وليس حكرًا على َشَعب وحدها.
وقد اس���تطاع أهل القرية تش���كيل حامي���ة للبلد، بفضل تعاون وهمة عدد من ش���خصياتها، 

وكان من قادة احلامية: 
إبراهيم الشيخ خليل )أبو إسعاف( ومصطفى الطيار وموسى مطلق إبراهيم الشيخ محمد 
وعبد املالك الفاعور وسعيد صالح األسدي ومحمد موسى األسدي وطه اليوسف وأحمد احلسني 
ومحمود رشيد حمزة ويوسف الكيالي )من البروة( ونواف البدوي أبو غليون )من ميعار(. أما منر 
اخللي���ل وأحم���د اخلطيب فقد كانا من قادة احلربني )1936 و1948(. وكان من القادة السياس���يني 

أيضًا جنيب الطيار ومنيب فاعور، نظرًا للمستوى العلمي الذي حققاه.
وكان مقر قيادة احلامية في طرف القرية في بيت علي موسى األسدي.

تأمني السالح عبر أبو إسعاف)1(
كان أب���و إس���عاف م���ن قادة املناضلني في حيفا )كان قس���اميًا( وذهب مع وفد يرأس���ه صبحي 
اخلضرا إلى ليبيا لش���راء أس���لحة ألبناء حيفا مبعرفة احلاج أمني احلس���يني، وملا عاد من ليبيا 
وحني كان في ميناء صور كانت مدينة حيفا قد سقطت في يد الصهاينة، فصدرت التعليمات من 
احلاج أمني احلس���يني إلبراهيم الش���يخ خليل )أبو إسعاف( بالتوجه بأسلحته التي أحضرها من 
ليبيا، من صور إلى قرية َشَعب بقضاء صفد )قضاء عكا( حيث يكون مشرفًا على الدفاع عن تلك 

املنطقة وتوزيع السالح على املناضلني.
وصل أبو إس���عاف إلى قرية َش���َعب ومعه أربع قاذفات ضد الدروع وس���تة رشاشات ْبِرن وذخائر 

وقنابل يدوية وثالثة مدافع هاون. 

الصورة العامة للوضع
قب���ل الدخ���ول ف���ي التفاصيل امليداني���ة ملعارك قرية َش���َعب وحاميتها ال بد م���ن إلقاء نظرة 
س���ريعة على الوضع امليداني العام في تلك الفترة التي لم تش���هد حتواًل في التاريخ الفلسطيني 
فق���ط، ب���ل ش���هدت انكس���ارًا للتاري���خ عن مس���اره. وذلك لالط���الع عل���ى اخلريطة العام���ة ملعارك 
املنطق���ة واألبع���اد االس���تراتيجية لها، كون من بقي حي���ًا من أهل البلد لم يش���ارك مع كبارها في 
الوضع السياسي، بل إن من بقي هم من الشباب الذين يفيدون في الناحية امليدانية، خاصة من 
قابلناه���م ل���م يكن أحد منهم يعلم بالعالقة بني معركة البروة التي قامت بها حامية َش���َعب وبني 
اخلريطة العسكرية العامة في املنطقة، فاجلميع يعرف »أننا حررنا البروة من أجل احلصاد«، إال 
أنه غاب عن بالهم أن طرف قرية البروة من الغرب عند بئر العياضية ال يبعد عن عكا سوى سبعة 
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كيلومترات فقط ال غير. ولهذا داللة مهمة ندركها من خالل التفاصيل التي أوردها كتاب النكبة 
كما سنرى في الفقرة التالية.

)سقوط( قرى عكا)2(
بع���د أن احت���ل اليهود عكا )16 أيار 1948( بأس���بوع هاجموا قرية )البروة(. ورغم أن س���كانها 
قاوموه���م مقاوم���ة عنيفة. إال أنهم اضطروا حيال ضغط اليهود وقواتهم الكبيرة إلى االنس���حاب 

منها )23 أيار()3( فانسحبوا إلى مجد الكروم.
وتاب���ع اليه���ود تقدمهم فراحوا يزحفون صوب قرية َش���َعب. وكان على رأس هذه القرية رجل 
يدعى )أبو إس���عاف(. فاس���تنجد هذا بفوزي القاوقجي. إال أنه لم ينجده، وكانت قوات القاوقجي 
يومئذ معس���كره في )املغار(. عندئذ راح أبو إس���عاف يستنفر املناضلني في: اجلديدة، واملكر، وكفر 
ياسيف، وسائر القرى املجاورة. فلبوا نداءه. وراحوا يقاتلون اليهود مجتمعني. إلى أن متكنوا من 
إخراجهم من البروة. وتعقبوهم حتى )بير العياضية(، عند مفرق الطرق املؤدية إلى كفرياسيف 
ومجد الكروم وطمرة وش���عب الواقعة على بعد س���بعة كيلومترات من عكا إلى الشرق. ومن هناك 
راحوا يرس���مون اخلطط الس���ترداد عكا. وكانت هناك، في عكا، جماعة تعمل في اخلفاء ملقاومة 
اليه���ود، يقوده���ا ضابط س���وري ه���و )إبراهيم احلس���يني(. وكان بيد أف���راد ه���ذه اجلماعة مئتان 

وخمسون بندقية من أسلحة جيش اإلنقاذ.
وب���ات األمل قويًا في اس���ترداد عكا. لوال أن الريح س���ارت باجت���اه معاكس. إذ وقع خالف بني 
القاوقج���ي ال���ذي جاء إلى )بير العياضية( من جهة وبني أبو إس���عاف قائ���د املناضلني من اجلهة 
األخرى. األمر الذي أدى أواًل إلى انسحاب أبي إسعاف وإبراهيم احلسيني من امليدان، ثم انسحب 
القاوقجي من هناك. انسحب إلى املغار، وملا ينقضي على وصوله إلى )بير العياضية( سوى ليلة 

واحدة.
عندئ���ذ جاء اليه���ود وهاجموا قرية )البروة(، واحتلوها ثاني���ة. وكان معهم يومئذ عدد كبير 

من الدروز.
وبعد البروة هاجم اليهود قرية )شعب(. فاحتلوها، وهدموا عددًا من منازلها، ثم ساروا إلى 

األمام، فاحتلوا )الدامون(. وهدموها، فجعلوا عاليها سافلها. ..
وجاءت قوات يهودية أخرى من ناحية صفد. فاحتلت )املغار(. وكان القاوقجي قد انس���حب 
منها قبل س���اعات. وما كاد القاوقجي يس���حب مدافعه من )الليات( حتى س���قطت هذه أيضًا بيد 

اليهود.
وانسحب القاوقجي بعدها إلى ما وراء احلدود)4(.
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معارك َشَعب وحاميتها
في مجال جتميع الش���هادات، وألننا لم نكن من ش���هود تلك احلرب، رأينا أن نطلب من أحد 
املش���اركني تل���ك املعارك أن يكتب خصيصًا لهذا الكتاب عن معركت���ي البروة وميعار، فتوجهنا إلى 
األستاذ موسى مطلق إبراهيم )الشيخ محمد(، وطلبنا منه أن يكتب لنا عن معارك حامية َشَعب، 

متوّخني الدقة في الكتابة، لئال تغيب عن بال الراوي في الشهادة الشفهية بعض التفاصيل. 
ين���ا للدق���ة، س���ببه أن هناك كثيرًا من الش���هادات املطروحة في الكتب تش���كو من غياب  وتوخِّ
التفاصي���ل أو تعتريه���ا بع���ض املبالغة، وكل هذه الكت���ب اعتمدت على الش���هادات، لذلك لن تكون 
أوثق ممن جمع عدة شهادات في موضوع واحد، ومن شاء املقارنة فإننا قد جمعنا كل ما حصلنا 
علي���ه م���ن ش���هادات مكتوبة في آخ���ر الكتاب ضمن فصل خاص. وس���وف يعرف حينه���ا القارئ ما 
قصدت���ه باملبالغ���ة ف���ي األمر. وحفاظ���ًا على نقاء نص األس���تاذ موس���ى مطلق فإننا ل���م نخترقه 
مبعلوم���ات إضافي���ة، بل تفصيلية. وعليه ف���إن كثيرًا من املعلومات الصحيح���ة آثرنا أن تبقى في 

مكانها من الشهادات.
واألستاذ موسى كاتب وشاعر له ديوان »ليلى« وديوان آخر اسمه »يعنني«، وال يغيب عن بالنا 

ما ليعنني من أثر في نفوس أبناء َشَعب.
ويشكو النص هنا من أمرين، وقد اشتكى من األول األستاذ موسى، وهو صعوبة تذكر التأريخ 
بدق���ة، وقد اس���تعّنا ببع���ض الكتب ملعرفة هذه التواري���خ، ولعل أكثر من اس���تفدنا منه هي املفكرة 
اخلاصة لألس���تاذ جنيب الطيار )وكان أش���به باملسؤول اإلعالمي في احلامية( حول معارك 1948. 
األمر الثاني، أن األس���تاذ موس���ى لم يذكر أنه كان أحد املناضلني في تلك احلرب، ولم يتوقف عن 
النض���ال حت���ى بعد خروجه من فلس���طني، حيث كان يعود إلى القرية ب���ني الفينة واألخرى، لكنه 
جتنب هنا –تواضعًا- ذكر اس���مه ودوره في املعارك، كما أن بعض التفاصيل التي رواها ش���فهيًا لم 

يذكرها هنا.
لذلك سوف نحاول أن نستدرك بعضها هنا وسيكون بني قوسني أو في الهوامش، ونزيد في 
التفاصيل في مكان آخر من هذا الفصل إن ش���اء الله، معتمدين على بعض الش���هادات الش���فهية 
من بعض من عايشوا أحداث تلك الفترة وشاركوا فيها. وقد توفي األستاذ موسى بعد كتابة هذه 

األوراق بستة أشهر فقط.
وقبل البدء بإثبات نص األس���تاذ موس���ى مطلق إبراهيم، نش���ير إلى أنه حسب قرار التقسيم 
رقم )181( الصادر عن األمم املتحدة عام 1947، فإن شارع البروة-عبّلني يفصل بني الدولة اليهودية 

التي تقع غربيه والدولة العربية التي تقع شرقيه)5(.
كم���ا نش���ير أنن���ا نقلنا فق���رة كتبها ضمن هذا النص، عن نس���اء َش���َعب، ولكنن���ا ارتأينا - مع 
اإلش���ارة إل���ى ذل���ك- أن ننقله إلى فصل ح���ول جهادهن ومش���اركتهن في احلامي���ة. وأّننا »خرقنا« 

شهادته مبقاطع من شهادات أخرى.
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تفاصيل املعارك امليدانية حلامية َشَعب
بقلم: موسى مطلق إبراهيم

دارت بني املس���لحني من أبناء َش���َعب في حرب 1948 طوال خمس���ة أشهر من ذلك العام وبني 
الع���دو اليه���ودي املهاج���م معارك مش���هودة في قرية الب���روة الواقعة إل���ى الغرب من َش���َعب، وعلى 
مش���ارف قري���ة ميع���ار الواقع���ة عل���ى قم���ة جبلي���ة إلى اجلن���وب )الش���رقي( منه���ا. إذا أن���ه بعد أن 
احت���ل الع���دو اليهودي قرية الب���روة)6( في حزيران 1948 )كتب جني���ب الطيارفي مفكرته: اجلمعة 
11حزيران - هجم اليهود على البروة الساعة 11 لياًل واستمرار املعركة حتى احلادية عشرة ظهر 
الس���بت بعد الهدنة الرس���مية، سقوط البروة واالرتداد إلى مجد الكروم. السبت 12حزيران - بدء 
هدن���ة األربع أس���ابيع بني الع���رب واليهود()7(، عمد )العدو( إلى حصاد حق���ول القمح العائدة إلى 
أه���ل َش���َعب الواقع���ة إلى اجلنوب م���ن البروة، وطلب أبو إس���عاف قائد املس���لحني، من قوات جيش 
اإلنقاذ املتمركزة في أعلى تلة الليات إلى الش���مال الش���رقي من البروة، وكان لديها مدفعا ميدان، 
أن يس���هموا بالرمي املدفعي فقط، بعد أن اعتذر قائدها عن التقدم إلى البروة وذلك لتقديره أن 
اس���تعادة الب���روة من العدو حتتاج إلى ق���وات أكبر من القوات التي يقوده���ا. وقد لبى ذلك القائد 
ه���ذا الطل���ب. واندفع املقاتلون بالهجوم على البروة بعد أن مّه���د املدفعان بالرماية املركزة أفضل 
متهي���د، ومن اجلدير ذكره أن ضابط اإلش���ارة الذي يعود إليه الفض���ل في تركيز الرماية الصائبة 
كان ضابط���ًا لبناني���ًا ملتحقًا بجيش اإلنق���اذ، فكان صلة الوصل بينه وب���ني الرماة على املدفعني 
ص���ف طوي���ل من اجلنود بداًل من الالس���لكي غير املوجود، فكان اجلندي األق���رب إليه يصيح إلى 
م���ن يليه باإلش���ارة التي يقوله���ا الضابط، وهذا ب���دوره يصيح بها للذي يلي���ه، وهكذا حتى تصل 
اإلش���ارة بأسرع ما ميكن إلى مس���مع الرماة، محددة الزاوية واملسافة لهم فيرمون مبوجبها رماية 

ال تخيب. 
وقد بدأ الهجوم قبيل الظهر )كتب جنيب الطيار في مفكرته، اخلميس 24 حزيران – التعدي 
على املزروعات لقرية َشَعب من قبل اليهود..، اجلمعة 25 حزيران – القرويون يدخلون البروة لياًل 
بعد دحر اليهود وأخذهم غنائم متعددة(. وما إن حل املساء حتى متت استعادة البروة وحتريرها 
حتريرًا كاماًل من اليهود الذين انسحبوا إلى الغرب منها. وقد استولى املقاتلون على احلّصادتني 
اللتني كان العدو يحصد بهما حقول القمح العائدة إلى أهل َشَعب، وعلى أكياس القمح املوجودة 

في محيطهما، حيث أن احلصادة حتصد وتفرز القمح عن سنابله في آن واحد.
بقي قسم من املسلحني مت انتقاؤهم من مختلف عائالت َشَعب وعاد القسم األكبر للراحة، 
ومت االتص���ال بق���وات جيش اإلنقاذ لتس���لم البروة بع���د حتريرها، ولكنها تلكأت تل���ك الليلة مما 
أفس���ح املج���ال لهج���وم يهودي ليلي على البروة، وق���د حاول العدو تطويقها م���ن ناحيتي اجلنوب 
والشرق ليقطع طريق اإلمداد بينها وبني َشَعب، وطرح الصّوات الصوت بأن البروة مطوقة فهّبت 
َش���َعب برجالها ونس���ائها )وكان لهن دور كبير س���نأتي على ذكره الحقًا( باإلضافة إلى املس���لحني 
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ومّيم���ت ش���طر البروة، ذلك أن املطوقني ينتمون إلى جميع العائ���الت فيها، فكان الفزيع الزاحف 
إلى البروة ميتد كيلومترات.

 ودارت في اليوم التالي معركة شرس���ة والتحامّية، األمر الذي حال دون إس���ناد املدفعية كما 
في اليوم الس���ابق، ما عدا مصفحة جليش اإلنقاذ جاءت من جهة اجلنوب من ناحية ش���فاعمرو 
وقد فتكت هذه املصفحة برشاشها باجلنود اليهود الذين كانوا يتحركون في أرض مكشوفة جنوب 
البروة، وما أن انتصف النهار حتى كانت البروة في أيدي مقاتلي َشَعب، ومت تطهير حواكيرها من 
جهاتها الثالث الشمالية والشرقية واجلنوبية، أما اجلهة الغربية فكانت تتمركز فيها املصفحات 
اليهودية على الطريق املتفرع من طريق عكا - صفد الذي مير إلى الغرب من البروة متجهًا إلى 
اجلن���وب. )كت���ب جنيب الطيار في مفكرته، س���قطت صفد في 11-5-1948، فيما س���قطت عكا في 
18-5-1948(. وقد بّثت إذاعة لندن في مس���اء ذلك اليوم أن خس���ائر اليهود بلغت خمس���ة وس���تني 
قتي���اًل، بينما خس���رت َش���َعب اثنني ال ثالث لهما م���ن مقاتليها هما: مصطف���ى احلاج عبد حمزة 
وكاي���د محم���د س���ليم )أب���و الهيجا(. وجاءت ق���وة من جيش اإلنقاذ وتس���لمت الب���روة من مقاتلي 
َش���َعب، ولكن قيادتها عادت فس���حبتها لعدم قدرتها على تقدمي اإلس���ناد الكافي لها، وعاد اليهود 
إل���ى الب���روة ومترك���زوا فيها دون مقاومة. واس���تعادوا احلّصادت���ني، ذلك أن أحدًا م���ن املقاتلني لم 
يعرف قيادتهما حتى ميكن نقلهما إلى مكان آخر. أما أكياس القمح فقد مت نقلها وتقاسمها بني 

أصحاب احلقول احملصودة.

شهادة األستاذ علي اخلالد )أبو انور()8(
قب���ل متابع���ة ما كتبه موس���ى مطل���ق ابراهيم نثبت هما بعض الش���هادات عن تل���ك الفترة: 
كان احلص���اد ف���ي »املرس���ات«، وكان اليهود قد ش���قوا ثلمًا بعرض مترين، واعتب���روه حدود »البروة« 

احملتلة.
وكان حْمُل البارودة يومها عشوائيًا، فتقّدم أهل البلد حتى زتونات املغّير وبئرها )وهي قطعة 
تقع في أراضي َش���َعب، إال أنها تالصق البروة التي يش���رب أهلها من بئرها(. وجاء مس���لحون من 

القرى املجاورة، واجتمعنا –بعد بدء املعركة-  حتت الزتونات، وكان اليهود في »راس عروس«.
كن���ت أن���ا وأحمد اخلالد، محمد اخلطيب، محمود عبد الس���الم )أصي���ب بيده(، علي صالح 

عبد الهادي )أصيب برقبته(، عبد امللك فاعور، محمود رشيد حمزة، كامل أسعد علي طه..
كان اليهود يكش���فون اجلهات الش���رقية واجلنوبية والش���مالية.. كنا طالعني صعودًا باجتاه 

االستحكام اليهودي، وكان مع اليهود رشاش مشينغن أملاني.
اقتربت مع علي صالح على بعد 30 مترًا، فس���معت اليهودي يقول: ترئيت )يعني ش���فتهم(، 
فهمت كالمه )كنت أعمل في البريد وأخالطهم(، رفع علي صالح رأسه، فأصيب في حنكه وطلعت 

الرصاصة من رقبته، وجنا بأعجوبة..
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وأصيب محمود عبد السالم وحسن األسعد احلرامي، ووصلنا لالستحكام ووجدنا فيه بنت 
يهودية مقتولة، وغنمنا املشينغن..

وج���اءت الن���اس من »خلة جودي« إلى احملاف���ر )مجادلة: من رجال مجد الكروم(، من ش���رق 
شمال البروة. ومت احتالل البلد وهرب اليهود.. وكل هذا حصل قبل غياب الشمس.

غاب���ت الش���مس واجتمعنا )40-50 ش���خصًا( غربي الب���روة، ومن الناس من ت���رك وذهب إلى 
بيت���ه.. ورجع محمد ع���ني الزتون )اخلوالد( وأحمد مصطفى منصور )فاعور(، ونزلوا غربي راس 

عروس على القراقطة )احلصادات(، فاعتقلهم اليهود غربي التل..
صباحًا –مع األذان- تقدم اليهود واحتلوا »البروة«، وكنا ال نزال غربّيها، فخشينا أن يقفلوا 
علينا الطريق، فانس���حبنا وكان معنا حس���ني موس���ى اخلطيب، أحمد عبد املجيد، محمود رشيد 
حمزة، مصطفى احلاج عبد حمزة، كايد أبو الهيجا. وأثناء العودة واالنسحاب استشهد مصطفى 

وكايد في اجلهة الشرقية في حواكير »البروة«.
وصلن���ا آلخ���ر بيت في البروة من ش���رقها )بناية س���ليم الق���رش(، تقدم اليه���ود من اجلنوب 

الغربي قبل البروة، وانكشفوا مع الشروق.. 
وص���ل اخلب���ر لقوة من جي���ش اإلنقاذ بقيادة جاب���ر، فجاء مع القوة املصفح���ة حتى وصلوا 
اجلسر، وكان اليهود بالوادي حتت اجلسر. أرادوا اعتقال املصفحة، فرآهم اجلنود وأطلقوا عليهم 

النار، وأحس اليهود أنهم مستهدفون فهربوا وتسلم جيش اإلنقاذ البلد.. 
ثم سلم البلد لليهود في اليوم التالي مبوجب الهدنة..

تقول احلاجة أم هاني )سعاد صالح حسني( عن معركة البروة:
»كان لش���عب أراض واس���عة تصل إلى حدود قرية البروة )فالبروة كانت تش���رب من بير املغّير، 
ال���ذي يق���ع في أراضي َش���َعب(، وعندم���ا احتل اليه���ود البروة، كان موس���م حصاد القم���ح قد أزف 
ف���ي حزي���ران، فأحضر اليهود حصادات آلية حتصد القمح باجلمل���ة وتخرجه في أكياس، فقامت 
الفزع���ة في َش���َعب، وحت���رك رجال احلامي���ة، وذلك بعد ُجْمعتني )أس���بوعني( من س���قوط البروة 

تقريبًا، وهاجموا احلصادات وأكملوا طريقهم باجتاه البروة وطردوا اليهود منها«.
وإذا علمنا أن بعض أهل القرى واملجاهدين انضموا إلى حامية َشَعب نظرًا ألنها كانت على 
متاس مباش���ر مع العدو، وكانت تس���جل إجنازات لم يس���تطعها جيش اإلنقاذ، وأهل َشَعب يذكرون 
جي���دًا أبو ش���الش ال���ذي أبلى بالء حس���نًا في كافة مع���ارك احلامية، وكان يق���ود الفرقة املتقدمة 
ف���ي معرك���ة ميعار، وهو قائد مجموعة س���ورية من حماة كانت في جيش اإلنقاذ. فإن ش���هادة أحد 
أبناء البروة لنافذ نزال في كتاب »النزوح الفلسطيني من اجلليل«، يؤكد هذا احلدث، وإن كان قد 

اخُتلف في نسبته إلى صاحب الفضل:
»انتظر أهل القرية نحو ثالثة عشر يومًا )بعد أن سقطت قريتهم أول مرة في 11 حزيران(. 
وكان���وا خ���الل ه���ذه الفت���رة يحلون ضيوف���ًا عند أهال���ي القرى املج���اورة. وفي صب���اح 23 حزيران، 
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ق���رر أهل القرية أن يس���تعيدوا الس���يطرة عل���ى قريتهم. في هذا احلني، كان موس���م احلصاد على 
وش���ك االنته���اء ف���أرادوا أن يحصدوا محاصيلهم قبل أن تتلف. انتش���رت أنب���اء اخلطة في القرى 

املجاورة..«)9(.
إال أن محمود الكيال)10( وهو من البروة، ويسكن حاليًا في اجلدّيدة قرب عكا، يشير إلى أنه 
»ت���رأس مجموع���ة املقاتلني هذه أبو إس���عاف من قرية َش���َعب، الذي عينه املفت���ي قائدًا في منطقة 
اجلليل الغربي«. وهو ذكر أيضًا أن البروة سقطت في عملية »ديكل« التي نفذتها الفرقة السابعة 

من اجليش الصهيوني. 

جندة هوشة والكساير )11(
إذا كانت معركة البروة قد جرت في أيار، فإن جندة هوشة والكساير سبقتها بأكثر من شهر، 

بني آذار ونيسان.
وصل رجال على اخليل إلى بلدنا، وأخبرونا أن هوشة والكساير تتعرض لهجوم، فتجهز كل 
رجل ببارودته وركبوا بالش���حن وراحوا على الكس���اير، كنا أكثر من ثالثني شخصًا، وجتّمعنا هناك 
في بيت احلاج حس���ن اخلضر حمدان. حتت بيته كان هناك قوة من جيش اإلنقاذ بقيادة ش���كيب 

وهاب.
وجتمع���ت ق���وات م���ن كل الق���رى. والقري���ة ل���م يك���ن لديه���ا أراٍض، ب���ل كان���ت أرضه���ا تابعة 
للمس���تعمرات الذي���ن اش���تروها م���ن بيت سرس���ق اللبناني���ني. وكان اليه���ود يصّفح���ون التراكتور 

ويضعون عليه الرشاش..
قت���ل ف���ي هذه املعرك���ة الكثير من الدروز الذي كان���وا يدافعون هناك. أما نحن فلم نش���ترك 
باملعرك���ة، ألننا ل���م نلتحم باليهود.. حضرناها من بعيد وعرفن���ا تفاصيلها على أرض الواقع، ثم 
عدن���ا إل���ى بلدن���ا.. ولم نكن نح���ن من قاتل اليه���ود يومها والتح���م معهم؛ بل هم ال���دروز وجيش 

اإلنقاذ.
تقول احلاجة أم هاني )سعاد صالح حسني(:)12( 

يوم معركة هوش���ة والكس���اير، جتمع الرجال ليصعدوا في الش���احنة، ووقفت جنمة عبدالله 
)الدّل���ة(؛ وال���دة احلس���ون )الش���اعر(، وأخ���ذت )تهاه���ي = آويها( تغني للش���باب، أغاني حماس���ية، 

وتقول..
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احتالل َشَعب
نعود إلى شهادة موسى مطلق إبراهيم:

بعد أن استقّر اليهود في البروة صار لزامًا على أهل َشَعب أن يقيموا حراسة على مدار الليل 
والنهار، متتد من السيامية )قبل مدخل البلد على شمال الداخل إليها( إلى اجللمة )على ميني 
الداخل( مرورًا بيعنني )التي تقع بينهما(، وأن يحفروا ويبنوا اس���تحكامات بعيدًا إلى الغرب من 
من���ازل َش���َعب بحوالي ثالثة كيلومترات. وكان هناك طريق معبد مي���ر من جنوب اجللمة صاعدًا 
ش���رقًا إلى قرية ميعار. وكان أهل ميعار قد أقاموا س���دًا على هذا الطريق من الصخور واحلجارة 

الكبيرة منعًا لتقدم اآلليات.
 كانت أغلب عمليات اليهود القتالية في الليل، ففي إحدى ليالي متوز من عام 1948 )األحد 
18 مت���وز( تق���دم اليه���ود على ه���ذا الطريق بآلياتهم املصفحة، وقد اش���تبكت معه���م قوة املقاتلني 
املتمرك���زة ف���ي اجللمة، ولكن اليهود لم يكترثوا لهذه القوة لعلمهم أنها ال متلك أي س���الح ميكن 
أن يؤثر باملصفحات. وملا بلغوا سّد الصخور جاؤوا بجرافة مصفحة، فأزالت الصخور عن الطريق 
بأقل من ساعة، هذه الصخور التي قضى أهل ميعار أيامًا كثيرة في جمعها وبنائها على الطريق. 
وراح���وا ميطرون ميعار وَش���َعب بالراجمات والهواوين والرشاش���ات الثقيل���ة، وكان قصدهم إرهاب 
األهالي وتطفيش���هم خارج القرى ليس���تولوا عليها خالية من الناس. وقد تش���رد في تلك الليلة 
أهالي ميعار وَش���َعب خارج قراهم بعيدًا عن مرمى النيران املفتوحة عليهم كأبواب جهنم، وما إن 
طل���ع الصب���ح حتى كان اليهود قد متركزوا ف���ي ميعار وبدأوا يصبون نيرانهم على َش���َعب الواقعة 
على السفح من ميعار املشرفة عليها والواقعة على القمة. )كتب جنيب الطيار في مفكرته، األحد 
18 متوز- الس���اعة 4:45، احتل اليهود الدامون، الس���اعة 7:30 بعد حلول موعد الهدنة بس���اعتني 

ونصف هاجم اليهود قرية َشَعب وميعار ودخلوا ميعار الساعة 11:30 لياًل وتشردت قرية َشَعب(.
ف���ي ه���ذه احلالة املريعة أصبح املقاتلون ال يعرف الواحد منه���م أين أصبحت عائلته وأهله، 
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دّرس���وا مدافعه���م وداروه���ا تاليان���ا
اْلْحن���ا ْارتعبن���ا وال انه���ّزت زوايان���ا
ن���ا منايا تن���ا  ّد وأ الل���ه  ق���در  وْان 
كاٍس ْاش���ربناْه لنس���قيه س���م اْلعدان���ا

شبابنا ااْلبطال وِمن ِيقدر ِيحاصركو
ي���ا حاملني القنابل عا خواِصركو
وْسألت رب السما من فوق ينصركو
نصرْة عزيزة وال يكس���ر خواطركو
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�َشَعب وحاميُتها

فانتش���روا وتفرقوا يبحثون عن عوائلهم وأهلهم. في هذه األثناء تقدم اليهود واحتلوا َش���َعب دون 
مقاوم���ة تذك���ر. وبع���د يومني من االحت���الل تنادى املقاتل���ون بعد أن اطمأن كلٌّ منهم إلى س���المة 
أهله، وجتمعوا وبدأوا هجومهم على َش���َعب فاس���تردوها مع الغروب، وانحس���ر العدو عنها صعودًا 
إلى ميعار. )كتب جنيب الطيار في مفكرته، الثالثاء 20 متوز- دمر اليهود قرية ميعار و12 منزاًل 
من قرية َشَعب، هاجم مناضلو َشَعب اليهود في القرية وأخرجوهم بالقوة وسيطروا على املعركة 

ثانية(.
متركز اليهود في ميعار وعلى »التركيب«، وهو اسم قمة اجلبل الذي تقوم َشَعب على سفحه، 
)وق���د ش���بهوا فيم���ا بع���د موق���ع التركيب من َش���َعب، مبوقع مغدوش���ة من عني احلل���وة في جنوب 
لبن���ان، ويذكر أن علو َش���َعب عن س���طح البحر هو 100 متر، فيما يبلغ عل���و ميعار التي تقع خلف 
التركيب 275 مترًا، ما يعني أن التركيب، الذي هو أعلى من ميعار، أعلى من َشَعب بأكثر من 175 
مترًا(، ومن التركيب حتكموا بالداخل إلى َش���َعب واخلارج منها وبأزقتها وطرقاتها وأبواب بيوتها 
وش���بابيكها، وحتكم���وا باحلّنانة، حيث بئر امل���اء والناعورة املقامة عليه، وق���د أصبحت احلالة في 
َش���َعب جحيمًا ال يطاق، هذا بالنس���بة للمس���لحني أما النس���اء واألطفال والكبار والصغار فكانوا 
مش���تتني ف���ي األحراش وحتت الزيتون في الق���رى املجاورة بعيدًا عن مرمى النيران. كانت َش���َعب 
مسرحًا يوميًا للرماية بالهواوين والراجمات والرشاشات الثقيلة. فكانت تصيب الكالب والقطط 
والبهائم األمر الذي جعل َش���َعب تبدو كأنها بؤرة للجيف، وامتألت القرية بأس���راب الدبابير التي 
كان���ت تق���ع على اجليف املنتنة، مما جعل التحرك فيها مغامرة وأي مغامرة، فإذا جنا من رمايات 
العدو ال ينجو من الدبابير وروائح اجليف الكريهة. )كتب جنيب الطيار في مفكرته، اخلميس 22 

متوز – جرت محاوالت الحتالل قرية ميعار من اجليش واملناضلني ولم جُتِد نفعًا(. 
عندم���ا بلغ���ت احلالة ه���ذه الدرجة من الس���وء، حتى احلص���ول على املاء م���ن احلنانة صار 
مغامرة خطرة، حيث إن الرش���اش الثقيل مس���لط من التركيب ومثبت عليها لياًل نهارًا، وقد قتل 
الكثير من البقر الذي كان يأتي ليشرب من ران احلّنانة اجلاف، فكان الرامي اليهودي ال يستثني 
أي���ة داب���ة من الرماية القاتلة، قال بعض املقاتلني ذات يوم متس���ائلني: ملاذا ال نحاول إبعاد اليهود 
من اإلشراف على القرية فنطردهم عن ظهر التركيب ونستطيع التحرك في القرية نحن وأهلنا 
الذي���ن كان���وا يأتون ليأخذوا ما يحتاجون���ه من التموين وغيره إلى حيث هم في البرية بعيدًا عن 
مرم���ى النار، وأن نس���تعمل احلّنانة فنش���رب نحن وطروش���نا التي لم يعد لها م���ورد ماء! واتفقوا 
وكان الوق���ت الضحى عل���ى أن يبدأوا مبهاجمة التركيب. وهذه كانت رمية من غير راٍم، جاءت دون 
تخطيط ودون معرفة بالتخطيط العس���كري، حيث أن اجليوش إما أن تش���ّن الهجوم في املس���اء 
فيكون القتال ليليًا، وإما في الصباح فيكون القتال نهاريًا، أما أن يكون القتال في وقت استرخاء 

القيلولة فهذا ما ليس في تخطيط القتال. 
وبالفع���ل ب���دأوا الهج���وم، وتن���ادى جمي���ع املقاتل���ني إلى ه���ذا الهج���وم املفاج���ئ، فاجتاحوا 
االس���تحكام األول املط���ّل عل���ى القري���ة املجه���ز برش���اش ثقي���ل، وقتل���وا الرامي وج���ّروه إلى حتت 
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االستحكام حوالي مائة متر، وغنموا الرشاش، ومن ثم طاردوا العدو في اخلنادق واالستحكامات 
املترادفة حس���ب التخطيط العس���كري النظامي واس���تمروا ف���ي املطاردة حوال���ي الثالثمائة متر، 
حتى واجهوا املصفحات اليهودية التي كانت متمركزة على الطريق العام الذي يعبر ميعار ويتجه 
إلى الش���رق وصواًل إلى س���خنني وس���هل البّط���وف، فتوقفوا عن���د تلك النقطة، ألنه���م ال ميلكون 
الس���الح ال���ذي يواجهون به املصفحات، وثبت���وا فيها يصدون هجمات اليهود املعاكس���ة ثالثة أيام 
كاملة. )كان لكاتب النص فضل في هذه املعركة ولم يرد ذكره هنا، ولكن املعلومات التي استقيتها 
من بعض املش���اركني علمت أنه كان أول من متكن من الوصول إلى مس���توى االس���تحكام من جهة 
اليم���ني، وه���و الذي منع اليهود من س���حب اجلثة عبر إطالق النار الكثي���ف على من حاول ذلك. 
ث���م صع���د املقاتلون إلى االس���تحكام وغنموا الرش���اش وألقوا اجلثة باجتاه القري���ة، فإذا هي جثة 

العقيد سيجيف(.
وملا كان الوقت هو وقت الهدنة الثانية التي فرضتها هيئة األمم على اجليوش العربية، فقد 
جاء ضباط يطلبون وقف القتال من اليهود ومن أبو إسعاف املسؤول في َشَعب، وكان وقف القتال 
فرصة واس���تغلها أبو إس���عاف ألنه كان يعرف أن املقاتلني بحاجة للراحة بعد قتال ثالثة أيام بال 

زاد حيث أن البعض أكل ورق التني والدوالي من شدة اجلوع.
أم���ا اليه���ود فقد أصروا على أن يعودوا إلى مراكزهم التي كانوا فيها قبل بدء القتال. لذلك 
مت االتفاق بني أبو إسعاف وضباط الهدنة على أن يسلمهم املنطقة في الساعة الثامنة من صباح 

اليوم التالي، ولكن اليهود أرادوا استرداد املنطقة قسرًا قبل حلول املوعد. 
فحشدوا لهجوم ليلي ومهدوا له بالقصف الشديد من مختلف صنوف األسلحة، الرشاشات 
الثقيلة والهواوين والراجمات، وقد بلغ القصف من الش���دة بحيث يحس���ب املرء أنه لم تبَق رقعة 

من األرض بحجم الطبق إال وسقطت فيها قنبلة.
حت���ت ه���ذا الواب���ل من القصف انس���حب املقاتل���ون الذين كانوا في أس���وأ حال م���ن اإلنهاك 
والتع���ب واجل���وع، وع���ادوا إلى القري���ة. وكان في أثن���اء املعركة أن دبت احلمية في حوالي عش���رين 
جنديًا من جيش اإلنقاذ املتمركزين على طلعة الليات، فتركوا مواقعهم والتحقوا باملعركة خالفًا 

ألوامر قيادتهم.
وعندما ساد الهدوء وسكت القصف، جمع أبو إسعاف املقاتلني وأخبرهم باتفاقه مع ضباط 
الهدن���ة، وأن اليهود يحاولون أن يس���تردوا املنطقة التي خس���روها بالق���وة قبل املوعد احملدد بيننا 
وب���ني ضب���اط الهدن���ة، لذل���ك يجب أن نحتف���ظ باملنطقة حتى صب���اح الغد، حتى ال نخس���ر ماء 
وجهن���ا أمامه���م، وأما م���ن جهتي ال أريد أن أعطي أم���رًا ألي واحد منكم بالصع���ود إلى التركيب، 
بل أريد أن يتقدم الراغبون بالصعود من تلقاء أنفس���هم، فتقدم عش���رة مقاتلني على التوالي من 
تلقاء أنفس���هم )أخبرني بعض الش���هود أن كاتب الس���طور موس���ى مطلق كان أول من قدم نفس���ه 
لذلك وكان صغيرًا، فطالب أخوته باس���تبداله بأحدهم، إال أن أبو إس���عاف رفض نزواًل عند رغبة 
موس���ى الش���اب(. عند ذلك قال أبو إسعاف يكفي عشرة اآلن، والعشرين جنديًا من جيش اإلنقاذ، 

اأحداث عام النكبة  1948



194

�َشَعب وحاميُتها

وكان���وا بقيادة رجل منهم اس���مه أبو ش���الش، للصع���ود والتمركز قبل أن يس���تكمل اليهود احتالل 
التركي���ب، وعندم���ا تتمركز هذه القوة ترس���ل أحد أفرادها فيصعد باق���ي املقاتلني للتمركز، مهما 
كل���ف األم���ر، حتى الصباح. فصعدت هذه القوة املش���ّكلة من ثالثني رجاًل بقيادة أبو ش���الش )من 
جي���ش اإلنق���اذ( وأحد األفراد العش���رة الذين هم من حامية َش���َعب، ووج���دت أن اليهود يتقدمون 
بب���طء ش���ديد، وإنه���م لم يبلغوا بعد االس���تحكامات املش���رفة على َش���َعب، فتجاوزتها واصطدمت 
باليه���ود وكان���ت معركة ليلية على أش���د م���ا يكون من احلم���اوة، وتقهقر اليهود حت���ى وصلوا إلى 

مصفحاتهم على الطريق العام.
هن���ا، وكان الفجر على وش���ك االنبالج، تفقدوا الذخي���رة املتبقية معهم فتبني أن أكثر واحد 
فيهم معه عش���رون طلقة، فأرس���لوا أحد أفراد َش���َعب ليبلغ أبو إس���عاف بأن املنطقة أصبحت في 
أيدينا، وعليه يجب إرس���ال النجدة والذخيرة ألن ذخيرتنا على وش���ك النفاد. ولكن املرس���ال بداًل 
من أن ينزل إلى مكان القيادة في القرية، وقف على قمة التركيب املشرفة على َشَعب ونادى بأعلى 
صوته مخبرًا بالرس���الة التي كان عليه أن يخبر بها همس���ًا، وقد س���مع اليهود كما س���معت َش���َعب 
هذه الرسالة، فشنوا هجومًا معاكسًا كاسحًا متكنوا من خالله استرجاع املنطقة قبل ساعتني من 
موعد تس���ليمها لضباط الهدنة. وهكذا حفظ اليهود ماء وجههم وخس���رت َش���َعب ماء وجهها في 

نهاية هذه املعركة املجيدة.
وقد خس���رت َش���َعب ثالثة من أبنائها البررة هم: محمد أحمد عبد الله )الدلة( ومصطفى 

الصفي وسعيد أحمد طافش.
أم���ا اجلن���دي اليه���ودي الذي مت س���حبه إلى حت���ت االس���تحكام بحوالي مائة مت���ر )العقيد 
س���يجيف(، فقد ظل في مكانه ولم يجرؤوا على االقتراب منه والنزول إليه وحمل جثمانه، حتى 

أخذوه بواسطة ضباط الهدنة صّرة من العظام.
)كت���ب جني���ب الطي���ار ف���ي مفكرت���ه، 4 أيل���ول – اجتم���اع بضباط الهدن���ة بش���عب.. واليهود 
يقصفون باملدافع. 5 أيلول – اليهود يستفزون الشعور، هجوم احلامية. 6 أيلول-..حول ميعار. 7 

أيلول – رجوع إلى االستحكامات(.
املقدم عامر حسك، وهو ضابط عراقي، تسلم قيادة لواء جيش اإلنقاذ املوجود في اجلليل، 
ف���ي أثن���اء جولت���ه على تفقد مراكز قواته، جاء إلى َش���َعب، مع أنه ليس ل���ه جنود فيها ولكنها في 
اخلط األمامي األول في موقعها، فأبدى إعجابه بش���جاعة املقاتلني الذين يصمدون للعدو وهم 

حتته، ومما قال: أنا بكل اللواء الذي أقوده ال أبيت ليلة واحدة حتت العدو.
وكان بع���د ذل���ك، ومبس���اع ق���ام بها أبو إس���عاف مع ف���وزي القاوقجي قائد جي���ش اإلنقاذ، أن 
أم���ر بص���رف التموين العس���كري لثالثمائة في َش���َعب. )يقول جنيب الطيار ف���ي مفكرته أن فكرة 
االلتح���اق والتموي���ن كان ه���و أول م���ن طرحه���ا على املقدم علي ش���قير من جي���ش اإلنقاذ، ومتت 
املوافق���ة عليه���ا، وذل���ك في 20-9-1948. وقدم اجلي���ش املؤن إلى مائة وخمس���ني وليس ثالثمائة، 
غي���ر أن هن���اك إش���ارة أخرى إلى م���ؤن إضافية ينبغي هنا اإلش���ادة بصاحبها، وه���و املطران حكيم 
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الذي أصبح فيما بعد البطريرك مكسيموس اخلامس حكيم(. وتبعًا لذلك فقد شّكل أبو إسعاف 
الحقًا س���رية نظامية من املقاتلني س���ّماها س���رية صالح الدين. أما االس���م الذي ش���اع وذاع فكان 

اسم: حامية َشَعب.
وقد عاشت حامية َشَعب حياة قاسية حتت العدو، حتى إن جبهة َشَعب كانت اجلبهة الوحيدة 
غير امللتزمة بالهدنة، وظلت هكذا في اشتباكات يومية، لياًل ونهارًا، حتى 29 تشرين األول من عام 
1948، حيث انس���حب جيش اإلنقاذ إلى جنوب لبنان، فانس���حبت حامية َش���َعب في إثره، وانتهت 
بذل���ك فت���رة من القتال كانت مجيدة ومش���رفة، إلى مأس���اة التش���رد واللجوء الذي ما زال َش���َعب 

فلسطني كله يعاني منه أمّيا معاناة.
وم���ن اجلدي���ر ذكره باعت���زاز كبير، أن عائالت َش���َعب التي كان بينها م���ن اخلالفات والتقاتل 
والثارات ما كان، قد تغيرت تغيرًا يدعو إلى اإلكبار واإلعجاب، فقد تناست خالفاتها كأنها لم تكن، 
واجتهت بكلّيتها إلى مقاومة العدو، فكان في االس���تحكام الواحد ينام املطلوب للثأر في حراس���ة 

صاحب الثأر، وكأنهما أَخوان ولدتهما أم واحدة.

قراءة في الرواية الصهيونية ملعارك املنطقة
ل���م أك���ن ألطرق هذا الباب بعد الذي نش���ره »املؤرخون الصهاينة اجل���دد« أمثال بني موريس 
وغي���ره، ح���ول فضائح الرواي���ة الصهيونية لتلك احل���رب، وكيف أخفت الدوائر الرس���مية حقيقة 
»حرب االستقالل« عن الرأي العام، واكتشاف ما ارتكبته من مجازر يتم اآلن اإلفراج عنها بواسطة 
رس���ائل املاجس���تير والدكتوراه، وأش���هر هذه الفضائح اعترافهم مبجزرة الطنطورة، بعد إنكار دام 
خمسني عامًا، حيث انهارت بني الصهاينة األكذوبة التي بناها قادتهم حول عصاباتهم، وأذاعوها 
في الغرب، وهي أكذوبة »طهارة السالح«. إال أنني وجدت ما يؤيد هذا التكتم والتضليل اإلعالمي، 

لذلك سوف أنقله هنا.
لم يتطرق كتاب حرب فلسطني)13( إلى تفاصيل معارك هذه املنطقة، بل لم يأِت على ذكرها، 
إال أن أوراق ب���ن غوري���ون )أول رئي���س وزراء في الكيان الصهيوني( أش���ارت في غي���ر مكان إلى هذه 
َرا كتابه. وليس ذلك غريبًا،  املعارك وعبر برقيات كانت تصله من س���احات املعركة، وش���رحها محرِّ
إذ أنن���ا ل���م جن���د تفاصيل املع���ارك امليدانية حت���ى في كتبنا، الله���م إال تلك املأخوذة من ش���هادات 

النازحني يوم النكبة، كنافذ نزال وروز ماري صايغ.
ففي كتابه »يوميات احلرب 1947-1949«)14( يذكر أنه في 11-6-48، »نفذنا الهجوم في غربي 
اجلليل«)15(، ويضيف في احلاشية »سيطرت قواتنا خالل هذه املعارك على البروة )أحيهود( شرقي 
عكا«. وهنا أول طمس في املوضوع، فهو لم يِرد أن يش���ير متى اس���تولوا على البروة بل يش���ير متى 
ب���دأ الهجوم، حيث أن اس���تيالءهم عليه���ا مت عند ظهر اليوم التال���ي 12-6، حيث كان يفترض أن 
تكون الهدنة قد بدأت صباحًا. وقد طالبوا في املفاوضات باستعادتها بحجة أنها كانت معهم قبل 
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الهدنة، إال أن طلبهم ُرفض ألنهم احتلوها بعد بدء الهدنة.
وكت���ب ب���ن غوريون في صفح���ة 434)16( »احتلت قواتنا البروة )حالي���ًا – أحيهود( مرة أخرى. 
كاب���د العدو خس���ائر ف���ي األرواح، منه���ا 50 قتياًل. ُعطلت ث���الث مصفحات )مل���ن؟(. وُدّمر مدفعان 
وهاون���ات 3 )مل���ن؟( خس���ائرنا 24 إصاب���ة«. وقد عل���ق محررا الكتاب في حاش���ية الصفحة نفس���ها 
بالتالي: »هاجمت قوة من جيش اإلنقاذ، باالش���تراك مع محليني، خالل الهدنة، في ليلة 24-23 
م���ن الش���هر، وحدة حراس���ة كانت تس���تولي على قري���ة البروة ف���ي اجلليل الغرب���ي، وأجبرتها على 
االنس���حاب. واحُتّل���ت القري���ة مرة أخرى في ليلة 24-25 من الش���هر. اخلس���ائر التي وردت أعالها 

كابدها العدو«.
من الواضح أن بن غوريون أراد أن ُيبهم صورة الوضع واخلسائر فذكرها في صيغة املجهول، 
إال أن احملرَري���ن »أك���دا« أنها خس���ائر العرب. ولنا أن نالحظ أن جيش اإلنقاذ انس���حب من القرية 
قبل أن يحتلها العدو ثانية، فلم يكن في القرية مصفحات حلظة سقوطها الثاني الذي لم يكن 
ف���ي 25-6 كم���ا ذكر بن غوريون، فمعلوماتها تفيد أنهم »اس���تردوها« ف���ي أول هجوم يومها، ولكنهم 

ارتّدوا عنها ألكثر من يومني، وسقطت ثانية في 6-28. 
ولكن اخلسائر كلها كانت ثالثة شهداء فقط ال غير كما أشرنا سابقًا، ومن دون خسارة آليات 
وأس���لحة ثقيلة، بل كس���بوا منها األس���لحة )راجع البيان بأس���لحة حامية َشَعب في مكان آخر من 

هذا الفصل(.
وأشار إلى معركة ميعار، في 6-9-1948، »هذه الليلة هجوم قوي على استحكاماتنا في املغار 

)هكذا( قتل أربعة من رجالنا، مت االستيالء على بعض استحكاماتنا، سنستعيدها الليلة«)17(. 
وق���د أش���ار احمل���رران إلى هذه املعارك في حاش���ية الصفح���ة: »في ليلة 5-6 أيلول/س���بتمبر، 
هاجم���ت وح���دة تابعة جليش اإلنقاذ االس���تحكام 248 من ش���مال قرية املغار )ش���مال مس���توطنة 
س���يغيف حاليًا(، ومن جنوب َش���َعب، ومن ش���رق خليج زوفولون، وس���قط االستحكام. وحتى 7 من 
الشهر، احتل اللواء 7 هذا االستحكام ثانية، كما احتل استحكامات أخرى شرقي الطريق، وكذلك 

من شماليه، ومن جنوب – غرب مجد الكروم«.
الوحدة التابعة جليش اإلنقاذ، خرجت عن أوامر القيادة وتوحدت مع حامية َشَعب، وعددهم 
ال يزيد عن 20 رجاًل بقيادة احلموي الس���وري »أبو ش���الش«، وقد أش���ار موس���ى مطلق إبراهيم إلى 
ه���ذا حت���ت عن���وان »معركة ميع���ار« في التفاصي���ل امليدانية الت���ي كتبها قبل بضع���ة صفحات من 
ه���ذا الكت���اب. كم���ا يالحظ القارئ أن اليهود قد أقاموا مس���تعمرة في هذا املكان باس���م س���يغيف، 
الصهيون���ي ال���ذي قتل وبقي���ت جثته في املنطقة حتى آخر يوم، والذي قي���ل إنه عقيد. وأن العدو 
اعترف في هذه املعركة بسقوط أربعة قتلى لم يستطع مقاتلو َشَعب ورجال أبو شالش إحصاءهم 

حتت الرصاص والظالم.
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نساء َشَعب
لم تكن أهمية دور نساء َشَعب بأقل من دور رجالها، وقد عمل كل منهم في مجاله، وقد شهد 
على ذلك الغريب قبل القريب، وهذا ما ذكره لنا موسى مطلق إبراهيم في النص الذي كتبه عن 

احلامية:
»ال بد هنا من ذكر هذه الواقعة ذات الداللة العالية. كان املقاتلون غير مجهزين بتجهيزات 
اجلنود من مزودة ومطرة ماء، إذ كان املقاتل يحمل س���الحه وذخيرته فقط، فكانت نس���اء َش���َعب 
يحمل���ن ال���زاد وج���رار املاء على رؤوس���هن ويلحق���ن باملقاتلني حت���ت النار، وهن منتصب���ات القوام 
مرفوع���ات ال���رؤوس يس���قني العطاش ويطلق���ن الزغاريد، وك���ّن حافيات ال يأبه���ن لوعورة األرض 
وأش���واكها )ف���ي الوق���ت ال���ذي كان في���ه املقاتل ينّخ عل���ى ركبته في وض���ع قت���ال(. وكان بني رجال 
جي���ش اإلنق���اذ املراب���ط عل���ى الليات ضاب���ط عراقي يدع���ى النقي���ب جاس���م، وكان باإلضافة إلى 
واجباته العس���كرية يراس���ل إحدى الصحف في بغ���داد يزّودها بأنباء القتال، ق���ال إنه كتب يومها 
إلى الصحيفة التي يراس���لها، بعد وصفه مجريات املعركة: إن نس���اء َشَعب احلافيات يستأهلن أن 

يلبسن أحذية من ذهب. وكتب ذلك لفرط إكباره وتأثره مبا رأى«.
وكان أكثر من اش���تهر من نس���اء َش���َعب بنش���اطهن كل من خضرا الش���يخ خليل ش���قيقة أبو 

إسعاف، وجنمة الدلة والدة الشاعر الفلسطيني يوسف حسون.
فقد كانت هاتان السيدتان تقومان بأعمال الدعم اللوجستية كعمل منتظم ضمن احلامية. 
وق���د س���اهمت معه���ّن بعض النس���اء، فك���ّن ميألن امل���اء ويضمدن اجل���راح ويس���اعدن الرجال أميا 
مس���اعدة. وكانت )تنكات( املاء تلمع على رؤوس���هن فيصوب اليهود بنادقهم ويطلقون النار عليهن 

وعلى اللمعان )وكان اللمعان أحد أهم األهداف، كما كان يحدث مع حملة البنادق الفرنسية(. 
وال زال الكثي���ر م���ن أه���ل البل���د يذكرون وقفة جنم���ة الدلة عند احلنانة وه���ي تزغرد وتغني 
األغاني احلماس���ية لرجال البلد الذين كانوا يركبون ش���احنة صغيرة متجهني للنجدة في معركة 

أبو مسنسل، بني هوشة والكساير.
كم���ا ذكرت أم ش���وقي )نعمات ماهل اخلطيب( التي كانت في الس���ابعة م���ن عمرها، أنه أثناء 
معرك���ة َش���َعب، نزل من املعركة أحد الش���بان ومعه بندقيت���ه عائدًا إلى البل���د، وكانت تقف خضرا 
الشيخ خليل عند أول البلد من جهة ميعار، وعندما رأته عائدًا نازعته بندقيته، وكانا يتصايحان، 
فقال���ت ل���ه: إذا ب���دك تقاتل قاتل، ولك���ن إذا بدك تهرب، ال ته���ّرب بارودتك، هاته���ا وأنا بدي أقاتل 

فيها.. فما كان من الشاب إال أن عاد إلى املعركة.
وقد ذكر لي بعض أبناء القرية رواية عن الش���اعر يوس���ف حس���ون أنه ذهب إلى أمه ليخبرها 
باستش���هاد أخيه���ا محمد أحم���د العبدالله )الدلة( ف���ي معركة ميعار، فادع���ى أن ابن عمته مات، 
فبك���ت ب���كاًء مرًا وانتحبت، ففاجأها بس���خريته الهادفة قائاًل: على علم���ي إنك مناضلة وتعّلمني 
الناس النضال، كيف تقبلني على نفسك النحيب هكذا؟ فكفكفت دمعها وقالت: معك حق، وهذه 
معركة ال يجوز فيها البكاء على الش���هداء، فقال لها: إذن حتضري للخبر، فقد استش���هد أخوك 
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محمد. فاحتس���بته عند ربه وقالت: أنا كان عندي س���بب واحد ألسقي املقاتلني في معارك الدفاع 
عن البلد، واآلن صار عندي سببان، وسأسقي أيضًا عن روح أخي الشهيد.

وقد ش���هدت انتفاضة األقصى ظاهرة أمهات االستشهاديني وتأثيرهن الكبير على أوالدهن، 
فإن هذا التأثير ليس جديدًا في تاريخ النضال الفلسطيني. فقد شهدت حامية َشَعب دورًا مهمًا 

للنساء من حيث دعم أبنائهن في نضالهم، وإن لم يكن باملقدار ذاته.
فعندم���ا انته���ت معركة البروة، وقام الرجال بواجبهم ألكثر من يومني، تركوا عددًا من رجال 
القري���ة )ميثل���ون كل عائالت َش���َعب( حلماي���ة األرض احملررة من البروة، وعاد الباقون إلى َش���َعب. 
وكان مم���ن ع���اد منها القائد امليداني في احلامي���ة مصطفى الطيار، الذي وصل إلى البيت منهكًا 

ومتدد نائمًا نومًا عميقًا.
وعندم���ا هاج���م اليهود قرية البروة ثانية وقامت الفزعة ف���ي القرية، قامت والدته لتوقظه، 
وكان صعب���ًا أن يصح���و، ولكنه���ا أصرت عليه أن يقوم مع الفزعة »ألنه م���ش معقول الناس رايحة 
حاّط���ة روحه���ا عل���ى كفها وإنت ن���امي«. ودفعت ولدها إلى القت���ال في البروة وه���ي ال تعلم إن كان 

سيعود حيًا أم ميتًا.
أم���ا فيم���ا يخص الذخيرة، فقد كانت طريق إحضار الذخيرة صعبة جدًا. فكان أبو إس���عاف 
وجني���ب الطي���ار يحضرانه���ا من اخلارج، وف���ي الغالب من دمش���ق. وقد أحضر جني���ب الطيار في 
رحلته األولى إلى دمش���ق 4000 طلقة فش���ك، وفي الرحلة الثانية 3000 طلقة. وكان يس���تلم هذه 

الذخائر بعد طول انتظار، كما أن بعضها لم يكن صاحلًا لالستعمال، وكان يأكله الصدأ.
���َكن )الرماد( وتنظيفها، مع ما  فكانت مهمة بعض نس���اء القرية فرك هذه »الفش���كات« بالسَّ
يراف���ق ذل���ك من خطٍر لقلة اخلب���رة، ثم بعد ذلك ك���ّن يحملن الذخائر أثناء القت���ال إلى املواقع 

القتالية. وكان حللوة السليمان دور مهم في دعم صمود رجال احلامية.
وروت احلاج���ة أم هان���ي )س���عاد صالح حس���ني( كي���ف أنها بس���ن الرابعة عش���رة كانت حتمل 
صندوق���ًا م���ن القنابل، وكيف أن رج���ال اإلنقاذ الذاهبني لدعم معركة ميع���ار نبهوها إلى إمكانية 

انفجارها إذا لم تنتبه لها جيدًا.
من شهادة سليمان كمال عبد املعطي لنافذ نزال:)18(

»رمي محم���د احل���اج أس���عد أرادت الع���ودة إلى القري���ة لتحضر بعض حاجياتها الش���خصية، 
وبعض املؤن ألطفالها املقيمني في حقول القرية. حاولنا منعها ولكنها لم تس���تمع.. أصّرت على 
الذهاب، حتى لو كلفها ذلك حياتها. كان لديها الش���جاعة والتصميم لتدفعنا إلى تش���كيل قوتنا 

ومهاجمة اليهود.. وقد خسرنا عددًا من أهل القرية.. واستعدنا قريتنا«.
لق���د كان إص���رار رمي أح���د أه���م األس���باب التي حفزت رج���ال القري���ة على الهج���وم مجددًا 

واسترجاع القرية وحتريرها.
هذه هي نس���اء َش���َعب، بل هذه هي نساء فلسطني، بل هذه هي فلسطني، األم الولود التي لم 
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ينض���ب رحمه���ا عن إجناب األبطال، ولم يتأخر صدرها عن تبّني جهادهم وتغذيتهم، والتي تفرح 
أرضها أميا فرح باستعادة شهدائها إلى بطنها الدافئ احلنون.

 

الترتيب الزمني لألحداث
25-4-1948: سقوط حيفا بيد اليهود.

أوائل أيار 1948: وصول أبو إسعاف من ليبيا، وإحضاره أسلحة كانت قد جلبها حليفا.
11-5-1948: سقوط صفد بعد الهجوم عليها بيوم واحد.

13-5-1948: سفر جنيب الطيار إلى لبنان.
15-5-1948: يوم النكبة وتكريس الوجود الصهيوني في فلسطني.

18-5-1948: س���قوط ع���كا بعد الهج���وم عليها بيوم واح���د، عناصر البوليس وأهل َش���َعب 
املقيمني بعكا التحقوا بقريتهم. )طريق عام عكا – صفد مير بالقرب من َشَعب(.

5-6-1948: عودة جنيب الطيار من لبنان.
11-6-1948: بدء هجوم ليلي يهودي على البروة )11:30 لياًل( بهدف احتاللها قبل حلول 

موعد الهدنة في اليوم التالي.
12-6-1948: سقوط البروة عند الساعة 11 ظهرًا. أي بعد حلول موعد الهدنة. واالرتداد 

عن مجد الكروم.
12-6-1948: حلول هدنة األربعة أسابيع.

23-6-1948: حترش يهود البروة بقرية الدامون.
24-6-1948: التع���دي عل���ى املزروع���ات لقري���ة َش���َعب من قب���ل اليهود، ونش���وب معركة مع 

أهاليها.
25-6-1948: استعادة البروة لياًل بعد دحر العدو منها وأخذهم غنائم عديدة منها.

26-6-1948: محاولة اليهود استرداد البروة. وارتداد العدو عنها ثانية.
28-6-1948: اس���تولى اليه���ود ثاني���ة عل���ى الب���روة، وتدخ���ل الوس���يط، والس���ماح لألهالي 

باستئناف حصادهم.
30-6-1948: البريطانيون يسلمون ميناء حيفا لليهود، وبدء دخول الذخائر علنًا.

10-7-1948: استئناف القتال.
12-7-1948: سقوط سعسع.

14-7-1948: سقوط صفورية.

16-7-1948: سقوط الناصرة.
18-7-1948: احت���ل اليه���ود الدامون الس���اعة 4:45. وبع���د حلول موعد الهدنة بس���اعتني 

ونصف هاجم اليهود قرية َشَعب وميعار، ودخلوا ميعار الساعة 11:30 لياًل، وتشردت َشَعب.
19-7-1948: دمر اليهود قرية ميعار و12 منزاًل من َش���َعب. وانشق الضابط أبو شالش من 
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جيش اإلنقاذ مع مجموعة من الشباب احلمويني، والتحقوا بحامية َشَعب.
20-7-1948: هاج���م رجال حامية َش���َعب قريتهم وأخرجوا اليهود منها، إلى اس���تحكامات 

التركيب وميعار.
22-7-1948: ب���دء معركة ميعار ومحاوالت اس���ترجاعها، واحت���ل رجال احلامية وفرقة أبو 

شالش من اإلنقاذ التركيب وأسروا جثة العقيد سيغيف.
3-8-1948: جني���ب الطيار يقابل الوس���يط وتق���دمي التقرير حول تعديات اليهود. وس���وء 

تفاهم يؤدي إلى اعتقاله من قبل جيش اإلنقاذ حتى 1948-8-8.
10-8-1948: سافر جنيب الطيار إلى دمشق.

27-8-1948: عاد من دمشق ومعه 4000 طلقة َفَشك.
4-9-1948: اجتماع بضباط الهدنة بشعب.. واليهود يقصفون باملدافع. 

5-9-1948: اليهود يستفزون الشعور، هجوم احلامية.
6-9-1948: معارك حول ميعار. 

7-9-1948: رجوع إلى االستحكامات وقصف يهودي شديد.
11-9-1948: سفر أبو إسعاف وجنيب الطيار إلى دمشق.

13-9-1948: سفر أبو إسعاف إلى مصر.
17-9-1948: عودة جنيب إلى َشَعب )إحضار 3000 طلقة فشك إجنليزي(.

20-9-1948: س���فر جني���ب إلى بي���روت واالجتماع باملقدم ش���قير )أدى ه���ذا االجتماع إلى 
اعتب���ار رجال احلامية ممن يس���تحقون صرف امل���ؤن كجنود اإلنقاذ، ومت صرف 150 حصة، يضاف 
إليها حصص من املطران حكيم. كما أدت إلى االتفاق على فكرة التحاق احلامية بجيش اإلنقاذ 

على أن يكون لهم سرّية مستقلة(.
23-9-1948: عودة أبو إسعاف من مصر.

28-9-1948: اجتماع ثان مع املقدم شقير بحضور أبو إسعاف. وتبني املتفق عليه سابقًا.
29-9-1948: رجوع أبو إسعاف إلى َشَعب.

3-10-1948: اجتماع ثالث في السادسة مساء مع املقدم شقير في لبنان.
22-10-1948: سفر جنيب صباحًا إلى دمشق بعد سهرة تنسيق مع أبو إسعاف.

28-10-1948: تسليم جثة العقيد سيغيف بعد مائة يوم من احتجازها.
29-10-1948: عودة جنيب من دمشق مع الذخيرة.

29-10-1948: انس���حاب جيش اإلنقاذ ومعه احلامية، أخذ أبو إس���عاف ومصطفى الطيار 
معهم الذخيرة إلى بنت جبيل، وهناك صودرت منهم.

30-10-1948: احلامية مع جيش اإلنقاذ في عني إبل لثالثة أيام.
2-11-1948: احلامي���ة مع جيش اإلنقاذ في بيت ياحون، وبدء توافد الالجئني من َش���َعب 

إلى جامع بيت ياحون، ورجال احلامية يوزعون عليهم الطعام.
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13-11-1948: التحرك إلى التالل املشرفة على رميش.
وهك���ذا انته���ى الع���ام عل���ى احلامي���ة وهي ف���ي املنطقة، وحت���اول أن تفع���ل ش���يئًا، ولكن هّم 
اس���تقبال الوافدي���ن من فلس���طني، وتأم���ني املؤن واألغذية أخ���ذ معظم وقته���ا وجهدها. وانطوت 
صفحة مجيدة من تاريخ النضال الفلس���طيني اس���مها حامية َشَعب، لتفتح صفحة اسمها سرية 

صالح الدين في فوج اليرموك. 

احلامية خارج فلسطني
بعد وصول احلامية إلى لبنان، مت جرد أسلحة احلامية في بدايات العام 1949، على أساس 
تقييم الس���رّية، إال أن النتيجة بانت بعد أش���هر قليلة، وحتديدًا في 25 أيار حيث صودرت أس���لحة 

احلامية كلها. وفيما يلي نتيجة جرد األسلحة.

بيان بأسلحة حامية َشَعب:)19(
وقد كان لدى حامية َشَعب كمية من األسلحة والذخائر، يضم ما يلي باختصار:

مدفع مضاد للدبابات: 1  
مدفع هاون 2 بوصة:  1

رشاش تومي12:  3  
رشاش سن 9:  1
رشاش أملاني:   4

رشاش إجنليزي:   2 
رشاش أف.أم.:  2

83 بندقية تتوزع على الشكل التالي:
بنادق إجنليزية:  37 

بنادق أملانية :  33   
بنادق فرنسية:  11
بنادق األف.أم:  2 

وتتوزع تفاصيل األسلحة على الشكل التالي:
األسلحة الثقيلة:

1- مدفع أملاني 2 بوصة هاون )II43315(: غنيمة من العدو في معركة ميعار 5-9-48، جلبه 
حسن أسعد سعد الدين ومنر خليل األحمد من رجال احلامية.

2- فيكرز أملاني )0245(: غنيمة من العدو في معركة ميعار 5-9-48، جلبه جنود من اإلنقاذ 
)أبو شالش( ومحمد أحمد اخلطيب وصالح إبراهيم احلاج أسعد من رجال احلامية.
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3- رش���اش أملان���ي )C/C3580(: غنيم���ة من العدو في معركة الب���روة24-6-48، جلبه علي ابن 
احمد احملمود ونواف البدوي )من ميعار ويعرف باسم أبو غليون(.

4- رش���اش أملان���ي )dot 3897(: غنيم���ة م���ن العدو ف���ي معركة ميعار ف���ي 5-9-48، جلبه علي 
حسني شحيبر.

5- رش���اش أملان���ي )dot 9168(: غنيم���ة م���ن العدو في معرك���ة الب���روة 24-6-48، جلبه خليل 
محمد العبد.

6- رشاش أف. أم )A36513(: مصادر من رميش بحادث جرى مع اجلندي علي احلاج عبد.
7- رشاش أف.أم )C19332(: جلبه أبو إسعاف من ليبيا.

8- بِرن إجنليزي )LE.24775(: في عهدة حامية َشَعب من أهالي مجد الكروم.
9- مدفع مضاد )D2451(: جلبه أبو إسعاف من ليبيا)20(.

الرشاش اخلفيف:
1- ستنجن Stenn Gun )1298( 9: ملك إبراهيم احلاج علي أبو إسعاف.

2- توميجن Tommy Gun )S582178( 12: ملك محمد رشيد فاعور.
3- توميجن Tommy Gun )24437( 12: ملك إبراهيم احلاج علي أبو إسعاف.
4- توميجن Tommy Gun )16373( 12: ملك إبراهيم احلاج علي أبو إسعاف.

البنادق: 
انتب���ه إل���ى أن التال���ي ه���و عدد البن���ادق وليس ع���دد رجال احلامي���ة، فقد كان يتن���اوب على 
البندقي���ة أف���راد العائلة واألصدقاء، كما أن الكثير من رجال احلامية لم يلتحقوا بالس���رية التي 

مت إحصاء بنادقها)21(. 

املالحظات حول االستعمال وامللكيةنوعهارقم السبطانةرقم الترباسالرقم
1C3746L 5958ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
2L3455E 9574ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
3T 1721T 1721ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
4CC 6787D 2373ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
5O 1397O 1397ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
6N 7873A 1285ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
ملك حسن أحمد عبد أسعدأملانية71434611
8M 595M 4921ملك إبراهيم احلاج علي - أبو إسعافأملانية
9N 310D 3832جنيب الطيارأملانية
10C/ 1140C 1110جنيب الطيارأملانية
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مصطفى الطيارأملانيةبال رقمبال رقم11
12N 5084T 7094مصطفى الطيارأملانية
13R 5697 B 4633جنيب الطيارأملانية
14A 3927GL 1277علي عوض الناصرأملانية
15T 5964L 463نايف مطلق حميدأملانية
16X 1722X 8126ظاهر عبد عليأملانية
17U 7418U 7415أمني توفيق فاعورأملانية
18D 4334D 4334يوسف الشيخ خليلأملانية
ظاهر أحمد مصطفىأملانية1972367236
20B 3E 9999عبد املالك فاعورأملانية

21G 2997M 8942محمد يوسف حرب )لبناني األصل من أملانية
بنت جبيل(

22Z 5160Z 5160عادل سعيد فاعورأملانية
23832R 1283خليل محمد العبدأملانية

24K 90547607عبدالله مصطفى املنصور، ملك منيب أملانية
فاعور

فياض موسى محمدأملانية2564056405

أحمد عبد اللطيف، ملك حسن حسني أملانية2615255231
علي الصالح

27D 897D 1771محمد أمني الشيخ محمدأملانية 
28G 4930T 6211أحمد إبراهيم أسعدأملانية
أحمد عيسى الشاعرأملانيةبال رقمبال رقم29
30A 730D 5743إبراهيم علي العسكري )أبو عرب(أملانية
31R 5223K 4008سعيد حسن ميعاريأملانية
32H 16276842طه اليوسف، ملك محمد عبد أسعد إجنليزية
33T 6107T 6107أخذها صاحبهاإجنليزية

34R 6640R 6640محمد إبراهيم احلاج حسن، ملك أحمد إجنليزية
السليمان 

35B 4033B 4033محمود امليعاري، ملك خالد يوسفإجنليزية
36A 4874A 4874مصادرة لدى القيادةإجنليزية
37G 1633G 1633ملك مصطفى الطيارإجنليزية
38W 58578W 58578ملك مصطفى الطيارإجنليزية
39A 97474MR 9722حسن حسني عباسإجنليزية
40R 43308R 43308كمال فضل الرشيدإجنليزية
41X 72065R 41896رشيد مطلق إبراهيمإجنليزية
42---Q 7289محمود رشيد حمزةإجنليزية
4352780S 1926يونس مطلق إبراهيمإجنليزية
44R 1079R 1079حسني سعيد األمنيإجنليزية
45G 69192G 69192ملك علي احلاج سعيدإجنليزية
46RE 39364 RE 339364ياسني احلاج عبدإجنليزية
47H 82648H 82648ملك كمال احمد حسنيإجنليزية
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48L 8042 L 8042علي محمد طه، ملك سعيد حسن احملمودإجنليزية

49Q 6196Q 6196شاكر يوسف أحمد، ملك صالح محمد إجنليزية
األمني

خالد يونس خالدإجنليزية5066856685
51RE 10410---سعيد أسعد الغضبانإجنليزية
52G 19772G 19772علي احمد سليمانإجنليزية
سعيد منر السعيد، ملك محمد مصطفى إجنليزية---5333821

محمد
54L 9878L 9878خليل أمني الشيخإجنليزية
55V 1514V 1514موسى مطلق إبراهيمإجنليزية
56M 10322V 75185منر محمد األمنيإجنليزية
57S 3559S 3559محمد احلاج توفيقإجنليزية
58880X 72261إبراهيم أحمد معطيإجنليزية
59A 1004A 1004علي صالح عبد الهاديإجنليزية
60K 96989K 96989يوسف الشيخ يوسفإجنليزية

61E 8523E 8523علي احلاج عبد حمزة، ملك محمد فياض إجنليزية
حمزة

محمد احلاج أسعد داوودإجنليزيةبال رقمبال رقم62
63E 27285E 27285جنيب أحمد أسعد، ملك سعيد عودةفرنسية

6461396S 1893فضل مصطفى املنصور، ملك إبراهيم فرنسية
فياض الشيخ محمد

65A 20469L40415أحمد مطلق حميد، ملك إبراهيم احلاج فرنسية
أسعد

66K 72724K 72724رشيد أبو عرب، ملك عبد محمد الشحادةفرنسية
67L 70704L 70704كمال علي احلاجفرنسية
68R 90874R 58463عبد الرؤوف الشيخ خليلفرنسية
69R 55543R 55543محمد توفيق أحمدفرنسية
70Q 8347D 46744حسني مصطفى عيدفرنسية
71P 54980T 54980داوود صالح محمدفرنسية
72A 99210R 34583كمال سليمان عبد املعطيفرنسية
سعيد صالح عبد الهاديأف. أم---7383015
سليمان إبراهيم أسعد إجنليزية7483518351

سعيد حسن عباس، ملك محمد رشيد أملانية75826154477
فاعور

76F 544R 5329علي مصطفى الشيخ عليأملانية
77B 10151Z 19حسن سعيد أحمدإجنليزية
78---H 29703علي أحمد احملمودإجنليزية

79H 2976H 2976إبراهيم ياسني فاعور، عهدة مصطفى إجنليزية
الطيار

80D 465554ERA445554فضل حمد اخلطيب، عهدة مصطفى إجنليزية
الطيار

81B 7558B 7558منصور عبد منصورفرنسية
عمر محمد عبد احلليمأف.أم8222334012340
83V 7670V 7670ركاد صالح حسن، ملك حسن فياض حسنإجنليزية
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جيش اإلنقاذ في قضاء عكا
وقد توزع لواء اليرموك األول في املنطقة بحسب التقسيم الذي مت للمنطقة، كما جاء في 

كتاب خالد علي فالح »احلرب العربية اإلسرائيلية 1948-1949 وتأسيس إسرائيل«:)22(
»..بالنظر لوضع املنطقة الطوبوغرافي هذا، فقد قس���مت إلى أربعة قواطع ش���غل كل قاطع 

منها قسم من قوات لواء اليرموك األول على الشكل التالي:
1- قاطع مجد الكروم وش���عب أش���غله فوج اليرموك الثاني وجماعة أبو إس���عاف من أهالي 

َشَعب بإمرة الرئيس كمال كانوكا.
2- قاطع سخنني أشغلته سرية املالزم محسن يعش من فوج اليرموك الثاني.

3- قاطع كفرمندا وكوكب وعيلبون وسبانة أشغله فوج اليرموك الرابع بإمرة وصفي التل.
4- قاطع ياقوق وكفر عثمان والسموعي أشغله الفوج اللبناني ناقص سرية..«.

وإلحق���اق احل���ق ال بد من التوضيح أن عناصر ورتباء جيش اإلنقاذ تعرضوا لظلم كبير من 
قبل أهالي املنطقة الذين ألقوا اللوم عليهم، غير أن األمر باالنس���حاب كان أكبر منهم وكان يبدو 
ر بليل يدور في أوس���اط القيادات السياس���ية العربية، بل إن بعض القادة الذين تلقوا  كأن أمرًا ُدبِّ
أوامر االنسحاب أخفوا األمر عن جنودهم، ألنهم لم يكادوا يصدقوا، ولم يتخذوا أي تدبير جتاه 
ه���ذا األم���ر، إل���ى أن تلقوا أوامر ش���فهية صارمة. وقد ب���دا واضحًا مما ذكره ش���هود عيان أن بعض 

جنود جيش اإلنقاذ كانوا يجهشون بالبكاء لدى تلقيهم أوامر االنسحاب.
وف���ي هذا املوضوع، س���ألت األس���تاذ ممدوح رحم���ون)23(؛ أحد رموز العم���ل القومي، وكان من 
املقرب���ني لقائ���د جي���ش اإلنق���اذ، فوزي القاوقج���ي، الذي كت���ب مذكرات���ه وأوراق���ه وروى فيها هذه 

األحداث.
ق���ال رحم���ون: م���ا ال���ذي يجبر رج���اًل مث���ل القاوقجي عل���ى املجيء م���ن أملانيا للقت���ال إلى 
جان���ب الفلس���طينيني، وحتدث عن مؤمتر درع���ا 1947، وهو املؤمتر الذي متت فيه مؤامرة تنصيب 
)اإلنكليزي!( غلوب باش���ا قائدًا على اجليوش العربي���ة بإصرار من امللك عبدالله. وأن القاوقجي 
من���ع أكث���ر من م���رة من الدخول إلى فلس���طني. وفوزي القاوقجي مجاهد ش���ارك في ثورة رش���يد 
عال���ي الكيالن���ي في العراق، وتعرضت مجموعته للقصف بالطي���ران في دير الزور، وأصيب هناك 
وأحض���ر إل���ى حلب حيث حملته طائرة فرنس���ية تابعة حلكومة فيش���ي إلى أملاني���ا للعالج. ويقول 
األستاذ ممدوح أن من ال يعرفه عن قرب ينقاد في هرج الشّتامني، ولكن حقيقة األمر أن القيادة 
السياس���ية العربية هي التي فرطت بفلس���طني وتس���ببت بالكارثة، وأن القاوقجي بقي في منزله 

بالشياح في ضاحية بيروت يقول هذا الكالم حتى وافته املنية فقيرًا.
وهذا الكالم يؤكده أكثر من ش���خص عاصر تلك األحداث. ففي ش���هادة كمال س���ليمان عبد 

املعطي لنافذ نزال)24(:
انض���م إلى حامية القرية خمس���ة عش���ر عنصرًا من جيش اإلنقاذ، بقي���ادة أبوعلي العراقي، 
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حيث قرروا ترك مراكزهم واالنضمام إلى حامية القرية.
وه���ذا ما أكدناه في معارك احلامية، والصحيح أنهم عش���رون، كم���ا أن مدافع جيش اإلنقاذ 

ومصفحتهم كان لها األثر الكبير في النصر الذي مت حتقيقه مرتني في البروة.
إللق���اء نظ���رة عامة على الوضع وأس���باب االنس���حاب املهزلة الذي قام ب���ه جيش اإلنقاذ في 

املنطقة، ميكن االطالع على التقرير الذي رفعه قائد اللواء، وفيه:)25(

نظرة عامة
1- كان الل���واء يش���غل منطق���ة لواء اجلليل على ش���كل ق���وس دائرة في مجد الكروم وش���عب 
وس���خنني وكوك���ب وكفرمندا وعيلب���ون وياقوق وكفرعنان والفرادة والس���موعي، وه���ذه املواقع تقع 
عل���ى مدخل الطرق الرئيس���ية التي تأتي من مراكز عس���كرية يهودية مثل ع���كا والناصرة وطبريا 

وصفد ومنطقة احلولة.
2- صد اللواء هجمات عديدة ش���نها اليهود قبل هجومهم األخير على جميع مواقعنا تلك 
وأوقعنا فيهم خس���ائر كبيرة في األرواح واملعدات.. ومن جراء ذلك انخرط الكثير من ش���باب هذه 
املنطق���ة ف���ي صف���وف قواتنا كجنود، فضاًل عن التش���كيالت التي أخذت تتألف على ش���كل س���رايا 

محلية مثل سرية أهالي َشَعب بقيادة أبو إسعاف وغيرها)26(. 
3- تلق���ى منتس���بو الل���واء أمر االنس���حاب بدهش���ة عظيمة لضي���اع هذه املنطق���ة املهمة من 
الناحية األدبية واملادية والعسكرية. خاصة وهي منطقة مهمة ميكن أن تتخذ قاعدًة للهجوم على 
اليهود فيما بعد لقربها من مواقعهم العسكرية ومراكزهم املهمة، وقد أشرت إلى هذه األهمية في 
مناسبات وتقارير سابقة، وأخيرًا في محادثاتي الصباحية يوم التاسع والعشرين من أكتوبر 1948 

مع سعادتكم وسعادة الزعيم حسني الزعيم رئيس أركان اجليش السوري.
4- ال ميلك اللواء من وس���ائل النقل في جميع وحداته غير ثماني س���يارات تعطل معظمها 
في أول مراحل االنسحاب، ولعدم وصول السيارات التي وعدمتونا بها ولبعد املسافات بني مواقع 
الوحدات واملواقع اجلديدة التي خصصت لها لم تتمكن هذه الوحدات من الوصول إلى مواقعها 

في الوقت املناسب.
5- س���قطت سعس���ع في ليلة 30/29 من الش���هر العاشر، وس���قطت ترشيحا صباح 10/30 وال 
تزال معظم وحدات اللواء تسير على الطريق بني الراما وسحماتا، فاضطر البعض منها إلى شق 
طريقه بالقتال والبعض اآلخر إلى جتنب الطريق العام وتس���لق التالل في ش���رقي سحماتا. وفي 
هذه احلالة لقد أسدت مدفعية القدسي وسرية عبد املجيد من الفوج اللبناني وفصيل اليرموك 

الرابع مساعدة جّلى في تسهيل عبور بعض القطعات من مفرق سحماتا.
6- لق���د اخترن���ا منطقتي رميش وع���ني إبل داخل األراضي اللبناني���ة محاًل لتجمع وحدات 
الل���واء، وق���د وصل���ت بصورة متجمعة ومنفردة إل���ى محل التجمع في 30 و31 تش���رين األول وهي 
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منهوكة القوى من الس���ير املتمادي وطول املس���افة التي تتراوح بني 60 و70 كيلومترًا، خاصة وقد 
قطعت املسافة سيرًا على األقدام في حراجة مثل هذه.

7- تعتبر عملية االنس���حاب من أصعب العمليات العس���كرية وال سيما انسحابًا إجباريًا مثل 
هذا، وقد أجرى لواء اليرموك األول هذه العملية بشكل ال يقل عن شكل االنسحاب الذي جتريه 
الق���وات النظامي���ة ذات التدريب العالي إن لم يكن مثل���ه، ويعود الفضل في ذلك إلى آمري الفوج 

وإلى الضباط القليلي العدد.
8- ل���و مت تأمني األربعني س���يارة الس���تطاع الل���واء القيام بهجوم مقابل ميرون وش���ق طريق 
انس���حابه وإحب���اط هجوم اليهود في الوقت نفس���ه. ورمب���ا كان ذلك يؤدي إل���ى تغيير املوقف إلى 

صاحلنا.
9- ل���و تدخ���ل اجليش الس���وري بالهج���وم من الش���رق باجتاه صف���د واجلي���ش اللبناني من 
الش���مال على جانب األرتال اليهودية املتقدمة من نهاريا وعكا نحو ترش���يحا لتغير املوقف أيضًا 

لصاحلنا.
وأخيرًا، أرفع لسعادتكم تقريرًا باخلسائر في األرواح واألسلحة..«.

شهداء َشَعب عام 1948
وقد س���قط لَش���َعب عدة شهداء في عام النكبة، وفي مناطق مختلفة وأساليب متنوعة. وقد 
بل���غ عدد الش���هداء حوالي ثالثة وعش���رين ش���هيدًا  توزعوا عل���ى احتالل القري���ة األول ومعركتي 
البروة وميعار ومجزرتي مجد الكروم والعائدين إلى القرية، يضاف إليهم ما يناهز س���بعة عش���ر 
ش���هيدًا م���ن املس���ّنني غرقوا ف���ي مجزرة وحل زبوب���ا. أن مجمل عدد الش���هداء بل���غ حوالي أربعني 

شهيدًا سقطوا أثناء النكبة.
عن���د احت���الل َش���َعب األول، حيث ن���زل إليها اليهود من ميعار املش���رفة عليه���ا، وأقاموا فيها 
ثالثة أيام، قام اليهود بقتل بعض كبار السن الباقني في القرية، وكان ذلك بني 19-20 متوز 1948، 

وعند ساعة اإلفطار في رمضان، فقتلوا كاًل من:

1- زهرة املوسى )الشيخ محمد(.
2- أبو الوحش حسني العلي )اخلوالد(.

3- احلاجة آمنة اخلالد. 
عنده���ا أق���ام املدنيون من أه���ل القرية في البعنة والدير ومجد الك���روم. وبدأت تدور لقاءات 
واجتماعات بني أهل ش���باب القرية في القرى املجاورة إلى أن قرروا الهجوم، وحرروها من اليهود 
وبدأ الس���كان يعودون جللب حاجياتهم. فيما متركز اليهود على التالل املش���رفة على القرية من 

جهة ميعار. وبدأوا يقنصون على القرية. 
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واستشهد بالقنص من التركيب كل من:
4- فاطمة صالح املوسى )احلاج علي(.

5- فاطمة سعيد حمّيد.
6- حسني حميد.

وقد استشهد في معركة البروة كل من:
7- كايد محمد سليم أبو الهيجا. 

8- مصطفى احلاج عبد حمزة. 
أما في معركة ميعار فقد استشهد كل من: 

9- محمد أحمد عبدالله دلة )ذكر عارف العارف في كتاب النكبة- اجلزء السادس أنه سقط 
في معركة حيفا في 1948/4/18، والصحيح أنه سقط في معركة ميعار(. 

10- سعيد أحمد طافش. 
11- مصطفى الصفي.

وفي مجد الكروم ارتكب العدو مجزرة ذهب ضحيتها تسعة رجال وامرأتان، وكان بني الرجال 
ثالثة من َشَعب، وبني النساء امرأة وهم:

12- لطفية علي العايشة، كانت في بيت حتضر العجني وتلقت رصاصة من قناص.
13- محم���د العراب���ي )وكان ل���ه ولد عمره 12 يومًا فقط، خرج مع أمه في النكبة وس���كن في 

مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان(.
14- محمود محمد طه اخلطيب. 

15- علي أسعد عبد الشيخ محمد. 
ونقل د.س���لمان أبو س���تة في تقريرًا لضابط من مراقبي الهدنة يروي فيها وقائع ش���هادات 
م���ن مجزرة مجد الكروم، ويذكر فيها أن عدد الش���هداء من رجال َش���َعب أربع���ة، غير أن ذلك يعود 
إلى خلط في األس���ماء لصاحب التقرير، وقد لوحظ اختالف األس���ماء بس���بب الترجمة كما ذكر 
أبو س���تة في نهاية اقتطافه للش���هادة )التقرير(. فقد ذكر التقرير الذي أغفل اس���م )لطفية على 

العايشة( أسَمي شهيدين لشخص واحد هما: علي أسعد عبد أسد وعلي محمد أسعد.. )27(
وخروج الناس متفرقني جعل جمع عدد الشهداء صعبًا، فهناك مجموعة خرجت عن طريق 

سحماتا وقصفتها الطائرات اإلسرائيلية فقتل فيها: 
16- أمني حميد، وجرحت ابنته التي ما زالت حتى اليوم يظهر أثر اإلصابة في مشيتها.

وحني قيل للناس أن النزوح س���يكون لبضعة أيام، خرجت الناس مبا خّف حمله وغال ثمنه، 
ومل���ا طال���ت رحلة الن���زوح، بدأ الناس يع���ودون إلى القرية جلل���ب احلاجيات التي ل���م يظنوا أنهم 
س���يحتاجونها، وعاد بعضهم حني قيل إن اليهود يعطون بطاقات ملن يريد أن يس���تقر. وكان العدو 

يقتل البعض ويلقي القبض على البعض اآلخر، وكان يلقي مبن يعتقلهم في منطقة نابلس.
وقد استشهد من العائدين كل من: 
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17- محمد عبد الرزاق اخلوالد )أبو الفي(. 
18- محمد عبد عباس.

19- يحيى محمد احلاج أسعد فاعور. 
20- عطا محمد األسدي. 

21- سعيد رشيد الشيخ محمد )رعيدي(. 
22- محمد أسعد خزنة اخلوالد.

23- محمود اخلوالد )أبو فخري(، قتله اليهود في القرية ألنه كان ينتعل البس���طار )حذاء 
عس���كري يه���ودي(، وكانت ق���د جرت العادة أنه كلما قت���ل أحد من اليهود كان يتم س���لب حاجياته 
ويغنمه���ا م���ن يأخذه���ا، ويبدو أن أب���و فخري لم يكن ي���درك األمر جيدًا، وح���ني رآه اليهود قتلوه.

باإلضافة إلى الذين قضوا في مجزرة زبوبا..

مجزرة زبوبا وشهداؤها
أما في وحل زبوبا فقد قتل العدو عش���رين من كبار الس���ن، وأنقل هنا ما كتبه إلياس خوري 
في روايته باب الشمس بني الصفحات 226-228، مع اإلشارة إلى أن بعض األسماء مستعارة، ولم 

يكن كل الذين سقطوا فيها من الرجال:

..
يومها اتخذ أبو إس���عاف القرار، وقال ننس���حب، اجلميع ينس���حب، نبقى وحدنا، هذا ال يجوز، قال ننهزم ثم 

نعود.
قلت له إننا إذا انهزمنا فلن نعود.

وانسحبنا. كل املقاتلني انسحبوا بأسلحتهم. 
لكن الكهول رفضوا االنسحاب.

قال حس���ني فاعور، الذي س���يموت بعد ذلك في وحل زبوبا، خذوا س���الحكم واذهبوا، نحن سنبقى في قريتنا، 
لن يستطيعوا أن يفعلوا بنا شيئًا، نحن اختيارّية، ولن يستفيدوا من قتلنا.

لكنهم قتلوهم.
.. دخ���ل الضاب���ط اإلس���رائيلي إبراه���ام، وأم���ر اجلمي���ع بالتجمع ق���رب البركة، وق���ف فيهم متفق���دًا، كأنهم 
طابور عس���كري. حتى احلاج موس���ى درويش، املقعد أمر بجلبه من بيته، احلق على زوجته. الزوجة قالت للضابط 
اإلس���رائيلي إنها تركت زوجها في البيت ألنه مقعد، أخبرته عن زوجها، ألنها خافت أن يقوموا بنس���ف البيوت، كما 
فعلوا في البروة. أمرها الضابط بجلبه، قالت إنها ال تستطيع حمله وحدها، تطوع رجل ملساعدتها، لكن الضابط 
ش���هر بندقيت���ه في وجهه وقال ال. تذهب وحدها. وعادت وهي جترج���ر زوجها على األرض، كانت تبكي وجتّره. املرأة 
جتّر رجلها، والضابط يبتسم مزهوًا بنفسه، رأينا أسنانه البيضاء، كانت أسنانه بيضاء بشكل غريب، وحني أوصلت 

املرأة زوجها أمام الضابط، شخر احلاج موسى درويش بصوت مرتفع، تدفق املاء األسود من فمه، ومات.
الضاب���ط ل���م يَر، كأنه لم ير موت الرجل. فب���دأ ينتقي الرجال بإصبعه. من تقع عليه اإلصبع، عليه الذهاب 
إل���ى اجله���ة الثانية. انتقى حوالي عش���رين ش���يخًا، ثم رفع إصبع���ه نحو أبو يونس األعمى. لم ي���ر الرجل األصبع، 
فش���هر الضابط مسدس���ه. صرخت أم يونس، ال، وتقدمت نحو زوجها وقادته إلى حيث الباقون، وعادت إلى مكانها 

ثم جاءت شاحنة، أمرهم الضابط بالركوب..
انقطعت أخبار الرجال العش���رين الذين أركبتهم إصبع الضابط في الش���احنة، إلى حني ظهور مروان فاعور 
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في األردن، ومروان فاعور هو الوحيد الذي جنا من مذبحة الوحل، كما سنسميها فيما بعد.
روى مروان فاعور عن املطر.

»كان املطر كثيفًا، والش���احنة تس���ير حتت املطر. وصلنا إلى زبوبا قرب جنني، وعند احلدود األردنية، أنزلونا 
من الشاحنة، وأمرونا بالعبور إلى اجلانب العربي، وبدأ إطالق النار فوق رؤوسنا«.

كانت مسيرة املطر واملوت والوحل.
الوحل يغطي األرض، واملطر كاحلبال. برد وظالم وخوف. عشرون رجاًل ميشون، ينزلقون، يتمسكون بحبال 

املطر املدالة من السماء، ويقعون. يحاولون النهوض، يلتصقون بالوحل.
عشرون رجاًل يتعلقون بحبال املطر، نشيج وسعال، ومحاوالت مشي وانزالق والتصاق بالوحل.

صار الوحل مثل الصمغ.
التصقوا باألرض، سقطوا وابتلعهم صمغ الوحل.

وبدأت خيوط املاء الهابط من السماء، تصبح وحاًل.
وبدأ املوت.

وهكذا مات رجال َشَعب في مذبحة الوحل، التي جرت في تشرين الثاني 1948)28(.

يش���ير أه���ل القري���ة كما قال ف���ي الرواية مروان فاع���ور، أنهم أجبروا الش���يوخ والعجائز على 
السير في السهل املوحل، وبدأوا بإطالق النار عليهم كي ال يحاولوا العودة إلى فلسطني، وأنه مات 

من أهل القرية عشرون شخصًا، منهم:
1-حسني فاعور.

2- مصطفى فاعور.
3- عبدالله إسماعيل اخلطيب.

4- حلوة الناصر )فاعور(.
5- خزنة عبد احلليم )حسني(.

6- عائشة املنصورة )األسعد(.
7و8- الشقيقتان من آل شحيبر آمنة احلسنا وخزنة احلسنا.

9- فاطمة املسلمانية. 
10- محمد اخلليل )كان حادي القرية(.

11- عبد محمد اخلطيب.
12- محم���ود ياس���ني فاع���ور )مات قرب جن���ني، ولكن من غي���ر املؤكد أن���ه كان ضمن ضحايا 

مجزرة زبوبا(.
13- حشيش )أم علي عبد اجلليل(.

14- محمد أيوب.

15- نفيسة أيوب.
16- أمينة اخلطيب.

17- زهرة الشاهينة )األسعد(.
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وينقل نافذ نزال شهادة منر أيوب في مخيم برج البراجنة عن احلادثة:
»بقي أهل منر أيوب في القرية حتت االحتالل اإلسرائيلي حتى كانون األول/ديسمبر 1948. 
إبراهي���م الف���ارس وزوجت���ه)29( بقي���ا معهم حت���ى الدقيقة األخيرة. وق���د أخبروا منر أي���وب أنه في 
أح���د األي���ام أمر االحتالل كاف���ة القرويني )مبن فيهم أهل منر( ليصعدوا في ش���احنة مكش���وفة. 
وق���اد العدو الش���احنة بالقرويني حتت املطر إلى قرية زبوبا، ق���رب جنني. وعندما وصلوا احلدود، 
أمره���م اليه���ود أن يعبروا إلى اجلانب العربي. كان الكثي���رون من القرويني مرضى لدرجة أنهم ال 

يستطيعون املشي، فتركوهم حتت املطر. وال أحد يعرف ماذا حصل لوالد منر«)30(.

طرق النزوح
س���نترك احلديث عن املعاناة في طرق النزوح للش���هادات امللحقة بالكتاب، ولكننا هنا نثبت 

هذه الطرق لتكوين صورة واضحة عن صعوبة الطرق )راجع ملحق اخلرائط(.
1- طري���ق احلامي���ة: اختص���رت احلامي���ة طريقها بعد البعن���ة، بعبورها طلع���ة احمَلوز، وهي 
طريق صعبة على غير الشباب املدربني نفذوا من خاللها مباشرة إلى قرية كسرة دون املرور بقرية 
دي���ر األس���د ليتجنب���وا الوقوع بيد اليه���ود. ثم وصلوا إلى البقيعة، وقطعوا ش���ارع سعس���ع باجتاه 

احلدود اللبنانية إلى رميش.
2- ال يلتقي خط النزوح الثاني بخط احلامية إال في مكانني، في قرية البعنة ثم في قرية 
كس���رة، حي���ث يس���ير هذا اخلط في طريق أس���هل، فيصل إلى قرية البعنة م���ن قرية مجد الكروم، 
حي���ث كان يقي���م بع���ض أهل البل���د أثناء املع���ارك. وينطلق إلى قرية دير األس���د، ثم قرية كس���رة، 
فقرية كفر سميع، فسحماتا، إلى دير القاسي، ثم وصلوا إلى رميش، حيث التقوا مبعظم نازحي 

اجلليل. وهذا الطريق سلكه أيضًا نازحو قرية البروة.
3- أم���ا اخل���ط الثالث، ففيما عدا قرية البعنة، ال يلتقي باخلطني الس���ابقني إال في لبنان. 
فينطلق من البعنة باجتاه نحف، س���جور، الرامية، ويقطع طلعة اجلرف )جبل صعب التس���لق(، 
ليص���ل إل���ى بيت جن، ويقطع مس���افة طويلة من بيت جن عب���ر وادي احلبيس إلى حرفيش، ومن 
هن���اك يقطع ش���ارع سعس���ع إلى احلدود اللبنانية الفلس���طينية، حيث يلتق���ي باقي النازحني في 

رميش.
4- في اجتاه معاكس متامًا، قامت الشاحنات اليهودية بحمل عدد من عجائز القرية باجتاه 

جنني، حيث غرق هؤالء في وحل زبوبا.

العودة إلى القرية
بعد س���قوط َش���َعب لم تنته القضية، بقي هناك الالجئون في وطنهم وعددهم 574 تفرقوا 
عل���ى الق���رى، واملطاردون في أرضهم، وقد حتدث الناس عن قصة فخري محمود اخلوالد كنموذج 
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للمطاردين من املتبقني، الذي لم يس���تطع االنس���حاب من القرية مع احلامية، لعدم وصول أمر 
االنس���حاب إليه، بس���بب تفرق أفراد احلامية في املواقع، وأطبق اليهود الطوق على القرية، وبقي 
متخفي���ًا ف���ي منازله���ا، وقتل اليهود والده كما ذكرنا س���ابقًا، إلى أن اس���تطاع اخل���روج من القرية 

واالنسحاب فيما بعد.
كم���ا أن قصة س���عيد صال���ح عبد الهادي )األس���دي(، الذي حّي���ر اليهود لعودت���ه عدة مرات، 
ومداهمة اليهود ملنزل أهله أكثر من مرة، وذلك لس���بب طريف، وهو أن زوجته منيرة كانت حتمل 
وتِل���د وه���ي في فلس���طني وزوجها في لبن���ان، وفي احلقيقة إن���ه كان يذهب إلى هن���اك ويزور أهله 

دائمًا. وكان يلجأ إلى مغارة قريبة من منزله مراقبًا قدوم اليهود املفاجئ إلى بيته.
وعن قصة عوداته كتب إلياس خوري روايته »باب الش���مس« وهو اس���م املغارة التي كان س���عيد 

صالح عبد الهادي يلتقي فيها زوجته في فلسطني.
كم���ا أن موس���ى مطل���ق إبراهيم كان يزور فلس���طني لعدة أس���باب نضالي���ة، وكان يحضر معه 
بعض حاجيات أصدقائه كاألوراق الرسمية من املنازل أو من مأذون البلد الشيخ رفيق الذي بقي 

في فلسطني، حيث كانوا كثيرًا ما يحتاجونها بسبب بعض اإلجراءات القانونية.
وكثي���رًا م���ا يتح���دث أه���ل القرية ع���ن بطوالت وعملي���ات أبو نبي���ل محمود عبد الس���الم أبو 
الهيجا، الذي كان ال يعرف للهدوء طعمًا، وكان ال يقيم في لبنان قدر إقامته في فلسطني، حيث 

كان يقوم بالعمليات العسكرية هناك.

مجزرة مجد الكروم )31( 
ت���وزع أه���ل البل���د )أثناء وجود اليه���ود في ميعار( عل���ى القرى املجاورة.. وبق���ي الناس حتت 

االحتالل في مجد الكروم..
سقطت بلدنا في األول من متوز.. قبل أن تسقط البلد، رحت من البيت إلى الطابون أحضر 
الصواني. في تلك الليلة من رمضان طلعنا من البلد، ارحتنا في آخر الزتون ثم مشينا إلى »بير 
اخلشب« وقعدنا حتى طلوع الشمس، وصلنا إلى مجد الكروم قبل الظهر، وأقمنا حتت الزتون في 
مج���د الك���روم، كنا ننزل إلى البلد )البلد كانت س���قطت، ثم هاجمها رجال احلامية فخرج اليهود 
منه���ا(، املس���لحون كانوا موجودين في البلد، كنا نن���زل بالليل نحضر حاجاتنا من طحني وعدس 

وزيت وفراش، وبقيت احلالة هكذا حتى تشرين األول والبلد صامدة أربعة أشهر.
ف���ي 29-10-1948 س���قطت اجللي���ل من جهة الش���مال الش���رقي، وترّكز الهجوم على سعس���ع 
والصفصاف واجلش، وقطع خط اإلمداد، فخرج املسلحون مع جيش اإلنقاذ من املنطقة.. ونسوا 
فرقتني في البلد من ضمنها أخي أبو علي )أحمد اخلالد( في الكروم مقابل ميعار، كل فرقة من 

الفرقتني املتروكتني تتكون من 25 نفرًا تقريبًا.
عند عودتهم للبلد أخبرهم عجائز البلد أن املس���لحني انس���حبوا، فقد ورد كالم عن ضابط 
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في جيش اإلنقاذ »إن اجلليل سقط.. أخبروا حامية َشَعب«، فوصل اخلبر للحامية التي انسحبت 
ِفرُقه���ا منف���ردة، ألنهم ظنوا أن اجلميع قد وصله اخلبر.. وانس���حب املقاتلون إلىالبعنة، وطلعوا 

على دير األسد وشّملوا حتى وصلوا على لبنان..
ث���م عدن���ا إلى مجد الك���روم وبقينا هناك واحتل اليهود البلد، ول���م يقتلوا أحدًا فيها، ولكن 
بعد ش���هر بدأ مسلس���ل اإلرهاب اإلس���رائيلي، فقتلوا الناس في قرية نحف وفي الدير وفي مجد 

الكروم.
كنا جالس���ني في مجد الكروم، فجاء ابن خالتي )زوجة أبي( يطلب املفتاح من أمه ليحضر 
الفرش���ات من البيت في البلد. فأرس���لت أمي معهم أختي الصغيرة جنمة معهم إلى َش���َعب، فجاء 
أخ���ي محمد )13 س���نة(، فطلب���ت منه أمي أن ينزل لئال تضيع جنمة عل���ى الطريق.. فقطع زتون 

مجد الكروم ووصل الوعر، طّوق اليهود مجد الكروم وظهر الطيران..
واعتقلت اليهود كل الرجال في مجد الكروم )مجادلة وغيرهم(، وجمعوهم عند العني.

ودخ���ل البل���دة )مجد الك���روم( فاطمة ومحمود )محمد طه( وعلي أس���عد عبد أس���عد، مروا 
في الزتون وَنَهرهم اليهود في أرض س���ليخ )من دون ش���جر(، وحلقهم محمد وسمع احلديث أنهم 
س���ألوهم )م���ن أين أنتم؟( فق���ال محمود: من َش���َعب. فرفع اليهودي س���الحه ورّش محمود وعلي 

أسعد في الطريق، فكانوا أول شهداء مجزرة مجد الكروم.
فقال محمد لنجمة: ال تقولي نحن من َشَعب، ورآه اليهود فَنَهروه وسألوه، فأجاب: من مجد 
الكروم، فس���ألوه أين كنت؟ فقال: كنا عند أش���جار التني.. فتركوهما، وملا دخل البلد ووصل البيت 

نهرته الفرقة الثانية، وأوقفوه وأرادوا قتله، وتركوا جنمة..
فرف���ع اليهودي الس���الح ليقتله، وفي آخر حلظ���ة )في الوقت الذي وجه الفتى وجهه للقبلة 
منتظرًا الرصاصة( جاء شخص يقول للجندي: أترك هذا الولد! وقال له اذهب إلى ذلك البيت، 

مشيرًا إلى بيت جتمعت فيه نساء البلد، فدخل واختبأ بني النساء..
جمعوا الناس عند العني، وصار اليهود يختارون الشباب ويخرجونهم واحدًا واحدًا، ليقفوا 
عند حائط العني. وقد أخرجوا محمد العرابي وأبو معيوف )مجدلي، فتح مضافته ألبو إسعاف(. 
فقتلوه���م عن���د حائط العني ومعهم حوالي 15 ش���خصًا، ثم أطلقوا الن���ار بكل االجتاهات، وقتلت 

بهذا الرصاص لطفية علي العايشة وهي تعجن العجني.
وأثن���اء ه���ذه البلبلة، تش���اور الناس وهم حتت البن���ادق اليهودية عند الع���ني، فقاموا جميعًا 

يصرخون: ال إله إال الله.. ال إله إال الله..
عنده���ا نهره���م اليهود، فقالوا له���م: اقتلونا كلنا معًا بدل قتلنا واح���دًا واحدًا، ال نريد هذه 

احلياة إذا كنا سنرى موتنا هكذا..
فأخ���ذ اليهود كل الن���اس وجمعوهم بني بيتني ولّغموهما ليفّجروهم���ا بالناس ويهدموهما 
مبوت جماعي عليهم. في هذه اللحظات رأى شفيق أبو عبدو )سمسار أراٍض من الدامون( ضابطًا 
يهوديًا قادمًا يعرفه فركض إليه وأخبره مبا يجري، فأشار للناس أن يأتوا إليه، وما لبث أن انفجر 
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البيتان بعد خروج الناس منهما وأنهدما دون أن يتضرر أحد..)32(
بع���د ذه���اب الق���وة اليهودية، أراد الن���اس دفن موتاهم، وكان���ت التربة )املقبرة( ش���رقي البلد 
عند الشارع الرئيسي، وكنا نقف نحن البنات – والكالم للحاجة أم أنور- حول القتيل )محمود(، 
وكانت متر الفرق اليهودية قرب املقبرة، فيهرب الناس تاركني الشهداء مكشوفني في املقبرة، خوفًا 

من أن يكرر اليهود مجزرتهم فينا.. ولم ندفن الشهداء إال بعد املغرب..
عن���د ذل���ك، لم يبَق أحد في البلد، فقال أبي ألمي: ضّبي األغراض واألوالد والبنات لنرحل، 
حيث اقترح أن نغيب عن البلد مدة خمس���ة عش���ر يومًا ثم نعود بعد أن تهدأ األمور، فطلبت أمي 
منه أن تبقى هي وأخواتي جنمة وصبحية )أثناء حديث أم أنور تلّقت اتصااًل من فلسطني وكانت 
م���ن أختها الصغرى، فقد كان عندهم مناس���بة عائلية..(، وخرج���ت أنا وأخي محمد مع أبي على 
أس���اس أن نعود للبلد بعد خمس���ة عش���ر يومًا.. وحلد اآلن ما زلنا نعيش في هذه اخلمس���ة عش���ر 

يومًا، آآآآآآآآآه.. ما أطول هذه األيام!!!
خرجنا من مجد الكروم، من طريق البعنة، الدير، احملوز، كسرة، كفر سميع، شرقي سحماتا، 

شرقي دير القاسي، وادي احلبيس، ثم احلدود إلى رميش اللبنانية.
وإلى اليوم ما زلنا ننتظر.. فهل سنرى يوم عودتنا.. الله كرمي..

  
*  *  *     

)1( جنيب األحمد: فلسطني تاريخًا ونضااًل، دار اجلليل للنشر-عمان، ط1، آذار 1985، ص 510.
)2(عارف العارف: النكبة - نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود )1947-1952( - منشورات املكتبة العصرية – صيدا 

– بيروت – اجلزء الثاني – الصفحات 427-426-425.
)3( التاريخ ليس دقيقًا، فالتاريخ احلقيقي لسقوط البروة هو 12 حزيران.

)4( م����ن اجلدي����ر ذك����ره هن����ا أن نْس����ب األحداث إلى ف����وزي القاوقج����ي يقصد به جي����ش اإلنقاذ، ولي����س القاوقجي 
بشخصه، بل إن القاوقجي لم يكن في هذه األثناء في منطقة عكا، وكان مسؤواًل عنها املقدم عامر حسك.

)5( محمود الكيال، مصدر سابق.
)6( احتلها لواء كرملي الصهيوني.

)7( من مفكرة األستاذ جنيب الطيار.
)8( عل����ي اخلال����د )أبو أنور(، س����جلناها في اجللس����ة الثانية في بيته ف����ي صبرا بتاري����خ 22-6-2005. وهذا املقطع 
أدخلن����اه مع الذي يليه )هوش����ة والكس����اير( ضمن مقال موس����ى مطل����ق إبراهيم.. الذي يعود مقال����ه من مقطع )احتالل 

َشَعب(.
)9( دخلوا البروة في 25 حزيران.

)10( مصدر سابق.
)11( علي اخلالد )أبو أنور(، سجلناها في اجللسة الثانية في بيته في صبرا بتاريخ 2005-6-22.

)12( جلسة في بيتها في وادي الزينة يوم السبت الواقع في 2005-7-16.
)13( حرب فلس����طني الرواية اإلسرائيلية الرسمية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ترجمة أحمد خليفة، 

نيقوسيا، قبرص، 1984.
)14( ديفيد بن غوريون: يوميات احلرب 1947 – 1949، مؤسسة الدراسات الفسطينية، بيروت، ط1، أيلول 1993. 
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)15( املصدر نفسه ص397.
)16( املصدر نفسه.

)17( املصدر نفسه ص546.
)18( مصدر سابق.

)19( من أوراق جنيب الطيار.
)20( راجع قصة الذخيرة الليبية من كتاب فلسطني تاريخًا ونضااًل ضمن املالحق، وفيه أيضًا عن معركتي البروة 

وميعار، الذي أعتقد أن فيه بعض املبالغة، كما يحتاج إلى الدقة في األرقام والتواريخ.
)21( هذا اإلحصاء لم يتم داخل القرية، بل مت في جنوب لبنان في بداية عام 1949، وقد كتبها جنيب الطيار في 

مفكرته من باب التوثيق وليس التأريخ بني 1/29 و48/2/4.
)22( فالح خالد علي: احلرب العربية اإلس����رائيلية 1948-1949 وتأس����يس إس����رائيل، املؤسس����ة العربية للدراس����ات 

والنشر، ص289.
)23( مت اللقاء في فندق كراون باالس في بيروت، على هامش املؤمتر القومي العربي في 2002-10-10.

)24( مصدر سابق ص88.
)25( فالح خالد علي: احلرب العربية اإلس����رائيلية 1948-1949 وتأس����يس إس����رائيل، املؤسس����ة العربية للدراس����ات 

والنشر، ص302-301.
)26( ملزيد من الدقة، فإن في بداية املواجهات حدث العكس، انشق عناصر عن جيش اإلنقاذ وانضموا إلى احلامية، 

ولكن ما ذكره هنا مت فيما بعد.
)27( سلمان أبو ستة، حق العودة مقدس وقانوني وممكن... املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص143.

)28( إلياس خوري: رواية باب الشمس، دار اآلداب، ط2، 1998، ص228-227.
)29( كان إبراهي����م الف����ارس رجاًل مس����نًا وكان ضمن مجموعة املس����نني الذين ألقوا في زبوب����ا، ولكن زوجته ببنيتها 

القوية استطاعت أن حتمله وجتتاز به وحل زبوبا والنجاة.
 Nafez Nazzal - The Palestinian Exodus From Galelee 1948- Institution For Palestine)30(

Studies – 1978 – P90
)31( شهادة احلاجة فاطمة حسني طه اخلطيب )أم أنور( في بيتها في صبرا بتاريخ 2005-6-22.

)32( كانت الفرقة التي تقتل قادمة من صفد، والفرقة التي منعت القتل قادمة من عكا.
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الفصل األول
مشاهدات حية من يوم النكبة

»..ومش���ينا عدة س���اعات حتى وصلنا »س���جور«.. كنا خائفني، وكانت الطريق مليئة بالناس، حيثما 
نظرت.. كان اجلميع في عجلة للوصول إلى لبنان..« 

كمال سليمان عبد املعطي
».. كان���ت الطري���ق مليئة باملهاجرين، نس���اء وأوالد وأطفال وبهائم، الكل يتح���رك صامتًا أو مولواًل 

نحو الشمال. املرأة ال جتد زوجها والولد بال أمه«.
نصر األسدي

ارتأين���ا ف���ي هذا الفصل أن ال جنمع كل ش���هادات البلد مع أنه���ا كثيرة، إال أننا راعينا أواًل أن 
تكون جتربة الشخص مميزة.. وراعينا ثانيًا أن جنمع شهادات عن كل الرحالت، فرحالت العذاب 
لم تقتصر على العائالت فقط، بل هناك قسم من املسلحني في احلامية. وقد كانت طرق الهجرة 

أربع طرق وليست طريقًا واحدة.
 فصحي���ح أنه���ا كانت رحلة النكبة واحدة، وس���ميت باس���م واحد هو اللج���وء، ولكنها حملت 
حت���ت مس���ماها مئات آالف التجارب. وق���د أوردت معظم الكتب املماثلة ملنهج كتابنا ش���هادات عن 
هجرة الفلسطيني وجلوئه واملرارة التي يعيشها في الغربة بعيدًا عن وطنه، وليس فقط ما حدث 

في العام 1948.

م�صاهدات حية من يوم النكبة
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نعمات ماهل اخلطيب )أم شوقي()1(
مواليد َشَعب 1940

شهادة خاصة للكتاب بخط يدها
من سكان لبنان – بيروت

كن���ت ف���ي س���نة 1948 ما ب���ني الثامن���ة والتاس���عة من عم���ري. في س���نة النكبة، تلك الس���نة 
املش���ؤومة، حي���ث خرجنا من قريتنا َش���َعب، ثم من فلس���طني، أتذّك���ر أن رجال القري���ة أّلفوا فرقًا 
قتالية ليحموا القرية وأهلها من اليهود، حيث دارت معهم عدة معارك خارج القرية، وأخرجوهم 
أكثر من مرة من قرية البروة، ودارت املعارك أيضًا في قرية الدامون وقرية ميعار، حيث كانت هذه 

القرى محيطة بقريتنا. 
وأتذك���ر أن���ه دخل القرية جي���ش من الدول العربية، وطلبوا م���ن اجلميع اخلروج من القرية 
وقال���وا إنهم هم الذين س���يدافعون ع���ن القرية، وأخرجونا منها عند املس���اء، حيث أقمنا في كروم 
الزيت���ون حت���ى الصباح. وبعد ذلك ذهبنا إل���ى قرية مجد الكروم املجاورة، وبع���د أيام قليلة احتل 
اليهود كل فلسطني، وتفرغوا ملن تبقى في فلسطني، لينزلوا الرعب في قلوبهم، حيث جاؤوا بعد 
مدة بس���يطة وحاصروا قرى مجد الكروم ودير األس���د والبعنة، وطلبوا من جميع السكان اخلروج 
من البيوت والتجمع في مكان خارج القرية، وإذا بهم يجمعون الرجال وحدهم والنساء واألطفال 

معًا ويضعون حولهم الشريط الشائك.
اختار اليهود أحد عشر شابًا من املوجودين، وقتلوهم جميعًا، ثم أحضروا باصات وشاحنات، 
وبدأوا يحضرون الرجال وأمروهم قائلني لهم: كل واحد يحضر عائلته، ويدفعون الناس للصعود 
إلى الش���احنات، وقبيل أن يحّل املس���اء حتركت السيارات وال أحد يعرف إلى أين كانت ذاهبة بهم؟ 
وم���ا ه���و املصير الذي ينتظرهم؟ وبعد أن قطعنا مس���افة أخبرنا والدي أننا متجهون إلى الضفة 
الغربية، ووصلنا في الليل إلى مرج ابن عامر، فأنزلونا من السيارات وقالوا لنا اذهبوا عند امللك 
عبد الله، ومش���ينا مس���افة كبيرة حتى تعبنا، وكان ذلك في فصل الشتاء، وكنا ال منلك إال الثياب 
التي علينا، وقرر الناس أن منكث حتى الصباح حيث وصل بنا املس���ير )ولم نكن ندري أين وصلنا 

بالضبط، وما اخلطورة أو السالمة في املنطقة(.
عند الفجر سمعنا صوت رجلني ينادون الناس: اطمئنوا أنتم في منطقة حتت سيطرة جيش 
عربي. وعند الصباح حضر ضابط من اجليش األردني، ومعه آخرون من اجليش العراقي، وطلبوا 
من���ا أن ننتق���ل معهم إل���ى داخل األرض التي يس���يطرون عليها، فذهبنا معه���م وكان العدد كبيرًا، 
وال أذكر بالضبط كم كنا، وجلس���نا هناك حتت ش���جر الزيتون، وأحضروا لنا اخلبز والتمر واملاء، 
وعن���د الظه���ر نقلونا إلى مدينة جنني، ووضعونا في اجلوامع والفنادق، وبقينا هناك عش���رة أيام 
ثم نقلونا إلى مدينة نابلس، فوجدنا في جانب املدينة خيمًا صغيرة محضرة مس���بقًا فأس���كنونا 
بها، وبعد أس���بوع هبت عاصفة ثلجية عمت كل بالد الش���ام )قيل فيما بعد أنها من أقوى عواصف 

القرن العشرين(. 
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ف���ي ه���ذه العاصف���ة، كرر اليهود م���ا فعلوه بنا مع م���ن تبقى من أهل البلد ف���ي مجد الكروم 
ومنهم الش���يوخ والنس���اء الذين بقوا في َش���َعب، فأحضروهم إلى مرج ابن عامر، وكان علو الثلج 
قد وصل إلى أكثر من متر، فلم يس���تطع بعض كبار الس���ن أن ميش���وا فيه، فمات أكثر من عش���رة 
أشخاص، أذكر منهم عمة والدي أمينة علي اخلطيب، وبعد مضي أربعة أشهر قرر والدي وبعض 
أرب���اب العائ���الت املوج���ودة معن���ا الذهاب إل���ى لبنان، حيث إن األم���ل كان كبيرًا عن���د الناس بأنهم 
س���يرجعون إلى وطنهم بعد مدة، وحدود لبنان أقرب إلى قريتنا َش���َعب من حدود الضفة الغربية. 
واس���تأجروا خمس���ة باصات توجهت بنا إلى األردن، وعند جسر اللنبي لم ُيسمح لنا بالدخول إلى 
األراضي األردنية، وبقينا في الس���يارات يومني كاملني، وبعد أخذ ورّد ُس���مح لنا بالدخول، فدخلنا 

إلى مدينة الزرقاء.
بقين���ا في األردن عش���رة أيام، أقمنا في مقهى لش���خص من مدينة الق���دس، وبعد أن أمتمنا 
املعام���الت، ذهبن���ا إلى لبنان حيث توجه���ت كل عائلة إلى املدينة أو القرية التي لها فيها أقارب، أو 

يسكن فيها أهل بلدتها، حيث كان هؤالء األقارب قد توجهوا إلى لبنان مباشرة.
في ذلك احلني، بحثنا عن أقاربنا، وتوجهنا إليهم حيث سكّنا في القرية التي كانوا يسكنون 

فيها في اجلنوب اللبناني، إلى اجلنوب من صيدا، وهي قرية الغازية.
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سعاد أمني حسني حميد )أم علي( )2(
 مواليد عام 1942

تاريخ املقابلة: ذكرى النكبة الـ55؛ 2003-5-15
مكان السكن: مخيم برج الشمالي – جنوب لبنان

قبل اش���تعال املعارك في البلد، أخَذنا والدي إلى بيت جدي )س���يدي أبو إمي( في س���حماتا، 
وهو أس���عد منر موس���ى، على أساس أن س���حماتا كانت أس���لم لنا. أخرجنا والدي على فرس كانت 

عنده مع أختي وأمي وبعض أغراض املنزل.
كنت في اخلامس���ة من عمري، وما أذكره قليل من كثير، تغيب بعض التفاصيل عن بالي إال 
أني أذكر عندما بدأت الطائرات اليهودية حتوم في األجواء، وأخذنا والدي وجدتي حتت التني في 
سحماتا، تركنا منزل جدي واختبأنا بني األشجار، وكانت معنا )جميلة أسعد منر موسى، وأختي 

جنية وكان عمرها ثالث سنوات(.
ال أدري س���بب قص���ف س���حماتا، لم تكن املعارك قد نش���بت بعد، رمبا ح���دث هذا في النصف 
األول من عام 1948. وعند القصف ُقتلت جدتي على الفور )على الدخانة(، ولكن والدي –رحمه 
الل���ه- لم يظهر منه س���وى بعض اللحم احملروق. أما أختي فق���د أصيبت في خّدها ورجلها، وأتت 
���الت أم���ي جعلتهم يعدل���ون عن ذلك،  به���ا أم���ي إل���ى بي���روت. أراد األطباء قطع رجلها إال أن توسُّ
وأجروا عملية جراحية لها. ولم يكن لدى أمي مال، فعملت في املستش���فى، وكانت تخدم وتنظف 

هناك لقاء بقاء ابنتها والعالج.
وما زالت أختي حتى اليوم تعرج قلياًل )تاخذ من رجلها(، أما خّدها فقد متزق يومها وبات 
األكل ال���ذي تأكل���ه يخرج من خده���ا، وقد التحم خدها الحق���ًا، وإن كان بعض أثر اجلرح ال يزال 

باديًا عليه.
أم���ا خالت���ي فقد أصيبت من اخلاصرة إلى اخلاصرة، ونت���أت )مصارينها( من بطنها، لكنها 
ل���م مت���ت رغم إصابتها اخلطيرة. فقد لّفوا وس���طها )عّصبوا بطنها( بحّط���ة وأخذوها، وُكتب لها 

عمر جديد وبقيت حية. 
ال أتذكر تفاصيل يوم الهجرة واخلروج. أنا اليوم أرى مش���اهد متفرقة فقط. كنت طفلة ال 
ت أثناء اخلروج، ولكني أذكر أننا أقمنا هنا في مسجد البرج الشمالي.  أعرف الطريق، قد أكون مِنْ
ومم���ا أذك���ره أننا التقينا مع أه���ل البلد هنا )ميكن أن نكون قد خرجنا م���ع أهل بلدنا عبر رميش 

وبيت ياحون.. إلى هنا، ولكن ما أذكر أننا تواجدنا هنا يومها..(.
وهن���ا، ف���ي تلك الس���نة، حّصبنا )أنا وأخت���ي وصبحي وصبحية ْوش���اح..(، وأذك���ر أننا يومها 

ببراءة األطفال –رغم اللجوء واملصيبة- طالْبنا بحلوى الهريسة.
ث���م علمن���ا أن أعمام���ي وعائالتهم في عنج���ر، فنقلتنا أمي وخالتي )زوج���ة أبي( إلى هناك، 

واختلطت مسيرتنا مبسيرة الباقني، والتحمنا بأهل البلد من جديد.
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في َشَعب من جديد
ف���ي الس���بعينات، ذهب���ت إلى فلس���طني عن طري���ق األردن، وتوجهت إلى َش���َعب عند األقارب، 
وأقم���ت هن���اك، وكنت أزور األقارب في مجد الكروم والبعنة، كان���ت الكهرباء ال تزال على املوتور أو 
اللوكس، أما عندما ذهبنا في املرة الثانية عبر الناقورة -بعد عشر سنوات- كان الوضع قد حتسن 

كثيرًا.
وجدن���ا ف���ي الزي���ارة األول���ى، الكثير من غي���ر أهل البل���د، من الدوامن���ة )الدام���ون( املياعرة 
)ميع���ار( وم���ن عرب البّقارة والغّنامة، الذين قصد اليه���ود أن يخربطوا خريطة البلد بنقلهم إلى 
البلد بالقوة. وأس���كنوهم على الطرق الرئيس���ية وفي مدخل وصدر البلد، وقد س���كن من بقي من 
أهل البلد في البيوت البعيدة، وقد سكن دارنا عائلة من آل املصري، وهم عائلة من البدو ميتازون 

بتدّينهم والتزامهم الديني.
وعلى س���يرة التدين، فقد اختلف كثيرًا االلتزام، والحظت الفرق الكبير بني ما س���معته عن 
أهل بلدنا قبل النكبة وما رأيته في الس���بعينات، والتطور الذي اس���تجد في التس���عينات، وملس���ته 

بنفسي؛ حيث كنا نصوم االثنني واخلميس ونصلي النوافل ونزور املسجد األقصى..
كان يت���رأس بلدي���ة َش���َعب عفو فاعور ويتناوب على نيابته عدد م���ن أعضاء املجلس البلدي، 

فالرئيس شبه ثابت، أما نائبه فهو يتغير كل دورة تقريبًا.
صحيح أنني ال أتذكر البلد قبل عام 1948، ولكني اس���تدّليت على معاملها من األقارب، وفي 
احلقيق���ة ل���م أك���ن متلهفة كثي���رًا عندما زرتها في الس���بعينات، حي���ث انتظرت عش���رين يومًا في 
األردن، وملا طالت املدة فكرت بالعودة إلى لبنان بسبب التأخير، ولكني تأكدت أنني لم أضّيع وقتي 

بعد مقامي في َشَعب، وكان اشتياقي في التسعينات أكبر بكثير.
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احلاجة حنيفة صالح حسني )أم أكرم اجلّمال( )3(
مواليد عام 1936

تاريخ املقابلة: ذكرى النكبة الـ55؛ 2003-5-15

مكان السكن: مخيم برج الشمالي – جنوب لبنان

ي���وم خرجن���ا من فلس���طني بتنا ليل���ة في زتونات ْعِبي���ب، ثم خرجنا حوالي أربعة أش���هر إلى 
البعن���ة، وع���دت إلى البلد عند س���ّتي وس���يدي، وبقيت أخدمهم وأطبخ له���م، وكان في البلد رجال 
احلامية، وكان يطّل علينا األخوة واألقارب، ثم نقلوا سّتي وسيدي للسكن معنا في البعنة، وتوفي 

سيدي هناك )110 سنوات(.
وقبل أن نقيم أربعينه سقطت البالد، واجتمع الكبار في البعنة وقرروا الرحيل مع الراحلني، 
اللح���اق مبن س���بقونا إلى لبن���ان. وفي البعن���ة جّمعوا الناس عل���ى الِبْركة، أخ���ذوا بعض الرجال 
الشباب باجتاه العني وقتلوهم، وجتّولوا في األحياء يحملون السالح )ستيّنات(، ويهددون الناس 

ويطلقون النار في الهواء وهم يصرخون فيهم: يلال على لبنان يلال.. 
خرجن���ا ومنن���ا في عني س���جور، بعضهم اقت���رح العودة وبعضه���م اقترح اخلروج إل���ى لبنان، 
وبقيت عمتي أمينة وعمتي فاطمة في عني س���جور )عادوا الحقًا إلى البعنة(، وخرجنا نحن إلى 

لبنان.
عندها وضعنا أختي الصغيرة )هدّية( على داّبة، وأثناء اخلروج واملسير الطويل وشدة هول 
النكبة، وقعْت أختي عن الداّبة من غير أن ننتبه لألمر. وجلَس���ْت في الطريق والناس متّر دون أن 

يسألها أحد أو ينتبه لها، إلى أن مّرت عمتي مرمي فوجدتها وأخذتها معها. 
وفي قرية حرفيش، جتولنا على بعض بيوت أهلها وشحذنا منهم قلياًل من اخلبز واملاء. 

كان���ت معنا لبيبة احلاج حس���ن، وّل���دت على الطريق أثناء اخلروج ووس���ط الضجيج، أخذوا 
جانب���ًا م���ن الطريق، اهتم بها عدد من النس���اء، ش���لحت امرأة زنارها وزّنرتها ب���ه. وعندما وضعت 
طفلته���ا، وضع���وا امُلصران )احلبل الّس���ّري( على احلج���ر وقّصوه بحجر ثاٍن، وس���حبوا من الثوب 

خيط وربطوه به.
ف���ي الصب���اح نزلن���ا إلى رميش في لبنان، ووجدنا حامية َش���َعب هناك، لم جند ماء لنش���رب 
فيه���ا، فأخَذن���ا رجال احلامية )كان معهم س���يارات وس���الح( إلى بيت ياحون، فأطلق���وا النار على 

»ْسكورة« اآلبار لنشرب، وأقمنا في بني ياحون سبعة أيام.
بعد ذلك، جئنا إلى صور، وبقينا في الش���وادر أربعة أش���هر. بعدها ذهب أهلي إلى عنجر عام 

1950، أما أنا فكنت قد عدت إلى فلسطني عام 1949.
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العودة إلى فلسطني
بقيت سّتي في فلسطني، وأرسلْت ألبي تسأله أن يرسل إحدى بناته لتقوم بخدمتها في آخر 

حياتها. فسأَلنا أبي: من يذهب إلى فلسطني، فقّدمت نفسي لذلك.
ذهبت مع رجل من قرية َنِحف، اسمه موسى النحفاوي وعائلة دار قاسم العابد من البعنة، 
وه���م جي���ران بيت عمتي ف���ي البعنة. وحني قررنا الذه���اب، بقينا في رمي���ش منتظرين االنطالق 

بسبب غزارة املطر.
بع���د أربعة أو خمس���ة أيام، وعندما خّفت غزارة املطر، حمل���ت ثيابي في البقجة)4( وانطلقت 
مع الدليل، وكان مس���يرنا مش���يًا على األقدام وفي الليل فقط. ووصلنا مع ش���روق الش���مس إلى 

البعنة، واستقبلتنا عماتي وأقاربي، وسكنت مع ستي أخدمها.
وذات يوم أرادوا أن يذهبوا إلى جمع احلطب )التحطيب(، استأذنت سّتي وذهبت مع األقارب، 
وهناك قرصتني حّية، ودّخلوني إلى املستشفى في الناصرة. نقلوني إليها عبر الرامية على دابة، 

وبقيت في املستشفى عشرة أيام.
وعندما خرجت من املستش���فى ووصلت إلى عكا جاءنا خبر وفاة س���ّتي، وذهبنا إلى البعنة، 
ووجدناهم قد غّس���لوها وكّفنوها وينتظرون قدومنا. وّدعنا س���ّتي ودفّناها، وبدأت انتظار الرحيل 

من جديد إلى لبنان، وبهذا قضيت عشرة أشهر في فلسطني حتت االحتالل.
وذات ي���وم، فيم���ا كن���ا هناك، قي���ل إن اليهود س���يعطون للناس هويات جديدة، ف���إذا باألقارب 
والن���اس تتدف���ق إلى فلس���طني من لبن���ان للحصول عل���ى هويات. ف���إذا باليهود يطّوق���ون القرية 
)البعن���ة( العتق���ال م���ن ليس مع���ه هوية أو ش���مله اإلحصاء ال���ذي ُأجري عند االحت���الل. يومها 
اختبأنا في بئر البلد، وكان في البئر حافة غير ظاهرة اختبأ فيها معنا ثالثة عشر شخصًا. وأطّل 
على البئر جندي يهودي وصرخ عند بابه: هون في مخربني، وش���رب من البئر ورمى الس���طل بقوة 

فظنناه رمى قنبلة، ولم نطمئن حتى رشقتنا املاء التي ارتطم بها السطل في البئر.
وكان من جملة من قدم يومها من لبنان عمتي ليلى وزوجها احلاج داوود، فعدت معهم إلى 
لبنان في الرحيل الثاني من فلس���طني. وكان اخلروج الثاني لي من فلس���طني، ومش���ينا في الليل 
بعيدًا عن الطرق الرئيس���ية وبني الوعر. ووصلنا إلى بيروت، وس���ألت عن أهلي فقيل لي إنهم في 
عنجر، واس���تدليت على الطريق، ووصلت إلى خيام أهلي. واس���تقبلوني بالترحاب بعد أن كان قد 

وصلهم اخلبر أن قرصة احلّية قتلتني.

العودة الثالثة
كان���ت الع���ودة الثالث���ة ع���ام 1988، ذهبت هذه املرة إلى َش���َعب، واس���تقبلني ص���الح ابن عمي، 
وأمضيت أس���بوعًا وذهبنا إلى البعنة عند أوالد عمتي )حامد، محيي الدين، صالح، حس���ن، علي 

وغيرهم(.
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كان عندي هدف أن أزور بيت أهلي، الذي لم أجد منه س���وى سنس���لة )جدار( لبعض الغرف 
الداخلي���ة. وفي مكان البئر س���جدت وقبلت التراب وبكيت هن���اك، وذهبت إلى اجلامع وإلى حدود 

َشَعب وأطرافها، ولم أترك زاوية من البلد إال وزرتها.
األم���ر امله���م الذي حصل هناك، أن اليهود عندما احتلوا الب���الد، أجروا إحصاء للموجودين 
وثّبت���وا كل واح���د في مكان إحصائه، يعني َمن مّت إحصاؤه ف���ي بلدنا بقي فيها متمّلكًا أرضه، أما 
م���ن أحص���ي في غير البلد، فإنه لو عاد إلى بلده فإنه ال يس���تطيع اس���تعادة أمالكه، بل عليه –إذا 

أراد- أن يشتري من »الدولة« أو يستأجر.
والبل���د ص���ار كله طرقات كبيرة واس���عة اآلن. وزرت التركيب )دار ب���رق الليل(، وزرت دار عمتي 
)فيه���ا ن���اس م���ن ميع���ار(. أما من بق���ي من أهل البل���د في داره فه���م: كل دار ط���ه، وأهل مصطفى 
العرابي وإخوته وأوالد أعمامه، دار محمد اخلليل، بيت علي عزيز، وابنه محمود وعبد العزيز، دار 

خالي عوض، ودار فاعور، وغيرهم.. 
وقد اس���تذكرت في يعنني ش���جرَتْي تني وخروب، ما زالتا هناك، كنت آكل منهما قبل النكبة.. 
وفي خلة بكار وجدت شجرات دار سعيد عودة ما زالت كما هي. أما السقاية، فاليوم تسقى األراضي 
ومستوطنة كرمائيل من أرض عبيب، وقد كنا نسمع منها قبل النكبة أصواتًا نشّبهها بدوّي إنسان 

حتت األرض، وعندما احتل اليهود املنطقة اكتشفوا املاء فيها كأنه نهر يجري حتت األرض. 
كان���ت إقامتن���ا في ه���ذه الرحلة في البعن���ة ومجد الكروم، وزرن���ا أكثر القرى املج���اورة، وزرنا 

القدس وعكا وحيفا وتل أبيب وترشيحا وغيرها..
ولقد تغيرت البلد كثيرًا، ما زال هناك »شوية بيوت قدمية« واملعالم القدمية )البيدر واخلاّلت 

والعبهرة والعني( ما زالت معروفة حتى اآلن..
أخي���رًا، زرت فلس���طني أكث���ر من مرة، وما زلت أحل���م بالعودة كل يوم، وال ب���د أن نلتقي أهلنا 

هناك ونرجع ونتشارك باألفراح فوق األرض التي ُحرمنا منها أكثر من خمسني سنة.
    

*  *  *     

)1( تتمي���ز ه���ذه الش���هادة مبا ميكن أن حتمله ذاكرة طف���ل عاش النكبة وويالتها، حيث ميكن حتس���س براءة 
الطفولة إزاء احلدث اجللل، وخبرة مرور أكثر من خمسني عامًا من التجارب.

)2( ش���هدت صاحبة هذه الش���هادة استش���هاد عدد من أفراد عائلتها أثناء قصف الطيران الصهيوني عليهم 
بعد خروجهم من القرية.

)3( عادت صاحبة هذه الشهادة بعد النكبة إلى فلسطني مرتني يفصل بينهما أربعون عامًا. 

)4( ثوب تربط أطرافه وتوضع فيه الثياب ويستخدم كحقيبة للثياب.
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الفصل الثاني
مقتطفات عن َشَعب 

.. واستش���هد أب���ي متأث���رًا بجراحه قبل الوصول إلى البلد، وجاء بع���د ليلتني أخي يحمل جثة أبيه 
وبندقيت���ني.. وبع���د الع���زاء قام أخي وس���لمني البندقي���ة الثانية، بدا األم���ر وكأنه إعالن ع���ن املقاومة في 

البلد..
من مقال )مع االعتذار أنا مع التوطني( – مجلة األمان

انضم إلى حامية القرية خمس���ة عش���ر عنصرًا من جيش اإلنقاذ، بقيادة »أبو علي« العراقي، الذين 
قرروا ترك مراكزهم واالنضمام إلى حامية القرية.

من كتاب نافذ نزال )النزوح الفلسطيني من اجلليل(
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مع االعتذار.. أنا مع التوطني)1(

ه���ذا الكالم الذي أكتب���ه اآلن ليس من اختراعي أو بنات أفكاري، وهو في الصفحة الثقافية 
العتباره قصة واقعية التفاصيل أخبرنيها هذا األس���بوع س���بعينّي فلس���طيني، ببس���اطته وخبرته 

التي غّذتها السنون الطويلة احلبلى باألحداث. فبعد تنهدات عديدة بدأ كالمه من اآلخر: 
إنهم يس���اعدوننا، إنهم يعملون جهدهم كي ال ننس���ى فلس���طني، وكيف ننس���اها بعد كل هذه 

السنني، هل جفت دماؤنا وُسّدت شراييُننا وانقطعت أنفاسنا؟.. وبدأت القصة.
ولدُت في العام 1934، في قرية فلسطينية وعت أسماعي فيها على بطوالت أهلها، الذين لم 
يتركوا مجااًل للجهاد إال ودخلوه، فمنهم قاتل مع عز الدين القسام، ومنهم من رافق أبو إبراهيم 
الكبير، ومنهم من كان صديقًا لشهداء سجن عكا )عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي(.

وأول م���ا أذك���ر من هذه احلياة أنني كدت أقع عن ظهر أخي األكبر عندما ركض هربًا من أول 
طائرة رأيتها في حياتي، قيل لي فيما بعد أنها طائرة حربية إجنليزية أغارت على بلدتنا بس���بب 
مشاركة أهلها الفعالة في ثورة 1936 الكبرى. ولم ُيصب يومها أحد بأذى غير أنه نَفَق قطيع ماعز 

ظنه الطيار من املقاومني.
وقبي���ل الع���ام 1948، كن���ا في عكا مع أب���ي فتعرضنا في طريق العودة إل���ى القرية لكمني من 
عصاب���ات العدو، فأس���روا أبي وأخي األكب���ر وتركونا نذهب إلى البلد، وتوات���رت إلينا األخبار فيما 
بع���د ع���ن محاولتهم الهرب وقتلهم عددًا من اليهود، واستش���هد أبي متأثرًا بجراحه قبل الوصول 
إل���ى البل���د، وج���اء بعد ليلتني أخي يحمل جث���ة أبيه وبندقيتني.. وبعد العزاء قام أخي وس���لمني 
البندقية الثانية.. بدا األمر وكأنه إعالن عن املقاومة في البلد، وهو في حقيقته إعالن انخراطي 
بدي���اًل ع���ن أب���ي فيها، واجتمع ش���يوخ البلد وأسس���وا حامية أخ���ذت على عاتقها مس���اعدة البالد 
املجاورة، وكان أن أصبحت فيما بعد احلامية األقوى في قرى قضاء عكا. وقد ش���اركْت في معارك 
الق���رى املج���اورة، األمر الذي أثار غضب العصابات اليهودية وقوات اجليش العربي لإلنقاذ. فبعد 
كل معركة كانت هذه احلامية حترر القرى فيأتي اجليش العربي ليتسلمها وما يلبث أن ينسحب 

منها تنفيذًا ألوامر عليا، مما دعا أهل البلد إلى عدم التعاون معهم.
وحدث���ت النكب���ة، في املع���ارك األخيرة قبل النزوح، كان عمري أربعة عش���ر عامًا، أصيب أخي 
إصابات بالغة بقي إثرها معطوبًا حتى وفاته. ونزحنا إلى لبنان، حيث تنقلنا بني املناطق واخليم 
م���ن عنج���ر )حيث جاورنا األرمن في جتمعات كانت لم تزل مخيمات(، ونزلنا إلى صور في مخيم 
الرش���يدية على حدود فلس���طني، ثم تزوجت عام 1959، وانتقلت إلى بيروت لتوفر العمل اليومي 
وس���كنت في البداية في منطقة املس���لخ، في بيوت من التنك في جتمعات عرب املس���لخ، وأجنبت 

عددًا من األوالد وما لبثت أن انتقلت إلى مخيم تل الزعتر لَتوافر مدارس األونروا فيه.
في تل الزعتر افتتحت دكانًا استطعت من خالله جمع بعض املال لتعليم أوالدي، واشتريت 
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شقة قرب املخيم في األول من نيسان 1975، واندلعت احلرب اللبنانية في الثالث عشر منه. وفي 
الع���ام التال���ي كان القرار بإس���قاط املخيم قد اتخ���ذ، فعدنا إلى املخيم من جدي���د وحوصرنا فيه 
حت���ى ُأصب���ت فيه وخرجت مع الصليب األحمر وخرجت عائلتي في 12 آب 1976، اليوم الذي قتل 

فيه أكثر من ألف شخص، وكانت الهجرة الثانية وبدأنا احلياة من جديد؛ يعني من الصفر.
وللمصادفة فإن الش���قة التي اش���تريتها لم تكن مس���جلة بعد، وذلك حلاجة الفلسطيني أن 
يثب���ت أن���ه ال ميلك في باقي احملافظات أي عقار )للتأكد أن هذا العقار هو للس���كن فقط(، وحني 
ذهبت إلى زحلة )عاصمة محافظة البقاع( ُسّدت الطريق قبل وصولي إليها فلم أجلب من الشهر 

العقاري الدليل، وبقيت الشقة بدون تسجيل.
وخ���الل اجتي���اح 1978 توفيت والدتي في مخيم الرش���يدية، فلم أس���تطع الوصول إليها، إال 
بعد ثالثة أيام، أي بعد دفنها.. وفي اجتياح 1982 أرسلت عائلتي إلى بيت أخي في البقاع، وبقيت 
في بيروت حيث كنت قد آليت على نفس���ي أن ال أقاتل في احلرب األهلية، وكنت أش���ارك في جلان 

العمل الشعبي للحفاظ على النظام والنظافة في احلي الذي سكنت فيه. 
في هذه املرة كنت قد ناهزت اخلمسني، كان حلم العودة الذي ال يفارقني يبتعد شيئًا فشيئًا، 
ففي الس���نوات العش���رة األولى من النكبة كان في اس���تطاعتنا التس���لل إلى فلسطني والعودة متى 
نش���اء، إما لزيارة األقارب أو للعمل العس���كري، وفي العش���رة الثانية وقد تزوجت، كان املّد القومي 
الذي بنى احللم العربي يتعاظم إلى أن كان صرحًا فهوى في هزمية 1967، وفي العش���رة الثالثة 
كان���ت تس���جل املقاومة الفلس���طينية اإلجن���ازات التي أعادت األمل إلى ش���عبنا، فخ���رج األمل مع 

صانعيه وبائعيه بعد 1982.
وبعد 1982 تعرضت ملضايقات ال حتصى، وتركت عملي بعد قانون )الوزان -اجلميل(، وعملت 
حارس���ًا ألحد املباني. وحوصرت عائلتي في حرب املخيمات وهربت من عملي، وبدأت نغمة )إنهم 
يس���اعدوننا(. إل���ى أن قامت انتفاضة فلس���طني التي أعادت األمل لألمة، وفك���ت احلصارات التي 
حصدت خيرة ش���باب اجليل الذي هاجر من لم يقتل فيه، وتركت ش���بابًا عاطاًل عن العمل وشعبًا 

تأخر أبناؤه سنتني من عمر احلضارة عن الدراسة.
وفي التسعينات حني عاد الهدوء إلى لبنان، لم نبخل على أحد باخلبرة والدعم فكان أبنائي 
م���ن املبادري���ن إلى العم���ل املقاوم، حتى كاد يستش���هد أحدهم ولم يعلن عن هويته الفلس���طينية، 
وظن املراقبون أنه لبناني في املقاومة. هذا رغم ما مت من إغراء ألوالدي للذهاب إلى أرض سلطة 

أوسلو.
واآلن، ابني اجلريح لم يتلّق معاملة اجلرحى اللبنانيني، وعائلتي اجلريحة تعتمد على ما 
يرس���له من الدامنارك ولداي املهاجران اللذان اش���ترى كل منهما شقة يكاد ينتهي من تقسيطها. 

وشعبي اجلريح ما زال من مخيم إلى مخيم ومن تشريد إلى تشريد.
إنهم يساعدوننا، فلم يعطونا اجلنسية، وقد أخذها وُخّصصت مقاعد نيابية ملن جاورناهم 
ف���ي عنج���ر م���ن األرمن، رغ���م أن قضيتهم ُحّلت وأرضهم ع���ادت. ومن جاورناهم من عرب املس���لخ، 
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حازوا على اجلنسية ومثلهم عرب وادي خالد لهم أكثر من نائب. 
إنهم يساعدوننا، فمنعونا من العمل في أكثر من سبعني مهنة في لبنان، وحرمونا من أدنى 

احلقوق االجتماعية واإلنسانية. بل وحاصرونا وهجروا نصف شعبنا إلى أوروبا.
إنهم يس���اعدوننا، فمنعوا على ابنّي تس���جيل ش���قتيهما باس���مهما، كي ال ينس���يا فلسطني!، 
وحرموهما مما ضمنته لهما املنظمات الدولية التي أصدرت عددًا من قوانينها في ش���عبنا نظرًا 

ملا يتعرض له من متييز عنصري على يد العدو.
إنه���م يس���اعدوننا، ويس���ّدون علينا كافة الس���بل للعيش الكرمي، ألن من يرت���اح منا بنظرهم 
سينس���ى فلس���طني ولن يعود إليها. وبناء على هذا املنطق كيف سيذكرها من ال يجد لقمة إال إذا 
عمل وَكّد بعيدًا عن عيون الرقباء؟. وكيف يذكرها من يرى األشياء طعامًا والهواء لباسًا والسماء 

سقفًا، ومن ال يجد في املساء ما يأتي به إلى عائلته؟
إنهم يس���اعدوننا؟ ما هذه النظرية البائس���ة التي ال حّل لها إال بأن نهاجر أو منوت أو نأخذ 

اجلنسية أسوة باألرمن وعرب املسلخ والسوريني واملسيحيني من أهل بلدنا؟
إنه���م ال يس���اعدوننا، لذل���ك فأن���ا م���ع التوط���ني واجلنس���ية طاملا ال أن���ال احلق���وق املدنية 

واإلنسانية واالجتماعية. مع االعتذار من جميع من يعملون ألجلنا. 
واآلن أعذرني فقد أخذت من وقتك ما يكفي وعلي أن أذهب ألعّد العدة لعرس ابني األصغر 

في نهاية األسبوع، ورغم كيد اجلميع لن تتوقف األفراح ولو بلغت أتراحنا عنان السماء.
انتهى كالم صاحب القصة، الذي مسح دموعه ورحل تاركًا قهوته باردة على الطاولة.
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شهادات من كتاب نافذ نزال »النزوح الفلسطيني من اجلليل« )2(
َشَعب

قرية َش���َعب تبعد حوالي 17 كلم إلى اجلنوب الش���رقي من عكا. عدد س���كانها 1740 نس���مة، 
ومس���احة األراض���ي التابعة له���ا 17991دومن )17870 دومن ميلكها األهال���ي، والباقي 121دومن من 

األرض املشاع(.
ف���زع أهل َش���َعب عندما س���معوا م���ن جهاَزي راديو عن���د محمد علي اخلطيب والش���يخ أمني 
حمزة مختاري القرية، أن عكا قد سقطت. كمال سليمان عبد املعطي، مساعد سائق باص َشَعب-

عكا، وعضو حامية القرية )امليليشيا( يقول: 
»ل���م أص���دق أن عكا س���قطت مع اليه���ود. كنت هناك قب���ل يومني من س���قوطها. كيف ميكن 

ملدينة محاطة بسور وفيها الكثير من السكان، أن تسقط بسهولة؟«.
القروي���ون راقب���وا بقلق س���قوط القرى املج���اورة الغربية فقرروا تش���كيل )امليليش���يا( بقيادة 
إبراهيم علي الش���يخ خليل، املش���هور باسم »أبو إس���عاف«. تقّدر قوة امليليشيا )احلامية( بني 100-

110 رج���ال، مس���لحني مبختلف أنواع البنادق، بندقيتي بِرن، ورشاش���ني، وبندقي���ة مضادة للدروع 
)tank rifle(، باإلضافة إلى ما بني 30-50 مخزن ذخيرة لكل رجل.

في 21 متوز، متوضعت الوحدات اليهودية املسلحة، في غرب القرية من جهة »البروة«، وبدأوا 
بقص���ف القري���ة. ثم مت���ددت القوات اإلس���رائيلية الحتالل »ميع���ار« التي تقع إل���ى جنوب القرية 

وتشرف عليها، فتقدموا فيها واحتلوها. 
يقول محمد مطلق حميد: 

»بعد ذلك قصف اليهود القرية، فدمروا منازل علي موس���ى ورش���يد علي احلاج حس���ن، وبدأ 
أهل القرية بالنزوح. بقي القليل منا في »العداسية«، أرض إلى الشمال الشرقي من القرية، آملني 
في اس���تعادة قريتنا مبس���اعدة جيش اإلنقاذ، املتمركز في تل الليات، مجد الكروم، املغار والرامة.. 
س���تة أي���ام بعد احت���الل القرية، أعدنا جتميع قوتن���ا وهاجمنا املواقع اليهودية. أحرقنا س���يارتني 

مصفحتني وأجبرنا ست سيارات أخرى على االنسحاب«.
كمال سليمان عبد املعطي قال:

»رمي محم���د احل���اج أس���عد أرادت الع���ودة إلى القري���ة لتحضر بعض حاجياتها الش���خصية، 
وبعض املؤن ألطفالها املقيمني في حقول القرية. حاولنا منعها ولكنها لن تستمع.. أصّرت على 
الذهاب، حتى لو كلفها ذلك حياتها. كان لديها الش���جاعة والتصميم لتدفعنا إلى تش���كيل قوتنا 

ومهاجمة اليهود.. وقد خسرنا عددًا من أهل القرية.. واستعدنا قريتنا«.
بقي رجال احلامية في القرية أكثر من ثالثة أشهر، ولكن معظم أهل القرية بقي خارجها. 
كم���ا أن اليه���ود في ميعار، املش���رفة على َش���َعب، فتح���وا النار على كل من رأوه يدخ���ل القرية، بقي 
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يخاطر الكثيرون بالدخول إلى القرية إلحضار احلاجيات من منازلهم. انضم إلى حامية القرية 
خمس���ة عش���ر عنص���رًا من جيش اإلنق���اذ، بقيادة »أبو عل���ي« العراقي، الذين ق���رروا ترك مراكزهم 

واالنضمام إلى حامية القرية.
وقال محمد مطلق حميد: 

»ه���ؤالء الرج���ال حرم���وا من رواتبهم في جيش اإلنقاذ بس���بب انضمامهم إلين���ا بدون أوامر 
من القيادة العليا جليش اإلنقاذ. وكنا سعيدين باستقبالهم.. وقد رحبنا بهم أمّيا ترحيب خالل 

إقامتهم بيننا«.
اش���تبكت احلامية مع العدو في عدة مواقف. خالل ش���هر متوز، حاولت اليهود إعادة احتالل 
القري���ة ف���ي 26 و27 من���ه، وف���ي آب، هاجم���وا في 16 و19 و31 من���ه، وفي أيلول ف���ي 6 و15 و29 منه. 

ومهما يكن من أمر، لم يستطع أي الطرفني حتقيق الغلبة على اآلخر.
في 29 تش���رين األول/أكتوبر 1948، ُأخبر القرويون أن اليهود هاجموا قرى ترشيحا، اجِلّش، 

املغار، الرامة والبقيعة، وأن جيش اإلنقاذ بدأ باالنسحاب باجتاه الشمال.
قال كمال سليمان عبد املعطي:

»لقد جاء ش���خص من قرية مجد الكروم وأخبرنا أن جيش اإلنقاذ انس���حب من مواقعه في 
تل الليات.. الذي بناء على معلوماتهم اقترحوا أن ينسحب القرويون في مجد الكروم واملسلحون 

في َشَعب قبل أن يقفل اليهود احلدود مع لبنان فيصبحوا محاصرين«.
محمد مطلق حميد وصف حتركاتهم للمغادرة: 

»وهك���ذا تركن���ا القري���ة. لم نواجه اليه���ود.. وحتى لم نَرهم، انس���حبنا ألننا كن���ا خائفني أن 
ترحل عائالتنا ونبقى وحدنا«.

برحي���ل املس���لحني ش���مااًل عب���ر قرى مج���د الكروم، البعنة، دير األس���د، كس���رة، كفر س���ميع، 
س���حماتا، دير القاس���ي، التقوا بعائالتهم، ورحلوا سويًا إلى لبنان. كان كمال سليمان عبد املعطي 

مع عائلته في البعنة عندما سقطت بيد اليهود.
»عندما احتل اليهود قرية البعنة ودير األس���د، كانت عائلتي في حقول البعنة في الش���مال. 
جمعن���ا اليه���ود م���ع قرويني آخرين، وفصلونا عن النس���اء. وقضينا كل النهار في س���احة القرية.. 
كن���ا عطش���ى وجائع���ني. اثنان م���ن القرويني طلب���وا اإلذن جللب امل���اء للمس���نني واألطفال. أخذ 
اليه���ود الرجل���ني إلحض���ار امل���اء، ولكنهم بداًل من ذل���ك قتلوهما. وفتش���ونا وأخذوا امل���ال القليل 
الذي بحوزتنا، خوامتنا وساعاتنا، واختاروا عشوائيًا حوالي مائتي رجل وقادوهم بالشاحنات إلى 
الرامة. لم نعرف ماذا حدث لهم. أما من تبقى منا فتوجه إلى لبنان. كان قد حل الظالم.. س���أل 
مختاُر البعنة اليهوَد ليس���محوا لنا بقضاء الليل، واعدًا إياهم باملغادرة صباحًا، بداًل من الس���فر 
لي���اًل بالش���يوخ والنس���اء واألطفال. رفض اليه���ود طلب املختار وأعطونا م���ن الوقت فرصة نصف 
س���اعة للمغ���ادرة.. وبع���د مرور نصف الس���اعة بدأ اليهود بإط���الق النار في اله���واء. فجرحوا ابني 
البالغ من العمر تس���ع س���نوات في ركبته. ومشينا عدة ساعات حتى وصلنا »سجور«.. كنا خائفني، 
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وكان���ت الطري���ق مليئة بالناس، حيثما نظرت.. كان اجلميع ف���ي عجلة للوصول إلى لبنان. قررنا 
البقاء في حقول سجور. لم نستطع أن جند األرغفة القليلة من اخلبز الذي جلبناه معنا ليأكله 
أطفالنا. ناموا جائعني تلك الليلة. وعند الفجر تابعنا طريقنا ومشينا طوال اليوم حتى وصلنا 
إلى »بيت جن«.. وهي قرية لم يتركها سكانهم الدروز. أرسلت ولداي ليحضروا قلياًل من الطعام.. 
وق���د كان أه���ل »بيت ج���ن« الدروز مرحبني ج���دًا وكرماء معن���ا. وعرضوا علينا امل���اء والطعام، ولم 
يعترضوا على قضائنا الليل في حقولهم. يومها أكل أطفالي كما لم يأكلوا من قبل. لم يس���ألوا 
ع���ن طع���ام بعده حتى وصلنا إلى لبنان بعد يومني.. لذلك حمدت الله كثيرًا.. أيضًا في طريقنا، 

وّلدت كنة إبراهيم احلاج حسن صبيًا أثناء النزوح«.
»بقي أهل منر أيوب في القرية حتت االحتالل اإلس���رائيلي حتى كانون أول/ديس���مبر 1948. 
إبراهي���م الف���ارس وزوجت���ه بقيا معهم حت���ى الدقيقة األخيرة. وقد أخبروا من���ر أيوب أنه في أحد 
األيام أمر االحتالل كافة القرويني )مبن فيهم أهل منر( ليصعدوا في شاحنة مكشوفة. وقاد العدو 
الشاحنة بالقرويني حتت املطر إلى قرية زبوبا، قرب جنني. وعندما وصلوا احلدود، أمرهم اليهود 
أن يعب���روا إل���ى اجلانب العرب���ي. كان الكثيرون م���ن القرويني مرضى لدرجة أنهم ال يس���تطيعون 

املشي، فتركوهم حتت املطر. وال أحد يعرف ماذا حصل لوالد منر«.
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شهادات من كتاب الفالحون الفلسطينيون: من االقتالع إلى الثورة )3(

الن���ص التال���ي نقلته في كتابها روز ماري صايغ كاماًل نظرًا ألهميته وما يش���كله من وصف 
دقيق ومختصر جلوانب احلياة في القرية الفلسطينية. وقد أوردناه في بداية الفصل الثاني من 

القسم األول. لذلك سننشر هنا مطلعه فقط..

ذكريات من قرية َشَعب 
كانت َش���َعب قرية يس���كنها نحو 1700 نس���مة، وتقع في منطقة عكا، وهي مشهورة بزيتونها. 
وق���د أعطان���ي ز.ك.، الذي ميارس مهنة التعليم حاليًا في لبنان ويدرس التاريخ في أوقات فراغه، 

وصفًا لقريته يستحق أن يقتطف بأكمله بوصفه سجاًل تاريخيًا موثوقًا فيه:
»ولدت في مدينة عكا سنة 1936 بعد أن كان والدي قد ترك َشَعب للعمل في مصنع للكبريت. 
وكان عادة يبيع الس���منة والزيت الذي يجلبه معه من القرية. وكان من تقاليد القرية أنه عندما 
يولد الطفل األول، وخاصة إذا كان صبيًا، أن يأخذه جداه للعيش معهما. كنت أحب القرية وأكره 
أن أع���ود إل���ى املدينة. كانوا يقولون لي على س���بيل املداعبة أنهم س���وف يعيدونني إلى عكا، فكنت 

أصرخ وأسّب وأشتم ألعبر عن غضبي..
في القرية، كنت عادة آخذ احلصان ليش���رب، وأس���تمع إلى الناس وهم يتحدثون ألن منزل 
ج���دي كان ف���ي وس���ط القري���ة، وكان هذا املنزل ه���و »املهوى« أي امل���كان الذي يجتم���ع فيه الناس. 
وبالق���رب من���ه خان ينزل املس���افرون فيه. وأذكر أنهم كان���وا يأتون من لبنان وس���وريا، وخاصة من 
برجا )قرية لبنانية في إقليم اخلروب(، ومعهم بضائع ليبيعوها في القرى. وكانوا أحيانًا ينزلون 
ضيوفًا في منزل جدي.. وأذكر أن منزل جدي كان أحد أوس���ع منازل القرية: أقواس عالية ومكان 
لتخزي���ن الزي���ت والفواك���ه املجففة، وموقد جنتمع حوله في الليل لنس���تمع إل���ى احلكايات التي 
ترويه���ا عمت���ي وجدي وجدتي، وغرفة واس���عة منفصلة للضيوف؛ اس���مها »املضافة« يقابلها مكان 
احليوان���ات، م���ن بقر وخي���ول، ولعلف احليوانات والتنب. وكان للمن���زل مدخل واحد فقط له باب 

يقفل بقضبان حديدية ضخمة..
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يوميات في فلسطني – َشَعب اآلن )4(

عمر راشد/اجلليل/فلسطني
بعد قضاء يوم جميل في عكا، بصحبة أطفالي، وبعد وجبة س���مك ش���هية طازجة تناولناها 
ف���ي أح���د مطاع���م املين���اء، وبعد إبحار هادئ ف���ي أحد املراك���ب املتواضعة، كان ال بد لن���ا أن نلملم 
حوائجن���ا عائدي���ن إل���ى منطقة مرج اب���ن عامر، القريبة م���ن صفورية والناصرة وأن���دور وغيرها، 
محمد ابن الس���ت س���نوات يتساءل: ليش ما في مثل قريتنا في عكا؟؟ دور وشوارع وسور وأشجار؟ 
فرددت عليه مبتس���مًا: وكذلك ال يوجد بحر. قال: آه صحيح ما في بحر بقريتنا. فقلت له ألننا 
في مدينة على الس���احل، ولكن إن ش���ئت أن ترى قرب عكا قرى مثل قريتنا، فبعد دقائق س���أريك 
قرية اس���مها َش���َعب. َشَعب؟! قال محمد مس���تغربًا. ضحك إبراهيم ابن العاشرة قائاًل: ِشعب بني 
طالب؟ فقلت: االسم قريب ولكن نلفظها بالفتحة على الشني، مع أن املعنى تقريبًا واحد: َشَعب 

هو طريق جبلي وجمعه شعاب وجتمع أيضًا شعوب. ومنها جاء اسم َشَعب.
ها؟ كم مضى من الوقت يا إبراهيم؟؟ أخبرتك دقائق وسنصل إليها! ومررنا على آثار قرية 
مس���ّورة وممن���وع الدخ���ول إليها، وبق���ي منها املقبرة وبضع بي���وت خربة، إنها قري���ة »البروة«.. هذه 
القرية التي يس���كن أصحابها حولها، ومُينعون من الدخول إليها، ومثلها الكثيرون في فلس���طني 
»الن���اس جي���ران قراه���م وبيوتهم«.. ل���م ميِض أكثر من عش���رين دقيقة. أين هي القرية؟؟ تس���اءل 
إبراهي���م. ه���ل ت���رى ذلك املدخل؟؟ مدخل القري���ة؟؟ ها؟ ماذا كتب عليه؟ كتب عليه »قرية َش���َعب 

ترحب بزائريها«.
دخلن���ا قري���ة َش���َعب من باب أن أعّرف أبنائي على قرية من ق���رى بالدنا التي ُحِرم من العودة 
إليها الكثير من أبنائها املهجرين في املخيمات الفلسطينية في لبنان وفي غيرها، فنحن اآلن في 
منطقة تسمى اجلليل األسفل التي تبعد ثمانية عشر كيلومترًا عن مدينة عكا وترتفع 100 متر 
عن سطح البحر، كما أخبرني أحد األخوة بعد أن عرض علّي أن يصحبني في جولة في القرية.

يق���ول ل���ي ه���ذا األخ الطيب ال���ذي يصحبني وهو يرين���ي خربة يعنني وخرب���ة راس الزيتون 
وخربة جلون الواقعة بالقرب من القرية يقول: كان عدد س���كان قريتنا عام 1931م 1297 نفرًا، ثم 
رف���ع بص���ره إلي ضاحكًا: إحنا فينا البركة بنخلف كثير صرنا اليوم خمس���ة آالف )عدا عن الذين 
نزحوا إبان النكبة(. قلت له: حس���ب معلوماتي كان في القرية 19 مس���يحيًا ويهودي واحد س���كنوا 

القرية في تلك الفترة. فقال: نعم كالمك صحيح، اليهودي فّرخ يهود بس مش بَشَعب؛ حولها.
قلت للمضيف ونحن ما زلنا نتجول في القرية: ما شاء الله، البناء جميل ومتحضر في قرية 
َش���َعب برغم التضييق على القرى العربية من ناحية مخططات بناء وبرغم احلالة االقتصادية! 
ق���ال: صحي���ح، وه���ل تعرف أن بيوت القرية في الفترة التي حدثت���ك عنها لم يتجاوز عددها أكثر 
من 284 بيتًا؟ وأنه كان في القرية مسجدان للمسلمني األول هو مسجد عمرّي، والثاني أقيم قبل 
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حوال���ي 400 ع���ام وما زال قائمًا حتى اليوم، ويروي ش���يوخ القرية أن الذي صمم جامع اجلزار هو 
نفسه الذي صمم جامع َشَعب. بجانب املسجد يتواجد مقام )أحمد العليمي( الذي يقال إنه كان 

أحد املجاهدين، ويوجد أماكن مقدسة مختلفة ألولياء صاحلني في عدة جهات من القرية.
قل���ت: م���ا ش���اء الل���ه، كل هذا في َش���َعب؟ والله إنتم مخبيني بقش���وركم يا أهل َش���َعب اخلير 

عندكم! قلتها مبتسمًا مازحًا.
طيب ش���و هذا؟؟ مثل احلجارة الرومانية هنا وهناك؟؟؟ قال: هذه ش���واهد تاريخية قدمية 
فف���ي القري���ة تنتش���ر بقايا أثرية من العهدي���ن الروماني والبيزنطي، بل ف���ي القرية كذلك يوجد 

كنيستان األولى شرق جنوب القرية والثانية شرق شمال القرية.
استمر األخ بالشرح، واألوالد بالعرك في السيارة على احللوى التي قدمها لنا األخ الفاضل، 
بينما أنا ش���ردت في ذهني، وجتولت في بصري في أراضي َش���َعب وتاريخ َش���َعب وحاضرها بل في 
أصح���اب األراض���ي املغيبني عنها واحملرومني منها، بل ف���ي أصحاب البيوت التي تناثرت حجارتها 

وأبت إال أن تبقى ملتصقة في األرض تنتظر عودتهم.
أفق���ت من ش���رود ذهن���ي على قول األخ:  تبلغ مس���احة نفوذ املجلس احمللي في َش���َعب 6363 

دومنًا تقسم على النحو التالي:
كروم الزيتون مس���احتها حوالي 3000 دومن، وعدد أش���جار الزيتون 40000 ش���جرة. األراضي 

الزراعية ومساحتها 2750 دومن.
القرية القدمية وقسائم البناء 613 دومنًا.

قل���ت في قلبي: س���بحان الله، هل هذا ما أبقوه ألهل َش���َعب؟؟ فأي���ن أمالك املهجرين؟؟ من 
غصبها؟ بل ماذا أقيم عليها؟؟

قلت لألخ املرافق لنا: أسمع أن أهل َشَعب عندهم ثقافة ويحبون العلم! قال مفتخرًا باسمًا: 
إحنا عّنا مدرسة من زمن العثمانيني يابا! كان عنا مدرسة تركية أسسها العثمانيون عام  1305ه� 
واّلشو بتفكرنا؟ فضحكت من طريقة إجابته وأعجبني افتخاره بالعلم والثقافة بينما قد يفتخر 

البعض بغيرها.
حسب معلوماتي أنه ليس في َشَعب وحدها بل في كل فلسطني، أنه كان التعليم في البداية 
ف���ي الكّت���اب، قلت ملرافقنا! قال: صحيح! وأس���هب في الش���رح كأمنا فتح���ت قريحته ليتحدث عن 
الذكري���ات احلل���وة فف���ي تنهيدة قال: ..ومن الش���يوخ الذي���ن عّلموا في الكتاب في القرية الش���يخ 
حس���ني علي اخلطيب والش���يخ س���ليم زيتون والش���يخ س���عيد أبو الهيجاء واحلاج أمني ش���حيبر 
والش���يخ ط���ه، وقد اقتص���ر التعليم على القرآن الكرمي واحلس���اب، وكانت أجرة الش���يخ عبارة عن 

مواد غذائية مثل الزيت والقمح والبيض.
وف���ي تل���ك األثناء التي كان فيها األخ املضيف مس���هبًا في الش���رح مررنا على بناية املدرس���ة 

فقلت: منذ متى بنيت هذه املدرسة؟
ق���ال: ف���ي س���نة 1944، قررت جلنة القري���ة املمثلة جلمي���ع العائالت بناء مدرس���ة في اجلهة 
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الغربي���ة م���ن القري���ة؛ قرب ع���ني القرية. وه���ذا البناء موج���ود حتى يومن���ا هذا ويس���تعمل غرفًا 
للتدريس في مدرسة َشَعب اجلماهيرية »ب«.

خالل التجوال في القرية رأيت بعض املعالم التي تش���ير إلى وجود س���لطة محلية، فبادرت 
بالسؤال عن كيفية إدارة شؤون القرية؟ قال: بني السنوات 1948 – 1974 أدارت شؤون القرية جلنة 

محلية ومختار القرية الذي ترأس اللجنة.
وأخ���ذ يع���دد لي األس���ماء وكأنني أعرفهم، فقلت: ال بأس، رمبا س���معت بعض هذه األس���ماء 
ورمبا تخلد األسماء في الذاكرة. فإن كثيرًا من أسماء الشخصيات الفلسطينية ارتبطت بأحداث 

جمة في فلسطني والعكس صحيح.
فأكمل قائاًل: تكونت اللجنة من مختار القرية محمد رشيد فاعور رئيس اللجنة، كامل علي 
س���عدة مدير مدرس���ة َش���َعب »ب«. كامل عمر خطيب – موظف، يوسف علي حجاج – تاجر، سليم 

يوسف هيبي – تاجر، أحمد عزايزة.
وف���ي س���نة 1975 مت تعي���ني املجلس احملل���ي األول في القرية. فقاطعته: م���ن أجل ذلك نرى 
اليوم ش���وارع داخلية معبدة، وش���بكة الهاتف، وأثر من مدرس���ة ابتدائية، وعيادة طبية عامة. قال 

مبتسمًا متفاخرًا مرة أخرى: شايف شايف )يهز رأسه(.
قلت: حسب معلوماتي إن قرية َشَعب اعتاشت على الزراعة واملواشي، إال أنني ال أجد أن الزراعة 
اليوم هي املصدر الرئيس���ي للمعيش���ة، فها أنا أرى في ش���وارع َش���َعب؛ ولنقل في ش���عابها، مكتبتني 
وع���دة حواني���ت يصل عددها إلى 18 حانوتًا و4 مالحم و5 متاجر ومش���اغل كثيرة في القرية. فرد 
قائاًل: وجند اليوم الكثير من الش���باب املثقفني الذين درس���وا في اجلامعات املختلفة )4 محامني، 

7 أطباء، 40 معلمًا ومعلمة، 60 موظفًا تابعًا للسلطة احمللية،  3 عامالت اجتماعيات(.
م���ن املضح���ك أنن���ي ما دخلت قرية َش���َعب إال رغبة في أن أجيب على تس���اؤل محمد، إال أنه 
غّط مع إبراهيم في سبات عميق في املقعد اخللفي للسيارة، فاضطررت أن أودع مضيفنا وأشكره 

على حسن الضيافة وجزالة الشرح.
احلقيقة إنني خرجت من قرية َش���َعب على نية العودة إليها مرات ومرات، وما ش���عرت كيف 
وصل���ت قريتن���ا حي���ث كنت أفكر في ش���عور أهلها املهجرين عنه���ا احملرومني منه���ا، محاواًل تفهم 
مش���اعر أقارب���ي في املخيمات الفلس���طينية في الش���تات، وفي نظرة إلى الطري���ق أمامي وأنا أقود 
الس���يارة عائدًا إلى قريتي تعقبها نظرة إلى أبنائي في س���باتهم أتس���اءل في نفسي هل سيعي هذا 
اجلي���ل ما حصل ألجداده؟ وهل س���يدرك أمثالهم من أبناء وأحف���اد املهجرين ما نحاول أن نفتح 

أعينهم عليه؟؟
غابت الشمس ودخلت القرية وانتظرت الصباح الذي هو قادم ال محالة.. شاء من شاء وأبى 

من أبى.. ألنه وعد الله.
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كيف يعيش فلسطينيو اجلليل في َشَعب ودير األسد وترشيحا؟ )5(
شهادات ومشاهدات

َشَعب:
هناك في جنوب شرق القرية، كنيسة مهجورة يتميز بناؤها عما حولها، ولكنها من دون برج 
أو أجراس أيضًا، يبدو أنها مس���كونة، طرقنا الباب املصفح بألواح الزنك.. فإذا بفتاة يافعة تفتح 
الب���اب وخلفه���ا عجوز يبدو عليه اإلعياء، رحب وقدم قهوة س���ادة حاضرة عن���د املوقد، لكنه رفض 
احلدي���ث وكان يكرر جملة واحدة »أهاًل وس���هاًل في بيت���ي«. ويؤكد أنه ليس باإلمكان تصوير املكان 
إال بتصريح من البوليس. البيت الكنيس���ة مليء بقضبان احلديد ومواد البناء يحتفظ بها منذ 

عشرات السنني للوقت الذي تسمح له احلكومة »اإلسرائيلية« بالبناء. 
ماذا في تصويرها إنها ليس���ت ثكنة عس���كرية؟ أس���أل. »ال أعرف، ولكنها ملكي. ال أس���تطيع 
البناء على أرضها. معي ش���هادة من احلاكم العس���كري إني ما تركت َش���َعب، وبعد خمس���ني س���نة 
م���ا بق���در أعّم���ر. أنا مش ق���د احلكومة.. بالزم���ان كانوا يركض���وا على اخليل أو بالس���يارة يخبروا 
احلكومة، اليوم بالتليفون! البيت بيتكم بس بالش تصوير.. فيه كنيسة قاحلة.. روحوا صوروها«. 
يب���دو أن العج���وز ليس الوحيد الذي يخاف. فال أحد هنا يثق س���وى بأبن���اء قريته القدمية التي 

عاشوا فيها قبل الهجرة.
الكنيسة الثانية، تهّدم جزء منها وانكشف داخلها، و»ال أحد يهتم«، واجلواب: »لم يعد هناك 
مسيحيون في َشَعب«. بهذه الكلمات أجاب عجوز يسكن بالقرب منها اسمه خليل طه، وله قصته 

مع جنود االحتالل.
عام 1948 هرب طه مع من هرب إلى لبنان، بينما جلأ أهله إلى البعنة.. تسلل عائدًا فُأمسك 
به. كان ُيطرد إلى احلدود ويعود، مرة إلى لبنان ومرة إلى أطراف مرج بن عامر. سجن ثالث مرات 
وع���ّذب ك���ي ال يع���ود، ولكنه عاد، فكيف ال يعود وقد ترك زوجته وبنت���ًا رضيعة؟ وأخيرًا بعد إحدى 
عشرة سنة حصلت له زوجته على جمع شمل وعاد ليبقى، ولكن ليس في بيته، وإمنا في بيت آخر 

استأجره من حكومة »إسرائيل« ملدة 49 عامًا.
بيوت َش���َعب ليس فيها قدمي إال القليل، معظمها حديث ال يش���به بعضه البعض، جزء من 

حجر وجزء من طني. شوارع ضيقة بعيدة عن اخلط املستقيم بالكاد متر السيارة.
ال ذاكرة لس���كان َش���َعب عن َش���َعب، فهم إما من بدو احلولة أو الجئون من قرى أخرى إليها. 
فغالبية أهل َش���َعب في البعنة أو دير األس���د، وأهل البصة حتولوا الجئني في فسوطة أو ترشيحا، 
وأهل ترش���يحا في َش���َعب. والقرية التي كان يس���كنها مس���يحيون ُطِرد إليها مس���لمون وبالعكس. 

فوضى عارمة زرعتها حكومة االحتالل في ظل صراعها على األرض.. 
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يوم النكبة
س���كان َش���َعب احلاليون ال يس���تأمنون إال أهل قريتهم األصلية. والشخص الوحيد الذي لم 
يخف وحتدث هو طه )الس���الف الذكر(، فروى ما حصل ليلة الهجوم على َش���َعب وكأنه يس���تعيد 
حادث���ة حصل���ت باألمس »كيف أنس���اها، وأن���ا أعيش فيه���ا)..( كلما رحت من ناحي���ة البروة أتذكر 
كيف هجم اليهود س���اعة املغربية والناس على مائدة اإلفطار. الله ال يعيده من يوم. كانت الدنيا 
رمضان. أطلقوا الرصاص ألقوا قنبلتني على منزل علي موسى ورشيد حسن فدمرا. دخلوا بيوت 
القرية بيتًا بيتًا وأخرجوا من فيها. أمرونا بالتجمع حول البركة. أخذونا بالشاحنات إلى حدود 

لبنان بعدما صاحوا في النساء أمروهن بإخالء القرية«.
انتصار س���عيد األس���دي، من قرية َشَعب س���ابقًا التقيناها في دير األس���د فأكملت احلكاية: 
»مللم���ْت أم���ي وجّدتي بع���َض األغراض ووضعته���ا في صرة. هربن���ا إلى حقول مج���د الكروم حتت 
الش���جر. مكثن���ا هن���اك يومني. كن���ا جوعانني وعطاش���ًا. أكلنا أوراق الش���جر. كان عمري 11 س���نة 
وأخوتي أعمارهم أربع وثالث سنوات، والصغير خمسة أشهر. شهدنا القرية من بعيد وهي حتترق. 
وبعد يومني هدأت األمور. أرس���لتني أمي مع نس���اء القرية إلحضار الطعام من البيت. مكثنا في 
األحراش أكثر من ش���هر. نصبنا اخليام من أغطية الفراش واحلرامات. عش���نا فيها حتى سقطت 

البعنة ودير األسد. حاصرنا اليهود وأخذونا هناك«.
وفي منحدر البعنة – دير األس���د، قال نصر األس���دي، »جمعونا نحن وأهل القرية، فتش���ونا 
وس���رقوا كل ما منلك، س���اعات وخوامت ونق���ودًا. لّوح اجلميع بخرق بيضاء، ولك���ن اليهود اختاروا 
أربع���ة ش���باب اثن���ني من دير األس���د واثنني من البعنة بينهم مس���يحي. أطلق���وا الرصاص عليهم 
وقتلوهم. ثم فصلوا الرجال عن النس���اء. بقينا طوال النهار في س���احة القرية. أخذوا نحو 200 
ش���خص أس���رى. أعطونا مهلة نصف س���اعة فقط ملغادرة املكان. مش���ينا بضع ساعات حتى وصلنا 
إلى سجور. كانت الطريق مليئة باملهاجرين، نساء وأوالد وأطفال وبهائم، الكل يتحرك صامتًا أو 

مولواًل نحو الشمال. املرأة ال جتد زوجها والولد بال أمه«.
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قصة »العروس« لغسان كنفاني )6(

عزيزي رياض، 
ال ش���ك أنك تقول اآلن أنني قد جننت، فهذه ثاني رس���الة أكتبها لك في يوم واحد ولكنني 
في الواقع أكتب لك هذه الرسالة اآلن كي أوضح لك أمرًا، لقد اكتشفت أنه محض جنون أن أكتب 
وأقول لك: ابحْث معي حيث أنت، عن رجل طويل جدًا، صلب جدًا، ال أعرف اس���مه، ولكنه يلبس 

بدلة خاكية عتيقة، ويلوح ألول مرة كأنه مجنون.
ماذا ميكن أن تفهم من هذا كله؟ ال شيء طبعًا، فاملرء يصادف في اليوم الواحد، إذا ما سار 

في الطريق، مئة رجل يحملون هذه الصفات، فأي واحد منهم تراني أقصد؟
إنني على يقني أنك ستكتشفه بنفسك، فهو شيء آخر، متميز.. كيف؟ ال أستطيع أن أقول 
لك فأنا نفس���ي ال أعرف ولكن يخيل إلّي اآلن أنني حني ش���هدته أول مرة كان محاطًا مبا يش���به 
الضوء، نعم، كان محاطًا بش���يء يش���به الغبار املضيء، وأعترف لك أنني لم أتأكد من ذلك متامًا 
حني استوقفني حلظة واحدة في الطريق، إال أنني أكاد أكون متيقنًا اآلن، أن ذلك الرذاذ املضيء 
الذي كان يحوط جس���ده الضخم هو الذي رس���خ صورته في ذهني، وإال كيف تفس���ر أنني ما زلت 
أذك���ره، وم���ا زال يلّح عل���ّي، من بني مئات الرجال الذين يقابلهم اإلنس���ان ف���ي الطريق كل يوم ثم 

يذوبون في رأسه وينعدمون؟
ورغ���م ذل���ك فأنا أعرف، هذه اللحظة، أنك ما زلت تعتقد أنني ش���به مجنون، فحتى اآلن لم 
يتض���ح أي ش���يء، وم���ا زلنا حيث كنا في الرس���الة األولى: ابحث معي حيث أن���ت، عن رجل طويل 

جدًا، صلب جدًا، ال أعرف اسمه، يلبس بدلة خاكية عتيقة ويبدو ألول وهلة أنه مجنون.
كل الذي أضفته لهذه الصفات تلك الصفة املعقدة اجلديدة: أنه محاط بشيء يشبه الغبار 

املضيء!
معك حق، ولكنني أكتب لك هذه الرسالة الثانية في يوم واحد لتعرف القصة بكاملها، ذلك 

أنني رأيت أنه صار من حقك، وقد طلبت منك مشاركتي في البحث عنه، أن تعرف ما أعرفه.
لس���ت أذك���ر بالضب���ط متى رأيته ألول مرة، ولكن���ي أذكر متامًا كيف رأيته: مثل إنس���ان ضيع 
ش���يئًا كان يس���ير محنيًا بعض الشيء، بكفني مفتوحتني متحفزتني، وعينني تنقبان وجوه الناس 
كأنهما محراثان عتيقان، لقد بدا ألول وهلة وكأنه مجنون، وحني مّر بي نسيته ولم أذكره إال حني 
رأيته مرة ثانية: اقتلعتني عيناه فجأة وأحسست نفسي أطوف فوق موجة تستعصي على الرؤيا، 
ولس���ت أدري اآلن ما إذا كنت أنا الذي ذهبت إليه مس���وقًا بذلك النداء العميق املنبعث من عينيه 

كتيار ال يقاوم أم أنه هو الذي جاء إلي، وعلى أي حال فقد وضع كفه الكبيرة على كتفي وسأل:
- هل رأيتها؟
- رأيت ماذا؟
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- العروس!
وطبعًا تيقنت حلظة ذاك أنه مجنون، وأن ما انتابني أمام عينيه القاسيتني هو ما ينتاب أي 
إنس���ان يجد نفس���ه هدفًا لعيني رجل مخلوع عن العالم واملعقول، ولذلك اخترت الهروب األسهل 

فقلت له:
- كال لم أَر العروس..

وعندها سقطت يده من تلقائها إلى جنبه واستدار، إال أنني سمعته يقول، كأمنا لنفسه:
- كلكم تقولون هذا، منذ عشر سنوات.

وحني ابتلعه الزحام، يا رياض، ش���عرت بأن جس���ده الضخم كان محاطًا بذلك الشيء الذي 
يش���به الغب���ار املضيء، كما رس���مه فنانو النهضة حول جس���د اإلله وهو يقدم عون���ه للفقراء، على 

بطاقات األعياد التي كنا نتلقاها معًا.
وعبث���ًا حاول���ت اللحاق به: إن مثل هذه األمور ال حتدث إال كلمح البصر، لقد نقبت الش���ارع 
صعودًا ونزواًل، قابلت مئات من الرجال الذين يش���بهونه متامًا، ولكنه هو نفس���ه كان قد اختفى! 
عنه، أبحث اآلن، وعنه أيضًا أطلب منك مشاركتي البحث، أعرف أنك تبعد عن هنا أكثر من ألف 
مي���ل، ولك���ن م���ا الذي مينع ذلك الرجل أن يس���ير، محاط���ًا بذلك الضوء أكثر م���ن ألف ميل وهو 

يبحث عن العروس؟  
*  *  *     

قب���ل أن أس���ألك س���ألت غيرك، لم أجلأ إلي���ك إال ألنني، منذ رأيته، أجل���أ إلى كل من أعرفه، 
أس���توقف كل من تربطني به أدنى عالقة وأس���أله عنه. وأصارحك القول يا رياض، لقد مضى بي 

األمر إلى أبعد من ذلك.
ذات ليل���ة قل���ت لنفس���ي: إذا كان الرج���ل ق���د دأب على س���ؤال الناس عن العروس منذ عش���ر 
سنوات، كما قال، فإن الشيء املؤكد متامًا أن كثيرًا من أولئك الناس الذين سألهم ينتابهم اآلن ما 
ينتابني. وكنت أسير ذات يوم في الطريق حني التقت عيناي عيني عابر ال أعرفه، ودون أن أعرف 

ما الذي أنوي عمله مضيت إلى الرجل فاستوقفته، وضعت يدي على كتفه وسألته:
- هل رأيت العروس؟

ني مجنونًا ولكن هذا الذي حصل، وقد استطعت، عن هذا الطريق أن أعرف الكثير عن  سمِّ
ه���ذا الرج���ل، وع���ن »العروس« الضائعة، إال أنني ما زلت غير قادر على التخلص من تلك القس���وة 

املجهولة التي تدفعني نحو عيون العابرين ألسألهم عن العروس الضائعة.
اآلن دارت ال���دورة، أو أنا الذي أدرتها، لس���ت أدري، وال ب���د أن أعود إلى نقطة البدء، إلى ذلك 
الرجل احملاط مبا يشبه النور، والذي من شفتيه وعينيه وحتت كفه الثقيلة، سمعت ذلك السؤال 

ألول مرة في حياتي، نعم، يا رياض ال بد من رؤيته.. فلدي أخبار جديدة عن العروس!
*  *  *     
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كان من قرية َش���َعب ش���ابًا لم يكن قد ضيع ش���يئًا بعد، ولكنه لم يكن عند ذاك قد وجد أي 
شيء أيضًا.

ال ب���د أن قصت���ه قد بدأت في يوم ما من أيام حزي���ران األولى عام 1948، كان القتال الدموي 
قد استمر دون انقطاع طوال أكثر من ستة أشهر، وكان هو -وأنا ما زلت أجهل اسمه- سيد الذين 
يندفع���ون إل���ى القتال، هجوم���ًا كان أم جندة أم دفاعًا، إال أنه كان يش���ترط أن يعرف موعد العمل 
قبل بدئه بساعتني على األقل، كي يكون أمامه متسع من الوقت للتفتيش على من يقبل أن يعيره 

سالحًا، بندقية خديوية، أو إنكليزية، أو حتى قنبلة يدوية.
وكان���ت األم���ور على هذه الش���اكلة، مقبول���ة عند كافة األط���راف، فغالب���ًا كان يأخذ معه إلى 
الرجل الذي ينوي أن يس���تعير منه س���الحًا رفيقًا يتعهد أمامه بأن يعيد الس���الح إلى صاحبه إذا 
ما مات صاحبنا أثناء العمل، كان حريصًا على أن يتعامل معاملة مصارف محترمة، رغم أنه لم 
يش���هد في حياته مصرفًا محترمًا أو مصرفًا، وهكذا فإنه لم يواجه، طوال الش���هور الستة مشكلة 
حقيقية في هذا املجال، ولذلك لم يفكر باحلصول على س���الح خاص، ورمبا امتنع عن التفكير 

باحلصول على السالح اخلاص بسبب عجزه عن شراء سالح.
ل���م أع���رف بع���د م���ن الذي زرع في رأس���ه، في أح���د تلك األي���ام األولى من حزي���ران، أن عليه 
احلصول على س���الح، وكان الرأي س���ليمًا متامًا، فقد تركز القتال بصورة جادة في اجلليل، وألقى 
العدو ثقله هناك، وابتدأت أنهار املهاجرين تس���يل من التالل نحو الش���مال، وبدا كل ش���يء وكأنه 

يقف على احلافة.
ال شك أنه كان أصلب من أن يتردد كثيرًا، فقبل أن ينتهي األسبوع األول من ذلك احلزيران 
كان ق���د عق���د عزم���ه بصورة ليس بالوس���ع زحزحتها، لقد س���لم س���الحه في معركة ل���م أهتِد إلى 
اسمها بعد ألحد رفاقه ومضى يزحف حتت غيوم راعدة من النار، كان على يقني بأن بعض جنود 
العدو في خطوطهم األمامية قد قتلوا، وأنه لو انتظر إلى نهاية املعركة لفقد فرصته، كان يعرف 

أنهم يسحبون جنودهم باحلبال بعد انتهاء القتال.
وقد استطاع أن يصل بالفعل إلى اخلنادق احملروقة، كانت العتمة ثقيلة، ولكنه أسقط نفسه 
ف���ي إح���دى احلفر، وبأس���نانه فك يد القتيل ع���ن بندقيته، وتفحصها هناك عل���ى ضوء احلرائق 

واالنفجارات، ومضى عائدًا إلى رفاقه.
وس���رى اخلبر في كل القرى س���ريان النار، ليس ألنها كانت احلادثة األولى من نوعها ولكن 

ألن البندقية التي جاء بها كانت بندقية نادرة.
لن أطيل عليك كثيرًا، لقد استدعي في اليوم التالي إلى القيادة التي كانت تعسكر في قرية 
مجاورة، وكان الضابط قد س���مع عن البندقية، وحني ش���هدها أمامه بني كفي الرجل فتح عينيه 

على وسعهما:
- هذه مرتينة تشيكية!

وانحن���ى الواقف���ون ينظرون إل���ى البندقية اجلديدة والتي كان فوالذه���ا يلتمع حتت قنديل 
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الغرف���ة: كان ذراعه���ا ذا ل���ون بن���ي كام���د، وكان حزامها اخلاكي جدي���دًا متامًا، مج���دواًل بعناية ال 
تصدق، وكان مشطها الكبير يعلو زنادها كأنه التاج.

وجاء صوت من طرف الغرفة األخرى:
- يبدو أنهم تلقوا شحنة سالح جديدة من الشرق، القيادة يجب أن تعرف ذلك.

وهّز الضابط رأسه موافقًاعلى ذلك الرأي وقرر:
- يجب أن آخذ هذه املرتينة إلى القيادة.

تس���تطيع ي���ا ري���اض، أن تقدر ما حدث: لقد متس���ك صاحبن���ا ببندقيته ولك���ن األوامر، كما 
تعلم كانت أقوى: أال يصدقونكم دون أن تأخذوا البندقية؟ أال تستطيعون تقدير قيمة الوقت؟ إذا 

شئتم ذهبت أنا مع البندقية!
ولكن ذلك كله لم يكن يجدي، وكي يطمئن على بندقيته أقس���م له الضابط أن يعيدها له، 

بأمشاط إضافية، خالل يومني.
ومر اليومان، ومر األس���بوع، في ذلك الش���هر الذي تتطاول دقائقه وميوت ناس وتسقط بالد 
وحتت���رق م���زارع وتولد ف���ي كل دقيقة حادثة جديدة: م���ن مركز القيادة إلى ال���دار، ومن الدار إلى 
مركز القيادة، ضاربًا في الوعر والشوك، انتظر اآلن، وتعال غدًا، ولكن األحداث كما ال شك تذكر، 

في ذلك الشهر احلاسم، لم تكن تنتظر.
وقد تساقط فوقه حدثان في يوم واحد: في الصباح قيل له إن الضابط قد نقل مركز قيادته 
إل���ى الش���مال حيث ال يعرف أحد، وفي املس���اء تلقت َش���َعب الضربة األولى، وحرث���ت قنابل املورتر 

بيوتها الطينية، وأحرقت أغراس الزيتون، في حلظة كانخطاف البصر.
م���ن ال���ذي س���ُيعيره بندقية في ذلك الطوفان ال���ذي ال تنفع في���ه إال البندقية؟ هي وحدها 
الت���ي كان���ت تس���تطيع أن حتمل اإلنس���ان عبر ذل���ك املوج، إلى ش���اطئ النجاة أو إلى ش���اطئ موت 
شريف ولذلك لم يكن أمامه في ذلك الطوفان الغارق إال.. إال ماذا؟ إال اجلنون، طبعًا، إذا صدقت 

أنه لم يكن ليختار الفرار.
ولكن���ه ل���م يقب���ل اجلنون وال اخت���ار الفرار. وكان امل���وت هو الذي تبقى ل���ه، ولكن حتى املوت 
خسره هو الذي صرف كل أيام احلرب مقاتاًل في أول صف، بسالح معار، بني أسنان موت حقيقي، 
جلس هناك في َشَعب على حجر، وسط الساحة، ينظر إلى البيوت حتترق، وإلى الرجال ميوتون 

إلى أهله ينسربون مع من انسرب حتت ظلمة ذلك الليل، إلى حيث ال يعرف أحد حتى اآلن.
وق���د ش���اهدوه حني احتلوا َش���َعب، وحس���بوا كما حس���بت أنا أن���ه مجنون، فضرب���وه بأعقاب 

البنادق كي يغّذ اخلطى في الوعر، إلى الشمال.
في طول ما تبقى من اجلليل مضى ليل نهار يبحث عن بندقيته: من قرية إلى أخرى ومن 
مقاتل إلى آخر، ينقب وجوه الناس واألشياء متعقبًا أخبار البندقية التي لم يشهدها إال ساعات، 

والتي كانت محشوة بالرصاص ولكنه لم يطلق منها رصاصة واحدة.
أنت ال تعرف ما الذي حدث في َش���َعب، قليلون هم الذين يعرفون ذلك ولكنه ش���يء ضروري 
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أن تعرف ما الذي حدث هناك كي تدرك حقيقة القصة. لقد مضى هو صعودًا، في قيظ ال مثيل 
له، إلى البروة، ومن هناك إلى مجد الكروم إلى البعنة، إلى دير األسد، إلى كسرة، إلى كفر سميع، 
متعقب���ًا أخب���ار بندقيته خطوة، خطوة، من قصة إلى أخ���رى، ومن رجل إلى آخر، وحني وصل إلى 
ترش���يحا جاءت���ه أخب���ار جديدة من َش���َعب: إن األربعني مقات���اًل الذين تبقوا في َش���َعب ذهبوا إلى 
قيادة جيش اإلنقاذ في الش���مال ليعرضوا أنفس���هم كمقاتلني في صفوفه، وحني علموا أن خطة 
زحف اجليش لن متر في َشَعب عادوا إلى هناك، وفي ليلة واحدة انقضوا على قريتهم من جديد، 

واسترجعوها.
ستبدو لك احلادثة غريبة ولكن هو ما حصل، لقد عاد األربعون مقاتاًل فاسترجعوا قريتهم 

احملروقة وتعقبوا عساكر العدو إلى قرب مفرق »الدامون«، ودفعوا ثمن ذلك عشرة رجال.
لق���د ح���دث ذل���ك، يا ري���اض، في بقع���ة محاط���ة بالعدو م���ن كل جان���ب، واس���تطاع الرجال 
الثالث���ون أن يبق���وا وراء جدران قريتهم املهدمة يرّدون الهجمات املتكررة لياًل نهارًا، ولكنه هو، في 
ترشيحا، كان يشم بندقيته قريبة كأنها في متناول يده، واعتقد أنه لو انتظر يومًا فقط الستطاع 

استرجاعها، ولعاد معها، إلى َشَعب.
قلت لك إن األحداث ال تنتظر، ففي اليوم التالي اكتسح العدو َشَعب مرة أخرى، وفر الرجال 
الذين فقدوا خمسة من مقاتليهم، إلى التالل املجاورة حيث يستطيع ابن البلد أن يضيع قطيع 

ماعز.
وقيل له يومها، إن بندقية تشيكية جديدة شوهدت مع رجل عجوز في قرية صغيرة تقع على 
بعد س���اعتني إلى الش���مال من ترش���يحا. وقد ذهب إلى هناك في الليل، وهناك قيل له، وهو يكاد 
يفق���د وعيه، إن مقاتلي َش���َعب اخلمس���ة والعش���رين قد انحدروا إليها تلك الليل���ة بالذات وقاتلوا 
ببنادقه���م وس���كاكينهم حتى الصباح وأنهم، مرة أخرى، اس���ترجعوا قريته���م املمّزعة، وتركزوا وراء 

الركام على مداخيلها وفقدوا ثالثة رجال.
وراء أخب���ار البندقي���ة، م���ن باب إلى باب قي���ل له أن العجوز الذي ش���وهد يحملها قد مضى، 
ف���ي الليل، وتس���لق الهضب���ة ذاهبًا إلى اجلنوب، ورمب���ا ليلتحق باملقاتلني الذين ب���دأوا يتجمعون 
إلى اجلنوب من ترشيحا بانتظار هجوم حاسم. ودون أن يضيع حلظة تردد واحدة، كّر عائدًا إلى 
ترشيحا، فرجال َشَعب الثابتون وراء استحكامات الدمار في قريتهم الصغيرة املعزولة ينتظرونه. 

ثم أنها، لو تعلم، قريته التي لم يستطع، حني اجتيحت، أن يطلق في سبيلها رصاصة واحدة.
ولك���ن أخبار َش���َعب س���بقته إلى ترش���يحا، حيث لم يس���تطع أن يعرف أخب���ار البندقية: لقد 
فوجئ املقاتلون املنهكون بهجوم ثقيل ماحق، وفقدوا وهم يتراجعون سبعة رجال، وحملوا معهم 

أربعة جرحى، واختفوا في التالل.
وفيما كان هو على حافة اجلنون يتس���قط، كما لو أنه بني َنصلْي مقص، أخبار بندقيته من 
جهة وأخبار َشَعب من جهة أخرى، انحدر ما تبقى من مقاتلي تلك القرية الصغيرة، بعد ساعتني 
من تراجعهم، واكتسحوا القرية مرة ثالثة مثل ملح البصر، زمرة ثالثة أيضًا متركزوا فيها بعد أن 
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أحلقوا خسائر حقيقية بالعدو وغنموا ما خلفه سالحًا وزادًا.
لس���ت أدري من الذي قال له في ترش���يحا أنه لو اس���تطاع العودة إلى َشَعب بكفيه العاريتني، 
الستطاعوا هناك تزويده بالسالح الذي يريد، ولست أدري إن هذا القول قد راقه أو ال، ولكن الذي 

أدريه هو أنه، تلك الظهيرة القائظة، شاهد بندقيته على كتف رجل في الساحة.
وكما متسك بها يوم انتزعها بأسنانه من قبضة القتيل شّدها إليه وهي ملا تزل معلقة على 
كت���ف الرج���ل، وحني اس���تدار هذا األخير مذهواًل، وش���هد أمام���ه ذلك الرجل الطوي���ل الصلب ذا 
النظرات القاس���ية والوجه املنهك، واكتش���ف، أغلب الظن، أنه على أبواب عراك، فثنى كوعه حول 

حزام البندقية، ومّد ذراعه األخرى لتحول دونه ودون العمالق.
أم���ا ه���و فق���د كان غير قادر على الكالم، قي���ل لي أنه كان يبكي وكان يرجت���ف كاحملموم، لقد 
مض���ت ش���فتاه اجلافتان تتمتمان كالمًا ليس بالوس���ع فهم���ه، وأمامه كان الرج���ل اآلخر بلحيته 

الدقيقة وعينيه الغائرتني قد عقد العزم على املضي بالعراك إلى إحدى نهايتيه.
- هذه مرتينتي!

قالها بعد جهد ال يصدق بصوت مبحوح محشرج وطفقت عيناه حتدقان إلى الرجل العجوز 
كأنهما تنتظران االعتراف، إال أن العجوز الصعب صرخ بوجهه:

- مرتينتك أيها النصاب؟، لقد دفعت ثمنها من حاللي قبل يومني فقط!
وتساءلت العينان في وجهه، فقد كان مستحياًل، بعد، أن يتكلم، وجاءه اجلواب:

- من حاللي، اش���تريتها أمام خمس���ة ش���هود من ضابط باعها لي، وهو يتجه إلى الش���مال، 
مبئة جنيه.

وارتخ���ت قبضت���اه عن جس���د البندقية إال أنه ل���م يتركها متامًا، وبدا أن���ه، في حلظة واحدة، 
سيتهاوى ولكنه بذل مزيدًا من اجلهد وهمس:

- أريدها ألعود إلى َشَعب.
- َشَعب؟! لقد احتلها اليهود قبل قليل.

ت���رك البندقي���ة، فضمها العجوز إلى صدره بقوة وتراج���ع خطوتني، وحني اطمأن متامًا إلى 
أنه لن يفقد سالحه سأله:

- هل كانت املرتينة لك؟
وهّز رأسه يائسًا إلى النهاية.

دفع���ت به���ا مئة جنيه مه���ر ابنتي الوحيدة، لقد رفضت كل عم���ري أن أزوجها لذلك العجوز 
الن���ن، ولك���ن ماذا تريدني أن أفعل اآلن؟ لقد دفعت مئة جنيه، دفعتها بعد ربع س���اعة فقط ثمنًا 

لهذه التشيكية.
وبهدوء استدار كشيء محطم، ومضى. كانت تلك هي آخر مرة شوهد بها في ترشيحا وليس 
ي���دري أح���د إل���ى أين ذهب، وعل���ى أي حال فإنه لو ذهب ش���مااًل لكان من املؤكد أنه س���مع، قبل أن 
تتيس���ر له مغادرة احلدود، أن رفاقه العش���رة الذين تبقوا من مقاتلي َش���َعب قد هبطوا التالل بعد 
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يومني، وبسالحهم اليسير استرجعوا تلك القرية الصغيرة املهدمة، مرة رابعة.
*  *  *     

لم أهتِد بعد إلى اس���م العروس التي بيعت ثمنًا للبندقية، ولم أعرف بعد ماذا فعل العجوز 
بتلك البندقية اجلديدة، وكذلك فأنا ال أعرف كيف أنتهت قصة َشَعب، وكيف انتهت أخبار أولئك 

ب الناُر قطعة دهن. الرجال األربعني الذين ذابوا بالتدريج، كما تذوِّ
أهو الرجل الوحيد الذي تبقى من مقاتلي َش���َعب؟ رمبا، لس���ت أدري في الواقع، ولكن يخيل 
إل���ّي أن هذا هو الس���بب الذي جعل منه رجاًل غريبًا ينتابه إحس���اس ثقي���ل بأنه ما زال يبحث عن 

بندقية ضائعة ليلتحق بالرفاق الذين كانوا ينتظرونه في القرية املهدمة.
ولكن يا عزيزي رياض ملاذا ال تفتش معي عن ذلك الرجل؟ إنه رجل طويل جدًا، صلب جدًا، 
ال أع���رف اس���مه، ولكنه يلب���س بدلة خاكية قدمية، ويبدو وكأنه محاط ب���رذاذ مضيء، ويلوح ألول 

وهلة، حني يستوقفك ليسألك: »هل رأيت العروس؟« يلوح كأنه مجنون.
ابحث معي عنه، حيث أنت، فلدي أخبار جديدة عن العروس..

بيروت - 1965
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من رواية »باب الشمس« إللياس خوري )7(

ص 188
»نحن شو عملنا بعد سقوط البروة؟ انحصرنا في َشَعب، َشَعب لم تسقط، كل قرى اجلليل 
س���قطت في احلرب، ما عدا َش���َعب. وبقينا حتى نهاية عملية حيرام ليلة 28 تش���رين األول، والتي 

انتهت خالل ستني ساعة، بسقوط اجلليل بأكمله«

ص 193-192
قال يونس: 

»اس���معي ي���ا بنت���ي، احتلوا القرية، فانس���حب املقاتلون، والتحقوا بنس���ائهم في احلقول في 
الق���رى املج���اورة. ونام���وا وقاموا حتت ش���جر الزيت���ون وهم ينتظ���رون الفرج. ث���م ضربهم اجلوع، 
فق���رروا اس���ترداد قريت���ه. اليهود احتلوا القرية يوم 10 حزي���ران 1948، ونحن انتظرنا في احلقول 
أسبوعني، ثم بدأنا بالتجمع، من البروة وشعب والبعنة ودير األسد، وقررنا حترير القرية. القمح 

والذرة في األرض، والناس ال يجدون رغيفًا يابسًا يأكلونه.
جتمع املقاتلون في تل الليات، وهناك وقف فيهم الضابط العراقي جاس���م خطيبًا، وقال إن 

جيش اإلنقاذ ال ميلك أوامر مبساعدتهم، لكنه معهم، ويدعو لهم بالتوفيق.
وبدأن���ا الهج���وم، هاجمن���ا القرية من ثالث���ة محاور، جبل الطويل في الش���مال، وش���عب في 

اجلنوب الشرقي، وتل الليات شرقًا، وانتصرنا.
انتصرن���ا ألنهم فوجئوا، فل���م يحاربوا. وكما فعلنا فعلوا، بدل أن يقاوموا هربوا إلى أبو لنب 
فدخلن���ا القرية. طبعًا أطلق���وا النار قبل هربهم، ولكن يبدو أن أعدادهم كانت قليلة جدًا، فقرروا 

االنسحاب.

ص210-208
ال أري���د تاري���خ القري���ة، أنا ال تهمني الطوش���ة التي جرت بني آل الفاع���ور وآل اخلطيب، عام 
1935 وكي���ف تط���ورت خالل ث���ورة 36، حني انتقم آل اخلطيب ملقتل ش���اكر اخلطيب، بقتل مختار 
احل���ارة الش���رقية رش���يد فاعور. وكيف قمتم أنتم، أنت كنت فتى، ولكن���ك جئت مع مقاتلي الثورة، 
وفرضتم املصاحلة التي متت على البيدر، حيث ذبحوا أكثر من أربعني رأس غنم، وجاء الناس من 

كل القرى املجاورة، يأكلون ويباركون. 

ص210
ه���ل ق���ام أبو إس���عاف بالترتيبات الالزمة مع املخت���ار، كي يصبح لك بيت ف���ي القرية، وبهذا 
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ضمن قائد حامية َشَعب بقاءك إلى جانبه.
..بدأمت دورات عس���كرية، ش���حدمت الس���الح، وش���اركتم الس���الح، وش���اركتم في معارك البروة 
والكس���اير والزي���ب )وميع���ار(، لك���ن التس���اقط املتس���ارع لق���رى اجلليل ودس���اكره، جع���ل حركتكم 
مس���تحيلة، وحّولك���م حامي���ة صغي���رة ال تتج���اوز املئت���ي مقاتل، تتمرك���ز في قرية صغي���رة تدعى 
َش���َعب. ثم انتهى مصير عناصر احلامية إلى الس���جن في س���وريا )وقطنة والتس���ريح(، وتالش���ت 

بطوالتها..

ص224-221
.. سأبدأ بعد سقوط البروة، وحكاية مصطفى الطيار.

فبعد أن حش���دمت كل ما متلكونه من رجال وعتاد، حررمت البروة، وغنمتم األس���لحة والعتاد 
واحلاصدات. ثم جاء مهدي قائد وحدة جيش اإلنقاذ، طوقكم وصرخ »كل شيء في األرض«. أراد 

مصادرة األسلحة، واالدعاء بأنه بطل التحرير.
كنت���م كاملذهول���ني. فمعركة الب���روة كانت أول معرك���ة هجومية تخوضونها، حاولتم تنس���يق 
الني���ران، وتنظيم االقتحام، وبذلتم جهدًا كبيرًا في احلش���د، وكنت���م مرهقني بالنصر. إنه النصر 
األول ال���ذي تذوقتم���وه، ويأت���ي هذا الضابط الذي ل���م يطلق جنوده رصاصة واح���دة ليصرخ »كل 

شيء في األرض«.
قف���ز مصطف���ى الطي���ار، وهو مقاتل م���ن البروة )تصحيح: إنه من َش���َعب ولي���س من البروة، 
توف���ي في لبنان عام 1979(، س���وف ميوت ف���ي املعركة األخيرة التي حصلت على تالل الكابري بني 

املتطوعني اليمنيني واجليش اإلسرائيلي.
قف���ز الطي���ار وصرخ »نحن العرب وأنتم اليهود« وانبطح أرضًا، حاماًل امليتش���يغان، الذي كان 

علي حسن اجلّمال قد سحبه من االستحكام اليهودي، خالل املعركة. 
..

جاء مهدي بعد ذلك وأقنعكم مبغادرة البروة، وتسليمها إلى جيش اإلنقاذ. واقتنعتم! تركتم 
البروة لكي يجري تسليمها بعد 24 ساعة لليهود دون قتال..

بعد سقوط البروة، لم يبَق لكم غير َشَعب، تتجمعون فيها. 
وشعب لم تصمد أيضًا.

في���وم 21 مت���وز 1948، بدأ قصف َش���َعب من ناحية البروة، ثم تقدمت وحدة مش���اة من ميعار 
واكتس���حت القرية. كان القصف األولي متقطعًا، لكنه كان دقيقًا. فبعد عش���ر دقائق على سقوط 
القذيف���ة األول���ى ف���ي البي���ادر، س���قطت القذيفة الثاني���ة على منزَلْي علي موس���ى ورش���يد احلاج 
حسن فدمرتهما. وبعد تدمير البيتني، بدأ هروب القرويني في كل اجتاه، ودّبت الفوضى. ووسط 
الفوض���ى، وج���د اجلميع أنفس���هم خارج القرية، ول���م يبَق في داخلها س���وى مجموعة صغيرة من 

املقاتلني متركزت في العباسية، شرق القرية.
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في 21 متوز سقطت َشَعب للمرة األولى دون قتال!
..

انهارت القرية، قبل أن يطلق رجالها رصاصة واحدة وصار اليهود في داخلها. 
»عش���نا تلك األيام الس���تة في احلقول ورأينا َش���َعب عن بعد. كانت كأنها سقطت في الوادي، 
فش���عب احملوطة بالتالل من كل جانب، حتولت واديًا للموت. فبعد احتالل البروة وميعار، صارت 
َش���َعب حتت النار، ولم يعد من املمكن حمايتها، إال عبر عمل عس���كري منّس���ق. حاول أبو إس���عاف 
تنظيم املقاتلني، قسمهم إلى أربعة فصائل، وأوكل إلى كل فصيل مهمة حماية أحد حدود القرية، 

لكنه لم يترك قوة مركزية متحركة حتسبًا ألي مفاجأة.
عملي���ًا، لم حت���دث املعركة. القصف والص���راخ أحدثا بلبلة هائلة ب���ني الفالحني واملقاتلني، 

فانتهت املعركة قبل أن تبدأ«.
»ملاذا لم تقل لي أن اليهود هاجموا َشَعب حلظة الغروب في شهر رمضان، إذ كان كل األهالي 
حول موائد اإلفطار. بدأ القصف فانهارت دفاعاتكم وانهزمتم. هربتم جائعني إلى احلقول وسط 
الفوضى الهائلة التي ضربتكم. ثم شاهدمت، وأنتم تغادرون اللهب الذي اشتعل وسط القرية مما 

زاد في اضطرابكم، ودفعكم إلى احلقول املجاورة. 
ص 225

قال يونس، إنه حني التقى أبو إس���عاف، بعد املعركة بأكثر من عش���رين س���نة، فوجئ برواية 
قائد حامية َشَعب عن الهجوم.

»أبو إس���عاف أكثر من أخ، أنت تعرف، هناك ش���يء ال متحوه األيام اس���مه رفقة الس���الح، يأتي 
رفيق س���الحك بعد غياب عش���رين س���نة، فتكتشف أنه ما زال يحتفظ مبكانته في قلبك. جاء أبو 

إسعاف وجلسنا، وشربنا الشاي، وعاد بنا الكالم إلى أيام ال� 48.
..فأبو إسعاف مناضل حقيقي، وأنا والله أضعه في عيوني..

 »كن���ا مث���ل اجل���ن« قال أبو إس���عاف. »مث���ل اجلناني الذي���ن يطلعون م���ن قلب الن���ار، وكانوا 
يتراجعون أمامنا ويهربون، تاركني أسلحتهم في أرض املعركة«.

ص226
ق���ال يون���س: »احلقيقة أننا بعد حترير القرية، دفّنا الش���هداء األربعة، واجتمعنا في البيدر، 
وقررنا أن على النساء واألطفال والشيوخ مغادرة القرية، وال يبقى فيها سوى رجال امليلشيا. وافق 
اجلمي���ع، أخذوا مؤونتهم وغادروا في الصباح. كل النس���اء والش���يوخ واألطفال غادروا ما عدا أبي 

وأمي ونهيلة«.
وهكذا صارت َشَعب مكانًا للمقاتلني ومأوى للعجزة. حوالي مئتي مقاتل وأكثر من مئة رجل 

وامرأة من املسنني. 
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انتظرنا ثالثة أش���هر، النس���اء يأتني لياًل إلى القرية من أجل أخذ املؤونة، واألشياء األخرى، 
ونحن نحرس. انتظرنا هجومهم، لكنهم لم يهاجموا بشكل جدي. كانوا يشنون هجمات محدودة. 
الهج���وم األول كان ف���ي 27 مت���وز، أي بعد يوم واحد عل���ى حترير القرية، وتوال���ت الهجمات خالل 
ش���هري آب وأيل���ول، لكنها لم تكن هجمات اجتياح، كانوا يطلق���ون النار، دون أية محاولة للتقدم. 

كنا نتحرش بهم في الكثير من األحيان، رغم نقص ذخائرنا. ثم انسحبنا.
»..انس���حبنا ألن البقاء لم يعد ممكنًا. ففي 29 تش���رين األول 1948، قصف اليهود ترش���يحا 
بالطيران، ثم توسع قصف الطيران، ليشمل اجِلش واملغار والبقيعة. وبدأ جيش اإلنقاذ انسحابه 
إلى لبنان. وجاء جاس���م إلى َش���َعب وقال يا جماعة باعوكم وباعونا، حامية َش���َعب تنس���حب قبل 

إقفال احلدود اللبنانية، وفهمنا أن كل شيء سقط.
يومها اتخذ أبو إسعاف القرار، وقال ننسحب، اجلميع ينسحب، نبقى وحدنا، هذا ال يجوز، 

قال ننهزم ثم نعود.
قلت له إننا إذا انهزمنا فلن نعود.

وانسحبنا. كل املقاتلني انسحبوا بأسلحتهم. 
لكن الكهول رفضوا االنسحاب.

ق���ال حس���ني فاعور، الذي س���يموت بعد ذلك في وح���ل زّبوبا، خذوا س���الحكم واذهبوا، نحن 
سنبقى في قريتنا، لن يستطيعوا أن يفعلوا بنا شيئًا، نحن اختيارّية، ولن يستفيدوا من قتلنا.

لكنهم قتلوهم.
..

الضابط لم يَر، كأنه لم يَر موت الرجل، فبدأ ينتقي الرجال بإصبعه. من تقع عليه اإلصبع، 
عليه الذهاب إلى اجلهة الثانية. انتقى حوالي عشرين شيخًا،..«.

ص229-228
انطلقت الشاحنة، وبدأ إطالق النار فوق رؤوس الناس، الذين تفرقوا في احلقول، بحثًا عن 

قرى جديدة أو عن احلدود اللبنانية.
»حكاية زبوبا يا ابني، هي التجسيد احلقيقي ملأساتنا«. قال يونس.

انقطعت أخبار الرجال العش���رين الذين أركبتهم إصبع الضابط اإلس���رائيلي في الش���احنة، 
إل���ى ح���ني ظه���ور م���روان الفاعور ف���ي األردن. وم���روان هو الرج���ل الوحيد الذي جن���ا من مذبحة 

الوحل، كما سنسميها في ما بعد.
روى مروان عن املطر.

»كان املطر كثيفًا، والش���احنة تس���ير حتت املطر. وصلنا إلى زبوب���ا قرب جنني، وعند احلدود 
األردني���ة، أنزلون���ا م���ن الش���احنة، وأمرون���ا بالعب���ور إلى اجلان���ب العربي، وب���دأ إط���الق النار فوق 
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رؤوسنا«.
كانت مسيرة املطر واملوت والوحل.

الوح���ل يغطي األرض، املطر كاحلبال. برد وظالم وخوف. عش���رون رجاًل ميش���ون، ينزلقون، 
يتمسكون بحبال املطر املدالة من السماء، ويقعون. يحاولون النهوض، يلتصقون بالوحل.

عش���رون رج���اًل يتعلق���ون بحبال املطر، نش���يج وس���عال، ومحاوالت مش���ي وان���زالق والتصاق 
بالوحل. 

صار الوحل مثل الصمغ.
التصقوا باألرض، سقطوا وابتلعهم صمغ الوحل.

وبدأت خيوط املاء الهابط من السماء، تصبح وحاًل.
وبدأ املوت.

هكذا مات رجال َشَعب في مذبحة الوحل، التي جرت في أحد أيام تشرين الثاني 1948.
جتمعت حامية َشَعب وانسحبت بانتظام في اجتاه احلدود اللبنانية.

جتمع���ت حامية َش���َعب في بي���ت ياحون وعني إبل، وب���دأت تقوم بعمليات إغ���ارة انطالقًا من 
جسر املنصورة.

قام���ت وح���دة من اجليش بتطويقه���م وجتريدهم من أس���لحتهم، أمرته���م بااللتحاق بفوج 
أجنادين، قرب دمشق، وهناك أدخلوا السجن.

وم���ن الس���جن، ج���اء يونس إل���ى مخيم عني احلل���وة، وقف وص���رخ بني اخليام: »نحن لس���نا 
الجئني«. والبقية تعرفها يا سيدي..

ص233 - 234
قال عبد املعطي: »بعد َشَعب هربنا إلى أحراش البعنة وأقمنا فيها. حّولنا حراماتنا خيمًا. 
نرم���ي احل���رام عل���ى غصن الش���جرة، ونربطه ب���األرض، فيصبح نص���ف خيمة. عش���نا في أنصاف 
اخليم أكثر من شهر. ثم سقطت البعنة ودير األسد. علمنا بسقوطهما حني جاء اليهود وأخذونا 
إلى ساحة البعنة. والبعنة ال ساحة لها. ال أعرف قرية تشبهها في العالم، ساحة البعنة مشتركة 
بينها وبني دير األسد، كأنهما قرية واحدة. جمعونا في قرية واحدة. جمعونا في الساحة وتركونا 

مصلوبني حتت الشمس..«.
»..ف���ي س���احة البعن���ة - دير األس���د، شّمس���ونا كل النهار، بعد أن فصلوا نس���اءنا عن���ا. أمروا 

النساء بالذهاب إلى لبنان، وتركونا نحترق.
رج���الن ال أعرفهم���ا، طلبا إذنًا جللب املاء، فقال لهما الضابط اتبعاني، خرجا من الس���احة 
وَمَشَيا في اجتاه النبع، وسمعنا صوت رصاصتني. عاد الضابط ولم يعد الرجالن، ولم يعد ميلك 
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أحد ميلك جرأة على إعالن عطشه.
..ث���م فتش���ونا، وس���رقوا كل ش���يء، املال والس���اعات واخلوامت. وبع���د انته���اء التفتيش ابتعد 
اجلنود، ورأينا يد الضابط ترتفع وتهبط، واجلنود يجّرون الرجل الذي تسقط عليه يد الضابط. 
س���قطت اليد على أكثر من مئتي رجل. أَركبوا الرجال في ش���احنات ذهبت بهم في اجتاه الرامة. 
وحتى اآلن ال نعرف ماذا حل بهم. ثم أمرونا بالذهاب إلى لبنان. وبدأ الرصاص. وجدنا أنفس���نا 
في احلقول مع نسائنا وأطفالنا، ومشينا ساعات ال تنتهي. مشينا حتى وصلنا إلى قرية ساجور، 
منن���ا في حقولها، وتابعنا س���يرنا ف���ي الصباح إلى بيت جن، وهناك أطعمنا الدروز، ومش���ينا أكثر 

من يومني، قبل أن نصل إلى لبنان..«.

مقتطفات عن �َصَعب



252

�َشَعب وحاميُتها

)سقوط( قرى عكا )8(

بع���د أن احت���ل اليهود عكا )16 أيار 1948( بأس���بوع هاجموا قرية )البروة(. ورغم أن س���كانها 
قاوموه���م مقاوم���ة عنيفة. إال أنهم اضطروا حيال ضغط اليهود وقواتهم الكبيرة إلى االنس���حاب 

منها )23 أيار(. فانسحبوا إلى )مجد الكروم(.
وتاب���ع اليه���ود تقدمهم فراحوا يزحفون صوب قرية َش���َعب. وكان على رأس هذه القرية رجل 
يدعى )أبو إس���عاف(. فاس���تنجد هذا بفوزي القاوقجي. إال أنه لم ينجده، وكانت قوات القاوقجي 
يومئذ معس���كرة في )املغار(. عندئذ راح أبو إس���عاف يستنفر املناضلني في: اجلديدة، واملكر، وكفر 
ياسيف، وسائر القرى املجاورة. فلبوا نداءه. وراحوا يقاتلون اليهود مجتمعني. إلى أن متكنوا من 
إخراجه���م من البروة. وتعقبوهم حتى )بير العياضية()9( الواقعة على بعد س���بعة كيلومترات من 
عكا إلى الشرق. ومن هناك راحوا يرسمون اخلطط السترداد عكا. وكانت هناك، في عكا، جماعة 
تعمل في اخلفاء ملقاومة اليهود، يقودها ضابط س���وري هو )إبراهيم احلس���يني(. وكان بيد أفراد 

هذه اجلماعة مئتان وخمسون بندقية من أسلحة جيش اإلنقاذ.
وب���ات األمل قويًا في اس���ترداد عكا. لوال أن الريح س���ارت باجت���اه معاكس. إذ وقع خالف بني 
القاوقج���ي ال���ذي جاء إلى )بير العياضية( من جهة وبني أبو إس���عاف قائ���د املناضلني من اجلهة 
األخرى. األمر الذي أدى أواًل إلى انسحاب أبي إسعاف وإبراهيم احلسيني من امليدان، ثم انسحب 
القاوقجي من هناك. انس���حب إلى املغار، وملا ينقِض على وصوله إلى )بير العياضية( س���وى ليلة 

واحدة.
عندئ���ذ جاء اليه���ود وهاجموا قرية )البروة(، واحتلوها ثاني���ة. وكان معهم يومئذ عدد كبير 

من الدروز.
وبعد البروة هاجم اليهود قرية )َشَعب(. فاحتلوها، وهدموا عددًا من منازلها، ثم ساروا إلى 

األمام، فاحتلوا )الدامون(. وهدوها، فجعلوا عاليها سافلها...
وجاءت قوات يهودية أخرى من ناحية صفد. فاحتلت )املغار(. وكان القاوقجي قد انس���حب 
منها قبل س���اعات. وما كاد القاوقجي يس���حب مدافعه من )الليات( حتى س���قطت هذه أيضًا بيد 

اليهود.
وانسحب القاوقجي بعدها إلى ما وراء احلدود.
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جيش اإلنقاذ واملناضلون في اجلليل )10(

بعد انس���حاب جيش اإلنقاذ من املثلث في فلس���طني بعد 15 أيار 1948 حيث دخلت القوات 
العراقي���ة واألردني���ة صدرت األوام���ر من القيادة العربي���ة إلى فوزي القاوقج���ي بنقل قوات جيش 
اإلنقاذ إلى منطقة اجلليل ش���مال فلس���طني لدعم اجليش اللبناني هناك، وبعد طرد الصهاينة 
من بلدة املالكية وضواحيها التي اشتركت فيها قوات جيش اإلنقاذ مع القوات اللبنانية والسورية 
تقدم���ت ق���وات جيش اإلنقاذ حيث رابطت في مناطق مختلفة ف���ي اجلليل وأكثر مواقعها تقدمًا 

للجنوب كانت مدينة الناصرة.
كان يدافع عن منطقة شمال فلسطني املناضلون من أبناء تلك القرى وتقدم لهم املساعدات 
من س���الح وذخائر ضمن طاقتها الهيئة العربية العليا، وكان في مقدمة هؤالء أبو إبراهيم الذي 
كان يقود حوالي )250( مناضاًل ومنهم إبراهيم الش���يخ خليل )أبو إس���عاف(، وكان أبو إسعاف هذا 
من قادة املناضلني في حيفا )كان قساميًا( وذهب مع وفد يرأسه صبحي اخلضرا إلى ليبيا لشراء 
أس���لحة ألبن���اء حيفا مبعرفة احلاج أمني احلس���يني، وملا عاد من ليبيا وح���ني كان في ميناء صور 
كان���ت مدينة حيفا قد س���قطت في ي���د الصهاينة، فصدرت التعليمات من احلاج أمني احلس���يني 
إلبراهيم الشيخ خليل )أبو إسعاف( بالتوجه بأسلحته التي أحضرها من ليبيا من صور إلى قرية 
َش���َعب بقضاء صفد )قضاء عكا( حيث يكون مش���رفًا على الدفاع عن تلك املنطقة وتوزيع السالح 

على املناضلني.
وصل أبو إس���عاف إلى قرية َش���َعب ومعه أربع قاذفات ضد الدروع وس���تة رشاشات ْبِرن وذخائر 
وقناب���ل يدوي���ة وثالث���ة مدافع ه���اون، وقد عاونه في تل���ك املنطقة كل من مصطف���ى الطيار ومنر 
اخلليل وأحمد اخلطيب وطه اليوسف ومنيب فاعور وموسى الشيخ محمد ومحمود رشيد حمزة 

وعبد امللك الفاعور ومحمد موسى األسدي وسعيد صالح األسدي ويوسف الكيالي.

القوات اإلسرائيلية حتتل قرية البروة 
في 11 حزيران 1948 قامت القوات اإلسرائيلية بهجوم صاعق على قرية البروة الواقعة شرق 
مدين���ة عكا بحوالي عش���رة كلم، ومتكنت من احتاللها بعد أن تغلب���ت على املقاومة العنيفة التي 
أبداه���ا املناضل���ون من أبناء القرية القليلي العدد والس���الح، وفي 13 حزيران 1948 قام املناضلون 
م���ن أبن���اء الق���رى املجاورة وفي مقدمتهم مناضلو قرية َش���َعب بقيادة إبراهيم الش���يخ خليل )أبو 
إس���عاف( بهج���وم معاك���س وعني���ف على الصهاين���ة في قري���ة الب���روة ودارت معركة اس���تمرت ملدة 
يومني متتاليني أس���فرت عن استش���هاد 21 مناضاًل عربيًا وإصابة 35 عربيًا آخر بجراح وقتل من 

اإلسرائيليني 26 إسرائيليًا بقيت جثثهم في أرض املعركة.. ومت حترير قرية البروة.
وفي 14 حزيران 1948 وصلت قوة من جيش اإلنقاذ بقيادة النقيب سعدون ومساعده املالزم 
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مشهور حيمور.. وقال إن جيش اإلنقاذ سيدافع عنها وهو املسؤول عن حمايتها.. وفي 24 حزيران 
1948 قامت القوات اإلسرائيلية بهجوم جديد على قرية البروة وطردت جيش اإلنقاذ منها وأمتت 

احتاللها.
معركة ميعار

بعد احتالل الصهاينة لقرية البروة هاجمت القوات اإلس���رائيلية قرية ميعار واحتلتها بعد 
مقاوم���ة ش���ديدة م���ن أبنائه���ا، وملا كانت قرية َش���َعب تق���ع قرب قرية ميع���ار وبعد أن ش���اهد أهلها 
احت���الل الصهاينة لقرية ميعار تركوا قريتهم َش���َعب وخرجوا إلى اجلبال املجاورة، وما إن ش���اهد 

الصهاينة أن أهالي َشَعب قد تركوها تقدموا نحوها واحتلوها بدون عناء.
وعلى األثر قام املناضلون بقيادة أبو إسعاف بهجوم معاكس متكنوا من خالله السيطرة على 
قرية َش���َعب، مما اضطر اإلس���رائيليني إلى االنس���حاب من القرية إلى الهضاب املجاورة واحمليطة 
بقري���ة َش���َعب وأقاموا حولها حص���ارًا وأصبحوا يطلق���ون النار على املارة في الط���رق املوصلة إلى 

القرية.
وهن���ا تدخ���ل مراقبو هيئة األمم املتحدة الذي���ن كان يرافقهم املقدم محمد صفا من ضباط 
جيش اإلنقاذ املتمركز في مجدل الكروم وحاولوا إقناع اإلس���رائيليني باالنس���حاب عن املرتفعات 

احمليطة بالقرية ولكن الصهاينة رفضوا االنسحاب.
بعد أن رفض اإلس���رائيليون االنس���حاب قام املناضلون بقيادة أبو إس���عاف مبهاجمتهم، لكن 
اإلس���رائيليني أحض���روا جن���دات وقاموا بهجوم قوي عل���ى املناضلني الذي���ن كادت ذخيرتهم تنفد 
وأصيبوا بخس���ائر جس���يمة ورغم طلبات النجدة جليش اإلنقاذ القريب من املعركة إال أنه رفض 
التدخل بدعوى عدم وجود أوامر من القاوقجي، وكانت مقاومة املناضلني في طريقها إلى النهاية، 
وهن���ا هرع���ت جموع كثيرة من النس���اء واألطف���ال من أهالي َش���َعب وميعار إلى مق���ر قيادة جيش 
اإلنقاذ مس���تصرخة إياها بالنجدة، لكن املقدم ش���وكت صاح بهن: ما عندي أوامر ورفض النجدة، 
ومن خالل هذا املنظر حتمس حوالي مائة من أبناء َحماة الشجعان واعترضوا على املقدم شوكت 
وقالوا: هل متوت النساء ونحن نتفرج على املسرحية، نريد دخول املعركة، وملا رفض املقدم شوكت 
متردوا عليه وحملوا س���الحهم ونظموا صفوفهم وهاجموا القوات اإلسرائيلية، ودّب احلماس في 
قوات املناضلني الذين أيضًا وزعوا عليهم ذخائر وزغردت النس���اء واش���تبك هؤالء الش���باب ومعهم 
املناضل���ون مع القوات اإلس���رائيلية في معركة عنيفة أس���فرت عن هزمي���ة الصهاينة وطردهم عن 
املرتفع���ات وإبعاده���م عن قرية َش���َعب تاركني خلفهم جثة قائدهم )س���يغف( و24 جثة معه عدا ما 

نقله الصهاينة معهم أثناء انسحابهم من القتلى واجلرحى.
وح���ني ع���اد مراقب���و الهدنة لوقف القت���ال كان اإلس���رائيليون يتمركزون عل���ى مرتفع مزروع 
باألش���جار يع���رف باس���م راس الزيت���ون ويش���رف على منطق���ة تقدر مس���احتها بعش���رة كلم2، ومت 
بواسطة مراقب الهدنة انسحابهم عن املرتفع واملنطقة مقابل تسليم جثة قائدهم سيغف وباقي 

اجلثث املبعثرة في أرض املعركة وهكذا مت انسحاب الصهاينة عن منطقة َشَعب..

مقتطفات عن �َصَعب



255

   
*  *  *     

)1( مجلة األمان اللبنانية، العدد 451، 13-4-2001، إثر صدور قرار احلكومة اللبنانية مبنع الفلسطيني من 
حق التملك في لبنان مخافة التوطني.

 Nafez Nazzal - The Palestinian Exodus From Galelee 1948- Institution For)2(
Palestine Studies – 1978 – Pages 86 to 90

)3( الفالحون الفلس���طينيون: من االقتالع إلى الثورة، روز ماري صايغ، مؤسس���ة األبحاث العربية – 1980، 
ترجمة خالد عايد، الصفحات 20-17.

)4( مجلة البراق، العدد الرابع، حزيران 2004، ص 16.
)5( رمي عبيدو على موقع www.moqawama.net ، وذلك في الذكرى اخلمسني للنكبة.

)6( »عالم ليس لنا« مجموعة قصصية لغسان كنفاني، الطبعة الرابعة عام 1984، صفحة 151، كتب القصة 
في بيروت 1965 كما يشير في تذييله لها.

)7( ه���ي رواي���ة م���ن 527 صفحة، ص���درت الطبع���ة الثانية ع���ام 1998، كذل���ك الطبعة األولى.. اس���تقى فيها 
الكات���ب معلومات���ه من املصادر واملراجع والروايات الش���عبية واملقابالت احلية، خاصة مع س���عيد صالح عبد الهادي 
)األس���دي(.. وكان م���ن رجال حامية َش���َعب. )انتبه إلى أنها رواية ممتعة، اقتض���ت أصولها تغيير بعض األحداث أو 
تعدي���ل س���ياقها أو تغيير مس���مياتها، ولكنها تعتم���د على معلومات حقيقي���ة وموثقة..(. وقد أجن���زت هذه الرواية 

سينمائيًا عبر شريطني من إخراج املخرج املصري يسري نصرالله، وسيناريو وحوار إلياس خوري ومحمد سويد.
أما اجلمل التي يحيطها قوس���ان فهي مالحظاتنا على االقتباس���ات.. وأورد قصة َش���َعب من الرواية إلظهار 

مدى اهتمامها بها، وإذا كان هناك مالحظات أعقب بها.
)8( ع���ارف الع���ارف: كت���اب النكبة - نكب���ة بيت املق���دس والفردوس املفق���ود )1947-1952(، منش���ورات املكتبة 

العصرية، صيدا – بيروت، اجلزء الثاني – الصفحات 427-426-425.
)9( في هامش كتاب النكبة »عند مفرق الطرق املؤدية إلى كفرياسيف ومجد الكروم وطمرة وَشَعب«.

)10( جنيب األحمد: كتاب فلس���طني تاريخًا ونضااًل- كتاب عن جتربة ش���خصية ووثائق - دار اجلليل للنشر 
عمان - الطبعة األولى 1985 - ص510 حتى 513.
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الفصل الثالث
رابطة عموم أهالي َشَعب)1( 

لم ينَس أهل َشَعب بالدهم وظلت الروابط العائلية بعد النكبة وثيقة بينهم، ويشهد لهم أن 
أفراحهم وأحزانهم جتمع ش���مل أهل البلد، بعد أن انش���غل الناس بأعمالهم وتشتت شملهم وكثر 

عددهم، وقّل تزاورهم.. 
كما شهدت األعوام األخيرة تخفيضًا في خدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، 
وازداد الفق���راء فق���رًا واحملتاج���ون حاجة، مما أك���د أن احلاجة باتت ملّحة لتش���كيل هيئة تعاونية 
بني أهل البلد، جتمع ش���ملهم وتلّم ش���تاتهم وتس���اعد محتاجهم وتعود مريضهم وتقوم بواجبات 

الفرح واحلزن..
لذل���ك تن���ادت مجموعة من أهل َش���َعب في الع���ام 1998 للقاء، واجتمعوا ف���ي منزل املرحوم 
عل���ي احلاج س���عيد طافش ف���ي مخيم برج البراجن���ة، وحضر االجتماع ما بني 30 – 40 ش���خصًا، 
وتشكلت من بينهم الهيئة التأسيسية األولى من كل من )مع حفظ األلقاب(: علي خالد – عمر 
حمزة – محمد محمود حسني – أحمد كمال حسني – سليم اخلطيب – عمر حميد – منر أيوب 

– بهاء حسون – سليم عبد اللطيف..
وقد جّمد محمد محمود حس���ني عضويته، واعتذر أحمد كمال حس���ني عن متابعة نش���اطه 

بسبب انشغاالته، وحل كمال شحيبر مكان سليم اخلطيب الذي اعتذر بسبب السّن واملرض..
وق���د تأسس���ت الرابط���ة ف���ي األول من أيلول م���ن العام 1998، على أس���اس العم���ل التطوعي 

للعاملني فيها واالنتساب االختياري ألهل البلد.. 
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وألن الروابط واجلمعيات حتتاج إلى علم وخبر من الدولة اللبنانية، فإن الرابطة ال ميكنها 
العمل خارج املخيمات بش���كل رس���مي.. كما أن الرابطة ال تعتمد إال على التبرعات واالش���تراكات 

حيث نأت بنفسها عن األحزاب والفصائل وكل ما ميكن أن يرهن قرارها لغير أهل البلد..
وقام���ت الرابط���ة بصياغة النظام الداخلي منذ البداي���ة معتمدة على أكثر من نظام داخلي 

لعدد من اجلمعيات املعتمدة رسميًا لدى الدولة اللبنانية..
وقد بلغ عدد أعضاء الرابطة في الس���نة األولى )1998( 152 عائلة، تدفع كل عائلة اش���تراكًا 

شهريًا يبلغ خمسة آالف ليرة لبنانية، أو سنويًا بقيمة ستني ألف ليرة لبنانية فقط ال غير..
ولالط���الع عل���ى طريقة عمل الرابطة، م���ن املفيد أن نورد هنا بعض املعلوم���ات التي أوردها 

التقرير السنوي األول حول سير أعمالها وأموالها.
فق���د أك���د التقرير على أن عضوي���ة الهيئة اإلدارية عم���ل تطوعي ال م���ردود ماليًا للمتطوع 
فيه، واالنتس���اب إلى الرابطة عمل اختياري ال يلزم به أحد. وذكر التقرير أن النظام الداخلي مت 
اس���تخالصه م���ن أنظمة داخلية موج���ودة ومعتمدة لدى الدولة اللبناني���ة، وقامت الرابطة بطبع 
وصوالت القبض والدفع، وشراء كراسي، وأن محمود الغامن قد تبرع مبعاميل القهوة عن روح ابنه 
أكرم.. وأن محمد محمود أبو عرب تبرع بغرفة لوضع األغراض فيها، أما عدد الكراسي فقد أكمله 

األستاذ محمد األسعد.
وف���ي الع���ام األول للرابط���ة، اقتص���ر عملها على: إص���الح ذات البني، حل بعض املش���اكل بني 
أبناء البلد، املشاركة باألفراح والعزاء، زيارة املرضى واملسافرين. ولم يكن قد بدأ التبرع للمرضى 
واحملتاجني، التزامًا بقرار اتخذته الهيئة اإلدارية بعدم التبرع قبل توّفر مبلغ كاف لتسيير شؤون 

الرابطة.. ولم يصرف من املبالغ التي جمعت إال احلاجات الضرورية فقط.
أما املنتسبون فكانت الغالبية من بيروت وضواحيها، وقد انتسبت عائالت جديدة، واعتذرت 

عائالت عن املتابعة، وتنتظر الرابطة ممن لم ينتسب بعد أن يسجل انتسابه فيها.
أما مالية الرابطة فقد حرص التقرير الس���نوي األول )كما كل التقارير الالحقة( على ذكر 

املبالغ املوجودة والداخلة واملصروفة، فكانت املبالغ على الشكل التالي:
8782000 ليرة لبنانية فقط ال غير. مدخول السنة األولى:  

1719000 لي���رة لبناني���ة فق���ط ال غير )كراس���ي ومطبوعات  مصروف السنة األولى: 
ولوازم(.

الباقي في صندوق الرابطة:      7063000 ليرة لبنانية فقط ال غير.

هذا وقد أضافت الرابطة في السنوات التالية بند مساعدة املرضى واحملتاجني في العمليات 
اجلراحية وحاالت الفقر الشديد..

أما الرابطة اليوم – يختم األستاذ علي اخلالد )أبو أنور(- »بالنسبة لوضع الرابطة، ما دام 
اخلير في الناس موجودًا فستبقى مسيرتها مستمرة وطريقها مضيئة..«.
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النظام الداخلي
لرابطة عموم أهالي َشَعب)2(

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: )واعتصموا بحبل الله جميعًا وال تفرقوا(

وقال أيضًا: )وتعاونوا على البر والتقوى وال تعانوا على اإلثم والعدوان ومعصية الرس���ول(. 
صدق الله العظيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه(.
انطالقًا من أواصر األخوة واحملبة التي تربط أهالي َشَعب وإدراكًا خلصوصية الوضع الذي 
نعيش���ه وال���ذي يربطنا بعالق���ات اجتماعية متينة، وإميانًا منا بأن���ه ال ميكن أن نحافظ على هذا 
نة  الترابط والتماسك والتواصل إال من خالل تشكيل رابطة اجتماعية، فقد تنادت العائالت املكوِّ
ألهالي َشَعب وأعلنت تشكيل رابطة اجتماعية ألهالي َشَعب، هدفها تعميق أواصر احملبة والتراحم 

والتعارف والتواصل والتعاون وعمل اخلير جلميع أهالي البلدة ضمن إطار املبادئ اآلتية:
1- إن الرابطة غير مسّيسة ومستقلة بأهدافها وآرائها وقدراتها وغير مرتبطة بالتبعية ألي 

هيئة أو فئة سياسية أو أي شخص يشار إليه.
2- إن الرابطة تلتزم وحتترم جميع قوانني البلد املضيف.

3- تتك���ون الرابط���ة م���ن جمي���ع األش���خاص املنتس���بني إليها ويطل���ق عليها اس���م اجلمعية 
العمومية.

4- يحّق لكل رّب أسرة االشتراك بالرابطة عن طريق االنتساب، على أن يكون موافقًا وملتزمًا 
بالنظام الداخلي التأسيسي للرابطة.

5- الرابطة ليست شركة تأمني، وليست مسؤولة عن أي عمل مشني أو أهداف مفتعلة من أي 
منتسب، إذ تعود هذه األعمال واألحداث بنتيجتها على املنتسب وال تعود على الرابطة.

6- الرابطة غير مسؤولة من النواحي املادية عن أي عمل ينتج عنه أي جرم قضائي، خاصة 
إذا كان متعمدًا مهما كبر حجمه أو صغر.

7- أنشئت الرابطة في الربع األخير من سنة 1998، وبذلك فهي غير مسؤولة عن أي حادث 
أو مشكلة حصلت قبل هذا التاريخ، وال تتحمل مسؤولية عن أي تقصير نتج عن ذلك.

الهيكلية التنظيمية اإلدارية
أواًل:

اجلمعي���ة العمومي���ة: وتضم جميع أعضاء الرابطة العاملني فيها واملنتس���بني لها. وجتتمع 
اجلمعية العمومية في كل منطقة مرة كل سنتني من أجل انتخاب جلنة املنطقة.
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ثانيًا:
جل���ان املناط���ق: وهي اللجان املنتخبة في جميع املناطق من قبل اجلمعية العمومية في كل 

منطقة، وجتتمع هذه اللجان مرة كل سنتني النتخاب الهيئة اإلدارية للرابطة.
عمله���ا: تق���وم كل جلن���ة منطق���ة بتصريف أعم���ال الرابطة ضم���ن املنطقة املتواج���دة فيها 
وضمن إطار الصالحيات املعطاة لها من قبل الهيئة اإلدارية، وجتتمع كل ش���هر مرة وحيث تدعو 

احلاجة.

ثالثًا:
الهيئ���ة اإلداري���ة: تتكون من ممثلني عن جل���ان املناطق عن طريق االنتخ���اب، وتكون املرجع 
األول إلدارة شؤون الرابطة على أن يتميز أعضاؤها باإلخالص، األخالق، الصدق واألمانة، وتكون 

مدة عملها سنتني من تاريخ االنتخاب.
ع���دد أعضائه���ا: تتك���ون من خمس���ة عش���ر عضوًا م���ن جميع املناطق حس���ب الكّم الس���كاني 

للمنتسبني. ويتألف منها عدد من اللجان:
1- جلنة مالية.

2- جلنة اجتماعية – إصالح.
3- جلنة ثقافية – رياضة.

جتتمع الهيئة اإلدارية مرة كل ثالثة أشهر فيما عدا احلاالت الطارئة حيث تدعى لالجتماع 
من ِقبل الرئيس.

تك���ون الهيئ���ة اإلداري���ة مس���ؤولة مس���ؤولية تضامني���ة ع���ن كل ما يع���ود للرابطة م���ن أموال 
وممتلكات ومصروفات وما شابه ذلك.

عمل اللجان
اللجنة املالية: 

1- تش���رف اللجن���ة املالي���ة عل���ى جمي���ع أم���وال الصن���دوق واألم���وال العائ���دة للرابط���ة من 
االشتراكات والتبرعات واملساعدات التي تقدم للصندوق.

2- تقوم باإلشراف على جميع االشتراكات من األعضاء وتسليمها للمحاسب بعد التدقيق 
باإليصاالت املصدرة.

3- تقوم بإيداع أموال الصندوق في أحد املصارف باس���م ثالثة أش���خاص مختارين من قبل 
الهيئ���ة اإلداري���ة، ويكون���ون مس���ؤولني مس���ؤولية كاملة تضامنية ع���ن مجموع األم���وال التي تودع 
بأس���مائهم وال يتم س���حب أي مبلغ من املال إال بتوقيع عضوين من أصل ثالثة، وذلك بطلب من 

الهيئة اإلدارية.
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4- وتق���وم اللجن���ة بتق���دمي تقرير مال���ي عن إي���رادات ومصروفات وموج���ودات الصندوق كل 
ثالث���ة أش���هر، ويح���ق لكل عضو منتس���ب االط���الع عليه وتقدمي طل���ب خطي في ح���ال وجود أي 

اعتراض من جانبه.

اللجنة االجتماعية:
1- مهمته���ا التح���ري واالطالع والتع���رف على أوضاع العائالت املعيش���ية والصحية وتقدمي 

تقرير للهيئة اإلدارية مرفقًا برأي اللجنة حول أي وضع اجتماعي.
2- تق���وم اللجن���ة بإص���الح ذات البني ف���ي حال حصول أي خ���الف بني أبناء البل���د، وللهيئة 
اإلدارية الصالحية بتكليف أي ش���خص تراه مناس���بًا من خارج الهيئة اإلدارية للقيام بهذا العمل 

مع اللجنة االجتماعية.
3- تقوم بجميع األعمال االجتماعية التي تسند إليها.

اللجنة الثقافية:
تقوم بجميع املهام التي تسند إليها من قبل الهيئة اإلدارية، مثال:

1- إعداد كتيب عن تاريخ وتراث بلدة َشَعب.

2- إعداد كتاب عن أسماء جميع أهل البلد.
3- التعرف على الكفاءات العلمية ضمن أبناء أهل البلد واالستفادة من خبراتها.

4- العم���ل عل���ى التوعي���ة وب���ث روح احملبة واملعرفة ضم���ن أبناء أهل البل���د، وذلك من خالل 
إصدار منشورات خاصة بذلك.

العضوية:
الواجبات واحلقوق:

احلقوق:
يحق لكل منتسب اآلتي:

1- االستفادة من أموال الصندوق ضمن القوانني املنصوص عليها في النظام.
2- أن يناقش بحرية تامة ضمن األطر املنبثقة عن الرابطة.

3- أن َينتخب وُينتخب في الهيئات املنبثقة عن الرابطة.
4- أن يتوجه ضمن األطر بأي شكوى أو سؤال أو اقتراح ويتلقى جوابًا مقنعًا على ذلك.

5- أن تدافع عنه الرابطة في حال تعرضه ألي ضرر )اعتداء(.
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6- يحق لكل عضو ترك الرابطة ويعتبر تاركًا في حال امتناعه عن تس���ديد االش���تراك ملدة 
ثالثة أش���هر متتالية دون أي س���بب وجيه، وال يحق له في حال انس���حابه بأي الطرق أن يسترجع 

االشتراكات التي دفعت.

الواجبات:
1- أن يسدد االشتراكات املقررة.

2- أن يعمل على تدعيم متاسك الرابطة وأبناء البلد.
3- أن مي���ارس االنتق���اد والنق���د الذات���ي، ويكش���ف ع���ن أي عي���وب أو نواق���ص وأخط���اء تضّر 

بالرابطة وأبنائها.
4- أن يطبق وينفذ ما يصدر عن الرابطة بكل أمانة واس���تقامة، ويقوم بتنفيذ أي تكليفات 

حتدد له.
5- أن يحافظ على ممتلكات الرابطة ويكون أمينًا عليها وأن يساهم في تنمية املوارد املالية 

لها.

أهداف الرابطة:
تسعى الرابطة لتحقيق األهداف التالية:

1- العمل بكل جهد من أجل تعزيز أواصر القربى واحملبة واستعادة اللحمة بني جميع أبناء 
أهالي َشَعب ومزيد من التعارف والتعاون بينهم وخاصة جيل الشباب.

2- إنش���اء صندوق مالي يكون عماده وركيزته االش���تراكات الشهرية من األعضاء والتبرعات 
الطوعية بدون أي شروط.

3- تق���دمي املس���اعدات املالي���ة ألي عائلة من األعضاء تصاب بأزم���ة كبيرة وال طاقة لها على 
حتملها نظرًا حلالتها املادية السيئة... واملقصود باألزمة الكبيرة: )مصيبة نتيجة: املرض – الوفاة 
– حصول كوارث طبيعية – أو ال إرادية(، على أن يتم ذلك بعد مضي سنتني على إنشاء الصندوق، 

وضمن إمكانية الصندوق للمساعدة.
4- تقدمي املس���اعدة للمقعدي���ن واملقطوعني عن معيلهم والعج���زة والعاجزين عن حتصيل 

قوتهم الضروري.
5- ش���راء بع���ض احلاجي���ات الضروري���ة الس���تخدامها في املناس���بات العامة: ش���راء كراس���ي 

– طاوالت – لوازم الضيافة.
6- النظر من قبل الهيئة اإلدارية في طريقة وشكل تقدمي املساعدات للعائالت احملتاجة.

7- إمكانية البحث مستقباًل عن أي مشاريع إنتاجية قد تعود بالفائدة على الصندوق.
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وعلى األعضاء الكرام مراعاة التالي:
1- عل���ى أي منتس���ب إلى الرابطة أن ال يتكل كليًا عل���ى إمكانياتها، ويجب طرق كل األبواب 

لالستفادة منها أواًل، خاصة في حاالت املرض ومن ثم اللجوء إلى الصندوق.
2- عل���ى أي عض���و منتس���ب أن يض���ع جمي���ع إمكانيات���ه وعالقات���ه االجتماعي���ة ف���ي خدمة 

ومساعدة املصلحة العامة للرابطة.
3- في حال مت حّل الرابطة فإن كافة املمتلكات واألموال العائدة لها توزع على أكبر عدد من 
العائالت احملتاجة واأليتام الذين ال معيل لهم واألشخاص املقعدين واملصابني بأمراض خطيرة 

على أن تقرر النسبة من قبل الهيئة اإلدارية قبل حلها.

انتهى النظام الداخلي لرابطة عموم أهالي َشَعب.
    

*  *  *     

)1( مقابلة مع األستاذ علي اخلالد )أبو أنور( في منزله في صبرا مساء السبت 2005-3-19.
)2( منشور أصدرته »رابطة عموم أهالي َشَعب« بالعنوان نفسه.
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قائمة املصادر واملراجع
الكتب العربية:

- إبراهيم فريد الدّر: شفاعمرو- فسطاط صالح الدين،، مؤسسة األبحاث العربية، الطبعة 
األولى، بيروت 1988.

- إبراهي���م يحي���ى الش���هابي: لوبية – ش���وكة ف���ي خاصرة املش���روع الصهيوني، دار الش���جرة، 
دمشق، الطبعة الثانية 1998.

- أحمد خليفة )ترجمة(: حرب فلس���طني الرواية اإلس���رائيلية الرسمية، مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية، نيقوسيا، قبرص، 1984.

- إلياس خوري: رواية باب الشمس، دار اآلداب، الطبعتني األولى والثانية 1998.
- أنيس صايغ: بلدانية فلسطني احملتلة )1948-1967(، ضمن سلسلة كتب فلسطينية – 9، 

مركز األبحاث – منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت – لبنان، كانون الثاني )يناير( 1968.
- بي���ان نويه���ض: القي���ادات واملؤسس���ات السياس���ية ف���ي فلس���طني )1917-1948(، موسس���ة 

الدراسات الفلسطينية، الطبعة األولى، بيروت 1981.
- حس���ني عل���ي لوباني: الدامون - قرية فلس���طينية ف���ي البال، دار العرب���ي، الطبعة األولى، 

بيروت 1999.
- خير الدين الزركلي: األعالم، دار العلم للماليني، الطبعة العاشرة، بيروت، أيلول 1992.

- ديفيد بن غوريون: يوميات احلرب 1947 – 1949، مؤسس���ة الدراس���ات الفسطينية، حترير 
غيرش���ون ريفل���ني وإحلنان أورن، ترجمة س���مير جب���ور، ومراجعة صبري جريس، بي���روت، الطبعة 

األولى،  أيلول 1993.
- روز م���اري صاي���غ: الفالح���ون الفلس���طينيون م���ن االقتالع إل���ى الثورة، مؤسس���ة األبحاث 

العربية، بيروت، 1980، ترجمة خالد عايد.
- زهير غنامي: لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية، مؤسس���ة الدراس���ات الفلس���طينية، 

الطبعة األولى حزيران/يونيو 1999.
- س���لمان أبو س���تة: حق العودة مقدس وقانوني وممكن، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

الطبعة األولى 2001.
- س���ميح حم���ودة: عز الدين القس���ام - الوع���ي والثورة، دار الش���روق عمان، الطبع���ة الثانية 

.1986
- ش���كري عراف: القرية العربية الفلس���طينية - مبنى واس���تعماالت أراض، الطبعة الثانية 

1982، مطبعة أوفست حسن أبو دّلو، بيت صفافا 51 القدس.
- صبحي ياسني، الثورة العربية الكبرى في فلسطني )1936- 1939(، دمشق، )د.ت(.
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- عارف العارف، كتاب النكبة: نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود )1947-1952(، منشورات 
املكتبة العصرية، صيدا – بيروت، اجلزء الثاني، )د.ت(.

- غس���ان كنفاني: مجموعة القصص القصيرة )عالم ليس لنا(، مؤسس���ة األبحاث العربية، 
الطبعة الرابعة، بيروت، 1984.

- ف���الح خالد علي: احلرب العربية اإلس���رائيلية 1948-1949 وتأس���يس إس���رائيل، املؤسس���ة 
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وثائق
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الهادي في دير األسد.
- جنيب الطيار: مفكرة يومية خاصة سجل فيها أحداث العام 1948.

- منشور أصدرته »رابطة عموم أهالي َشَعب« بالعنوان نفسه.
- أوراق ووثائق من تراث الشاعر الفلسطيني يوسف حسون.

إنترنت
- رمي عبيدو، كيف يعيش فلس���طينيو اجلليل في َش���َعب ودير األس���د وترش���يحا، تقرير في 
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- موقع شبكة فلسطني للحوار على الرابط التالي:
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قائد حامية شعب »أبو إسعاف« إبراهيم الشيخ خليل.

مصطفى الطيار أمام منزله في شعب مع محمد ياسني فاعور 1945.
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جنيب الطيار يتوسط تالميذه في مدرسة الدامون سنة 1942.

ملحق ال�صور

اجللوس من اليمني في إحدى مقاهي عكا 1947 مصطفى الطيار  )أبو العبد(، كمال أحمد 
احلسني )أبو سمير(، أحمد احلسني )أبو أحمد(.



268

ملحق ال�صور�َشَعب وحاميتُها

وقوفًا: أبناء ياسني فاعور، فرج وفضل ومحمد
جلوسًا: محمد فرج فاعور، ياسني فاعور، إبراهيم ياسني فاعور، جمال وياسني فاعور.  

من اليمني وقوفًا:  أبناء ياسني فاعور، فرج وإبراهيم ومحمد. جلوسًا: أحمد ياسني فاعور.
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مصطفى الطيار مع مجموعته التي ضمت أربعة من العرب واثنني من اإلجنليز.

مصطفى الطيار في أثناء اخلدمة بني زميليه ويتني وبامتان في ناتانيا في 1944-5-26.
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بطاقة البوليس اخلاصة مبصطفى الطيار.

غالف دفتر جنيب الطيار لسنة 1948.
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من مفكرة جنيب الطيار )24-27 حزياران 1948( يوثق سقوط البروة.

من مفكرة جنيب الطيار )27-30 تشرين األول 1948( يوثق سقوط َشَعب.
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طريق النزوح - 1 
وهو االطريق الذي سلكته حامية البلد )راجع صفحة 211(.
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طريق النزوح - 2 
وهذا الطريق يلتقي بالطريق األول في قريتني فقط؛ البعنة وكسرة )راجع صفحة 211(.
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طريق النزوح -3
ولم يلتِق باخلطني السابقني إال في قرية البعنة، وأصعب مراحله طلعة اجلرف 

)راجع صفحة 212(.
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طريق النزوح -4: حيث ُألقي بعدد من املسنني في مرج ابن عامر ومات معظمهم غرقًا في 
وحول قرية »زبوبا« )راجع صفحة 212(.
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رسم تقريبي ملعالم َشَعب الرئيسية.
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للتفاصيل يرجى االطالع
على الصفحتني التاليتني
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راوية الكتاب سعاد صالح حسني )أم هاني(راوي الكتاب أحمد محمد علي )أبو هاني(

الشاهدة حنيفة صالح حسني )أم أكرم( الشاهدة سعاد أمني حميد )أم علي(
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الشاهد علي طه اخلالد )أبو أنور(الشاهدة نعمات ماهل اخلطيب )أم  شوقي(

سعيد صالح عبد الهادي األسدي )أبو 
صالح(

الشاعر يوسف حسون )أبو العالء(

ملحق ال�صور �َشَعب وحاميُتها
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ساحل عكا في صورة لبرنامج غوغل إيرث

منظر عام لقرية شعب - مجموعة إبراهيم درويش

ملحق ال�صور



284

الطريق من عكا الى َشَعب في صورة لبرنامج غوغل إيرث

قرية َشَعب في صورة لبرنامج غوغل إيرث

ملحق ال�صور �َشَعب وحاميُتها
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بالطة على باب مسجد َشَعب تدل على تاريخ بنائه 1162ه� في عهد ظاهر العمر 
 مجموعة إبراهيم درويش

مسجد شعب - روزنامة رابطة َشَعب
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من أراضي شعب - مجموعة علي عبد اللطيف

منظر عام لقرية شعب - من اإلنترنت

ملحق ال�صور �َشَعب وحاميُتها
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جبال شعب احمليطة - من اإلنترنت

بيت قدمي منفرد في القرية - من اإلنترنت 
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صورة عامة داخلية لشعب - من اإلنترنت

سهل الزيتون وقلعة الشيخ كما تبدو من فوق بيوت شعب - من اإلنترنت

ملحق ال�صور �َشَعب وحاميُتها
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مدخل شعب - من اإلنترنت

 زيتون من شعب - من اإلنترنت
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من محيط شعب - قلعة الشيخ )مجموعة يوسف محمد علي (

من آثار شعب - بير احلنانة )مجموعة يوسف محمد علي (

ملحق ال�صور �َشَعب وحاميُتها
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من أراضي شعب - زيرة عبيب )مجموعة يوسف محمد علي (

من أراضي شعب - مراح الغزالن )مجموعة يوسف محمد علي (
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من أراضي شعب - تلة يعنني )مجموعة يوسف محمد علي (

من أراضي شعب - اجللمة )مجموعة يوسف محمد علي (
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زيتون شعب وتبدو قلعة الشيخ في األعلى - من اإلنترنت

من أراضي شعب - من اإلنترنت

ملحق ال�صور



294

...ختامه مسك

رحم الله والدي الذي كان يقول لي: »أللْه ال يضّوْع َلْك تعْب، بجاْه مختار َشَعب..« يوم كنُت 
طالب���ًا ف���ي ص���ف )البكالوريا( ع���ام 1958م... فهل كان ملختار )َش���َعب( مكانة ما ف���ي الورع والتقى 
والكرامة، بحيث أصبح )املختار( مّمن يسُتنجد به في زمن الّضيق والشّدة، فيصبح مّمن يستجار 

به فُيجير، بعون الله؟!
وأنا هنا ُأجّير دعاء والدي، لصالح ابن بلدة )َش���َعب(، االبن الباّر األس���تاذ ياس���ر أحمد علي، 
فه���و أَْول���ى بكرامات أه���ل قريته، من منظ���ور: )إن األقربني أول���ى باملعروف..(.. فم���ا بالك إن كان 
األس���تاذ ياس���ر قد توّرط في احلديث عن عملية أش���قى من ش���اّقة. وهي مهّمة الكالم على تاريخ 
قريته سابقًا والحقًا، وسيرة بعض أبنائها التي ستسّبب له اإلحراج إن كان متجّردًا، نزيهًا صادقًا؛ 

وكذا احلال عند التعرض باحلديث ألصول العائالت واحلمايل..
ومن يدري فقد يس���تفيد األس���تاذ ياس���ر من دعاء والدي، في ظل وجود أكثر من مختار في 
قريت���ه )َش���َعب(، فإن ضّر أحدهما، نَف���ع اآلخر.. فيحصل في النهاية عل���ى عالقة متوازنة، تؤّهله 

للنجاح، ولو بدرجة )مقبول(.. على األقّل!
ولو قّدر لألديبة األميركية األصل، الدكتورة روش���يل آن ديفيس أن تّطلع على مس���وّدة كتاب 
)َش���َعب( العتي���د، ألب���دت إعجابها بالتأكيد، إن جله���ة منهج البحث، وإن جله���ة الصدق والتجّرد، 
اللتني توّسلهما ابن قرية )َشَعب(: ياسر علي، وهو الذي ولد في زمن الشتات عام 1969، فلم يقّدر 
ل���ه أن يكّح���ل عيني���ه بخضرة الروابي والهضاب، وبس���ندس الس���هول واحلقول، ولم يش���ّنف أذنيه 
بس���ماع أغاني األعراس، وأهازيج الفاّلحني، ولم يتمّتع بس���هرات القرية الصيفية، حيث تنش���ط 
العجائ���ز ف���ي س���رد احَلكايا واخلراريف، ولم يق���در أن يرى صبايا احلّي غادي���ات إلى )عني البلد( 
وه���ّن يحمل���ن اجلرار على رؤوس���هّن، أو أن يرى راعيًا يرمّن على ش���ّبيبته( أغان���ي امليجانا والعتابا 

والدلعونا واجلفرة.. 
الدكتورة )روش���يل( املدّرس���ة في جامعة )ستانفورد( سابقًا، وفي جامعة )جورج تاون( حاليًا، 
التي قالت لي: إّن كتاب )الدامون قرية فلسطينية في البال( هو من أفضل ثمانية وثالثني كتابًا، 
كتبت عن )قرى فلس���طني(.. وهي س���يكون لها رأي مماثل في كتاب )َش���َعب( لألس���تاذ ياسر أحمد 

علي، بالتأكيد..
األس���تاذ ياس���ر علي: عضو االحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني في لبنان، بذل 

جهدًا رائعًا، وقد اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن اخطأ فله أجر واحد.. وأراه مصيبًا..
                                                                                                حسني علي لوباني

)الداموني – اجلليلي(
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ياسر أحمد علي 
من مواليد 1969 مخيم تل الزعتر – لبنان.

حائز على إجازة في احملاسبة.
حائز على ليسانس في األدب عربي من جامعة بيروت العربية عام 1994.

أنهى دبلوم الدراسات العليا ويحضر رسالة ماجستير في الدراسات اإلسالمية.
كاتب صحفي وشاعر فلسطيني من الالجئني الفلسطينيني في لبنان.

عضو الهيئة اإلدارية في االحتاد العام للكتاب والصحفيني الفلسطينيني - فرع لبنان. 
صحف���ي متخص���ص في املج���ال الثقافي واإلعالم���ي، وقضايا الالجئني الفلس���طينيني في  

لبنان.
رئي���س حتري���ر مجل���ة »الب���راق« الش���هرية الت���ي تصدر ف���ي لبنان وتعن���ى بش���ؤون الالجئني 

الفلسطينيني في لبنان.
أشرف على الصفحة الثقافية في مجلة األمان اللبنانية األسبوعية )2002-1997(.

يكتب منذ سنة 2001 في مجلة فلسطني املسلمة وعدد من املجالت والصحف اللبنانية.
شارك في عدد من الندوات األدبية واألمسيات الشعرية والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية في 

لبنان والعالم العربي.


