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عائد اىل حدثا



حدثا، أحد املواقع األكرث سحرًا يف البالد. فضاء مفتوح يطّل عىل مناظر خالبة 
زراعية  أراض  رشًقا.  طربية  وبحرية  غرًبا  الطور  جبل  بني  الجهات.  كل  من 

شاسعة. سهول وتالل. عيون ووديان. 
السنني، حتى وصل  مئات  قرية حدثا عىل مدى  الرائع  الحّيز  احتضن هذا 
االحتالل اإلرسائييل فاقتلع القرية من حضنها الطبيعّي وطرد سكانها وهدم 
من  آخر  فصًال  ليكتب  عودتهم،  ومنع  أراضيهم  عىل  واستوىل  منازلهم  كل 

فصول النكبة التي صنعها االحتالل يف فلسطني. 
أهلها-  يسّميها  كام  الحدثة  أو   – حدثا  قصة  ليحيك  الكتيب  هذا  يأِت  مل 
وبحق  بها  باالعرتاف  لينادي  بل  فحسب،  الذاكرة  يف  حفظها  يف  وليساهم 

الجئيها يف العودة إليها وبنائها من جديد. 
يحمل الكتيب بني طّياته مواّد متنوعة – معلومات تاريخية، شهادات الجئني/

النكبة  قبل  من  بريطانية  وثائق  القرية،  موقع  تبنّي  خرائط  حدثا،  من  ات 
وصوًرا حديثة تعكس حالة املوقع يف هذه األيام.  

وطريقة  القرية  عن  متكاملة  حكاية  تؤلف  أن  مجتمعًة  املواد  لهذه  ميكن 
احتاللها ومحاولة إخفائها من الحّيز ومن الذاكرة ومن الوعي.    

موقع  يف  للجمهور  جولة  يشمل  واسع  نشاط  من  جزء  هو  الكتيب  هذا 
القرية التي محاها  ريها ونصب الفتات إلحياء وجود  القرية ولقاًء مع مهجَّ

اإلرسائيليون أيًضا من عىل خرائطهم.
(زوخروت)  ذاكرات  جمعية  بني  مشرتك  نشاط  هو  حدثا  يف  املرشوع  هذا 

وجمعية الدفاع عن حقوق املهجرين، ويعقد عشية ذكرى يوم األرض.  
تصدرها  التي  الكتيبات  سلسلة  يف   58 رقم  الكتيب  هو  حدثا״  ״ذاكرات 
زوخروت عن القرى والبلدات املنكوبة يف هذه البالد، وقد صدر قبله كتيبات 
عن املواقع التالية: الرويس، ميعار، بلد الشيخ، ياجور، البّصة، الطرية / حيفا، 
كفر  خبيزة،  الربوة،  عاقر،  طربية،  معلول،  عكا،   / املنشية  الخليل،  ـّيل  صم
سبت، القبو، عيلبون، إقرث، كفر بـِرِعم، املنشية – يافا، الغبـَيـَات، سبالن، 
مريية، سمسم، الراس األحمر، عني  العراقيب، كفر عنان، الدامون، مسكة، السُّ
ـّس، املالحة، العجمي  كارم، عجور، كويكات، أم برج، خربة اللوز، الشيخ مون
يف يافا، عمواس يالو وبيت نوبا، حطني، الكفرين، الشجرة، ترشيحا، برئ السبع، 
جليل، اللجون، سحامتا، الجوالن، اسدود واملجدل، خربة جلمة، الرملة، اللد، 

عكا، حيفا، عني املنيس، الحرم (سيدنا عيل)، عني غزال، لفتا ودير ياسني.

زوخروت (ذاكرات)
آذار 2014
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قرية فلسطينّية احتلتها القوات الصهيونية عام 1984. حدثا هي كلمة 
ال  مع  اسمها  القرية  أهل  ويلفظ  حديثة،  أو  حديث  مبعنى  رسيانية 
غرب  جنوب  كلم   12 بعد  عىل  تقع  حدثا  كانت  «الحدثة».  التعريف 
ترتفع  الرشق.  جهة  من  الطور  جبل  عن  كلم   10 قرابة  وتبعد  طربية، 
200 مرت عن سطح البحر ومساحتها 38 دومنًا. لها أرض مساحتها 10340 
دومنًا، وتحيط بها قرية معذر من الشامل وهي أقرب القرى إليها، وقريتا 
عومل وسريين من الجنوب، وقرية الطرية من الجنوب الغريب. كانت، قبل 
النكبة، طريق فرعية تصل حدثا بقرية كفر كام، التي تقع عىل طريق 
عاّم يؤدي إىل سمخ يف الطرف الجنويب لبحرية طربية. أما املستعمرات 
اليهودية التي أقيمت يف املنطقة قبل النكبة وكانت مجاورة لقرية حدثا 
فهي مستعمرة يبنيئل (مّية) التي أسست عام 1901 شامل - رشق القرية 
وكانت طريق فرعية تصل من حدثا إىل طربية متّر عرب يبنيئل، وأقيم عام 
1938 موشاب سارونة (صارونة) من جهة الشامل. وليس بعيًدا كانت 
مستعمرة كفار كيش التي أقيمت عام 1946 من جهة الجنوب - الرشقي 

وكفار تابور (مسحة) التي أنشئت عام 1901 غريّب حدثا. 
والغرب من  الرشق  إىل  تقع  املبنية بني واديني صغريين،  القرية،  كانت 
أنهر  عدة  ُتغّذيه  حوض  بها  يحّف  وكان  االنحدار،  خفيف  صخري  تل 
صغرية، أهّمها وادي تفاحة ووادي الحوارية، تحمل إليه مياه األمطار من 
املرتفعات املجاورة فتختلط لتصب يف وادي البرية، الذي يخرتق منطقة 
بيسان ويصب يف نهر األردن. وكانت للقرية عدة عيون ماء مثل عني أبو 
الرجون الواقعة إىل الغرب من القرية وعني الحوارية إىل جنوبها وعني أبو 

البيجان إىل رشقها وعني الحجل إىل شاملها وعني البلد يف مركزها.
يف سنة 1596 كانت حدثا قرية يف ناحية طربية (لواء صفد) وعدد سكانها 
121 نسمة وكانت تؤدي الرضائب عىل عدد من الغالل كالقمح والشعري 
باإلضافة إىل عنارص أخرى من اإلنتاج واملستغالت كاملاعز وخاليا النحل. 
يف أواخر القرن التاسع عرش كانت حدثا قرية مبينة بالحجارة عىل قمة 
تل، وكان سكانها املائة والخمسون يزرعون العنب والتني والزيتون، ويف 
عهد االنتداب الربيطاين كانت القرية عىل شكل مثلث، تنترش منازلها يف 
الغريب يف موازاة الطريق املؤّدية إىل كفر كام. أنشئت  االتجاه الشاميل 
فيها مدرسة ابتدائية سنة 1897 يف أثناء العهد العثامين، إّال أنها أغلقت 
أبوابها أيام االنتداب الربيطاين. أما الزراعة فكانت تعتمد عىل الزيتون 
الزيتون يف معظمها مغروسة يف  أشجار  والحبوب. وكانت  والخرضوات 
الخرضوات  كانت  حني  يف  رشقّيها  و  القرية  شامّيل  الواقعة  املرتفعات 
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وغربّيها  القرية  رشقي  الواقعة  األرايض  يف  تزرع 
وجنوبّيها. يف 1945/1944، كان ما مجموعه 8379 
أو  مرويٍّا  دومنًا   199 و  للحبوب،  مخّصًصا  دومنًا 
مستخدًما للبساتني، و 226 دومنًا مزروًعا زيتوًنا. 
وكانت حدثا تحتل موقعا أثرّياً يحتوي عىل أبنية 
بقايا  الحجارة املعقودة فوق نبع، فضًال عن  من 
معرصة، ويرّجح أّن القرية بنيت عىل موقع قرية 

عني حّدة الكنعانية.
يف سنة 1596 كان عدد سكان حدثا 121 نسمة، 
ويف عام 1922 سكنها 333 شخًصا، ويف عام 1931 
بلغوا 368 شخًصا: 188 ذكورًا و 180 من اإلناث، 
عدد  بلغ   1945 عام  ويف  منزًال.   75 يف  سكنوا 
سكانها 520 نسمة، ويقدر عددهم عام 1948 بـ 

603 أشخاص، لهم حوايل 120 منزًال.

احتالل حدثا
اإلرسائيلية  الروايات  يف  التناقض  من  يشء  مثة 
من  فهي  القرية.  هذه  عىل  باالستيالء  املتعلقة 
بيسان)  قضاء  (يف  سريين  منها  قرى  أربع  جملة 
يزعم  طربية)  قضاء  يف  (وكلتاهام  ومعذر  وعومل 
يف  أخليت  أنها  اإلرسائيلية  لالستخبارات  تقرير 
العليا.  العربية  الهيئة  من  بأمر   1948 نيسان   6
األربع  القرى  إن  يقول  الهجناه)  (تاريخ  أن  غري 
املذكورة سقطت بعد أكرث من شهر، يوم 12 أيار، 
يف قبضة وحدات من لواء جوالين، مضيًفا أن هذه 
القرى «هجرها سكانها خوًفا من اليهود». ويدل 
هذا ضمًنا عىل أن نزوح السكان نجم عن عملية 
عسكرية، ومتيض هذه الرواية إىل القول إنه بعد 
العرب».  من  األسفل  الجليل  «خال  الهجوم  هذا 
العائالت  غالبية  أن  حدثا  من  مهّجرون  وذكر 
وأيار  نيسان  القرية خالل شهري  من  نزحت  قد 
أن  وذكروا  متوقع.  هجوم  من  الخوف  بسبب 
أيار،  شهر  يف  القرية  إىل  وصلت  قوات صهيونية 

يف  كانوا  ممن  رجًال  عرشين  حوايل  واعتقلت 
القرية وساقتهم إىل معتقالت يف طربية ومن ثّم 
إىل رصفند حيفا، وطردت النساء وهددت بالقتل 

كل من يبقى بحدثا أو يعود إليها. 

القرية اليوم
يف  اليوم  تقع  بها  املحيطة  واملنطقة  حدثا  موقع 
منطقة نفوذ «املجلس اإلقليمي للجليل األسفل» 
بقي  ما  كل  هي  الحجرية  األنقاض  اإلرسائييل. 
ليدّل عىل موقع القرية عىل قمة التّل، ويف طرفه 
والحواكري  القرية  موقع  نخيل.  شجرتا  الجنويب 
املتاخمة له حيث تنبت فيها أشجار التوت والتني 
منطقة  كلها  واملقربة،  البلد  وعني  الصبار،  ونبات 
األرايض  أما  للبقر.  مرعى  وتستعمل  مسّيجة 
سكان  فيستعملها  املحيطة  واملراعي  الزراعية 
كيش  وكفار  سارونة  اإلرسائيلية  املستعمرات 

للزراعة. 
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- Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 2000

- Walid Khalidi, All that Remains, 1990

http://www.palestineremembered.com/Tiberias/

Hadatha/ar/index.html

www.zochrot.org
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حدثا ، أذار ٢٠١٤ - يف أقىص الصورة ركام البيوت املهدمة، ويف أسفل الصورة مقربة القرية 
2014



الهيجا  أبو  عائلة  تاريخ  هو  كام  1191م،  عام  إىل  حدثا  تاريخ  يعود 
الدين  صالح  جيش  قادة  أحد  إىل  نسبها  يف  تعود  فهي  فلسطني،  يف 
الهيجاء (والهيجاء معناها  البخاري املعروف بأيب  الدين  األيويب حسام 
يف  فرقة  قائد  الهيجا  أبو  كان  وقوته).  لشجاعته  كذلك  ولقب  الحرب 
حطني.  معركة  منها  عدة،  معارك  معها  وخاض  الدين  صالح  جيش 
استشهد حسام الدين أبو الهيجاء عام 1191م يف معركة قرب كوكب 
يف الجليل، ودفن فيها، وقد سميت الحًقا كوكب أبو الهيجا نسبة إىل 
القرب  فوق  وبني  هناك  موجوداً  الهيجا  أيب  قرب  زال  وما  القائد.  ذلك 
وصلوات.  دينية  طقوس  عنده  تقام  مزار،  إىل  تحّول  مقّبب   مبنى 
إكرامية  الهيجا  أبو  عائلة  إىل  األيويب  الدين  السلطان صالح  تكرّم  وقد 
تقديرًا لقائدها، عدًدا من قرى فلسطني مثل عني حوض، الرويس، حدثا، 

كوكب أبو الهيجاء وسريين.
كانت أرض الرويس منذ ذلك الحني مزرعة تابعة لكل عائلة أبو الهيجاء 
املواسم  يف  حدثا  أهل  يأيت  مشاع  أرض  فكانت  حدثا،  أهل  وخاصة 
فيجمعون  املوسم،  انتهاء  حتى  (يعزبون)  فيها  ويقيمون  يفلحونها، 
املحصول ويعودون إىل حدثا. يف أواخر القرن الثامن عرش وبداية القرن 
التاسع عرش قرر بعض األشخاص من عائلة أبو الهيجا، من حدثا ومن 
النواة  حينها  فأسسوا  دائم،  بشكل  األرض  تلك  يف  يسكنوا  أن  كوكب، 

األوىل لقرية الرويس. 

مقام أبو الهيجا يف قرية كوكب
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مقربة حدثا أصبحت مرعى لألبقار - أذار ٢٠١٤
2014



״ .... ُعْمر الحدثة حوايل 700 - 800  سنة. حسام الدين 
جّدنا  هو  الدين  لصالح  مساعد  كان  الذي  الهيجا  أبو 
قرى  الهيجا  ألبو  أعطى  الدين  صالح  إن  يقال  األكرب. 
أنا  وعني حوض.  والحدثة  والرويس  الهيجا  أبو  كوكب 
ولدت بالحدثة. كان عندي أربع أخوة وثالث أخوات: 
عبد الرحمن، نرصة، محمد، كاملة، آمنة، عادل ومروان. 
كان بالحدثة مدرسة وجامع وكّل سكانها من عائلة أبو 

الهيجا ولها فروع.
البيوت كانت  البناء كان من طني ما عدا بعض  أغلب 
من حجر ومن اسمنت. بيتنا كان من اسمنت ومقصور 
وفيه ديوان ولكن السقف من طني. بيتنا كان مفتوح 
املنطقة. جّدي  للضيوف وكان مقر لكل من ميّر بهذه 
البلد  غريّب  أرض  قطعة  يف  يدفنوه  أن  وّىص  مات  ملا 
أن  طلب  وابنه  هناك.  دفنوه  وفعال  دريس  أم  اسمها 
ُتبنى غرفة عند القرب وُتجّهز بالحصري واإلضاءة واألكل 
كل يوم، وذلك لتكون مأوى للعابرين باملنطقة. لليوم 
البلد ما  بيتنا لوحده. ومقربة  قرب سيدي موجود غريب 
زالت موجودة ولكن مبكان ثاين. ألهل البلد كان حوايل 

15 ألف دونم.
سهرات  تصري  كانت  بالبيادر  بيدر.  عندها  حارة  كّل 
زيد  أبو  قصص  عىل  كانت  السهرات  أغلب  بالصيف، 
كان  إنه  بالبلد  عادة  وكانت  شداد.  بن  وعنرتة  الهاليل 
فيها راعي للعّجال، يعني البقر، يطلع للمرعى بساعات 
املغرب ويبيت مع البقر يف الرب لثاين يوم مساًء. كانت 
ومتر  مالبس  من  طربية،  من  حاجّياتها  تشرتي  الناس 

وراحة. بالبلد كانت بس دكاكني صغرية.
هي  النكبة  قبل  باملنطقة  كانت  التي  اليهودية  القرى 
يبنيئل اليل اسمها أيًضا مّية وهي أقرب يش علينا، وكان 
كفار كيش وكفار تبور اليل اسمها كان مسحة، وسارونة 
عىل أرض صارونة، والقرى الفلسطينية حول بلدنا هي 
التي  الهوا  وكوكب  سبت  وكفر  وسريين  ومعذر  عومل 
واملنشية.  والعبيدية  األيويب  الدين  صالح  مركز  كانت 
أصلهم  الهيجا  أبو  عائلة  من  ناس  تضم  كانت  سريين 

:
2/6/1939 :

 :

18/3/2014 :

:



املناتحة  وعائلة  الناممسة  وعائلة  الحدثة،  من 
والزعبية. وكان فيها عائالت مسيحية.

الحمري  عىل  يروحوا  كانوا  لطربية  الحدثة  من 
ييجي من  باص  الرئييس  بالشارع  كان  والخيل. 
ويكّمل  يينيئل،  يعني  مّية،  وينزل عىل  العفولة 
عىل طربية، فكانت ناس متيش من بلدنا ملوقف 
مّية وهناك تركب بالباص. ربع ساعة ميش بني 

الحدثة ومّية. 

التعليم 
قرية  يف  ابتدائية  مدرسة  يف  الوالد  سجلني 
سريين  يفصل  ما  الحدثة،  من  القريبة  سريين 
من  واحدة  وهي  عومل،  قرية  هي  الحدثة  عن 
عبد  مع  جاؤوا  املغاربة،  يسكنها  التي  القرى 
القادر الجزائري يف منتصف القرن التاسع عرش، 
مغاربة  قرى  هناك  األرض.  هذه  يف  فسكنوا 
معذر  قرى  مثل  عومل  لقرية  باإلضافة  أخرى 
وكفر سبت وغريها. كل يوم صباًحا كانوا أخوايت 
طالب  كان  سريين.  إىل  يوصلوين  عّمي  وبنات 
أبو  مصطفى  اسمه  يرحمه،  الّله  معي،  آخر 
الهيجا، نزح لألردن وتويف قبل حوايل سنتني، كّنا 
إحنا الطالب االثنني الوحيدين من الحدثة نتعلم 
العثامنيني  زمن  الحدثة من  يف سريين. مدرسة 
كانت عبارة عن غرف متفرقة إما يف الجامع أو 
غرف مستأجرة يف أماكن مختلفة من القرية ومل 
يكن مبنى خاص باملدرسة، ولكن رسميٍّا كانت 
مدرسة، سّكروها االنجليز. كان فيها صف أول 
تعلمت سنة يف سريين خالل  أنا  وثالث.  وثاين 

1947، يعني وعمري حوايل 8 سنني.

اإلنجليز
سنة 1947، حصلت حادثة مشهورة بني الرشطة 
الربيطانية وأهل الحدثة عندما قررت الحكومة 

الربيطانية توطني قبيلة السمري يف منطقة جبليط 
التابعة ألهل الحدثة بعد ما رحلوهم من مكان 
آخر. فيها حوايل 4-5 آالف دونم. قرروا مينحوهم 
هذه األرض كمراعي لحالل وموايش قبيلة السمري. 
سمعنا الخرب – كنت يف سريين يومها – إنه هناك 
اإلنجليزي.  والبوليس  الحدثة  أهل  بني  معركة 
وختيارية  عجايز  من  شاركوا،  األهايل  جميع 
وشباب وأوالد، وكان صدام عنيف، جابوا سيارات 
عسكرية وما إىل ذلك، ولكن بالنهاية أهل الحدثة 
السمري  وقبيلة  اإلنجليزي  البوليس  بطرد  نجحوا 
منطقة  إىل  أبعدوهم  الحدثة.  أرايض  خارج  إىل 
 .48 بني سريين وعومل، وسكنوا هناك حتى سنة 
السمريية ما زال لهم أقارب موجودين يف البعينة 
ببداية  الحادث  هذا  كان  اليوم.  حتى  النجيدات 
قرروه  ما  قرروا  إذا  انه  ظّنوا  اإلنجليز   .47 عام 
نتقبل  أننا  ظّنوا  الحدثة،  أهل  يسألوا  ما  بدون 
ا  األمر ببساطة. هذه كانت أرض مرعى مهمة جدٍّ

ألهل الحدثة. 

اليهود
أذكر أيًضا إنه كانت عالقة مميزة بيننا وبني اليهود 
يف يبنيئل أو مّية. كانت عالقات تجارية، رشاء وبيع. 
وكانت بيننا زيارات، وكانت ألفة محرتمة بني أهل 
كّنا  يهودي  أذكر  كولد  أنا  يبنئيل.  وأهل  الحدثة 
نسّميه بلكويش، اسمه هو بوركوفيتس، كان هو 
مختار يبنيئل وكان عنده محل للبيع. أهل الحدثة 
مع  صداقة  له  كانت  عنده.  من  يشرتوا  كانوا 
الهيجا،  أبو  اللطيف  عبد  محمود  الحدثة  مختار 
العالقة  كثرية.  وبيوت  بيتنا  مع  له عالقة  وكانت 
كانت جيدة بسبب الجوار، وكذلك يبنيئل كانت 
املمر الذي مشيناه يف طريقنا سريًا عىل األقدام إىل 
طربية. حتى اليوم العالقة مع الكبار من يبنيئل ما 
زالت جّيدة. كانت لنا زيارات بعد الـ 48 ولقاءات 
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يف يبنيئل مع األشخاص الكبار بالسن الذين عرفوا 
الحدثة قبل التهجري. أنا كنت أروح إىل طربية مع 
أهيل. وألين كنت صغري كانوا يرّكبوين عىل الفرس 
وهم ميشوا ميش. بيننا وبني يهود مّية (يبنيئل) مل 
يحصل توتر حتى عام 48. هم ما كانوا السبب يف 
تهجرينا. بالعكس كانوا يقولوا لنا ابقوا بالحدثة. 
هجموا  وإن  بنحميكم  إحنا  اليهود  هجموا  إن 

العرب انتو احمونا. 

النكبة
كانت  العرب  السكان  نفسية  عىل  أّثر  ما  لكن 
بالحدثة.  وإحنا  عنها  ياسني. سمعنا  دير  مذبحة 
العائالت،  العرض هي قضّية مقّدسة عند  قضّية 
عرض  عىل  يعتدوا  راح  اليهود  إّنه  خوف  فكان 
النساء  بنقل  الحدثة  أهل  قام  ولذلك  النساء، 
األردن،  إىل  جزء  أمًنا.  أكرث  مكان  إىل  واألطفال 
لفرتة  جاؤوا  وجزء  الهيجا،  أبو  كوكب  إىل  وجزء 
إىل  رجعوا  وبعدها  وطرعان  كّنا  كفر  إىل  قصرية 
الحدثة. هذا قبل احتاللها. أعتقد هذا كان خالل 
شهر خمسة. إحنا جينا عىل كوكب ألنهم أخوالنا، 
هناك قرابة بيننا وبينهم. لكن الرجال كلهم ظّلوا 
بالحدثة وحصدوا الزرع واشتغلوا باألرض وناموا 
الفرتة أجا جيش إرسائيل وطّوق  بالبيوت. بهذه 
البلد، اعتقلوا حوايل 15 - 20 شخص، والدي رحمه 
الله أنذروه وهددوه بالقتل إن مل يرتك فورًا فركب 
الفرس وجاء إلينا يف كوكب. باقي الشباب، حوايل 
20، اعتقلوهم، منهم اخوي محمد وأبناء عمي. 
البيادر  زالت  وما  األهايل،  وطرد  االعتقال  وبعد 
عامرة والقمح موجود، بدأوا بنسف الحدثة، وأّول 
ما نسفوه كان جامع الحدثة. ونسفوا كامن بيوت 
بعد أيام من احتاللها. قسم من أهل الحدثة راح 
منهم  ظنٍّا  الساحقة،  األغلبّية  وهم  األردن،  عىل 
إّنه بعد هدوء األوضاع سيعودون. الحدثة كانت 

يف فم كامشة بني جنود إرسائيل وحدود األردن، 
فالناس خافت أن تكون هذه منطقة ساخنة بني 

الطرفني. خافوا عىل أرواحهم. 
الصغار  نحن  فيه،  رّحلونا  الذي  اليوم  أذكر  أنا 
والنساء، رّكبونا بسيارة شحن، مستأجرة، ال أعرف 
من أين، وأنا قاعد عند باب الشاحنة من الخلف، 
أركب  مرة  أّول  كانت هذه  كنت مبسوط، ألنها 
فيها سيارة. جينا عىل طريق لوبية، كان الشارع 
نقاش  صار  بحجارة،  سكروه  لوبية  أهل  مسّكر، 
محتدم بني رجال الحدثة ورجال لوبية. أهل لوبية 
منا  وطلبوا  منعنا  وحاولوا  انهزمتوا؟  ليه  سألونا 
نرجع. بالنهاية تفاهموا إّنه رجالنا رايحني يوصلوا 
األوالد والنساء وبعدها يرجعوا إىل الحدثة. لذلك 

فتحوا الطريق وسمحوا لنا نكّمل إىل كوكب. 
البلد واعتقال الشباب، صارت نفسية  بعد هدم 
أهل  بني قسم من  كان صدام  سّيئة.  البلد  أهل 
كوكب وبني جيش اإلنقاذ. جيش اإلنقاذ كان بّده 
يفرض رأيه، وصار اشتباك مسلح بينهم، ولكن مل 
أفرد  طرد  الحادثة  هذه  بعد  وتّم  أحد،  يصب 
قليل.  كان  وعددهم  كوكب،  من  اإلنقاذ  جيش 
بسبب  تسقط،  عربية  بلد  آخر  كانت  كوكب 
والغابات  إليها  الطرق  وصعوبة  الجبيل  موقعها 
التي تغطيها. فجاء احتاللها بعد حوايل 3 شهور 

من احتالل املنطقة. 
كّنا  الذرة،  قطف  مبوسم  إنه  أيًضا  أذكره  ما 
بكوكب، رحت مع أخوي إىل سهل البّطوف حتى 
نقطف ذرة. أخوي عبد الرحمن، الله يرحمه. قال 
يل أقعد، ألين صغري، وأنا بقطف. كّنا نقطف الذرة 
حتى نطحنها ونخبزها. فجأة، حوايل الساعة 11 
بالليل بدأ قصف وإطالق نار عىل كفر مندا. مش 
بعيد عن السهل اليل احنا فيه، فقال أخوي الزم 
الليل،  نص  الوقت  وكان  فوًرا،  كوكب  إىل  نروح 
أرض  طالعني  واحنا  ومىش،  كتفه  عىل  حملنى 
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الديدبة كان الرصاص ييجي بني إجرينا. كان لون 
الرصاص أصفر ويلمع بالعتمة، سألت أخوي شو 
هذا اليل بيلمع؟ فكان يقول – حتى ما يخّوفني 
- هذي دودة الصيف. ودودة الصيف فعال لونها 
إنه  يل  قال  وبعدها  كوكب.  وصلنا  حتى  أصفر. 
هذا كان رصاص. هذا كان بشهر 7 [متوز] تقريًبا. 
يف هذه األثناء، الحدثة كانت صارت محتّلة. كّنا 
يكون  راح  شو  عارفني  كّنا  ما  ولكن  كوكب،  يف 
أو  الحدثة  إىل  كّنا يف حرية، هل سرنجع  مصرينا. 

نبقى يف كوكب؟ ما كان األمر واضح.

احتالل حدثا
كأنه  الحدثة.  الحتالل  مبارش  سبب  كان  ما 
البلد  احتالل  يوم  معارك.  كانت  ما  مدّبر.  شئ 
كان عنده مشكلة  اسمه عبد ساره،  واحد  قتلوا 
سمعش  ما  لكنه  الجيش  عليه  نادى  بالسمع، 
مريضة  وواحدة  وقتلوه.  النار  عليه  فأطلقوا 
عقليٍّا انقتلت بنفس اليوم. ما كانت معارك. أجو 
اليهود وطردوا كل من كان بعده بالبلد. يبدو أنه 
مخطط لتنظيف القرى. كل القرى طردت ما عدا 
قرية الرسكس كفر كام. كفر سبت وعومل ومعذر 
وسريين كلها هّجروها. غالبية أهل الحدثة نزحوا 
إىل األردن. ميكن نسبة الذين بقوا من الحدثة يف 
البالد ال يتجاوز %20. لكن اليوم، هناك تواصل 
بيننا وبني أقربائنا باألردن ونتلقى منهم دعوات 

ألعراس ونتبادل زيارات.  
إىل  أخذوهم  يومها.  رجل   20 حوايل  اعتقلوا 
معتقل طربية وبعدها إىل معسكر رصفند قرب 
ونص،  سنة  سنة  حوايل  معتقلني  وظّلوا  عتليت، 
وسّلموهم بعد ترسيحهم هويات حمرا، ما معناه 
إىل  طردهم  وسيتم  مؤقت  بالبالد  وجودهم  أن 
طّيب  املحامي  مبساعدة  الشباب  فقام  األردن. 
كر حّنا نقارة من حيفا بتقديم طلب والنضال  الذِّ

هوّية  بطاقات  عىل  حصلوا  حتى  املحاكم  أمام 
عىل  يقرتحوا  كانوا  بالبالد.  بقوا  وهكذا  زرقا. 
املعتقلني وهم بالسجن أن يرحلوا لألردن، قسم 

كان يوافق وقسم أل. 

اللجوء
قبل احتالل كوكب إحنا انتقلنا إىل سخنني لعدة 
أيام، وبعدها رحنا إىل وادي سالمة، وهناك ظلينا 
أسبوعني ثالثة، يبدو إّنه أبوي كان مخطط نطلع 
وسكّنا  نحف  وصلنا  ثم  األردن،  أو  لبنان  إىل 
أن  لدرجة  بعد،  محتلة  غري  وهي  أشهر   3 فيها 
أهيل فّكروا يسجلوين مبدرسة نحف، لكن وصل 
الجيش اإلرسائييل وطوق نحف وجمع كل رجال 
وأخويت  أبوي  كان  بينهم  ومن  بالساحة،  البلد 
وأوالد عمي. أنا كنت ولد صغري فبقيت مع أمي 
من  الرجال  كل  جمعوا  بالبيت.  البنات  وأخوايت 
عمر 16-17 سنة فام فوق. اختاروا أخوي املرحوم 
راسه  بالعصا عىل  الرحمن وصاروا يرضبوه  عبد 
جندي  طلع  بعدها  سبب.  بدون  وجهه  وعىل 
الناس  كّل  وهّجج  قذيفة  وأطلق  الدبابة  عىل 
املوجودين، انقتلوا اثنني من نحف وبعض الناس 
الخوف.  من  تركض  صارت  الناس  وباقي  أصيبوا 
أبوي كان طلب مّنا اّنه بحالة مثل هذه نروح إىل 
ساجور ونسكن عند صديق من أصدقائه هناك، 
بينام أبوي وأخويت بيبقوا بالَربّ. فعًال رحنا وتضّيفنا 
احرتمونا  جدعون،  عائلة  من  أبوي  أصدقاء  عند 
وكرّمونا ملدة أسبوعني تقريًبا، وكانت معنا عائلة 

من أهل الدامون. 
كل شخص  إنه  بالبلد  يصيح  منادي  جاء  بعدها 
يروح  ممكن  لبنان  أو  األردن  إىل  يروح  بيحّب 
ولكن بدون ما يأخذ معه أّي يشء. املنادي كان من 
ساجور ولكن طبًعا أخذ تعليامت من الجيش إّنه 
إنهم نقلوا أخوي  يقول هيك. وصلتنا معلومات 



بعد ما تصاوب  بنحف، نقلوه عند عرب الكاّمنة، 
يعالجوا جروحه  وكانوا  أوالد عمتي،  كانوا  هناك 
بالسمنة. وبعد ما تحسنت حالته بعث لنا مرسال 
إنه تعالوا عىل سخنني ومنها إىل طمرة. ألن طمرة 
صارت محتلة ولكنها مكان آمن. كّنا أوالد ونسوان 
وما معنا رجل كبري. فكان من املفروض إنه أخوي 
بالليل  ويوخذنا  مبنطقة  يالقينا  الرحمن  عبد 
أجا  بالليل،  مثانية  الساعة  وصلنا سخنني  لطمرة. 
اخوي عبد الرحمن لسخنني وقال تعالوا نستغل 
خالنا  عند  جينا  بطمرة  طمرة.  إىل  ونكّمل  الليل 
واستقبلنا وسكّنا عنده وحصلنا عىل هويات مع 
أهل طمرة. وأبوي الذي حاليٍّا كان بالجبال انضّم 
هو اآلخر إلينا. ومن ذلك اليوم ما زلنا يف طمرة. 

طلعوا  طمرة  أهل  للرتحيل،  معدة  كانت  طمرة 
ومنهم  طمرة  عقالء  ولكن  صنيبعة،  منطقة  إىل 
أحمد حميد ذياب أبو عفو، كان شخص متعّلم، 
مدرسة  من  يهود  طالب  مع  عالقة  له  وكانت 
كدوري، هناك هو تعلم، ولذلك أخذ عىل عاتقه 
اليهود  طرف  من  يكون  ما  رشط  البلد  تسليم 
الرئييس  السبب  وهو  البلد.  بأهل  مساس  أّي 
لبقاء أهل طمرة، وهو ساهم أيًضا يف بقاء أهل 
سخنني. وبقاء طمرة ساعد عىل بقاء عّرابة ودير 
قرى، من  استقبلت الجئني من عدة  حّنا. طمرة 
طمرة  أهل  وميعار.  والحدثة  والدامون  الرويس 
قاسمونا لقمة العيش واملسكن ورشبة املاء. كأننا 

كّنا أهل. ولذلك ما زلنا أهل.
سكّنا يف دار الخال عبد الحليم مطلق ذياب حوايل 
سنة ونصف، بعدها سكّنا عند بيت العم محمد 
عواد أبو طعمة. روابط املحبة والصداقة ما زالت 
أنا دخلت مدرسة طمرة  اليوم.  بيننا حتى  قامئة 
وكانت  صفي،  أوالد  مع  تأقلمت  األول،  بالصف 
وبالبيادر  بالحارة  سوا  نلعب  زكّنا  زيارات،  بيننا 
وكنت  والغميضة.  حرامّية   – عسكر  لعبة  مثل 

عندما  [الفالحني  البيادر  عىل  الدّراسني  مساعد 
ساحة  يف  القمح  سنابل  يكّرسون  أي  يدرسون 
البيدر بواسطة لوح ضاغط الستخراج حّب القمح 
وفصله عن القّش، كان اللوح ُيجّر بشكل دائري 

عىل كوم السنابل بواسطة حيوانات].
بعد  تعليمي  أكمل  مل  االقتصادي،  الوضع  نتيجة 
الصف الثامن، وكنت مضطرًا للعمل مثل أخويت 
بيض  أشرتي  كنت  بالبداية  والدي.  ملساعدة 
الدجاج من القرى العربية وأبيعها باملستعمرات 
كريوت.  منطقة  خاصة  حيفا،  قرب  اليهودية 
انضّميت  والدي هنا يف طمرة سنة 1959.  توىف 
حوايل  عمري  كان  عندما  الشيوعية،  للشبييبة 
16-17 سنة. رغم الحكم العسكري والصعوبات 
االقتصادية وقلة التصاريح للتنقل، إال أّنني رأيت 
مبدئية  مواقف  صاحب  الشيوعي  الحزب  يف 
الالجئني  عودة  إىل  ويدعو  العرب  عن  ويدافع 
وعرفت  املبادئ  من  الكثري  تعّلمت  قراهم.  إىل 
أنيس  مثل  الحزب  يف  رفاق  طريق  عن  الصمود 
أبو رومي وعيل عمر زيداين وإبراهيم فحاموي 
وغريهم. وهكذا تعّلمت وتثّقفت ذاتيٍّا. يف سنة 
بلدية  لرئاسة  مرة  ألول  نفيس  رشحت   1998
طمرة ولكن مل يحالفني الحّظ. وُعدت ورشحت 
انتخابات 2003  الحّظ يف  ثانية، فحالفني  نفيس 
بلدية  رئيس  وكنت   2008 انتخابات  يف  وأيًضا 
طمرة من 2003 حتى 2013. بعد إمتام دورتني يف 
رئاسة البلدية بفضل الدعم الذي حظيت به من 
نفيس  ترشيح  عدم  مختارًا  قررت  مدينتي،  أهل 
مرّة أخرى، ولكني ما زلت شخًصا فاعًال يف خدمة 

مجتمعي.

العودة 
بسبب  صعب  طمرة  من  والخروج  التنقل  كان 
الحكم العسكري. كان حكم عسكري علينا. بّس 
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يوم  مناسبة  ويف  التهجري  من  سنة  عرشين  بعد 
استقالل إرسائيل قررنا نروح عىل الحدثة. عرشين 
الناس  حالة  كبري.  وفد  رحنا  التهجري.  بعد  سنة 
النحيب  مأساوّية.  كانت  يومها  البلد  زارت  التي 
والبكاء اليل صدر من كل الناس كان ال يصّدق. 
أول زيارة. الناس كأنه كان فيها يشء وانفجر. بعد 
هذه الزيارة صار األمر طبيعي ورصنا نزور البلد 
مرتني ثالث بالسنة. ملا وصلنا البلد كانت البيوت 
كلها مهّدمة، لكن األرض حولها كانت عىل حالها، 
تقاسيم األرض ما تغرّيت، واملَّي جارية، وما زالت 
وحجارتها  باملتفجرات  هّدمت  البيوت  جارية. 
مع  صفقات  رافضني  البلد  أهل  زال  ما  ُرسقت. 
الدولة لبيع أو تبديل أرضهم. ما عدا ميكن ميكن 
أرضنا  األرض  دونم.  ألف   15 من  دونم   300
ومتمسكني فيها. أبوي كان له 500 دونم وعّمي 
باألرض.  متمسكني  زلنا  وما  دونم،   500 له  كان 
والعودة ال بديل عنها. والعودة ال ميكن تجزيئها، 
ومن حق الالجئني باألردن وكل مكان أن يعودوا 

الالجئني  كل  استيعاب  ميكنها  بالدنا  بلدهم.  إىل 
الالجئون  وجهان،  لها  العودة  الفلسطينيني. 
الداخلّيون يجب أن يعودوا فورًا. هذا حّق عىل 
دولة فيها مواطنني هّجروا فلامذا ال تعيدهم إىل 
قراهم؟ مثًال، غالبية أهل الرويس ساكنني يف طمرة 
رغم أن الرويس وطمرة متالصقتان، فأّي منطق 
ليبني  الرويس  إىل  الرويس  ابن  يرجع  أّال  يقول 
فيها بيت؟ وكذلك أهل الدامون وميعار، وقراهم 
باملعادلة  تغرّي  ال  لقراهم  عودتهم  أعينهم.  أمام 
مواطنني  محسوبني  ألننا  يشء،  أّي  الدميغرافّية 
الحدثة   47 الـ  تقسيم  وحسب  األحوال.  بكل 
الالجئني  منع عودة  دولة إرسائيل.  ضمن حدود 
– خاصة الذين بداخل دولة إرسائيل – هو تنّكر 
املتعارف عليها دوليٍّا.  القوانني واملعاهدات  لكل 
بالنسبة لالجئني يف الخارج هناك منظمة التحرير 
تفاوض عنهم. لكن من حيث املبدأ حق الالجئني 
أن يعودوا ألرضهم. عندما يعودون ويحل سالم 

بالبالد ميكن توفري مكان للجميع».     

منظر بحرية طربيا ومستعمرة مّية (يبنيئل) كام يظهر من أرض الظهور يف حدثا - آذار 2014
2014
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أطالل قرية حدثا، آذار 2014، عىل قمة التل كان مسجد القرية 
1948 2014



الهيجا  أبو  الرحمن  عبد  محمود  السيد  سفر  جواز 
املولود عام 1902 يف قريةحدثا.

جواز السفر من الحكومة الربيطانية
ساري املفعول حتى عام 1952.

דרכון בריטי 
של מר מחמוד עבד אלרחמן אבו אלהיג׳א 

שנולד ב- 1902 בכפר חדת׳א .
הדרכון בתוקף עד 1952 . 



خريطة نكبة فلسطني، إعداد سلامن أبو ستة، إصدار هيئة أرض فلسطني - لندن، 1998.
1998



خريطة بريطانية من عام 1942 وعليها إضافات إرسائيلية سنة  7\1956 .
1958 1942



خريطة النكبة بالعربية: البلدات التي هدمت يف البالد منذ نشأة الصهيونية حتى عام 1967
من إصدار جمعية ذاكرات (زوخروت)، 2013

 

:



خريطة نكبة فلسطني، إعداد سلامن أبو ستة، إصدار هيئة أرض فلسطني - لندن، 1998.
1998
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وثائق من بداية اإلحتالل اإلرسائييل عام 1948 
أدناه: بطاقة إعانة لالجئني من قبل حكومة إرسائيل. من عام 1952.

عىل اليسار: ترصيح من الحاكم العسكري اإلرسائييل  لتحديد حركة 
حامل الترصيح يف منطقة حيفا فقط، عام 1958.

1952

1952

وثائق بريطانية 
تابعة للسيد محمود عبد الرحمن أبو الهيجا املولود يف حدثا عام 1902.

عىل اليمني: وثيقة إيداع مبلغ ١٠ جنيه يف حساب البنك الزراعي العريب من عام 1937.
 عىل اليسار: وصل مقابل دفع رضيبة اعشار عام 1928. 

מסמכים בריטיים 
של מר מחמוד עבד אלרחמן אבו אלהיג׳א 

שנולד ב- 1902 בכפר חדת׳א .
מימין: אישור הפקדת סכום של 10 ג׳ניה (לירות) בחשבון 

בבנק החקלאי הערבי, בשנת 1937.
משמאל: קבלה על תשלום מס׳ עשור ב-1928. 



ما معي شهادة  تقريبا بسنة 1934،  ..... ولدت   »
ميالد، لكن أختى ولدت سنة 1932 وأنا أصغر منها 
تقريًبا بسنتني. كان عمري حوايل 15 سنة ملا طلعنا 

من الحدثة.

وبناتها  واملَرَة  بالديوان  يقعد  كان  الزملة  بالحدثة، 
تظّل بالبيت  ُجّوا. إحنا بنات زمان ما كّنا مدّلالت 
وال  ميالد  أعياد  نعمل  كّنا  ال  اليوم.  بنات  مثل 
مثله  يف  ما  مشهور،  ديوان  عنده  كان  أبوي  يش. 
بّليط  جاب  األيام  بهذيك  بسريين.  وال  بالحدثة  ال 
ودّهان من حيفا. الديوان منفصل عن بيت العيلة 
وله بوابة لحاُله، حتى الزالم ما يشوفوا أهل الدار 
والنسوان. أبوي كان مدلل، هو أصغر واحد بأخوته. 
كانوا أخوة اثنني وأربع خوات. أبوي تجّوز وعمره 
17 سنة. ابنه الكبري اسمه عبد الرحمن. أبوي وعّمي 
كانش  ما  أبوي  دونم.  ألف  األرض  من  بيملكوا 
يشتغل بإيُده، كان يشّغل ناس تحرث وتفلح أرضه. 
أبوي 500 دونم وعّمي 500. أبوي كان دامًيا البس 
أواعي مرّتبة ويطلع رحالت ع طربية وعىل األردن 
بكرمه  معروف  إنسان  وكان  والشام.  وعىل سورية 

واحرتام الضيف.  

األرض والزراعة
املناطق  كل األرايض بعرف مكانها. وبعرف أسامء 
فيها. وأنا صغرية كنت أشتغل باألرض، كنت ألّقط 
كانت  النسوان  أخوي سمسم وحمص وبصل.  مع 
تشتغل باألرض. كّنا نطحن القمح يف كفر كام. وكان 

عندهم ممرضة وكّنا نروح تعطينا قطرة عينني.
كّنا نسلق الربغل بالحّلة يعني طنجرة كبرية كبرية، 
الزالم  يرفعوها  كانوا  لوبية،  يجيبها واحد من  كان 

ويحّطوها عىل املوقد. 
مونة  كانت  ومنها  وفول،  وعدس  بازيال  نزرع  كّنا 
عايشني  فكّنا  وحامم.  وبقر  جاج  وعندنا  البيت. 

:

( ) 1934 :

:

18/3/2014 :

:
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منها. وكل الناس عندها مثل هذه األشياء. أهل 
الحدثة كلهم مّالكني.

كّنا ننزل عىل العني، عني البلد. كانت عني شلبّية. 
البنات كانت متّيل مّي من العني وتاخذ ع البيوت. 
كّنا نحمل الجرّة عىل روسنا. الشباب كانت تجيب 
الشباب  كانت  تسقيه.  حتى  العني  عىل  الطرش 
للامء  [حوض  بالران  وتحّط  البري  من  مّي  تنشل 

مبني حول العني] والدواّب ترشب من الران.
وكانت كامن عيون حول البلد. عني املغرة بأّول 
البلد. جنوب البلد عني الحوارية. رشقّي البلد عني 
البلد  البلد. وشامل  البلد عني  البيجان. بنص  أبو 

عني الحجل وهناك إلنا أرض حوايل 30 دونم. 

التعليم
كان  تعلمت.  ريت  يا  باملدرسة.  تعّلمتش  ما  أنا 
عىل  يقعدوا  الطالب  بسيطة.  مدرسة  بالبلد 
كانتش  ما  البنات  الشيخ.  عند  ويتعلموا  الحصرية 
البنت  إّنه  تفّكر  الناس  كانت  األوالد.  تتعّلم. بس 
بتعرفش  عميا،  كلها  البنات  طلعت  تتعلم.  عيب 
يختم  كان  الولد  ملّا  تعلموا.  األوالد  بس  إيش. 
املصحف كانو يعملوا له حفلة. كانوا يلّبسوه ثوب 
مع زينة، واألوالد ميشوا وراه وينشدوا ِورْد، أناشيد 
دينية. متذكرة من النشيد: "موالي صّيل وسّلم دامئًا 
البنات  إحنا  كّلِهِم".  الخلق  حبيبي خري  أبداً، عىل 
كّنا نتفّرج عىل الحفلة من بعيد، ألنه كان ممنوع 
كانت  الحفلة  الولد صاحب  أم  األوالد.  مع  نكون 
األوالد.  باقي  وتطعم  أكل  وتعمل  بالحفلة  ترقص 
ملا كنت صغرية شفت حفلة ولد من جرياننا، اسمه 
الولد  هاذ  إّنه  كربنا،  ملا  النصيب  وكان  محمد، 
خطبني وتجّوزين. اسمه محمد سعيد احمد داوود. 
ويطلعوا  املعلم،  عند  بالصف  تبدا  كانت  الحفلة 
الولد،  دار  يوصلوا  حتى  بالحارة  ويدوروا  بأغاين 

ويجيبوه عند اّمه. 

محمد  قاسم  بالبلد،  متعلمني  واحد  كم  كانوا 
وأبوي.  سليم،  أبو  ومَبّدا  متعّلم،  كان  الطواهي 
بعكا،  باألحمدّية  تعّلم  الرحمن  عبد  أخوي 

وسليامن ابن عمي، ومحمود الجلفي.
 

األعراس
تجوز  ملا  عمي  ابن  سليامن  عرس  متذكرة  أنا 
سمّية بالحدثة. ميكن هاذ كان آخر عرس هناك. 
قبل  خطبتي.  كانت  بالحدثة  مناسبة  آخر  ميكن 
سنتني  كل  عمي.  ابن  سليامن  تجوز  بسنة  هيك 
ملا  صغرية.  البلد  ألنه  عرس،  يصري  كان  ثالث 
الواحد يتجّوز من برّة البلد، كانوا يروحوا يجيبوا 
العروس من بلدها للحدثة عىل خيل. وكانوا يغّنوا 
ويرقصوا. لكن النسوان منفصالت عن الزالم. قبل 
العريس بحاجة لحطب  كانوا أهل  بيوم،  العرس 
كثري حتى يضووا الساحة بالليل ويطبخوا للعرس، 
صبايا،  مثان  سبع  يجمعوا  العريس  أهل  فكان 
حطب  منهم  ويطلبوا  البلد  بيوت  عىل  يدوروا 
كانوا  اإليش.  لهاذ  خاصة  أغنية  كانت  للعرس. 
الصبايا يغّنوا بالحارات. تطلع صاحبة الدار تحّط 
اليل  الزملة  ييجي  وبعدين  دارها  باب  الحطب 
بيحّمل الحطب ويوخذهن عىل دار العريس. كّنا 

نلّم من البلد كلها.
العرس، وحولها  بساحة  بالليل  النار  يولعوا  كانوا 
حفلة  هاي  والحفلة.  والسحجة  الّدبكة  تصري 
العروس  بيت.  داخل  حفلتهن  والنسوان  للزالم. 
عّمها،  دار  أو  خالها  دار  عند  مصمودة  بتكون 
وليلة العرس كانت النسوان تحّني العروس هناك 
كّنا نجّوز بنص  العريس عند داره.  والزالم يحّنوا 
وبيكون  مليان،  قمر  بيكون  ألنه  القمري،  الشهر 
ويعزموا  البلد  أهل  كل  يعزموا  كانوا  عتمة.  أقل 
قرايب من بالد ثانية، من كوكب ومن كابول ومن 

سريين، ومن كل محّل فيه قرايب ومعارف. 



العيد 
باألعياد كانوا يصّلوا صالة العيد ويروحوا يعايدوا 
أو  خروف  يذبح  بداره  واحد  وكل  بناتهم،  عىل 

سخل، ويعملوا صواين بالطابون. 
بذكر إنه يوم العيد كانت البنات تلّم بعض، ونعايد 
سميدة  منهن  ونوخذ  ببيوتهن،  النسوان  عىل 
عىل  نروح  كّنا  لحالنا.  البنات  إحنا  نطبخ  عشان 
سيدي،  قرب  هناك  البلد،  قبال  الجبل  عىل  الوعر، 
سيدي ما نقرب مبقربة البلد ألنه طلب يدفنوه بهاذ 
املحل. بهذيك املنطقة كّنا أنا والبنات نطبخ سميد 
ونوكل ونلعب. باب الدار كانت شجرة سدرة، كّنا 
نعمل عليها مرجيحة. ليلة العيد يحّنونا ويلبسونا 

فستان جديد. 

الرتفيه
برامكة.  نسميهم  كّنا  َنَور،  البلد  ع  ييجي  كان 
كانت منهم واحدة اسمها عليا املرصية. ومرّة كان 
عرس واحد من البلد، أجت عليا املرصية ورقصت 
كانت كل سنة مبوسم  الزالم. هاي  عند  بالعرس 
الفالحة تيجي عىل البلد. كانت تعرفنا بيت بيت. 

كانت تروح عىل البيادر والناس يعطوها قمح. 
ظهره  عىل  حامل  واحد  البلد  عىل  ييجي  وكان 
تعريفة  يوخذ  كان  صور.  وفيه  غناين  صندوق 
من الولد والولد يدخل راسه بالصندوق ويشوف 
صور ويسمع غناين. كان هاذ الزملة يصيح ويقول: 
الكذب  ام  الكحيلة،  العني  ام  الجليلة،  ع  تفّرج 
سفرة  شوف  النعام،  بدر  ع  تفّرج  والحيلة، 
امللوك. فكنت تشوف صورة فيها فواكه. ملا كان 
ييجي كانوا األوالد يصيحوا بالحارة أجا صندوق 

العجايب أجا صندوق العجايب.   
كانت واحدة من لبنان اسمها أم العلوك، كانت 
وعطور  خرز  وفيها  ُقّفة  راسها  ع  حاملة  دامًيا 
اشرتيت  إيّن  بذُكر  تبيع.  وتيجي  [لبان]،  وعلوك 

حايل  أحّرض  عشان  مناديل  وخّيطت  خرز  منها 
لعريس. 

اإلنجليز
راكب  البلد  عىل  ييجي  كان  االنجليزي  البوليس 
صواري، خيل. جوز عمتي محمود عبد اللطيف 
كان املختار وكانوا يباتوا عنده. ومّرات كانوا ييجوا 
ويباتوا باملضافة عند أبوي. بالسنة مرة كان ييجي 
״تحصيل دار״، موظف رضيبة. كان أبوي يقول 
بالدار،  دار״ وفش زملة  ״تحصيل  ييجي  إذا كان 
عبد  أخوي  نكحشه.  كّنا  يفوت،  له  تسمحوا  ما 

الرحمن اشتغل سنتني بالبوليس اإلنجليزي.

اليهود
هناك  كانت  مّية.  ويهود  احنا  أصحاب  كّنا 
داود  أبو  البلكويش  ينكله  اسمه  لواحد  دكانة 
[بركوفيتش]. كّنا نروح نشرتي من عنده. هاذ أبو 
داود كان يعرف كل نسوان الحدثة. هو تأثر كثري 
ملّا طلعنا من البلد. كان بّده إّيانا نظّل. ملّا كّنا ننزل 
عىل طربية كّنا منرق من باب داره. وكان هو ييجي 
ع الحدثة. إحنا كّنا نروح نبيع اليهود قمح وشعري 
وبصل ونشرتي من عندهم حامض وكريب فروت. 

بشكل عاّم العالقة مع اليهود كانت منيحة.

االحتالل والتهجري
دارنا  بني  سلسلة  بس  جرياننا.  من  كان  جوزي، 
طلبني  هو  فقام  أخته  خطب  أخوي  ودارهم. 
من أخوي. راح محمد -جوزي- وقال لخاله، الّنه 
يخطبني.  بّده  إّنه  لخاله  قال  مّيت،  كان  أبوه 
أجا خاله عند أبوي وطلبني منه. أبوي سأل إذا 
هاذ  مربوك.  فقال  آه،  له  قالوا  موافقني،  األوالد 
تهّجرنا  بسنة.  نتهّجر  ما  قبل   .1946 سنة  كان 
واحنا مخطوبني. هجينا من البلد عىل كوكب أبو 
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الهيجا. تقريًبا بشهر خمسة [أيار]، بعدها رجعنا 
حصدنا  نحصد.  حتى  الحدثة  عىل  ثانيه  مرّة 
وطّخوا  وطّوقونا  اليهود،  أجا  وفجأة  ودرسنا، 
يدرسوا  كانوا  وأخوي  خطيبي  انهزمنا.  بالهوا. 
الشباب  كل  مع  اليهود  حبسوهم  بعض،  مع 
اليل  القمح  البنات أخذنا  احنا  بالبلد.  كانوا  اليل 
الناس  بالليل.  درسناه ورحنا عىل كوكب. مشينا 
سامعة  كانت  ألنها  اليهود،  من  خايفة  كانت 
شفنا  لوبية  جنب  ماشيني  واحنا  ياسني.  بدير 
طّيارة بتحوم فوقنا ودبابات ماشية عىل الشارع.  
الشباب،  ملّوا  أربعاء،  يوم  الحدثة  دخلوا  اليهود 
وقالوا للختيارية روحوا من هون. اليل بيظّل راح 
العيالت  أغلب  فيه،  هّجينا  اليل  باليوم  نطّخه. 
طّبت باألردن. آخر يش ظلت عيلتنا بالحدثة. كّنا 
أربع خمس بيوت. أمي أصلها من كوكب، جينا ع 
كوكب عند أخوايل، وهناك كان مغر وكان ممكن 
نتخّبا فيها إن صار حرب. وكوكب عالية، صعب 
توصلها سيارات أو دبابات، والطريق وعرة. حتى 
الداّبة كانت توصلها بالقّوة. وصل أبوي بساعات 
أخذوا  اليهود  إنه  وقال  كوكب،  عىل  العرص 
ألّنا  أيام،   3 عزا  فتحنا  ساعتها  وخطيبي.  أخوي 
فّكرنا إّنه اليهود أخذوهم وقتلوهم. بعد حوايل 
إنه  األحمر  الصليب  من  مكتوب  وصلنا  جمعة 
شخص،   17 بالحدثة،  امنسكوا  اليل  الشباب  كّل 
إنهم  اطأمّنينا  عندها  طربّية.  مبعتقل  موجودين 
بعدهم طيبني. انحبسوا سنتني. طلعنا من كوكب 
وهّجينا لعرابة وسخنني. بعدين سمعنا إنه طمرة 
وادي  وصلنا  مستقر.  ووضعها  لليهود  سّلمت 
عىل  رحنا  وبعدها  يوم،   12 هناك  ومننا  سّالمة 
هناك  واحنا  ونص.  شهرين  ظّلينا  وهناك  نحف 
اليهود احتلوا نحف وكل منطقة الشامل. طلعنا 
من نحف ورحنا عىل ساجور،  مننا بدار املختار، 
كان معنا ناس كثري مهّججني، بعد كم يوم صاروا 

بده  اليل  بساجور.  يظّل  إّنه ممنوع حدا  يقولوا 
يشّمل عىل لبنان يروح. إحنا قلنا ما بصري نروح 
طمرة.  عىل  فرحنا  بالسجن.  وأوالدنا  لبنان  عىل 
بعد سنتني، خطيبي طلع من السجن، وأجا عىل 

طمرة، وبعدها بسنة تجوزنا.
ايش  أّول  نسفوا  البلد،  احتّلوا  ما  أول  اليهود، 
وزالم  جوزي  راح  سنة   15 حوايل  بعد  الجامع. 
معهم،  أخذوناش  وما  الحدثة،  عىل  الحدثة 
الزيارة  هذيك  بعد  مهدمة.  كّلها  البلد  ولقيوا 
رصنا نروح كثري عىل الحدثة. أنا تقريًبا كّل سنة 
بروح، وبعرف بالزبط وين كانت دارنا. أنا بحّب 
الحدثة، ولو تقول يل تروحي عىل القدس أو عىل 
الحدثة؟ بقول الحدثة. هاي مسقط رايس، وتعبنا 

فيها، حرثنا ودرسنا وزرعنا. 
إن شالله برنجع عىل الحدثة. ميكن جييل ما يلحق. 
الّله أعلم. لو اليوم يسمحوا يل أرجع برجع. هناك 
كل أريض وبلدي. هون قاعدين فوق بعض ومش 

القيني محل نبني ألوالدنا». 

املرحوم محمد سعيد أبو الهيجا، زوج السيدة كاملة أبو 
الهيجا، كان أحد املعتقلني عام 1948 عند احتالل قريته حدثا
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البلد
يوم  سنة   23 عمري  كان   1925 عام  ولدت   ....  "
النكبة. أنا اليوم أكرب معّمر من الحدثة بالبالد من 

بني الرجال. 
البلد من  الحدثة كان فيها 550 نسمة تقريًبا. كل 
وفرع  الطواهي  فرع  فروع.  وفيها  الهيجا،  أبو  دار 
سعد وفرع الدواهدة، واحنا من الدواهدة. أغلبية 
قسم  طمرة،  يف  قسم  بالبالد،  ظّلت  الدواهدة 
عدة  لها  كان  الهيجا  أبو  بالنارصة.  وقسم  بالرينة 
يقال  وكوكب.  وعني حوض  والرويس  الحدثة  بالد، 
إنه سبع عائالت تركت الحدثة سنة 1810 وعّمرت 
قرية  تأسست  وهيك  بالرويس،  أرضها  عىل  بيوت 

الرويس.
وأغلبها  [اسمنت]  باطون  منها  قسم  كان  البيوت 
خشب. الحيطان من حجر والسقف من خشب، أو 
ميّدوا ألواح خشب وحديد عىل السقف، بيسّموها 
السطح  غرف.  أربع  ثالث  كان  بيتنا  ومسامر.  دّفة 
تراب وتنب  عليها  يحطوا  قناطر،  يبنوا  كان خشب، 
لواحد  واسمنت  حجر  من  واحد  بيت  كان  وطني. 
الحجار  وجاب  كبري.  بيت  الحسني،  سليامن  اسمه 
إيش  الزم،  ما  زّي  مقّطعة  حجار  النارصة،  من 
... وهيك. الجامع كان من  للشبابيك وإيش للعتبة 
اسمنت طوله أكرث من 15 مرت وعرضه 8 مرت. حجر 
أسود، له درج، يطلع الخطيب يؤّذن عىل السطح. 
قرب  يعبد  من  أصله  املحمود،  منر  كان  الخطيب 
وكانت  الحدثة  من  أّمه  بالبلد،  ترىّب  لكنه  جنني 
عىل  رجعت  جوزها  مات  ما  وبعد  بيعبد  متجّوزة 
الحدثة عند أخوتها وجابت أوالدها. وابنها منر هو 
ما  وأّول  معنا.  تهّجر  التهجري  ويوم  إمام،  آخر  كان 
وأخذوا  أجو  ملا  الجامع.  كان  بالبلد  اليهود  نسفوا 
كانوا  اليل  مبارشة.  الجامع  نسفوا  الحبس  ع  الزالم 

هناك حكوا لنا. 
وأنا ولد تعلمت 5-6 سنني بالحدثة عند الخطيب، 

( )
:

1925 :

:
18.3.2014 :

:
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ما  ولكن  بعكا  األحمدّية  ع  أروح  بدي  وكنت 
حالفنيش الحّظ. كان أبوي يبعثني دامًيا أحرث 
محمد  كان  أرضه  حرثت  واحد  وآخر  للناس، 
العبد الله، تهجر لطرعان وتوىف بطرعان، واليوم 

أوالده هناك. 
إحنا  وُكّنا  دونم،   200 حوايل  أرايض  عندنا  كان 
نفلحها. كّنا نحرثها عىل البقر أو عىل الخيل. كّنا 
سنة  ومن  وصيفي.  شتوي  مرتني:  بالسنة  نزرع 
لسنة نبّدل األرض، اليل كان شتوي السنة نزرعها 
صيفي السنة اليل بعدها، واليل كان صيفي السنة 
كّنا  بالصيفي  بعدها.  اليل  السنة  شتوي  نزرعها 
أخويت  من  واحد  أخوة،   4 كّنا  وبطيخ.  ذرة  نزرع 

كان بسريين، وكلنا كّنا نشتغل باألرض. 
قبل الـ 48، كان التنقل بني البالد عىل الرجلني أو 
الرئييس، لكن  الشارع  بالباص عىل  الدابة أو  عىل 
ما كان سيارات بالحدثة. ما كان بالبلد راديو وال 

جريدة.
املدينة األقرب علينا هي طربية، فكّنا نروح عىل 
الحاّمم الرتيك ونسبح بالبحرة. اليوم الحاّمم األصيل 
موجود ولكن أضافوا جنبه حاممات جديدة أكرب.

الرشطة الربيطانية
بالبوليس االنجليزي. يف  بزمان االنتداب اشتغلت 
للبوليس  وانضّميت  األردن  عىل  رحت   46 سنة 
أشهر،  سّت  عسكرية  مدرسة  دخلت  اإلنجليزي. 
مدرسة معتربة، وتدّربت عىل الخيل. وسنة الـ 47 
بينه.  روش  اليوم  الجاعونة،  يف  اشتغلتها  بكاملها 
من  دورية  نطلع  كّنا  خّيال،  يعني  كنت صواري، 
الجاعونة، نيجي عىل عرب السّياد، عند عميعاد، 
عند  طربية]  [بحرية  البحرة  راس  عىل  وننزل 
الكنيسة، ونروح شامل حتى جرس بنات يعقوب. 
البقارة  ومّرات كّنا بالدورية منّر عند عربان كراد 

وكراد الغنامة وكراد الخيل ونتقهون عندهن. 

النجيدات  من  بدو  كانوا  سارونه  أرض  عىل 
الحكومة  قررت  األيام  من  ويوم  والسمري. 
اإلنجليزية نقلهم من أرض سارونه، وجابتهم عىل 
أرض الحدثة، لكن أهل الحدثة ما وافقوا ومنعوا 

البوليس اإلنجليزي إّنه يجيب حدا عىل أرضهم. 

اليهودي
كان  يبنيئل.  مّية،  يف  كانوا  حوالينا  اليل  اليهود 
صاحب  كان  ويقّدرنا.  يعزّنا  إلنا،  يهودي  صديق 
البيدر،  البيدر حتى  الناس من  يدّين  دّكان وكان 
اسمه ينكِله، ملا ييجي ع الحدثة يجمع املصاري 
يعطيها  املصاري  يجيب  كان  الناس،  من  له  اليل 
ألبوي ألنه كان يخاف إذا يرّوح لوحده عىل مّية 
املصاري  يعطي  فكان  حرامّيه.  أو  زعران  يالقوه 
ألبوي ويطلب منه يوّصل له املصاري ثاين يوم مع 
عام  بشكل  ختيار.  كان  ينكله  األوالد.  من  واحد 
العالقة بني البلد وبني اليهود كانت عالقة منيحة، 
وهذا اليهودي حّملني أمانة. مرّة وأنا مرّوح من 
وأسقاين  عّيل  نادى   ،47 الـ  بالبوليس سنة  شغيل 
ي واحد  مّي، وقال يل إذا تجّوزت وأجاك أوالد، سمِّ
من أوالدك زيد. سألته ليش؟ قال يل بعد ما تتجّوز 
ويجيك أوالد برشحلك السبب. راحت األيام. يوم 
من  ختيار  كان  طمرة،  يف  هون  وأنا  األيام  من 
يبيع خرضة يف كريات حاييم، طلع ختيار  طمرة 
يهودي من داره هناك وقال للبياع بالعريب "صح 
قال  بتعرف عريب؟  وسأله  البياع  استغرب  بدنه"، 
يعني  أفكاتو،  من  أحسن  عريب  بحيك  اليهودي 
وين هو،  وسأله من  منه خرضة  اشرتى  محامي. 
قال البياع أنا من طمرة، سأله إذا بيعرف حدا من 
دار زيدان، فقال له بعرف واحد يف طمرة اسمه 
أبو زيدان. فأعطاه اليهودي عنوانه وقال له خّليه 
ييجي عندي. هذا الكالم بسنوات الستني. بعد كم 
الجرس، طلعت  العنوان، رضبت  يوم رحت عىل 



انت؟  داود موجود؟ سألت مني  أبو  بنته، سألتها 
قلت لها قويل له واحد من أوالد زيدان. دّخلتني. 
قال  عارفني،  إذا  وسألته  داود  أبو  عىل  سلمت 
كرّيم؟  انت  اسمك،  من  متأكد  مش  بس  عارفك 
قلت ال. أنت أكرم؟ قلت ال. قال مش محمد ومش 
سعيد ومش أحمد، شو اسمك؟ قلت عبد الكريم. 
إياها؟  أّمنتك  اليل  باألمانة  صار  وشو  آه،  آه  قال 
ما  مثل  أوالدي  من  واحد  سّميت  فعًال  أنا  قلت 
طلبت. قال أنا مثل سيدنا موىس بصدقش إّال إذا 
بشوف بعيني. أطلعت الهوية وأعطيته يقرأ اسم 
يا خواجة طلبت  ليش  فقلت  بالهوية.  زيد  ابني 
هذا الطلب؟ قال ألن محبة أمك وأبوك إلك كانت 
ويقوموا  يحلموا  كانوا  أخوتك،  كل  عن  زايدة 

باسمك، عبد الكريم عبد الكريم.  
ملا هّجرونا من البلد، جرياننا اليهود ما تدّخلوش. 
ما كان لهم موقف. لكن العالقة بشكل عام حتى 
مّية  ويهود  سارونه  يهود  مع  منيحة  كانت   48

(يبنيئل).
كل البالد تركت من الخوف. طلعوا أهل الحدثة، 
قالوا  صار؟  شو  سألوا  عومل  أهل  شافوهم  فلام 
اليهود، فلحقوهم. ملا وصلوا سريين،  خايفني من 
من  خايفني  قالوا  صار؟  شو  سألوا  سريين  أهل 

اليهود، فلحقوهم. وكذلك أهل معذر.

املؤامرة
بسنة الـ 48 بشهر 3 آذار، أجا جامل الحسيني، وكّنا 
سمخ.  يف  معسكرين  اإلنجليزي-  البوليس  -احنا 
ألقى كلمة وقال اليل بّده فلسطني يتقّدم خطوة 
مبارشة  تقريًبا. قسم طلعوا  كلهم  تقدموا  لقّدام. 
لسورية حتى يلتحموا مع القيادة من هناك. أجو 
االنجليز وأخذوا السالح مّنا، وأخذونا إىل الباقورة 
عىل حدود االردن. هناك اإلنجليز خّربونا إنهم راح 
يرحلوا من البالد وطلبوا نسّلم مالبسنا، ورسحونا 

من الرشطة. أنا يف 1 نيسان خّلصت من البوليس. 
جيت عىل الحدثة كم يوم وبعدها رحت للنارصة 
من  كان  إبراهيم  أبو  القائد  للقيادة.  وانضّميت 
إندور. كل اليل كان بّده يحارب راح ع النارصة. 
حّطوين  طلقة.  وال  وما رضبنا  حاربناش،  ما  لكن 
واليهود  كفار هحورش،  قبال  النارصة  جبال  عىل 
ما  كانت  األوامر  ولكن  قّدامنا،  جايني  رايحني 
ومرّة مش  ُهدنة  يقولوا  مرّة  عليهم.  النار  نطلق 
عارف شو. كّلها كانت مؤامرة استعامرية لتسليم 
فلسطني. صّدقني إنه بعد ما قامت إرسائيل عرفنا 
بالنارصة  بالقيادة  معنا  كانوا  اليل  من  واحد  إّنه 

كان يهودي.

النكبة والتهجري
إحنا بالبداية جينا عىل كفر مندا. ما كانش فيها 
احتالل بعد. فّكرنا إنه أحسن نروح عىل منطقة 
جينا  أيار.  بشهر  كان  هاذ  محتّلة.  مش  عربية 
خوف. طلعنا من الخوف.  ظلينا حوايل شهر بكفر 
مندا، بعدها رجعوا ع الحدثة أبوي وأخويت االثنني 
يحصدوا  البلد، صاروا  من  واحد  وحوايل عرشين 
رجعتوا؟  ليش  قالوا  اليهود.  اجو  حتى  ويدرسوا، 
ممنوع،  ال،  قالوا:  ورجعنالها.  أراضينا  هاي  قالوا 
روحوا من هون. أنا نفيس ما كنت معهم. اليهود 
املعتقل،  عىل  وأخذوهم  الشباب  كل  اعتقلوا 
وقالوا للنسوان روحوا وين بدكم، بس ما تظلوش 
اعتقلوه،  أبوي  بنذبحها.  بتظل  واليل  بالبلد، 
وكثري  عمتى،  وابن  خالتي،  وابن  االثنني،  وأخويت 
ناس، حوايل 20 . أبوي كان ختيار، عمره حوايل 55 
سنة، ومعه خمسة ستة ختيارية ثانيني، رسحوهم 
بعد وقت قصري بتبادل أرسى مع األردن، ورموهن 
النارصة،  تسللوا وأجو عىل  عند جنني. من جنني 
أبوي  وبالنهاية  أهاليهم،  وين  يسألوا  وصاروا 
استهدى علينا ملا كّنا يف كفر كّنا، هاذ تقريًبا بشهر 



باملعتقل  ظلوا  وسعيد،  محمد  أخويت،  حزيران. 
حوايل سنة. بعد سنة حرروهن ورموهن باألردن، 

بتبادل أرسى، ومن هناك أجو للبالد تسلل. 
أبو  القيادة، مع  الثوار، مع  بالنارصة مع  أنا كنت 
اسمه  سبت  كفر  من  واحد  أجا  هناك  ابراهيم. 
شو  فسألني  بالنارصة  شافني  مغريب،  القادر  عبد 
القيادة. قال يل مع  أنا مع  بعمل هون؟ قلت له 
فرتكت  الرينة؟  عني  عند  مرمّية  وأمك  القيادة 
النارصة فورًا ورحت أفّتش عىل أمي. أمي طلعت 
من الحدثة ملا أجو اليهود وقالوا للنسوان روحوا 
طرش،  شوّية  عندنا  كان  بنطخكو.  أو  هون  من 
وأمي تركتهم بكفر سبت عند خالتي أخت أمي. 
فركبت باص للوبية، ومن هناك مشيت من لوبية 
جبت  سبت.  لكفر  جوالين،  اليوم  مسكنة،  ملفرق 
ولوبية  والسجرة  سبت  وكفر  هناك،  من  الطرش 
حزيران.  بشهر  كان  هذا  محتلة.  مش  بعدها 
بكفر  البقرات  حّطيت  بالرينة.  بعدها  الوالدة 
كّنا، أّمنتهن عند ناس بعرفهن من أخوايل، ورحت 

جبت أمي لكفر كّنا. استأجرنا بيت عند واحد، أنا 
وأمي لحالنا. أبوي وأخويت االثنني باملعتقل، وأخ 
باألردن. بعد ما اليهود احتلت الجليل كّله، وصار 
كّنا  بكفر  والناس  الفالحة،  موسم  أجا  هدوء، 
بالفالحة،  وأساعدهم  أرضهم  أحرث  مني  طلبوا 
فساعدتهم. أبوي توّىف بكفر كّنا، بعد فرتة قصرية، 
بأّول الشتوية، آخر الـ 48 أو أّول الـ 49. وظّليت 
بكفر كّنا. ملا اليهود عملوا إحصاء النفوس، إحنا 
كّنا بكفر كّنا، كان يفوت مأمور التسجيل عىل كل 
أخويت  سنة  بعد  كّنا.  بكفر  وإحنا سجلونا  بيت. 
كّنا،  لكفر  األردن  من  وأجو  السجن،  من  طلعوا 
عمرى  كان  ملا  هناك.  بعض  مع  الثالثة  وسكّنا 
حوايل 25 - 26 سنة تجّوزت، بسنة الخمسني، من 

كفر كّنا. يف سنة 1958 جينا عىل طمرة. 
فش أغىل من الوطن. يا ريت نرجع. لكن الوضع 
كله يأس. أنا حاسس إنهم اليهود بدهم يطردونا 
حتى من هون، فمني بيحيك عن العودة. اليهود 

ما بيعرتفوا بالحق». 
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أبو زيدان يف طريقه إىل عني البلد ، أذار 2014
2014



املنيف  الدين  ومحفل  الرشيف  الرشعي  مجلس   »
الربية  برب  محمية  مصونة  زالت  ال  طربيا  مبحروسة 
حرض لدي املوقع خطه أعاله كل من طايفة املرحوم 
وقف  عىل  وتنازعوا  الهيجا  بأيب  الشهري  الله  ويل 
عىل  القسمة  كل  وطلب  روحه  الله  قدس  جدهم 
منهم  الواقف فطلب  رتبه  ما  منهم عىل حسب  كل 
ترتيبه وكل  ترتيب جدهم فلم يجدوا الرشط  لرشط 
إثبات  غري  من  نفعاً  تجدي  ال  بدعوى  يدعي  منهم 
املحكم  فوجد  املنازعة  بعد  األمر  فإن  قال  دعواه 
حجة من العلام السابقني عىل صلح بينهم من قايض 
بالد  ُعلام  وشهادة  حينئذ  بها  واملفتي  عكا  محروسة 
الشافعي  حنتوله  طه  الشيخ  وهم  املوجودين  صفد 
والشيخ يوسف الشعبي والشيخ عمر السكري املرصي 
وأخربوا جميعهم املذكورين عام صدق لديهم ولدى 
الشيخ أحمد البقاعي والشيخ أحمد اسامعيل الشعبي 
صدر  عام  الشافعية  األسدي  الدين  سعد  والشيخ 
الشيخ  أوالد  لديهم  أن حرض  املذكورين جميعاً  لدى 
بربكاته  لله  نفعنا  األعال  جدهم  الهيجاء  أيب  محمد 
إحليش  أبو  محمد  الشيخ  املشهوران  الفريقان  وهم 
والشيخ  فريقاً  وطايفته  الرحيم  عبد  املرحوم  ابن 
حسن بن عبد السالم الصامدي وجامعته فريقاً ثانياً 
حجة  من  قدمياً  عليه  األمر  جرى  ما  وأنهوا  وأخربوا 
من  وقفيته  يف  املرقوم  الفريقني  بني  جدهم  وقف 
جهة أرض الحدثة والرويس وغريهام أن من يشاء من 
الفريقني شَدَد الُفُدن يف الحدثة والرويس فله الشدد 
وكذا يف الرويس وأن ما فضل من أرض الوقف فزرعوه 
الوقف  أو دخل طواحني  أو دراهم معلومة  بالقسم 
األمر  هذا  وان  مناصفة  الفريفني  بني  أي  بينهم  فهو 
الشيخ  بن  أحمد  الشيخ  املرحوم  زمن  يف  جارياً  كان 
تلك  قبل  أيضا  ذلك  وكان  كذلك  الكوكباين  مصطفى 
الحجة املحررة وأنه أوالد جامعة الشيخ حسن الفريق 
الشدد يف أرض  الفريق اآلخر من  الثاين أن ال ميكنوا 
الفريق اآلخر لهم شدد  الرويس بل يختصوا به وأن 
مناصفة  قدسه  يقسم  ذلك  غري  وأن  الحدثة  أرض 
 .... واجرا  بالصلح  بينهم  األمر  فآل  ذلك  يف  وتنازعوا 
ما كان جاريا قبل يف زمن الشيخ احمد الكوكباين من 

الفريقني فاصطلح كبري  غري تعرض لدعوى يشء من 
والشيخ  إحليش  أبو  محمد  الشيخ  وهام  الفريقني 
ومن  عنهام  األصالة  بطريق  السالم  عبد  بن  حسن 
حرض من الفريقني كذلك وبطريق الوكالة عن من مل 
يحرض أن كل من أراد أن ينزل يف األرض املوقوفة عىل 
الشيخ أيب الهيجا جدهم ألجل الشدد والحرث ال مانع 
الحدثة  أو  الرويس  أرض  يف  الشد  سوا  ذلك  من  له 
الوقف  أرض  أو غريها من  أو كوكب  أو عني حوض 
وأن ليس ألحد منهم أن يشد يف األرايض املذكورة إال 
فداناً واحداً بالنصف  وإن قدر عىل أكرث وما بقي من 
األرض فاضًال عن شددهم وحرثهم يقسم ريعه مع 
القرش الخارج من ريع طواحني وغريها بني الفريقني 
مناصفة ال عىل رؤوس الفريقني ويرصف ريع الفاضل 
عىل األقارب حسبام هو معلوم فحيث مل يجد نص يف 
وقفيت الواقف وطلبوا الحكم الرشعي فعرفتهم أن 
األمر عىل ابقا ما اصطلح عليه الفريقان الن القاعدة 
الفقهية أن العادة محكمة وابقا ما كان عىل ما كان 
املحكم  به  ما حكم  فهذا  بالشكر  يدفع  ال  واملتبقني 
يف  ذلك  وكان  وغريه  الخلييل  ذكره  وقد  النزاع  بعد 
ثالثة أيام مضت من شهر صفر الخري سنة 1231 الف 
عىل   (1) النبوية  الهجرة  من  وثالثني  وواحد  وماتني 
صاحبها أفضل صالة وأزىك تحية وما حكم به سابقاً 
ابن حجر حيث  القايض ونفذه ال ينقض قال  موالنا 
جهل لرشط الواقف اتبع فيه املعرف املّطرد يف زمنه 
الناظر  جهل  إذا  أيضا  غريه  وقال  رشطه  مبنزلت  ان 

قسمة الوقف اتبع من قبله والله أعلم انتهى .
الشهود :

الشيخ حامدة أبو الهيجا
الشيخ محيي الدين 

الشيخ إبراهيم أبو الهيجا
الشيخ يوسف ابو الهيجا

يوسف آغا
من كتاب: شكري عراف، كوكب ابو الهيجاء، 2006. 

(صفحة 34)
1231 هـ يعادل سنة 1816 ميالدي.

1231
*
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 Pierre جاكوتان،  بيري  هو  جاكوتان- 
مهندس   :(Jacotin (1765 – 1829
يف  ضابطاً  كان  فرنيس،  خرائط  وراسم 
مرص  عىل  حملته  خالل  نابليون  جيش 
والشام. أمره نابليون عام 1799، مع طاقم 
للبالد  مفصلة  خريطة  بإعداد  مهندسن، 
خريطة   47 فجهز  جيشه،  يحتلها  التي 
وفلسطني.  وسيناء  ومرص  ليبيا  ملنطقة 
تعترب خريطة جاكوتان أول خريطة مفصلة 
لفلسطني رسمت عىل أساس علمي يستند 
عىل أجهزة قياس كانت مستعملة يف القرن 
قياس  الخريطة،  هذه  يف  عرش.  التاسع 
وأسامء  املرتفعات  تحديد  تّم   ،1:100000
األماكن بالفرنسية والعربية. استمر العمل 
باسم  اليوم  املعروفة  الخرائط  هذه  عىل 
«أطلس جاكوتان» عدة سنوات حتى بعد 
انسحاب نابليون من مرص وفلسطني. وتم 
هاما  مصدراً  وتعترب   1826 عام  نرشها 

ملعرفة البالد.
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