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شكر وتقدير
�أتقدم بال�شكر اجلزيل لل�سيد �أكرم عبد اللطيف جراب الذي رعى هذه الطبعة من كتاب
"عتّيل روزنة البئر الفل�سطينية" والذي كان حلر�صه وتوجيهه الدور الأ�سا�س يف �صدور هذا
الكتاب ال��ذي يجيب عن كثري من الأ�سئلة املتعلقة بهذه البلدة الفل�سطينية املميزة �أر�ضاً
وان�ساناً..
كما �أتقدم بال�شكر لكل الذين عملوا معي ليكون هذا الكتاب ناجزاً �سواء بالت�صوير (امل�صور
با�سم العتّيلي) �أو املخرجان (اب��راه�ي��م احل�ط��اب و ب�لال امل�ل�اح)� ،أو امل��دق��ق وامل�ح��رر اللغوي
(علي ال�شطرات)� ،أو ممن تقدموا يل مبعلومات �أثرت هذه الطبعة.
كما �أ�شكر طاقم مكتبي على املتابعة ليكون هذا الكتاب بني يدي القراء.

امل�ؤلف
�سلطان احلطاب

مقدمة. .

قصة التأليف عن عتّيل وعن هذا الكتاب ورعايته
�أغراين للكتابة عن عتّيل . .هذه البلدة املميزة بارتفاع ن�سبة املتعلمني من ابنائها ..حديث ابنها
عنها وهو ال�سيد اكرم عبداللطيف ج��راب ..فقد التقيته يف مو�ضوع اخر وحني ر�أيته يتحدث عن
�أهلها كما لو �أنه يتحدث عن اوالده و�أهل بيته �ش ّدين ذلك.
وقد جاء حديثه �شفافا زادته الغربة حنينية و�شغفا لدرجة �أن حياته الذاتية و�سريته ال�شخ�صية
هما �سرية بلدته ،وه��ي �سرية كل الذين تغربوا من عتّيل ليبنوا من خ�لال ع�صاميتهم ما يرفع
ا�سماءهم ويحفظها.
اختزل الدكتور ال�صيدالين اكرم �سرية عتّيل يف �سريته لري�سم �صورة متكاملة ملرحلة من مراحل
كفاح ال�شعب الفل�سطيني يف �سنوات النكبة والنك�سة وما بينهما والى اليوم وقد عرب عن ذلك ب�شكل
وا�ضح يف املقابلة التلفزيونية التي حتدث فيها عن عتّيل ،وعن نف�سه ،ونن�شرها يف هذا الكتاب لأنها
�سرية حقيقية للبلدة يف جوانبها االجتماعية ،وله كثمرة من ثمار املعاناة التي ا�صابت �شعبنا يف
املنايف ومن ي�ستمع الى اكرم عبداللطيف ،يدرك حجم وعمق و�أمل التغريبة الفل�سطينية ..يدرك
فداحة الرحيل الق�سري وحنينية العودة التي مل تكتمل .ي��درك معاناة الذين و�صلوا والذين مل
ي�صلوا ..فرحة الذين التقوا وحزن الذين ما زالوا ينتظرون اللقاء.

خرج االبناء وبقيت عتّيل را�سخة اجلذور تنادي ا�ؤلئك الذين اغرتبوا من ابنائها ليعودوا الى
ح�ضنها . .منهم من ا�ستطاع ومنهم من كانت احلياة وظروفها اقوى من ا�ستطاعته ،لكن ذلك مل
مينع ه�ؤالء من ان يتمكنوامن العودة وان ين�صتوا الى دقات قلبها وهي ت�صمد وترابط وتعاين قيود
االحتالل وبط�شه وتنكيله بابنائها.
عتّيل منوذج للبلدات والقرى وامل��دن الفل�سطينية وحني اقدمها يف كتاب ف�إنني اح��اول القاء
ال�ضوء والرتكيز عليها يف �سياق امل�ساحة االو�سع وهي طولكرم وق�ضا�ؤها التي ت�شكل عتّيل واخواتها
جزءاً منه..
فالكتابة عن عتّيل هي الكتابة عن قوا�سم م�شرتكة مع بلدات ق�ضاء طولكرم على تعددها فهي
مت�شابهة الى حد كبري.جتمعها اللهجة والعادات والتقاليد واملعاناة واالمتداد التاريخي وحتى
اجلغرايف .ففل�سطني يف مالمح مدنها وقراها ت�شبه مالمح االخ��وة التو�أم وان وج��دت ف��روق او
اختالفات يف الظاهر ف�إن الدم واحد والوجدان واحد.
كتبت عن مدن فل�سطينية عديدة ،وما زلت مل اكتب عن اخرى تنتظر ،ولكنني مل اكتب عن
قرى وبلدات بحجم عتّيل ومع ذلك قمت بهذا اال�ستثناء يف التوقف عند هذه البلدة مدفوعا مبا
�سمعته عنها ومن ابنها البار اكرم و�شغفه باحلديث عنها وحمله ل�سمات اهلها .وقد قبلت املجازفة
ال�ضع عن هذه البلدة كتابا وك�أنها من اكرب املدن واهمها ور�أي��ت ان ات�صل بها وب�أهلها وان ار�سل
امل�صورين لت�صوير تفا�صيل مالحمها اجلغرافية بني جبل و�سهل وواد وبني �شروق وغروب ..و�صيف
و�شتاء .ودخلت بالكتابة الى بيوت عتّيل لأرى عمق اال�صرار والتحدي ،واملح مالمح احلزن يف وجوه

امهات ال�شهداء واال�سرى ،الذين حاولت ان اقدم �شيئا عن حياتهم ،وظروف ا�ست�شهادهم و�أ�سرهم .كما
توقفت عند تاريخ البلدة التي ظلت تتوق الى املعرفة وتثمر وعلى واقع العزل والفقر واملر�ض واالمية وهو
ما توقف عنده �صاحب والية بريوت قبل اكرث من مائة �سنة وي�صف البلدة واهلها وتوق ابنائها للمعرفة
والعلم وحياتهم و�سكنهم يف حوانيت طولكرم يف ظروف غري ان�سانية.
كتبت عن عائالتها القادمة من جنوب فل�سطني ..من اخلليل وخانيون�س ومن االردن ومن اماكن
اخرى جمعها تاريخ عتّيل واالنتماء اليها ،وعائالت عتّيل ممتدة لي�س يف ق�ضاء طولكرم واملحافظة بل يف
مدن فل�سطني وقراها .ويف عتّيل ت�سمع نف�س كلمات االغاين يف القرى املجاورة لها .وترى نف�س مالب�س
الرجال والن�ساء ونف�س الدبكة واملواويل والعزف ،ونف�س االطعمة مع فوارق ب�سيطة بف�ضل زيت الزيتون
العتّيلي الذي يدخل يف كل الوجبات العتّيلية ويعتز به اهلها بل ويتعاجلون به تاريخيا اذ بقي زيت عتّيل يف
ايدي االمهات دواء لكثري من االمرا�ض.
لقد اغراين اهتمام اكرم عبداللطيف فاندفعت ابحث عن امل�صادر واملراجع وا�ستوقفت اهل عتّيل يف
عمان وات�صلت مبن هم يف اخلارج ويف عتّيل نف�سها وحتى ممن هم وراء اخلط االخ�ضر ممن يعرفون تاريخ
عتّيل ،قبل ان يجردها االحتالل اال�سرائيلي من ارا�ضيها ويهدم الكثري من قراها والبلدات املجاورة لها.
وقد عرفت الكثري و�سمعت الكثري ،وان�سجمت مع مناخاتها االجتماعية والروحية . .
كتبت عن �صعود التعليم وتطور الو�ضع ال�صحي حتى اليوم وعن مراحل تاريخ م�شرتك منذ الرومان
والعهود اال�سالمية كافة وما حظيت فيها عتّيل من �شيوخ وائمة ومربني ظلت كثري من االماكن من
م�ساجد وم�آذن وزوايا وا�ضرحة �شواهد عليهم.

وعتّيل بلد �شعر وادب وفكر وثقافة �ش�أن بلدات طولكرم االخ��رى وقد تركت ا�سماء حملقة
من �شعراء وكتاب رواية وفنانني و�شخ�صيات اخرى توقفت عند بع�ضها واعتذر عن عدم احاطتي
باجلميع وعدم ذكر بع�ضها االخر رغم اهميته .واذا كان هناك من تق�صري فهذا طبيعة اال�شياء
واالن�سان والكتب يظل ينظر فيها �صاحبها فيزيد او ينق�ص دون ان ي��درك احلقيقة او مي�سك
بنا�صية املعرفة.
وعتّيل التي تر�سخ جذورها وت�سكن قريبة من البحر ت�ستن�شق هواءه رغم ا�سيجة االحتالل
وجدارها العن�صري تتمتع بفلكلور غني يف املالب�س والطعام واالغاين واالعرا�س والعادات والتقاليد
من الطهور الى ال�ضيوف الى االعياد فهي بلد زجل وعتابا وميجانا ومواويل . .بلد �شبابة وارغول
بلد دبكة و�صبايا يعرفن كيف مي�سكن برتاثها.
ح��اول��ت ج�ه��دي ان ار��س��م يف ه��ذا ال�ك�ت��اب ��ص��ورة ع��ن عتّيل ي��راه��ا االخ ��رون وق��د ي��رغ�ب��ون يف
ا�ستكمالها .ولكنني ادعي انني ما زلت بحاجة الى الكثري من املعرفة عن عتّيل التي مكنني اكرم
عبداللطيف من تقدميها يف هذا الكتاب.اذ لوال رعايته وا�سناده وحر�صه ما كان لهذا الكتاب ان
يظهر وال مل�ساهمتي يف الكتابة عن هذه البلدة ال�صامدة ان تكون على الورق ولذا ا�ستحق اهل عتّيل
ال�شكر وا�ستحق الراعي التقدير لأنه جعل من حمبته لبلده كتابا يحفظ �شيئا من �سريتها.
مل تكن عتّيل هذه البلدة الوادعة يف منطقة طولكرم و�أحد �أكرب بلداتها بعيدة عما ين�سحب
على البلدات والقرى االخرى العديدة من عادات وتقاليد ومن عالقات اجتماعية كانت �سائدة. .
فقد �ساد النظام االقطاعي يف البلدة كما يف املجتمع الفل�سطيني ك ّله وذلك من خالل العهد
العثماين وبقيت �آثاره ممتدة والتي نلم�س بع�ضها الى اليوم يف كثري من العادات والتقاليد ومفهوم

الع�شرية واحلمولة والعائلة والنظرة الى العائالت . .رغم االن�صهار
ال�شديد ال��ذي عا�شه املجتمع الفل�سطيني �أم ��ام م�ق��ارع��ة االح�ت�لال
والتناق�ض معه.
فقد انتهى من عتّيل وغريها ما كانت متار�سه الدولة العثمانية
من االعتماد على بع�ض العائالت يف احلكم واالدارة وجمع ال�ضرائب
واح ��داث ال�ف�تن ب�ين ال�ع��ائ�لات بع�ضها البع�ض م��ن اج��ل اب�ق��اء نفوذ
االجنبي وهو ما حاولت ا�سرائيل بداية احتاللها ان توقظه من خالل
ترتيبات ادارية يف روابط القرى وغريها.
لقد ا�صبح التكامل والت�ضامن اليوم هما ال�سائدان ونه�ض ابناء
البلدة يف الداخل واخلارج مب�س�ؤولياتهم وهذا ما كان جليا يف املقابلة
التي �سنن�شرها مع ال�سيد اك��رم عبداللطيف ج��راب اب��ن عتّيل الذي
حتدث عن هذا اجلانب بت�شويق �صحيح .
ان اه��ايل عتّيل و�سائر م��دن وب�ل��دات طولكرم وع�م��وم فل�سطني
يعتزون بعائالتهم وامتدادها وا�صولها وا�شجارها وفروعها ويلتقطون
ذلك وي�ؤ�س�سون الدواوين واملنتديات واملجال�س واملقرات داخل الوطن
وخارجه..

كنت في عتّيل
مل �أكن ا�ستطيع ا�ستكمال ت�صوري عن البلدة التي �أ�ضع عنها
كتابا دون ان �أراه��ا ,و�أن اتنف�س �شيئا من هوائها� ،أو اكحل عيني
مب�شاهد �سهلها وجبلها وغابات الزيتون من حولها ,ول��ذا �شددت
ال��رح��ال ال��ى زيارتها وك��ان يل فر�صة لذلك ,فقد غ��ادرت رام اهلل
�صباحا يف �سيارة ار�سلها يل ال�سيد اكرم عبداللطيف ,وفيها مدير
عالقات بنك القد�س ال�سيد ( بكر احللاّ ق ) الذي �أثرى معلوماتي
عن املواقع والقرى على امتداد الطريق الطويل اجلميل الرثي,
ا�ستغرقنا ال���س�ير عليه ل�ساعة ون���ص��ف ق�ب��ل ان ن��دخ��ل حمافظة
طولكرم يف طريقنا الى عتّيل التي تتبعها .
طوال الطريق احتفني بكر ب�سماع اغاين امليجنا والعتابا وزريف
الطول ,ومبدعني من احلداية والقوالة الذين احيوا حفالت يف
طولكرم وعتّيل ,وذكروا �شخ�صيات منها يف االعرا�س .
على امتداد الطريق هنالك ع�شرات القرى الفل�سطينية التي
داهمها اال�ستيطان وانتزع ارا�ضيها وطوقها من خمتلف جهاتها,
وكثري منها وقعت ا�سرية �سور الف�صل العن�صري الذي �ض ّيق اخلناق

على اهلها ,وهناك قرى ومواقع ق�سمها الف�صل العن�صري ورهن كثريا من بيوتها خلف بوابات يغلقها ع�سكر االحتالل
ليال ويفتحونها ب�ضع �ساعات يف اليوم �أوحتى اال�سبوع  ,كما احلال يف ارا�ضي عتّيل وما جاورها من قرى دير الغ�صون
و�شويكة وغريها التي يجري الو�صول الى ارا�ضيها عرب بوابات يجري عليها التفتي�ش ليتمكن القرويون من هذه
القرى من الو�صول الى زيتونهم اوفالحة ارا�ضيهم .
و�صلت الى عتّيل من مدخلها اجلنوبي ,وللبلدة اكرث من مدخل ,وال يف�صلها عن طولكرم �سوى كيلومرتات قليلة
حيث فيها خميمان لالجئني الفل�سطينيني.
عتّيل التي يع ّريها الناظر بب�صره تب�سط امامه �سهلها وت�شري الى جبلها من ال�شرق ,كنت �أعرب الى بلدة نظيفة
منظمة حيث املتاجر ,وحيث ينت�شر الطالب والطالبات اخلارجون من مدار�سهم ,وحيث �سيارات التك�سي جتوب
ال�شوارع ,كنت قد غ��ادرت مبنى حمافظة طولكرم ,وقد ا�ستقبلتني ادارة املحافظة وا�سرتحت قليال قبل ان انطلق
لأ�صل بلدية عتّيل و�ألتقي رئي�سها ال�شخ�صية الن�شيطة املهند�س ن�ش�أت دقة الذي اجمعت عليه البلدة ب�أكرثية انتخبته
ليوا�صل م�شوار خدمة البلدية ب�شكل �شهد به القا�صي والداين واق ّر له حتى خ�صومه الذين تر�شحوا يف وجهه .
كان املبنى جميال منظما من الداخل ب�شكل الفت وك�أنك يف م�صرف �أو �شركة غنية ,قال الرئي�س دقة �أن جهات
عديدة من االحتاد االوروبي وغريه قدمت م�ساعدات لتح�سني املبنى وت�أمينه ,وان ال�سلطة ممثلة بوزارة احلكم املحلي
مل تبخل يف الدعم وكذلك اهل البلد الذين يلتفون حول خدمة بلدهم عتّيل .
ولعل اكرث ما لفت انتباهي قبل ان يحدثني املهند�س ن�ش�أت دقة هوالتفاف اهل البلدة يف مواقفهم وارائهم حول
بلدتهم ,فقد �سجلت عتّيل رمبا اعلى ن�سبة تربع وتطوع من الأهلني يف خدمة البلدة التي امتازت ب�أنها من اكرث
البلدات الفل�سطينية تعلما وتفوقا يف درا�سة ابنائها وتخ�ص�صاتهم من بني كافة بلدات فل�سطني ,وقد ر�أي��ت ذلك
بنف�سي يف تنظيم حركة املرور من طالب متطوعني ,ومن اجناز م�شاريع عديدة داخل البلدة ،ومن تربع ابنائها لها
من اخلارج حيث يبلغ عدد العتّيليني املقيمني يف اخلارج رمبا ثالثة ا�ضعاف من هم يف الداخل .

ك �ن��ت يف م �ع � ّي��ة رئ �ي ����س ال �ب �ل��دي��ة وق� ��د راف �ق �ت �ن��ا �أي� ��� �ض� �اً ��ش�خ���ص�ي��ة اخ � ��رى ه ��ي م �� �س��اع��د حم��اف��ظ ط��ول �ك��رم
ال�سيد ( خريي ج��راب) ,حيث �صعدنا �إلى موقع يف �أعلى اجلبل لننظر �إلى ال�سهل ال�ساحلي الذي ا�ستطعنا ر�ؤيته
بالعني املجردة ،ور�أينا العمارات العالية من فوق الكرمل يف حيفا ,فامل�سافة ما بني عتّيل والبحر ق�صرية� ,إذ جتل�س
عتّيل بني البحر وال�سهل كربزخ يعرب اخلط االخ�ضر .
مل يبق من عتّيل اال خم�س م�ساحتها ويقال اقل ,فقد �صادر قيام ا�سرائيل كل القرى املجاورة لعتّيل من جهة
الغرب ,و�صادر ارا�ضي عتّيل نف�سها ،ومل يرتك لها اال الهوام�ش وحوا�شي قليلة خلف ال�سور ،الذي يف�صل ارا�ضيها
امل�صادرة بعاد عام  ,1967وقد انتزعت خلف ال�سور ،واي�ضا ما انتزع منها عام  ،1948وهوماثل امامنا اقيمت عليه
م�ستوطنات وم�صانع وحواجز.
كانت بيوت البال�ستيك التي تغطي زراعة نوعية خ�ص�صت للت�صدير تغطي امل�ساحة املتبقية لعتّيل ,حيث يعي�ش
معظم العائالت على الزراعة اوالعمل يف اجل��وار ,وكثري من اه��ايل عتّيل مغرتبون يف اخل��ارج وخا�صة يف منطقة
اخلليج ,وهم يرتبطون بذويهم يف عتّيل ب�شكل قوي ويحولون لهم فائ�ض مرتباتهم.
جولتي يف عتّيل �شملت البلدة القدمية ,ق�صبة عتّيل وامل�سجد ودي��وان ال خليل وبيوت لهم ,كما �شملت مقاهي
و�أزقة نظيفة �ضيقة ومقرا لذوي احلاجات اخلا�صة ,ومقامات وزاوية دينية �صوفية للقوا�سمي واتباعهم .
ويف العودة مررت الزور مدر�سة ذكور عتّيل الثانوية التي بنيت يف الثالثينيات من القرن املا�ضي ,وما زالت �صفوفها
املبنية على �شكل عقود ت�ستعمل حتى االن يف حني �سيعاد ترميم وبناء اجلزء الغربي من املدر�سة التي يطل عليها
م�ست�شفى عتّيل الذي تكامل بنا�ؤه ,وغري بعيد مدر�سة بنات عتّيل الثانوية وهي مدر�سة قدمية وعريقة تقع على عني
الطريق ,وتطل نوافذها على ال�شارع وهي مبنية من حجارة قدمية حتمل ب�صمات التاريخ .

وبالقرب من البلدية ومال�صق لها مقربة تبد�أ ببناء مربع وقبة ُمذهّبة ,هي مقر ال�شيخ زريق الذي ميثل معلما هاما ،فع ّتيل
بلدة متدينة توارثت مواقع �صوفية وفدت اليها حيث احت�ضنت �أئمة هذة الطرق ال�صوفية وقدمتهم لعموم فل�سطني .
ع ّتيل مركز للقرى املحيطة بها وهي الثانية بعد طولكرم يف �ضم اكرث الدوائر احلكومية ,اذ ان بلديتها ومكاتب ال�سلطة
االخرى تخدم ع ّتيل والقرى االخرى يف اكرث من ن�شاط .
كان الوقوف يف اعلى اجلبل الذي ميتلك ار�ضه ال�سيد اكرم جراب وقد بنى يف اعاله من�صه للم�شاهدة ومكان ا�سرتاحة ب�سيطاً,
ميكن الناظر من م�شاهدة العديد من القرى خا�صة دير الغ�صون التي يف�صلها واد عن ع ّتيل ,ودير الغ�صون هي بلدة رئي�س الوزراء
الفل�سطيني اال�سبق �سالم فيا�ض ,والبلدتان متناف�ستان يغار كل منهما من االخر ,وان كانت ع ّتيل تتفوق يف تالحمها وت�ضامنها
وتعاون اهلها كما يعرتف بذلك الدكتور �سالم فيا�ض نف�سه .
ت�شتهر ع ّتيل باف�ضل انواع الفاكهة امل�صدرة واخل�ضروات والزعرت وت�شتهر بالزيت الع ّتيلي والزيتون الذي مييزها عن غريها
لنكهة زيته ،وخا�صة من اال�شجار املعمرة التي يبلغ بع�ضها اكرث من الف �سنة عمرا.
ومتتاز ع ّتيل مبحافظتها على الرتاث يف االغاين واملالب�س و�أكل امل�سخن ,كما انها ت�ستقطب زواراً من خمتلف انحاء ال�ضفة
الغربية ,ومن املدار�س على وجه التحديد ليزوروا حديقة احليوان فيها ,وهي حديقة م�شهورة اقامها م�ستثمرون من القطاع
اخلا�ص ,وهي تعج بالزوار وخا�صة يف ف�صل ال�صيف ,وقد زرتها وكانت مملوءة بالزوار الذين يجدون فيها كل ا�شكال املتعة .
غ��ادرت البلدة التي كنت امتنى ان تطول زيارتي لها وقد كرمني رئي�س البلدية بغداء ا�ص ّر على اقامته بح�ضور عدد من
ا�صدقائه يف احد مطاعم طولكرم ال�شهرية لتناول ا�سماك نهرية لذيذة .
ال�ساعات التي ام�ضيتها يف ع ّتيل �ستبقى ح ّية يف ذاكرتي مبا حملته من انطباعات ومعلومات ,وما ا�ستفدته من معرفة و�شرح
وما ادركته من طبيعة موقعها الهام وقربها من ال�ساحل وجدّية اهلها وتثبتهم بار�ضهم رغم ما انتزع منها.

كانت العودة من ع ّتيل الى طولكرم متر مبخيم جاء اهله من قرى ومدن ال�ساحل التي احتلت عام  1948ليقيموا هناك ,وهناك
خميم اخر �سكانه عبارة عن عائالت حمددة جاءت اثر النكبة عام  ,1948لتظل هذه العائالت يف خميمها مت�صلة ورمبا ال يزيد
عدد (حمائلها) عن ثالثة �أو �أربعة كونت املخيم الذي تكاثر ابنا�ؤه وتفوقوا ,وهما خميما (طولكرم ونور �شم�س) ,حملت معي من
ع ّتيل مئات ال�صور التي اجنزها امل�صور القدير ب�سام من خالل ا�ستوديوميتلكه يف ع ّتيل ,كما حملت الكثري من املعلومات والن�شرات
والذكريات ,وبقيت على ات�صال التلقى االجابات عن العديد من اال�سئلة التي طرحتها على البلدية ,وعلى العديد من ال�شخ�صيات
الع ّتيلية يف ع ّتيل وحتى خارجها يف ديوان اهايل ع ّتيل يف عمان ,والعديد من ابناء ع ّتيل يف اخلارج وقد �ساعدين اي�ضا عن بناء ت�صور
�أف�ضل عن البلدة وتاريخها ون�شاطها اال�صدقاء الع ّتيليني الفريق املتقاعد قا�صد با�شا ابوالذنني ابن ع ّتيل ,والدكتور ماهر �سليم
علي مبعلوماتهم .
ابوخليل وكالهما ن�شرت له �سرية يف هذا الكتاب ,فقد ا�ستمعوا لقراءة م�سودة هذا الكتاب ومل يبخلوا ّ
�أما ال�سيد اكرم جراب "�أبومهند" فله ال�شكرمن قبل ومن بعد لرعاية هذا الكتاب وت�سهيل مهمة زيارتي لع ّتيل وم�شاهدة
البلدة على ار�ض الواقع واالح�سا�س بكرم اهلها وطيبتهم ولطفهم.

امل�ؤلف
�سلطان احلطاب
�سل�سلة يف هوية املكان

المبحث األول

من تاريخ عتّيل
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من تاريخ عتّيل

قلعة خان يون�س

ا�ستيطان هذه البلدة قدمي يف التاريخ ،حيث يوجد الى جوار ع ّتيل قرية خانتيان التي يعتقد انها
من اقدم مواقع اال�ستيطان الب�شري يف املنطقة ،ا�ضافة الى اطالل قرية �سوكور التي تناف�سها يف
القدم ،وهي واقعة الى جوار بلدة �شويكه  ،وتعترب ع ّتيل وهي بلدة كنعانية الن�شوء اراميا اي�ضا،
وقد احتفظت با�سمها القدمي (ع ّتيل) دون تغيري.
�أما القبائل العربية التي حلت يف املكان ع ّتيل وجوارها ،فهي قبائل عربية قبل اال�سالم من
ق�ضاعة التي منها املقداد بن اال�سود ال�صحابي اجلليل ،وقد ا�صبحت ع ّتيل يف العهد العثماين
واحدة من البلدات املكونة لق�ضاء بني �صعب و�آل �صعب ،ه�ؤالء �سكنوا جبل عامل يف لبنان يف
عهد �صالح الدين االيوبي ،وامتد نفوذهم الى ع ّتيل ،وقد �سكنت ع ّتيل قبائل وعائالت عديدة
جاء بع�ضها من مناطق خمتلفة من فل�سطني ،وخا�صة من اخلليل ومن خانيون�س وغريهما
و�سن�أتي على ذكر العائالت التي عا�شت يف ع ّتيل.
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ويف ع ّتيل عائالت وفدت اليها بعد النكبة واخرى جاءتها
من قبل ،ومل تتوقف الهجرة منها الى اخلارج ،خا�صة وانها
ت�أثرت بحرب عام  ، 1967ونتيجة لهذه احلرب وانعكا�ساتها
زاد مت�سك اهايل ع ّتيل بها وارتباطهم بذويهم فيها ،والذين
غادروها بعد احلرب مل ت�سمح �سلطات االحتالل للكثري منهم
بالعودة او جمع �شمل.
لقد كانت ع ّتيل تاريخيا من البلدات املنتجة خا�صة يف
جم��ال املحا�صيل الزراعية والفواكه واخل���ض��روات ،وكان
انتاجها يذهب الى طولكرم والى �سوق ال�سبت القدمي الذي
كان يجتمع فيه القرويون من قرى عديدة حميطة لبيع او
�شراء احلبوب واحلاجيات على انواعها.
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وي�ستطيع ال��دار���س ان ير�صد تاريخيا
العهود التي م��رت عليها بلدة ع ّتيل كما
البلدات الفل�سطينية االخ ��رى ،يف العهد
الكنعاين وال��روم��اين والعهود اال�سالمية
املتعددة والعهد اململوكي وكذلك العثماين
والربيطاين وفرتة االدارة االردنية واي�ضا
فرتة االحتالل اال�سرائيلي املبا�شر ثم ادارة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ويف كل هذه
املراحل واحلقب ظلت اثار ًا ماثلة يف ع ّتيل
ويف اخل��رب امل �ج��اورة لها فقد ك��ان فيها
الفراعنة وق��د وج��د لهم نقو�ش يف مغاور
جوارها وهي جزء من ارا�ضي كنعان حيث
جاءها الفراعنة غزاة ودمروها كما كثري
من البلدات االخرى يف ال�سهل املمتد.
كما ا�ستوطنها الرومان وتركوا فيها اثارا
متمثلة يف �آبار وف�سيف�ساء و�أنفاق.
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تاريخ اقطاع منطقة عتّيل
حتتوي البلدة على قرب حافظ العلي وبناء فوقه قبة و�أعمدة و�أر�ض
مر�صوفة بالف�سيف�ساء وبئر وقبور و�صهاريج حمفورة يف ال�صخر .ويف
اجلهة ال�شمالية موقع يعرف با�سم (خربة املطالب) يقال �أنها كانت
قرية عامرة ثم اندثرت .كما يوجد فيها عدة بيوت قدمية وبنايات
�أث��ري��ة تعود لأي��ام ال��روم��ان وه�ن��اك العديد م��ن ال��زواي��ا واملقامات
القدمية� ،أ�شهرها مقام قا�ضي ق�ضاة �صفد ،ال�سيد القا�ضي �أحمد بن
�أبي زُريق الع ّتيلي الرفاعي احل�سيني وهو من �آل بيت امل�صطفى �صلى
اهلل عليه و�سلم ،املتوفى يف  844هـ ودفني ع ّتيل (�شذرات الذهب للعماد
احلنبلي)(امل�صدر بحاجة للتوثيق برقم ال�صفحة وتاريخ الن�شر.
ي�ستح�سن تزويد رقم الأر�شيف اخلا�ص مب�شجرة ن�سب ال�سيد الع ّتيلي
املحفوظة يف �أر�شيف الأنف�س العثماين يف �إ�سطنبول) ..ويوجد يف ع ّتيل
�أي�ضا البيوت القدمية والتي تُ�سمى (العقد) �أو (العقود) وقد ُبنيت قبل
 200عام تقريب ًا من الطني والق�ش على �شكل �أقوا�س معقودة ،وما زالت
�صاحلة لل�سكن �إلى الآن� ،أحدها تعود ملكيته �إلى �آل ال�سعدي حيث
�أ�صبح وقف ًا للعائلة و�آخر لآل الع ّتيلي...
وكانت ع ّتيل ج��زء ًا من منطقة طولكرم التي اقطعها ال�سلطان
اململوكي الظاهر بيرب�س لقائديه االمري بندر الدين بيليك اخلازندار
واالم�ير بدر الدين ال�شم�سي ال�صاحلي حيث كانت امتدادا لالر�ض
التي اقطعت ق�صبتها يف طولكرم.
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اما يف العهد العثماين فقد كانت تتبع طولكرم التي كانت بدورها تتبع مدينة نابل�س اداريا حتى
نهاية القرن التا�سع ع�شر عندما احدث العثمانيون ق�ضاء جديد ًا يف �شمال فل�سطني عرف با�سم
ق�ضاء بني �صعب وهم بني �صعب الذين نزلوا هذه الديار يف الع�صور املا�ضية وهم مطن من كندة
ابن اخي حزام وفحم وعامله من كهالن من القحطانية.
وجعلوا طولكرم عا�صمة له .وقد رابط يف منطقة ع ّتيل اجلي�ش الثامن العثماين خالل احلرب
العاملية االولى.
اما يف العهد الربيطاين فقد دخلت ع ّتيل حتت ال�سيطرة الربيطانية يف ايلول عام  1918حني
ان�سحب اجلي�ش الثامن العثماين وفر�ضت �سيا�سة االنتداب التي اف�ضت الى قيام دولة ا�سرائيل
يف عام .1948/5/15
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وح�سب االح�صائيات بلغ عدد �سكان ع ّتيل ع��ام ) 4087( 1961ن�سمة يعودون الى اجلزيرة
العربية ومنهم دار خليل واقاربهم يف �شرق االردن قبيلة ال�شريدة ويف �صفد عائلة قدورة ومن
حمايلها �آل حجة من دورا اخلليل و�آل دقة من بي�سان ،ويف عام  2007حوايل  9038ن�سمة عدا
عن املغرتبني وذلك ح�سب اجلهاز املركزي الفل�سطيني للإح�صاء� ،أما حالي ًا فيقدر تعدادهم
بـ( )12000ن�سمة ،واليوم يقدر �سكان ع ّتيل بـ (� )16ألف ن�سمة .كثري من �أهايل ع ّتيل املغرتبني
موزعون يف الأردن حيث تعي�ش الأغلبية العظمى منهم ،وكذلك دول اخلليج و�أمريكا والدول
الأوروبية .تعترب ع ّتيل البلدة الثانية بعد مدينة طولكرم من حيث عدد ال�سكان وامل�ؤ�س�سات،
ينق�سم ال�سكان �إلى فئات منهم من يعمل يف الدوائر احلكومية ومنهم من يعمل بالزراعة و�آخرون
يعملون يف فل�سطني  48وبع�ضهم �أ�صحاب حمالت جتارية .تعتمد ن�سبة عالية من الأهايل على
الزراعة املحمية بيوت البال�ستيك وتعترب م�صدر ًا لإنتاج احلم�ضيات واخل�ضروات يف املنطقة.
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وقد و�صف كتاب "والية بريوت" املنطقة التي تقع فيها ع ّتيل متوقفا عند طولكرم ووا�صفا
الطريق املو�صل الى حمطة ال�سكة احلديدة القائم على بعد ع�شر دقائق يف اجلهة الغربية منها.
وان اخلط احلديدي كما يف الو�صف من اهم العوامل التي يحفظ احلركة الدائمة.
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ويتطرق كتاب " والية بريوت " الى ق�ضاء بني �صعب وحدوده والذي تعترب بلدة ع ّتيل جزء ًا منه.
وبني �صاحب الكتاب ان الق�ضاء ومنه ع ّتيل قد احرز مركزا ممتازا يف م�س�ألة املعارف بني �سائر
االق�ضية ف�أهاليه ميالون جدا للمعارف وهذا ما �أكده ال�سيد اكرم عبداللطيف يف حديثي معه عن
ع ّتيل.
ف�أكرث ابناء القرى فيه متفوقون حتى على ابناء الق�صبة يف طولكرم اذ يبلغ عددهم ()250
طالبا يداومون يف مكتب النمونة . .للذكور وكان �صاحب كتاب " والية بريوت " قد انتقد منامات
طالب القرى ومنها ع ّتيل يف حوانيت طولكرم وا�صفا ما يدفعونه من اجور اذ يبيت يف احلانوت
الواحد خم�سة الى �سبعة من التالميذ لت�صل كلفة منامة التلميذ الى ( )20قر�شا يف ال�شهر وهم
يتحملون امل�شاق ب�سبب رغبتهم باكمال حت�صيلهم الر�شيد اي يف املدار�س الر�شيدية وهي فوق
االبتدائية املتدينة.
وكان هذا احلال الفتا ل�صاحب الكتاب الرحالة الذي لفت انتباه رئي�س البلدية �آنذاك والذي
حتدث معه عن ظروف ابناء الق�ضاء وا�ستجابتهم النت�شار املعارف .وقد �سمع رئي�س البلدية
االنتقاد على مبيت الطالب من ع ّتيل وغريها من القرى املجاورة يف احلوانيت التي ي�صفها ب�أنها
كانت قذرة ولي�س فيها �شيء من �شروط ال�صحة وقد اجاب رئي�س البلدية �صاحب كتاب "والية
بريوت" �أننا عارفون مب�ضرة ذلك ولقد كنا ان�ش�أنا من اموال املعارف املحلية حمال ي�ستوعب
(� )30سريرا وكنا عازمني على ا�سكان الطلبة القرويني يف هذا املحل مقابل اج��رة جزئية،
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ولكن ملا �ضمت الواردات املحلية الى املحا�سبة اخل�صو�صية مل تبق لنا
�صالحية للعمل وقف هذا العمل املجيد دون ان يتم كما وقف غريه من
امل�ساعي واالعمال وهذا هو امامكم البناء الذي كان ي�شاد ليكون منزال
لهم وه�ؤالء الطلبة ال يزالون يبيتون يف احلوانيت امل�ضرة بال�صحة ف�إذا
ا�سعفتمونا على امتام هذا التثبيت املقدم ت�صنعون جيدا".
وم�ضى �صاحب كتاب والية بريوت يتحدث عن طالب قرى طولكرم
ومنهم طالب من ع ّتيل بالقول" وينح�صر بيل للمعارف مبركز الق�ضاء
ومع هذا ف�إن القرويني يدخلون ب�شوق يف املكاتب االبتدائية املفتتحة يف
انحاء الق�ضاء ويبلغ عددها ( )25وهي ال تزال يف غاية من الب�ساطة
واالب �ت��داء واحلا�صل ان الرغبة وامل�ي��ل للمعارف ظ��اه��ران على قدر
اال�ستطاعة يف كل قرية من الق�ضاء فيجب تنمية هذا امليل وا�سعاف هذه
الرغبة بل من ال�ضرورة اتباع �سيا�سة علمية �ساملة يف املكاتب االبتدائية
القائمة يف هذا املحيط الذي يظهر ا�ستعدادا كبريا للتعليم والتح�صيل ويحتاج
اهايل مركز الق�ضاء الغيورون وامليالون للمعارف الى مكتب".
"منونة ليلى" ي�سلم لأي��د قديرة ذات ن�شاط وعمل ج��دي وكان
�صاحب كتاب والية بريوت.

30

روزنة البئر
الفلسطينية

31

عتنيل

ومع قيام ا�سرائيل عام  1948فقد بقيت ع ّتيل كجزء من ما تبقى من منطقة طولكرم خارج
حدود ال�سيطرة اال�سرائيلية لت�صبح جزء ًا من االدارة االردنية التي اعلنت بعد عقد م�ؤمتر اريحا
وبقيت كذلك الى ان وقع احتالل كامل ال�ضفة الغربية عام  1967وقد عانت ع ّتيل االحتالل وتعدي
امل�ستوطنني و�سيا�سات القمع والعزل واحلواجز اال�سرائيلية وقد فقدت الكثري من ابنائها ممن
قاوموا االحتالل او ت�صدوا ملخططاته فكانوا من ال�شهداء.
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ومن ع ّتيل اي�ضا كثري من اال�سرى الذين �سجنهم االحتالل وبع�ضهم ما زال يقبع يف �سجونه
كما ان بع�ض ابنائها جرح او ابعد عن بلدته .و�شملها اي�ضا هدم البيوت واقتحامات امل�ستوطنني
وامل�ستعمرين ،ونتاج ًا لذلك كان املزيد من هجرة ابناء ع ّتيل.
ومع توقيع اتفاقيات او�سلو عام  1993كانت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قد فر�ضت ادارتها
على البلدة وال�سكان حيث طبق االتفاق يف  1994/5/15ويف عام  1995كانت ع ّتيل ترفع العلم
الفل�سطيني على مقرات ال�سلطة الوطنية �سواء الأمنية �أو االداري��ة االخرى كالتعليم وال�صحة
مناح عديدة وين�شط �شبابها يف جماالت عديدة ويحرزون التفوق
والبلدية وبد�أت البلدة تتطور يف ٍ
يف التعليم املدر�سي وحتى اجلامعي يف جامعات الوطن الفل�سطيني ويف اخلارج.
وع ّتيل كانت جزء ًا من جمموعة قرى ال�شعراوية ال�شرقية لوقوعها بني الغابات"ال�شعرا".
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أراضي عتّيل
يزرع يف �أرا�ضي ع ّتيل احلبوب والبقول و�أ�شجار الزيتون
وال�ل��وز وال�ت��وت وال��رم��ان وبلغ جمموع زيتونها املغرو�س
 4،800دومن .وبعد النكبة يف العام  1948ن�شط �سكانها
فغر�سوا احلم�ضيات وزرعوا اخل�ضار واخليار والبطيخ يف
الدومنات القليلة من الأر�ض التي بقيت يف حوزتهم.
وتزود البلدة باملياه من الآب��ار االرتوازية وبع�ض �آبار
اجلمع يف املنازل .ويوجد يف البلدة خزان مياه و�شبكة
تزود املواطنني باملياه ،ويف عام2015افتتح خزان جديد
للمياه �سعته1000كوب يف منطقة الع�صا�صري.
تعتمد البلدة يف االنارة على �شبكة مت�صلة مع الكهرباء
القطرية الإ�سرائيلية .ال توجد حالي ًا يف البلدة �شبكة
�صرف �صحي ،با�ستثناء بع�ض �أجزاء من احلارة الغربية
قرب ال�سهل حيث تنقل املياه العادمة �إلى حمطة تنقية
�صغرية يف ال�سهل ،بينما االع�ت�م��اد الكلي على حفر
امت�صا�صية،وهناك توجه من البلدية لعمل �شبكة جماري
ولكن ال يوجد متويل ٍ
كاف لهذا امل�شروع حالي ًا/عام .2004
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عائالت عتّيل
حتتوي البلدة على عدد كبري من العائالت القدمية وهي:
عائالت ع ّتيل ( ق�ضاء طولكرم )
(�أبوالهيجا)(حيفا)(الداوود)(خلف)(ابوخزنة)(ابومو�سى)(العمو�ص)(جراب)(نا�صر)
(يا�سني)(عواد)( �ألفقرة)(�شكري)(البدوي)(ابراهيم)(�ص ّباح)( �أبوعيدة)(الغاوي)
(ال�صعيدي)(ال�س ّيد)(ال�شلبي)(�آ�سية)(�أبوحجة)(ال ّدقة)(امللاّ ك)(خربط)(�سعدالدين)
(مكحول)(وفل)(�أبو�شقري)(طحالوي)(�أبوح�سان)(�أبوذنني)(املر)(�أبو�أ�سعد)(احلموه)
(العجمي)(الع ّتيلي)(احلدرب)( �أبو�شم�س)( �أبوجزر)( �أبوما�ضي)(العلي)(ال�سري�س)
( �أبوعابد)(قطي�ش)(احلميدي)(ابوليمون)(عودةاهلل)(ابوح�سنة)(ال�شيخ)(مكحول)
( �أبوغزة)(الدلواين)(عبداحلليم)(ابوح�سني)(البدوان)( �أبوزيد)(بدوان)(العا�صي)
(ا لأ�شقر)(بلبي�سي)(رزية)(جراب)(ادري�س)(ال�سعدي)(ناطورية)(قدورة)(�صالح)
(يو�سف)(منيزل)(ال�شمايل)(�أبوفزع)(م�صطفى)(ظاهر)(القريني)(�أبوخليل)(بندر)
(ال�صل ّيح)(كحلة)(�أبوعاي�شة)(مهنا)(الطويل)(الدب�س)(�أبوزايدة)(�أبوعجينة)(اخلطيب)
(�أبو�شعرية).
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اما احلارات يف ع ّتيل فهي:
( )1احلارة الغربية ( )2احلارة اجلنوبية ( )3احلارة ال�شمالية
وتعرف حارات البلدة على هذه التق�سيمات ففي احلارة الغربية هناك حارة الع ّتيلي وحارة
الي�سنة وحارة ال�شكري وهذه من احلارات القدمية ومن احلارات احلارة اجلنوبية التي تعرف
با�سم احل��ارة القبلية وحتتوي على ح��ارة امل�لاك وح��ارة حجة ومعروفة با�سم املنزول وحارة
ال�سعدية و�أبو ربيع واحلارة ال�شمالية مثل حارة دار نا�صر ولها امتدادات وا�سعة داخل احلارة
الغربية وحارة �أبو خليل وحارة امل�صاروة.
وي�ستخدم هذا الأ�سلوب يف التق�سيم بانتخابات البلدة ،بحيث ان كل ثلث يخرج �شخ�ص ًا واحد ًا
وكل حارة  3ا�شخا�ص يكونون مدعومني من عائلتهم بعد التوافق عليهم.
وتوجد مناطق اقامة حديثة داخل البلدة ومنها منطقة جبل اال�سد والع�صا�صري والوادات وجبل
امل�صرية وفيها عائالت جديدة دخلت �إلى البلدة لعدة �أ�سباب ومنها الهجرة والتنقل للعائالت.
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الصحة في عتّيل
عرفت ع ّتيل �ش�أن القرى املجاورة لها خالل العهد العثماين امرا�ضا عديدة
انت�شرت فيها ،ومنها ما كان ي�سمى بالهواء اال�صفر والتيفو�س وذلك ب�سبب
نبات ال�ص ّبار ،فقد انت�شرت امل�ستنقعات جوارها وكانت ت�سمى (احلمم
املرزغية) ،وقد انت�شرت هذه احلمى يف ع ّتيل وباقة وزيتا وجت وقاقون،
وبلغت اال�صابات يف هذه القرى باالالف ،وكان النت�شار املواد الع�ضوية ال�سبب
يف انت�شار هذه احلمى.
ولقلة املياة يف بع�ض ال�سنوات كانت النا�س تعاين امرا�ضا عدة وقد و�صف
�صاحب كتاب والية بريوت ان بع�ض �سكان القرى مل يكونوا يغ�سلون وجوههم
وعيونهم وايديهم ،ومل تكن هناك حمامات.
وك��ان من يريد احلمام كان ي�سافر الى نابل�س خلم�س �ساعات ،ومما
كان يزيد االمر �سوء ًا نتاج غياب النظافة هي حرارة االقليم وما جتيء به
ال�صحراء من حبات الرمل والرتاب . .وكان ذلك يت�سبب مبا �سمي باملر�ض
ال�صديدي والذي كان ي�ؤدي الى العمى وكان كافيا ان يرى املراقب العديد من
املارة وخا�صة القادمني من القرى لريى العديد من امل�صابني.
لقد كانت امرا�ض االطفال منت�شرة وكانت هناك ارتفاعات يف زيادة الزواج
واملواليد وكان االطفال يولدون بامرا�ض ابرزها فقر الدم الذي كان ي�صيب
الن�ساء بكرثة الى جانب امرا�ض �سل الرئة وامرا�ض القلب واالفرجني.
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وقد كانت االو�ضاع ال�صحية يف بلدة ع ّتيل ايام االنتداب الربيطاين ومن قبله العهد العثماين
مرتدية ومل يتم االهتمام �إال بداية القرن الع�شرين وعلى �شكل �ضيق ،وكانت قلة الوعي ال�صحي
هي ال�سائدة ،فقد انت�شرت االوبئة يف املنطقة و�أدت الى وفاة الكثريين وعلى �سبيل املثال انت�شر
وباء الكولريا يف فل�سطني عام  1865وذهب �ضحيته الكثريون وقد و�صلت الوفيات حوايل ()2000
يف يافا وحدها وهو رقم كبري قيا�سا لعدد ال�سكان انذاك وهو  1760يف نابل�س وكانت طرق العالج
تعتمد على الطب ال�شعبي وهناك ق�ص�ص من ع ّتيل �سمعناها من اكرث من �سيدة كبرية يف ال�سن
نقال عن امهات وجدات.
كان اهايل ع ّتيل �ش�أنهم �ش�أن �سائر القرى والبلدات املجاورة ي�سلكون طرقا عديدة يف عالج
الأمرا�ض التي ت�صيبهم ،واعتمدوا على الطب ال�شعبي يف العالج ،فكان ال�شخ�ص امل�صاب بالتهاب
اللوزتني يذهب �إلى امر�أة تقـوم مب�سح رقبته بقليل من زيت الزيتون الدافئ وتدلك رقبته بخفة
مركزة على مو�ضع الألـم ،فـي حماولة لرفع اللوزتني �إلى �أعلى ،ويطلق على هذه العملية التمريج
�أو التملي�س ،كما كانت تـدخل بع�ض �أ�صابعها يف فم املري�ض وتفقيهما.
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ويف حالة �أمل الأذنني يو�ضع الزيت الفـاتر فـي �أذن املري�ض ،و�إذا تعر�ض ال�شخ�ص لك�سر �أو
ر�ضو�ض يف يديه �أو رجليه يذهب �إلى املجرب ،الذي يقوم بتجبري اليد من الك�سر عن طريق اجلرب
العربي ،حيث يقوم بخلط البـي�ض مـع ال�صـابون وو�ضعه على �شا�شة من القما�ش ،وربطها على
يد امل�صاب بعد و�ضع الكرتون �أو اخل�شب علـى الع�ضو امل�صاب ويف حالة وجع البطن يتم تدليك
البطن بالزيت عند ال�صرة وتالوة بع�ض �آيات القر�آن الكرمي .و�إذا �أ�صيب الإن�سان بل�سعة عقرب
�أو لدغة �أفعى �أخذوه �إلى �شخ�ص يقوم علـى الفـور بجرح امل�صاب ب�سكني حادة مكان الل�سعة �أو
اللدغة ،ثم ي�ضع فمه على اجلرح ومي�ص الـدم ويقذفـه .و�إذا �شعر الإن�سان ب�أمل يف ر�أ�سه �أو�صوه
بالأكل ،و�إذا ا�شتكى من �أمل يف بطنه ومعدته ن�صحوه بالكف عن الطعام .وكانوا يرددون املثل
العامي (�إذا وجعك را�سك �أكرمه و�إذا وجعك بطنك احرمه).
وكانت الأع�شاب الطبية ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف املنطقة ،مثل :املريمية والبـابوجن والكمون
والبقدون�س يف حالة املغ�ص والر�شوحات ،كما ا�ستخدم �شراب امللوخية اجلافة يف حالة االم�ساك
ال�شديد ،كما كان ا�ستعمال كا�سـات الهـواء  ،وا�ستخدم اللنب والبطاطا يف حالة الإ�سهال� ،شائعا
يف املنطقة لعالج �آالم الظهر واملفا�صل ،وذلك بو�ضع ورقة �صغرية م�شتعلة فـي داخـل الك�أ�س
ويو�ضع الك�أ�س على اجلزء امل�صاب وتلت�صق به ،وبعد �أن تزال مي�سح مكانهـا بالزيـت الدافئ.
وح�سب رواية اخرى للحاجة ام �صالح قالت:
وا�ستخدم الكي لعالج �آالم املفا�صل ووجع الرجلني ،وذلك بحرق فتيلـة خا�صـة مكـان الأمل ،كما
ا�ستخدموا (طا�سة الرجفة) يف عالج اخلوف عند الأطفال ،وهي عبارة عـن كـ�أ�س مقعرة مكتوب
عليها �آيات قر�آنية ي�شرب منها من �أ�صيب ب�صدمة �أو خوف مفاجئ.
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وفتكت الأمرا�ض بكثري من النا�س نتيجة عدم ت�شخي�صـها وعـدم معاجلتهـا بطريقـة �صحيحة،
العتمادهم على الطب ال�شعبي ،وعدم توفر الأطباء املخت�صني القادرين على ت�شخي�ص الأمرا�ض
وعالجها بالطرق احلديثة.
ومن الأوبئة التي اجتاحت ع ّتيل واملنطقة حمى التيفو�س عام  1291هــ1874 /م ،ووباء الطاعون
عام 1294هـ1877/م ،واحل�صبة عام 1301هـ1883/م ،والكـولريا التـي اجتاحت منطقة ال�ساحل
والداخل عام 1320هـ1902/م ،ووباء الكولريا الذي اجتـاح جميـع انحاء فل�سطني خالل احلرب
العاملية االولى.
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االو�ضاع ال�صحية املعا�صرة
يوجد يف ع ّتيل م�ست�شفى للهالل الأحمر ومت ال�شروع ببنائه يف بداية عام  2005من م�ساهمات
اهل البلدة واملنطقة باال�ضافة الى م�ساهمات بع�ض امل�ؤ�س�سات غري احلكومية و�صناديق الدعم،
وقد مت نوقيع اتفاقية تعاون مع م�ست�شفى جامعة النجاح الوطنية التعليمي يف �شهر نوفمرب/ت�شرين
الثاين من عام  .2015وال توجد يف البلدة �أي �صناعات اال اخلفيفة .توجد عيادة �صحية ومركز
�أمومة بالإ�ضافة �إلى العيادات اخلا�صة باالطباء كل يف جماله مثل الن�سائية والباطنية والعامة
والأطفال.

م�شاكل بيئية يف ع ّتيل
ا�شتكى �سكان "جبل �شحادة -امل�صرية" جنوب بلدة ع ّتيل (�شمال طولكرم) ،من الظروف
ال�صحية والبيئية "ال�صعبة" التي يعي�شونها منذ �أعوام ،جراء الدخان والغازات والروائح الكريهة،
م�صني القريب منهم.
املنبعثة من م�صنع "دليال" للمخلالت ،الواقع �أ�سفل وادي ّ
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ويقع امل�صنع على  16دو ًمنا من �أرا�ضي دير الغ�صون ويقابل جبل �شحادة – امل�صرية بع ّتيل،
وي�ستفيد منه �آالف املزارعني الذين يزودونه مبنتجاتهم الزراعية ،لكن �أهايل ع ّتيل يقولون �إن
�إدارة امل�صنع "تتخل�ص من املخلفات يف الوادي ،بدال من جتميعها والتخل�ص منها يف مناطق
بعيدة عن ال�سكان ،ما ي�شكل �ضررا بيئ ًيا و�صح ًيا خط ًريا على �سكان املنطقة� ،إ�ضافة �إلى �أنها
مرت ٌع للح�شرات والقوار�ض".
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وحتديدا لرئي�س الوزراء الأ�سبق �سالم
وتوجهت بلدية ع ّتيل بطلبات عدة للجهات امل�س�ؤولة،
ً
فيا�ض ،ووزير االقت�صاد الوطني ال�سابق جواد ناجي ،من �أجل الك�شف عن مكان خملفات امل�صنع،
لكن "دون حل جذري ،وتعامل ج ّدي ،ينهي معاناة مئات العائالت املت�ضررة" ح�سب و�صف م�صدر
يف البلدية.
وقال مفت�ش �صحة البيئة يف بلدية ع ّتيل فار�س نا�صر� ،إنه تابع الق�ضية منذ بدايتها ،وتوجه
بطلب لوزارة البيئة واحلكم املحلي واملحافظة ،ب�ضرورة �إر�سال جلنة خمت�صة تقف على الأ�ضرار
البيئية وال�صحية اخلطرية التي يت�سبب بها امل�صنع.
و�أك ّد �أن حمافظ طولكرم ال�سابق طالل دويكات� ،أبلغه �أن جلن ًة �ستح�ضر �إلى املكان وت�صطحبه
لالطالع على املكان ،وفوجئ �أن اللجنة ح�ضرت دون مرافقته ،حيث توا�صل مع املحافظ بهذا
ال�ش�أن ،الذي �أبلغه �أنها اط ّلعت على املكان.
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بدوره ،قال مدير عام مديرية �صحة طولكرم �سعيد حنون :مت �إخطار �إدارة امل�صنع ب�ضرورة
معاجلة امل�صدر وال�ضرر ،ويف حال مل يتم االلتزام �ستتم �إحالته للجهات القانونية ،وبالفعل متت
�إحالته للق�ضاء �سابقًا.
وقال �إن "معاجلة اخللل فقط بوجود جما ٍر للتخل�ص من خملفات امل�صنع ،ال �أن يتم التخل�ص
منها يف الوادي".
و هناك �شكوى من بلدية ع ّتيل �ضد امل�صنع ،تتحدث عن خمالفة و�ضرر �صحي وبيئي يف املنطقة،
الفتا �إلى �أن جلنة خمت�صة توجهت للمكان يف  2013/1/14وخرجت بتو�صيات ومعطيات عديدة:
ان بلدية ع ّتيل ،تدر�س التحرك ب�شكل جدي ،من خالل �س ّكان البلدة ،حيث �ستعمل على تنظيم
اعت�صامات وحتركات من �ش�أنها االلتفات لهذا امل�صنع و�أ�ضراره ال�صحية والبيئية على املنطقة.
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التعليم في عتّيل
البدايات التاريخية
نبذة تاريخية عن التعليم يف ع ّتيل
ت�أ�س�ست �أول غرفة يف مدر�سة قرية ع ّتيل �سنة 1934م ،ثم تتابع بناء غرفها حتى بلغ عددها
خم�س غرف ،م�ساحة كل منها  7*7من الأمتار املربعة ،وكان هناك غرفتان �إ�ضافيتان خارجيتان
عن بناء املدر�سة ،ت�ست�أجران كل �سنة للتدري�س فيهما ،وتبعدان عن بناء املدر�سة ( ) 70مرتا،
م�ساحة كل منها  6*5من الأمتار املربعة .وتبلغ م�ساحة ملعب املدر�سة ،مبا يف ذلك حديقتها التي
حولت حديثا �إلى امللعب� ،أربعة دومنات ،وكان ال يزال العمل يف ت�سوية هذه احلديقة مع امللعب
جاريا (حوايل .)1950
كانت املدر�سة تت�ألف من ثالث غرف حتى عام 1939م ،وقد �أتى الأ�ستاذ ح�سن عبد الرحمن
حممد �سالمة ،املعروف بح�سن �أفندي يف ذلك العام معلما م�سئوال ،وهو من قرية بيت ليد ،وكان
واحدا �إ�ضاف ًيا ،وكان عدد طالب اليلدة يف ذلك الوقت نحو ت�سعني طالبا .ويف
يعمل معه معل ًما ً
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العام  1942-1941جاء الأ�ستاذ القدير م�صطفى بك الدباغ ،مفت�شا للمعارف يف الديار النابل�سية،
ف�أخذت املدار�س يف منطقة ال�شعراوية تزدهر ،والعلم فيها ينت�شر ،وطالبها يف ازدياد م�ستمر،
ذلك ملا بذله الأ�ستاذ الدباغ من جهد ون�شاط يف تو�سيع و�إن�شاء املدار�س يف كل بلدة ما و�سعه
ذلك ،فازداد تب ًعا عدد املتعلمني واملعلمني ،فكان ن�صيب هذه املدر�سة كغريها من املدار�س� ،أن
نالت ً
حظا واف ًرا من هذه الإ�صالحات ال�شاملة ،فلقد زيد يف بنائها غرفتان جديدتان ،وا�ست�ؤجر
لها غرفتان �أخريان ،فبلغت غرفها بذلك �سبع غرف ،ومعلموها �سبعة معلمني ،وطالبها مئتني
وثمانني طال ًبا ،ف�أ�صبحت بذلك مدر�سة ابتدائية كاملة ،وكان ذلك يف حدود العام 1946م.
ٍ
منذئذ تتقدم يف عدد طالبها حتى عام  1948حني حلت النكبة الكربى
�أ�ضحت مدر�سة ع ّتيل
بفل�سطني العزيزة ،ف�أغلقت املدر�سة �أبوابها ،ثم ما لبثت �أن عادت ال�ستئناف الدرا�سة فيها يف �أول
جدا ،ترجع
كانون الثاين  1949يف عهد احلكومة الأردنية الها�شمية ،فبد�أت عملها يف ظروف قا�سية ً
�إلى حالة الأهايل املعنوية واالقت�صادية ،ولكن ذلك مل يعق تقدمها ومنوها ،فقد بلغ عدد طالبها
يف هذا العهد ( )320طالبا ،و�أ�ضيف �إلى معلميها معلم جديد ،ف�أ�صبح عددهم ثمانية ،ثم توالت
التطورات ف�أ�صبح يف ع ّتيل العديد من املدار�س التي ت�شمل كافة مراحل التعليم للذكور والإناث،
و�أ�صبحت مدر�ستها الثانوية تناف�س عن جدارة املدر�سة الفا�ضلية الثانوية يف مدينة طولكرم،
�إذ حتقق نتائج باهرة يف ن�سبة املتفوقني يف امتحان ال�شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) ،فمن
املعلوم �أن حمافظة طولكرم حتظى ب�أعلى ن�سبة للمتفوقني وب�أعلى ن�سبة للناجحني يف امتحان
وحتديدا ثانويات
التوجيهي على م�ستوى الوطن وت�ستحوذ منطقة ال�شعراوية على ن�صيب الأ�سد
ً
ع ّتيل ودير الغ�صون ،حيث ت�شتهر هاتان البلدتان بحب العلم والتعلم.
لقد كان التعليم ابرز ال�سمات التي ميكن و�صف بلدة ع ّتيل باالهتمام به ،فقد كانت بيوت البلدة
تزين جدرانها الداخلية ب�صور �شهادات ابنائها من خمتلف املراحل�،إذ ان التعليم وحده هو و�سيلة
ال�صعود يف املجتمع وو�سيلة حتقيق الذات والبحث عن اخلال�ص بعد ان �صادرت ا�سرائيل ارا�ضي
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البلدة بعد النكبة عام  .1948وبعد ان احتلت كان يف فل�سطني بعد عام  1967فتوزع ابناء البلدة
يف دول عربية واجنبية عديدة كان ن�صيب االردن ودول اخلليج هو االوفر.
وملّا كان التعليم هو االميز يف �سلوك �أهل ع ّتيل وقناعاتهم ف�إنه ال ب�أ�س من احلديث عن خلفية
تاريخية لذلك.
ففي الأ�سا�س وقبل حوايل قرن من الزمان كانت االمية هي ال�سائدة وكان التعليم الديني
فقط هو املتوفر وحتى على �شكل �ضيق .ومع �صدور قانون املعارف العثماين عام  1869والذي
دعا الى ن�شر املكاتب االبتدائية يف كل قرية وحي ..وقد �أ�صاب من كل ذلك قائم مقام ق�ضاء
بني �صعب ن�صيبا حيث يوكل �أحد اال�شخا�ص رئا�سة جلنة املعارف يف الق�ضاء وقد ظهر ذلك يف
�سجالت حمكمة طولكرم ال�شرعية .اذ وجهت الدعوة يف حينه الى ح�سن حمرم بيك بن ا�سماعيل
قائممقام ق�ضاء بني �صعب (والتي فيها بلدة ع ّتيل) مع جماعة ذكرت ا�سما�ؤهم يف ذيل التكليف..
وكان ال�سائد يف التعليم �آنذاك نظام الك ّتاب . .وجمعها الكتاتيب وهي املدر�سة التي كان يتعلم
فيها الطالب قبل وجود املدار�س احلديثة وقد كان يف ع ّتيل "ك ّتاب" ي�أتيه الطالب وهو يتكون
من غرفة واحدة يجتمع فيها املدر�س وطالبه مقابل بع�ض املواد التموينية التي يقدمها الطالب
للمدر�س .حيث كان يحتفى بالطالب حني يختم القر�آن وحيث يقدم �أهل الطالب لل�شيخ او املعلم
�شيئا عينيا اذ ان النقود كانت نادرة حتى يف حدود القر�ش الواحد .لقد كانت االمية هي ال�سائدة
وبن�سبة كبرية وكانت الكتاتيب انذاك هي الو�سيلة الوحيدة للتعليم .وغالبا ما كان يدير الكتاب
�شخ�ص يعرف القراءة والكتابة .واحيانا قليلة يكون ازهريا -اي من االزهر ال�شريف -ويطلق عليه
ا�سم ال�شيخ .وقد جرى اختيار الكتاب ليكون يف امل�سجد او يف دار ال�شيخ او يف احد منازل املو�سرين.
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ويف حالة ع ّتيل كان الكتاب يف امل�سجد وكانت �أر�ضية الكتاب مفرو�شة بالب�سط واحل�صر ويجل�س
التالميذ على احل�صر او الب�سط املفرو�شة على الأر�ض وال�شيخ االزهري يف اح�سن االحوال يجل�س
على كر�سي مرتفع وخلفه لوح ا�سود يكتب عليه بالطبا�شري كلما لزم ،وكانت الدرا�سة يف ع ّتيل
وكما يف بلدات فل�سطني بوا�سطة التلقني واحلفظ ،حيث يقوم ال�شيخ بقراءة �آية من القر�آن او
جملة او كلمة حتوي عددا من احلروف ويردد الطالب خلفه ،وكانت املهمة اال�سا�س هي احلفظ
لكل املواد �ص ّما واالهم ان يدر�س ال�شيخ الطالب حروف الهجاء وكتابتها واحل�ساب من جمع
وطرح و�ضرب وق�سمة ،وال يتخرج الطالب �إال بعد ان يختم القر�آن. .وقد وجد ك ّتاب واحد يف ع ّتيل
ثم زاد العدد بعد ذلك ..وكان املتخرجون منه يق�صدون كتاب ال�شيخ �سعيد الكرمي يف طولكرم.
اما املدار�س فقد جاءت مت�أخرة يف العهد العثماين وكانت حكومية فقط ،وبد�أت تزدهر يف
ظل االنتداب الربيطاين على فل�سطني ويف العهد االردين وكانت �آن��ذاك حكومية فقط .وتعود
ادارتها ونظارتها للدولة .وق�سمت الدرا�سة فيها الى خم�س مراحل :املدار�س االبتدائية واملدار�س
الر�شيدية واملدار�س االعدادية واملدار�س ال�سلطانية واملدار�س العليا ومل يوجد يف ع ّتيل منها �شيء
�إال االبتدائية ويف وقت مت�أخر من الزمن اثناء االنتداب الربيطاين وكانت املدار�س االبتدائية
الدنيا ومدة الدرا�سة فيها ثالث �سنوات يف املدن واربع �سنوات يف القرى وقد عرفت ع ّتيل مدر�ستني
منها .حيث كانت هذه املدار�س تن�شر فقط يف القرى والبلدات التي عدد �سكانها اقل من 500
ا�سرة وكان �سن القبول فيها يبد�أ من �سن  7الى  11والتعليم فيها الزامي وجماين والدرا�سة هي
للعلوم الدينية والقراءة والكتابة واللغة الرتكية قبل �سقوط الدولة العثمانية.
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التعليم والثقافة يف ع ّتيل اليوم
يوجد يف ع ّتيل اليوم  6مدار�س حكومية ،مدر�ستان ابتدائيتان واحدة للبنني وواحدة للبنات
ومدر�سة �أ�سا�سية عليا للذكور ،ومدر�ستان ثانويتان للبنني والبنات ،وعدد الطالب فيها يتجاوز
 4150طالب ًا وطالبة ،وفيها رو�ضتا �أطفال.
قيا�سا مع عدد ال�سكان ،فمث ًال يوجد فيها عدد من
ن�سبة التعليم يف القرية من �أعلى الن�سب ً
الأطباء العــامني والأطباء املتخ�ص�صني ،بطب الأطفال ،والأنف والأذن واحلنجرة ،والوالدة،
وطب الأ�سنان ،ويوجد يف البلدة �أربع �صيدليات.
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وهناك مهند�سون فــي �أغلب التخ�ص�صــات ،ومعلمــون فــي جميـع التخ�ص�صــات ومعلمات،
ومن هذه الأعداد الكبرية التي ال ت�ستوعبها القريــة مــن يعمــل فــي املدينة ،وق�سم يعمــل فــي
اخلارج ،وهنالك مركز �صحي حكومي (عيادة) ،ويوجد مركز �صحي يف اجلمعية اخلريية
ي�شمل املخترب والأ�شعة وطب الأ�سنان والطب العام.
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ا�سم املدر�سة
مدر�سة بنات ع ّتيل اال�سا�سية الدنيا
مدر�سة بنات ع ّتيل اال�سا�سية العليا
مدر�سة بنات ع ّتيل الثانوية
مدر�سة ذكور ع ّتيل اال�سا�سية الدنيا
مدر�سة ذكور ع ّتيل اال�سا�سية العليا
مدر�سة ذكور ع ّتيل الثانوية
جمعية ع ّتيل اخلريية
مدر�سة ريا�ض ال�صاحلني/خا�صة
مدر�سة االق�صى النموذجية/خا�صة
املجموع
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عدد �سنة الت�أ�سي�س /عدد
الطالب �سنة الرتميم ال�صفوف
450
530
382
612
347
425
250
44
83
3123

2004
1998 /1972
1999 /1964
- /2000
1965 /1960
1997 /1985
1996
1998
2004

12
13
12
16
9
13
9
3
3
90

احلالة
جيدة
متو�سطة
�سيئة
جيدة
�سيئة
متو�سطة
جيدة
جيدة
جيدة
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ملخ�ص للم�ؤ�س�سات التعليمية املوجودة يف ع ّتيل
مدر�سة ذكور ع ّتيل الثانوية
من املدار�س القدمية التي ت�أ�س�ست يف حمافظة طولكرم ،وتعد الآن من طليعة املدار�س يف
املحافظة.
فقد ت�أ�س�ست مدر�سة ذكور ع ّتيل الثانوية يف العام  ،1934وكان املدر�س ح�سني عبد القادر
من قرية زيتا مدر�سا �أول يف املدر�سة ،بالإ�ضافة لكل من فريد ال�شامي من طولكرم ،وم�سعود
�إبراهيم من دير �شرف.
وقد عمل يف هذه املدر�سة من عام  1940حتى العام  1950املعلمون:
· ح�سن حممد عبد الرحمن من بيت ليد وكان مديرا للمدر�سة.
· حممود ح�سني فار�س من عنبتا.
�صادق ال�سفاريني من �سفارين طولكرم.
· فتحي ملحم من ذنابة طولكرم.
· توفيق احمد بدوي من دير الغ�صون.
· م�صطفى يون�س من نابل�س.
· يو�سف ال�شيخ حممد �شديد من عالر.
· فهيم ال�شيخ حممد �شديد من عالر.
· احمد عبد الرحيم خ�ضر من بلعا.
· ح�سن ال�شيخ يا�سني من بلعا.
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· عبد اللطيف جميل من دير �شرف.
· ال�شيخ �سليمان قباطية من قباطية.
· �أمني دالل من طولكرم.
· �أ�سامة الكرمي من طولكرم.
· فهيم زواتا من زواتا.
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· �صالح عبد اللطيف من الطرية.
· احمد عبد الرازق عودة من طولكرم.
· فريد �أبو �صالح من طولكرم.
· حممود عبد الرحيم خ�ضر من بلعا.
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· احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
· �صبحي جميل �صالح من بلعا.
· فتحي عبد اهلل حنون من عنبتا.
· جمال عبد الرحمن ناطور من الطرية.
· حممد طاهر يو�سف من كفر اللبد.
وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي  1951/1950ثمانية معلمني،
وهم:
· ح�سن حممد عبد الرحمن من بيت ليد وكان مديرا للمدر�سة.
· احمد علي ال�سيد من ع ّتيل�" .أول مدر�س من ع ّتيل "
· �صبحي جميل �صالح من بلعا.
· حممود عبد الرحيم خ�ضر من بلعا.
· جمال عبد الرحمن ناطور من الطرية
· فتحي عبد اهلل حنون من عنبتا.
· احمد عبد الرحمن خ�ضر من بلعا
· حممد طاهر يو�سف من كفر اللبد.
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وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي  1952/1951ثمانية معلمني
احدهم من ع ّتيل وهم:
ح�سن حممد عبد الرحمن من بيت ليد وكان مديرا للمدر�سة.
احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
حممود عبد الرحيم خ�ضر من بلعا.
جمال عبد الرحمن ناطور من الطرية
ال�شيخ عبد الغني عرفة من قاقون طولكرم.
حممد طاهر يو�سف من كفر اللبد.
�صبحي جميل �صالح من بلعا.
�شفيق حطاب من كفر �صور.
وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي  1953/1952ت�سعة معلمني هم:
 .حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
 .احمد علي ال�سيد من ع ّتيل
 .حممود عبد الرحيم خ�ضر من بلعا.
 .جمال عبد الرحمن ناطور من الطرية
 .ال�شيخ عبد الغني عرفة من قاقون طولكرم.
 .حممد طاهر يو�سف من كفر اللبد.
� .صبحي جميل �صالح من بلعا.
� .شفيق حطاب من كفر �صور.
 .حممد عبد الوهاب ال�صالح من جيت.
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ويف العام الدرا�سي � 1954/1953أ�صبحت مدر�سة ع ّتيل مدر�سة اعداديةكاملة
ت�ضم ال�صفوف من الأول االبتدائي حتى الثالث الإعدادي .وبلغ عدد املعلمني
فيها �أحد ع�شر معلم ًا هم:
 .حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
 .احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
 .حممد جودت عبد اهلل من ع ّتيل.
 .احمد حممد العا�صي من ع ّتيل
 .عبد الكرمي را�شد من بيت ليد.
 .ال�شيخ عبد الغني عرفة من قاقون طولكرم.
� .صبحي جميل �صالح من بلعا.
� .إح�سان قا�سم �سمارة من طولكرم.
 .حممد عبد الوهاب ال�صالح من جيت.
 .حممود يو�سف حموه من �سفارين.
 .ال�شيخ مفلح مهنا من دير الغ�صون "معلم م�ؤقت ملدة �شهر"
وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي  1955/1954احد ع�شر معلما هم:
 .حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
 .احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
 .حممد جودت عبد اهلل من ع ّتيل.
 .احمد حممد العا�صي من ع ّتيل.
.فار�س احمد داود من ع ّتيل. .
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 .عبد الكرمي را�شد من بيت ليد.
 .و�صفي حممود عثمان من دير الغ�صون.
� .إح�سان قا�سم �سمارة من طولكرم.
 .عبد الرحيم �شحادة عمران من ذنابة.
 .ر�شيد عبد الرحيم عرفات من فرعون.
 .عبد الفتاح بركات من عنبتا
وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي  1956/1955احد ع�شر معلما هم:
· حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
· احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
· حممد جودت عبد اهلل من ع ّتيل.
· احمد حممد العا�صي من ع ّتيل.
· فار�س احمد داود من ع ّتيل. .
· عبد الكرمي را�شد من بيت ليد.
· و�صفي حممود عثمان من دير الغ�صون.
· ح�سني �سمارة من طولكرم.
· عبد الرحيم �شحادة عمران من ذنابة.
· ر�شيد عبد الرحيم عرفات من فرعون.
· عبد القادر منر زبيدي من زيتا.
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مدر�سة عتّيل الثانوية للبنني
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وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي  1957/1956احد ع�شر معلما هم:
· حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
· احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
· حممد جودت عبد اهلل من ع ّتيل.
· ح�سني حممود اجلمل من طولكرم.
· حممد روحي عبد اهلل حنون من عنبتا.
· ها�شم ملحم من ذنابة.
· خليل �سعيد الظاهر من طولكرم.
· ح�سني �سمارة من طولكرم.
· عبد الرحيم �شحادة عمران من ذنابة.
· ر�شيد عبد الرحيم عرفات من فرعون.
· حممد جماهد ق�شوع من قلقيلية.
ويف العام الدرا�سي  1958/1957بلغ عدد املدر�سني يف املدر�سة  13مدر�سا حيث مت تعيني
مدر�سني على ح�ساب �أهل البلدة ثم انتظما يف �سلك الرتبية والتعليم .وهم:
· حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
· احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
· فتح اهلل حممد �شفيق مالك من عتّيل " .والد املدير احلايل �أ .رائد مالك ".
· حممد علي �أبو عجينه من ع ّتيل " .على ح�ساب �أهل البلدة"
· وجيه احمد �إبراهيم من ع ّتيل " .على ح�ساب �أهل البلدة"
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· ح�سني حممود اجلمل من طولكرم.
· حممد روحي عبد اهلل حنون من عنبتا.
· خليل قا�سم �أبو هنط�ش من قاقون.
· عبد الفتاح بركات من عنبتا.
· ح�سني �سمارة من طولكرم.
· عبد الرحيم �شحادة عمران من ذنابة.
· ر�شيد عبد الرحيم عرفات من فرعون.
· عبد الرحيم احمد برهومة من كفر زيباد.
ويف العام الدرا�سي  1959/1958بلغ عدد املدر�سني يف املدر�سة  12مدر�سا ،هم:
· حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة.
· احمد علي ال�سيد من ع ّتيل.
· فتح اهلل حممد �شفيق مالك من عتّيل " .والد املدير احلايل �أ .رائد مالك ".
· حممد علي �أبو عجينة من ع ّتيل " .على ح�ساب �أهل البلدة"
· حممد م�صطفى عبد احلليم من ع ّتيل.
· حممد �سعيد عبد الرحمن دقة من ع ّتيل.
· ح�سني حممود اجلمل من طولكرم.
· حممد روحي عبد اهلل حنون من عنبتا.
· خليل قا�سم �أبو هنط�ش من قاقون.
· ر�شيق خ�ضر حممد جابر من باقة ال�شرقية.
· عبد الرحيم �شحادة عمران من ذنابة.
· عبد الرحيم احمد برهومة من كفر زيباد.
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مدر�سة بنات ع ّتيل الثانوية
ت�أ�س�ست مدر�سة بنات ع ّتيل الثانوية �سنة  1951وكان عدد �صفوفها واحد ًا فقط يجمع جميع
الفئات العمرية من � 7سنوات حتى  10يف ذلك العام وكان ا�سمها املدر�سة الأمريية وكان مقرها
يف م�ست�أجر ًا يخ�ص حممد ال�شلبية وكان يطلقون عليها املدر�سة ال�شلبية �أحيانا وتقع على طرف
بلدة ع ّتيل من ال�شمال ومديرتها الأولى مرام التيتي من نابل�س ومعلمة واحدة ا�سمها رجاء �سقف
احليط.
ويف عام � 1952أ�صبح يف املدر�سة �صفان يف غرفة واحدة "الأول والثاين االبتدائي" ومديرتها
كذلك مرام التيتي ومعلمتاها رجاء �سقف احليط ومروة الكرمي.
ويف عام �1953أ�ضيف �إلى املدر�سة �صف جديد "الثالث االبتدائي" ف�أ�صبحت � 3صفوف يف غرفتني وبقيت
مديرتها مرام التيتي ومعلماتها رجاء �سقف احليط ،انفراج ،ليلى حنون ،مروة الكرمي.
ويف عام � 1954أ�ضيف �إلى املدر�سة ال�صف الرابع االبتدائي ف�أ�صبحت املدر�سة � 4صفوف يف غرفتني وكان
كل عام ي�ضاف �إلى املدر�سة �صف جديد ويتم جتميع كل �صفني �أو ثالثة يف غرفة واحدة حتى عام 1956
فكانت املدر�سة حتوي � 6صفوف من الأول �إلى ال�ساد�س وكان يتزايد عدد املعلمات.
يف عام  1957انتقلت املدر�سة من بيوت م�ست�أجرة �إلى املدر�سة احلالية حيث �أقيمت يف ذلك
العام غرف �صفية عددها  3 ،5من ال�شمال ،و 2من ال�شرق وتقع على ال�شارع الرئي�سي ومديرة
جديدة ا�سمها رجاء �سقف احليط و�أ�صبح ا�سمها بنات ع ّتيل االبتدائية وبقيت كذلك حتى عام
1961حيث �أ�صبحت مديرتها �سمرية �أبو ح�سنة من مواليد ع ّتيل و�سكانها وبقي عدد ال�صفوف من
الأول حتى ال�ساد�س حتى عام .1962
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ويف عام �1963أ�ضيف �صف جديد �إلى املدر�سة وهو الأول الإعدادي ويف ذلك العام �أ�صبح ا�سم
املدر�سة بنات ع ّتيل الإعدادية ومت بناء غرفتني جديدتني من ال�شرق ب�سبب زيادة عدد ال�شعب
وكان كل عام ي�ضاف �صف جديد حتى عام � 1965أ�صبحت املدر�سة من ال�صف الأول حتى ال�صف
الثالث الإعدادي وبقيت كذلك حتى عام  1968ومديرتها �سمرية �أبو ح�سنة.
عام 1969ط��ر�أ تغري جديد على املدر�سة حيث انف�صلت �إل��ى مدر�ستني املدر�سة االبتدائية
من ال�صف الأول حتى الثالث االبتدائي وانتقلت �إلى بيوت م�ست�أجرة واملدر�سة الثانية تبد�أ من
ال�صف الرابع االبتدائي حتى ال�صف الأول الثانوي الذي �أ�ضيف جديد ًا يف هذا العام لي�صبح
ا�سم املدر�سة بنات ع ّتيل الثانوية و�أ�صبح ال�صف االول الثانوي جممعا للطالبات من جميع قرى
ال�شعراوية مما زاد عدد ال�شعب ال�صفية ومت ا�ستئجار غرف خارج املدر�سة و�أ�صبح للمدر�سة
مديرة جديدة ا�سمها مي�سر ملعاين.
يف عام � 1970أ�صبحت املديرة اجلديدة جميلة اخل�ضر وانتقل �صفان وخام�س للمدر�سة
الأ�سا�سية و�أ�صبحت املدر�سة حتى ال�صف ال�ساد�س و�أ�ضيف �صف جديد "الثاين ثانوي الأدبي".
ويف عام � 2005أ�صبحت املدر�سة من ال�صف التا�سع حتى ال�صف الثاين ثانوي بفروعه ،ويف
عام � 2006أ�صبحت مديرة املدر�سة جناح �أبو �شم�س.
ويف عام � 2008أ�صبحت املدر�سة من ال�صف العا�شر حتى ال�صف الثاين الثانوي بفروعه وما
زالت.
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حني تذكر املدار�س ،يذكر املدر�سون ،وخا�صة اولئك الذين اعطوا لالجيال قدراتهم ،وعملهم
الد�ؤوب وحر�صهم على تقدمي جيل مب�ستوى امل�س�ؤولية.
وم��ن بني ه ��ؤالء املعلم تي�سري ال�شريف واملعلم رج��ب عبدالقادر ا�سيا ،واملعلم م�صطفى
عبداحلليم ابو ظافر وال�شيخ ر�شيد ،واملعلم احمد حممد العا�صي .ومن ال�شخ�صيات االخرى،
املهند�س و�ضاح حيدر ابو خليل والدكتور موفق عامر وال�صحفي فادي حميدي واملهند�س ماهر
عرن ر�شدي ابو ما�ضي (ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل مواليد  ،)1944وال�سيدة ام حازم
(�صديقة اجلبل) وفار�سة نبهان واملهند�س فتحي خلف ابو بالل ،وممدوح العثمان ابو حممود
وحيدر احلاج وعطية احليدر وتي�سري يون�س ابو ب�سام ،وحممد ع�صري وتد ومازن القطو وفتح اهلل
�شفيق املالك و�سليم الراميني و�صبحي النا�صر واحلاج ابو �صايل و�سميح ابو جمينة وابو �شفيع
النا�صر ،وابو ح�سني ابو خزنة ور�شيد طحالوي وعزات ابو عوين عزات و�سعيد احلموه و�صالح
�شكري ،و�سامي الكحلة وعبدالقادر الع ّتيلي وبرهان الع ّتيلي واحمد ال�سيد ومهدي عفيف ع ّتيلي،
واح�سان عبداهلل العلي "ابو ريا�ض".
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اكرم عبداللطيف جراب يتربع للمدر�سة
يف افتتاح خمترب الكيمياء مبدر�سة بنات ع ّتيل اال�سا�سية العليا ،مت ان�شاء هذا املخترب بدعم
من بنك القد�س ورئي�س جمل�س �إدارت��ه ب�صفته ال�شخ�صية وبح�ضور وفود ر�سمية وممثلني عن
امل�ؤ�س�سات التعليمية والوطنية.
وكان فى ا�ستقبال وفد بنك القد�س عدد من اهايل البلدة ووجهاء املنطقة وممثلي امل�ؤ�س�سات
الوطنية والتعليمية بقاعة بلدية ع ّتيل ،تخلل االحتفال القاء كلمات وتقدمي ال�شكر لل�سيد �أكرم
جراب على دعمه للمدر�سة مما �سي�شكل االثر الكبري على تقوية العملية التعليمية وتطويرها
والذي �سينعك�س على املجتمع اجمع.
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من ناحيته �شكر جراب �أهايل البلدة على م�شاركتهم اياه هذا االحتفال ،وحتدث عن العالقة
الوطيدة التي تربط بنك القد�س مع امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شتى قطاعاتها ،مدار�س كانت او
جامعات او كليات ،م�ضيفا ب�أن هذا الواجب ي�أتي ا�ستكماال للدور الذي يقوم به البنك جتاه �أبناء
ال�شعب الفل�سطيني وامل�ؤ�س�سات الوطنية على اختالف �أعمالهم ون�شاطاتهم.
وحتدث جراب �أي�ض ًا عن العقبات التي تواجه امل�س�ؤولية املجتمعية يف فل�سطني ،منها النظر
اليها كجهود خريية والعمل على تقدميها ب�أ�سلوب ع�شوائي غري منظم ،ولتخطي هذه العقبات فقد
عمل بنك القد�س على و�ضع خطة ا�سرتاتيجية للم�س�ؤولية املجتمعية يف �أجندته ،وحتديد التوجه
يف القطاعات املنوي امل�ساهمة بدعمها وتطويرها بالتن�سيق مع جمعية البنوك العاملة بفل�سطني
وذلك بتخ�صي�ص ن�سبة من �صايف �أرباح البنك لها ،وقد حظي قطاع التعليم بن�سبة �أهمية عالية
من بني القطاعات التي مت اعتمادها.
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المساجد والزوايا واألضرحة والمقامات في عتّيل
يوجد يف ع ّتيل �سبعة م�ساجد وزاويتان .فهناك امل�سجد القدمي (م�سجد �أبي
بكر ال�صديق) يف و�سط البلدة ،ثم جامع احلارة القبلية (امل�سجد اجلديد)،
ثم بنى ورثة املرحوم احلاج حممد �أحمد �أبوزيد من �آل نا�صر م�سجد علي بن
�أبي طالب يف احلارة ال�شمالية فيما يعرف بكرم اجلراب ،وبنى �آل الق�ص�ص
م�سجدا يف احلارة الغربية على طريق ال�شعراوية الرئي�س (م�سجد الق�ص�ص)،
ً
وبنى �آل �أبو ح�سنة من �آل �أبو خليل م�سجد خالد بن الوليد يف احلارة ال�شرقية
م�سجدا يف منطقة املغاريق
يف منطقة القـُف ،وبنى �آل �أبو �صبحة من �آل نا�صر
ً
على مفرق زيتا – عالر (م�سجد فاطمة ال�صبحة) وهناك م�سجد يف جبل
امل�صرية (م�سجد عمر بن اخلطاب)� ،أما الزاويتان ف�إحداهما كانت �صوفية
رفاعية وهي وقف لآل الع ّتيلي وهي الآن عبارة عن م�صلى على منهج �أهل ال�سنة
واجلماعة و�أما الزاوية الثانية فهي لأتباع ال�شيخ القوا�سمي اخلليلي (الطريقة
اخللوتية) .ويف البلدة كذلك مقام لقا�ضي ق�ضاة �صفد ال�سيد �أحمد �أبو زُريق
الع ّتيلي الرفاعي احل�سيني �سليل احل�سني بن علي بن �أب��ي طالب وفاطمة
بنت حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم �أجمعني ،وكان
ال�شريف �أبو زريق نقي ًبا للأ�شراف يف �شمال فل�سطني ،وقد تويف يف ع ّتيل عام
844هـ ودفن بها.
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الت�صوف يف ع ّتيل . .جذور عميقة ومن�ش�أ تاريخي
اذا كان االثر يدل على ال�سائر ،فان زاوية ع ّتيل القائمة تدل على الت�صوف يف احدى اهم
مدار�سه وزواياه ،وهي تقع يف و�سط البلد ،وقد ان�ش�أها �سيدنا حممد ح�سني الدين القا�سمي عام
1939م 1358 /للهجرة.
يبلغ طول الزاوية من الداخل �أربعة ع�شر مرتًا تقري ًبا ،وعر�ضها �سبعة �أمتار تقريبا� ،أي ما
ي�ساوي ت�سعة وت�سعني مرتًا مرب ًعا تقري ًبا ،وفيها �ستة �شبابيك :من اجلهة الغربية �شباكان ،ومن
اجلهة ال�شمالية �شباكان ،ومن اجلهة ال�شرقية �أي�ضا �شباكان ،ولها باب واحد يف اجلهة ال�شمالية،
وفيها من الداخل �أربعة �أعمدة �صغرية حتمل ال�سقف املبني على هيئة �أقوا�س متقاطعة وقبة ترتفع
من على ال�سطح �سبعة �أمتار ،وهذه الطريقة كانت معتمدة يف ذاك الع�صر لبناء الأ�سقف.
وع�شْ ُر املرت تقري ًبا ،وعر�ضه ثالثة
للزاوية رواق من الناحية ال�شمالية طوله اثنا ع�شر مرتًا ُ
�أمتار وثلث املرت تقري ًبا� ،أي ما ي�ساوي �أربعني مرتًا مرب ًعا تقري ًبا ،يرتكز على �أربعة �أعمدة ،و�سقفه
مبني على هيئة �أقوا�س متقاطعة ،ومن الناحية ال�شمالية للزاوية هناك �ساحة �سماوية م�ساحتها
مائة وثالثة وخم�سون مرتًا مرب ًعا تقري ًبا ،حمفورة فيها بئر ماء ،هذه البئر ُحفرت يف زمن ح�ضرة
�سيدنا ال�شيخ «حممد ح�سني الدين» القا�سمي ،ومن اجلهة ال�شرقية لل�ساحة ال�سماوية هناك
م�صلى للن�ساء م�ساحته �سبعة و�أربعون مرتًا مرب ًعا ون�صف املرت املربع تقري ًبا ،وعلى حافة امل�صلى
درجا ي�صعد �إلى جهة اجلنوب لي�صل �إلى غرفة �ضيافة مبنية فوق
من الناحية ال�شرقية جند ً
م�صلى الن�ساء ،وللزاوية مدخالن خارجيان رئي�سان ،مدخل من الناحية الغربية ال�شمالية ومدخل
من الناحية ال�شرقية ال�شمالية.
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قام ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ عفيف بن «حممد ح�سني الدين» القا�سمي برتميم الزاوية و�صيانتها
عام 1412هـ 1992 /م ،وقام �أخوه ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ عبد الر�ؤوف ابن «حممد ح�سني الدين»
القا�سمي عام 1422هـ 2002 /م ،ببناء متو�ض�أ جديد وغرفة لل�ضيوف بجانبه يف اجلهة الغربية
ً
وحفاظا على جدران الزاوية من الت�آكل ب�سبب
من ال�ساحة ال�سماوية ولها مدخل من اجلنوب،
الرطوبة قام ف�ضيلته ب�إل�صاق �ألواح من الرخام على اجلدران من الداخل ،وقام �أي�ضا بتبليط
ال�ساحة ال�سماوية ،وبنى متو�ض�أ للن�ساء يف اجلهة ال�شرقية اجلنوبية للزاوية من اخلارج.
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بجانب الزاوية من الناحية الغربية اجلنوبية هناك غرفة فيها �ضريح �سيدي عبد القادر
الع ّتيلي ،وهو �أحد �أتباع طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة ،وكان هذا الرجل عاملا �أزهريا ،وعند
باب هذه الغرفة جند بئر ماء �أخرى.
من اجلدير ذكره �أن للزاوية من اجلهة الغربية خم�سة حمالت جتارية ت�ؤجر للنا�س.
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خمطط تقريبي للزاوية ومرافقها:
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وقد كتب جمدي ممدوح يف مو�ضوع زوايا ع ّتيل وموقع ال�شيخ زريق يف خاطرة عن ال�شيخ زريق
حتت عنوان "نور ال�شيخ زريق نور من نوع اخر" نوردها فيما يلي:
ما ان يحل الظالم حتى يتغري امل�شهد برمته ،م�سحة من القدا�سة وهالة من النور تلف املكان ،نور
مقد�س ينبعث من مرقد ال�شيخ زريق ،وبعد ان كان املرقد نهارا ال يفرتق يف �شيء عن ما يحيط به
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من االبنية مثل مكتب الربيد ومنزل
عبداهلل ال�شفيق ودكان ف�ؤاد النا�صر
ـ حتى اننا كنا منر به اثناء عودتنا
اليومية م��ن امل��در��س��ة الثانوية دون
ان يثري فينا اي اح�سا�س بالرهبة او
االهتمام حتى ـ ي�صبح يف الليل �شيئا
خمتلفا ،يكت�سب م�سحة من القدا�سة
ويخلق حوله �شعورا بالرهبة ،وهو
بالطبع ال ي�شبه اخلوف الذي ينتابك
وان��ت مت�شي مبحاذاة املقربة (التي
ال تبعد كثريا) فهذا �شعور خمتلف.
مل اك��ن الوحيد ال��ذي �شاهد النور
وه��و ينبعث ليال م��ن غ��رف��ة الطني،
ه��ذه الغرفة التي دف��ن فيها ال�شيخ
زري ��ق ق�ب��ل ق ��رن او ي��زي��د ،ف ��ان اي
�شخ�ص ي�ع�بر امل��ك��ان ،ك ��ان ي�صف
��ش�ع��ورا مم��اث�لا ،وه��و م�شاهدة نور
خافت ينبعث من ال�شقوق والفتحات
ال �� �ص �غ�يرة ل �ه��ذا ال �ب �ن��اء ال �ق��دمي.
عرف عن ال�شيخ زريق انه كان وليا من
االولياء ،وكان �صاحب كرامات ،وله
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طريقة �صوفية �شربها عن جده «�سيدي الع ّتيلي» ،ال�شخ�صية
ال�صوفية االك�ثر �شهرة و�صاحب الطريقة املعروفة بطريقة
الع ّتيلي .كان ال�شيخ زري��ق ي�ستلقي يف �ساحة القرية وكانت
اخليل تقفز فوق بطنه من دون ان ي�صاب ب�أذى ،واحلقيقة ان
هذه الكرامة هي واحدة من كراماته املتعددة التي تروى عنه.
كان �صديقي يحثني دائما على ان ندخل الى املرقد ،ولكنني
كنت دائما افهمه انني ال ا�ستطيع اال�شرتاك يف هذا اخلرق
الفا�ضح لقد�سية امل�ك��ان ،ولكن �صديقي ك��ان ف�ضوليا الى
ابعد حد ،بل انه كان على ال��دوام ي�ستخف بقد�سية املكان،
وقد كان يثري غ�ضبي دائما ،مل يكن يعتقد بان هناك �شيئا
مقد�سا ،واذكر اننا عندما كنا �صغارا كانت امه تنهره حني
يدو�س بقدمه على فتات اخلبز ،وتقول له ان ه��ذا ح��رام،
ك��ان يت�ساءل «مل��اذا ال يكون ال��دو���س على الطماطم ح��رام
اي�ضا!!� ،أولي�س كله طعام ًا» ك��ان �صاحبي من ذل��ك النوع.
وبعد �إحل��اح �شديد من �صديقي قررنا الدخول الى املرقد،
ولكنني ا�شرتطت عليه ان يكون ذلك نهارا ،مل يكن للمرقد اي
باب يغلقه مما �سهل علينا عملية الدخول .دخلنا وتفح�صنا
امل �ك��ان ،ك��ان غ��رف��ة طينية م�ت��داع�ي��ة مقببة م��ن ال��و��س��ط.
ويف و�سط الغرفة كان يرقد ال�شيخ زريق يف قرب طيني اي�ضا،
مل جند �شيئا مثريا لالهتمام ،كان هناك �أعالم خ�ضر ملفوفة
على �سواري معدنية م�سندة الى احلائط ،ف�ضال عن ب�ضع
دفوف و�آلة �صنج يدوية.
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خ��رج �ن��ا م ��ن امل ��رق ��د وع��ل��ق � �ص��دي �ق��ي ان
امل �ك��ان ال ي��وح��ي ب ��أي��ة قد�سية او اي��ة ك��رام��ة،
ول �ك �ن �ن��ي ع �ن��دم��ا � �س ��أل �ت��ه ع ��ن ال� �ن ��ور ال ��ذي
ي �ن �ب �ع��ث ل �ي�لا م ��ن امل ��رق ��د مل ي �ج��د ج ��واب ��ا.
علي ب��ان ندخل
بعد ذل��ك ا�صبح ال�صديق يلح ّ
املرقد ليال لكي ن�شاهد كيف ينبعث هذا النور
املقد�س من املرقد .ا�ستطاع اخ�يرا ان يقنعني
بالدخول ال��ى امل��رق��د ليال ،مكثنا ف�ترة نرقب
املكان من دكان ف�ؤاد النا�صر ،جل�سنا اكرث من
�ساعة قبالة املرقد ونحن نت�أمل نور ال�شيخ زريق
وهو ينبعث من املكان وي�ضفي على املكان هالة من
ال�سحر ت�أخذ بااللباب ،كان منظرا مهيبا بحق.
ولكن فج�أة حدث �شيء غري متوقع ،لقد �شاهدنا
�شخ�صا يدخل املرقد ،تغلبنا على ترددنا وخوفنا
ودلفنا املكان ،فوجئنا بان ال�شخ�ص الذي دلف
املكان كان يحمل قنينته من الوقود وكان يفرغها
يف م�صباح ،مو�ضوع فوق القرب وعندما �سقط
ال�ضوء على وجهه عرفنا انه كان حفيد ال�شيخ
زري��ق ،لقد عقدت الده�شة ل�ساين ،نظر ا ّ
يل
�صديقي نظرة انت�صار وك�أنه يقول�" :أمل �أقل لك".
اح�س حفيد ال�شيخ زري��ق بوجودنا و�سلم علينا
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و�س�ألناه عما يفعله ،قال انها عادة اعتدنا عليها منذ
قرن من الزمان ،منذ وف��اة ج��دي ،وقد ورثتها عن
�أبي.
قلت له :هل النور املنبعث �إذا هو نور امل�صباح..؟
اجابني :نعم هو نور امل�صباح ،ونحن نحر�ص كل
احلر�ص ان يبقى منريا ط��وال الليل اكراما جلدي
ال�شيخ زريق.
قلت له با�ستغراب :ولكننا كنا نعتقد ان النور هو
ن��ور ال�شيخ زري��ق ،ق��ال :ان ال�شيخ زري��ق بالطبع له
نوره ،ولكن نوره ال يرى بالعني ،وانه نور من نوع اخر.
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من الخليل إلى عتّيل
ما هي الطريقة القا�سمية التي تتبع لها زاوية ع ّتيل ؟
وملاذا �سميت بهذا اال�سم ؟
م��ن ب�ين ه��ذه ال�ط��رق طريقة القا�سمي اخللوتية
اجل��ام�ع��ة ،وال�ت��ي ك��ان ُيطلق عليها يف الأ� �ص��ل ا�سم
ال��دي�ن��وري��ة ن�سبة �إل��ى مم�شاد ال��دي �ن��وري ،وم��ن ثم
ُ�سميت با�سم ال�سهروردية ن�سبة �إلى م�شايخ الطريقة
ال�سهروردية ،ومن ثم ُ�سميت باخللوتية ل�سببني:
 ا�شتهارهم برتبية املريدين على طريق اخللوة. ن�سبة �إلى م�شايخها من �آل اخللوتي و�أ�شهرهم عمراخللوتي ،حممد اخللوتي ،و�أُخَ ي اخللوتي.
و�سميت بـ «اجلامعة» م�صدا ًقا ملا جاء يف ال�صحيحني
ُ
�سمعت ر�سول
من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال:
ُ
عثت بجوامع الكلم».
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقولُ « :ب ُ
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الدكتور خالد حممود عميد الدرا�سات يف �أكادميية القوا�سمي

و�سميت بـ «القا�سمي» ن�سبة �إلى م�شايخها من �آل القا�سمي ،وهم :ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ «حممد
ُ
ح�سني الدين» القا�سمي ،ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ عبد احلي القا�سمي ،ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ يا�سني
القا�سمي ،ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ «حممد جميل» القا�سمي ،ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ عفيف القا�سمي،
ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ عبد الر�ؤوف القا�سمي ال�شيخ احلايل للطريقة.
ومما �سبق يتبني �أن الطريقة اخللوتية امتدت �إلى لبنان وفل�سطني عن طريق خلفاء ال�شيخ
�أحمد ال�صاوي الذين �أذن لهم بن�شر الطريقة يف بالد ال�شام وفل�سطني وهم:
 )1ال�شيخ حممود الرافعي الطرابل�سي.
 )2حممد اجل�سر الطرابل�سي (خليفة).
 )3ح�سن بن �سليم الدجاين ،مفتي يافا (خليفة).
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فقد با�شر ال�شيخ ح�سن الدجاين بن�شر الطريقة
يف بالد كثرية.
ولقّن اب��ن عمه عبد ال�ق��ادر �أب��و رب��اح العهد
و�أجازه بالطريقة.
وكذلك ال�شيخ حممد اجل�سر الطرابل�سي حيث
زار الديار املقد�سة ون�شر الطريقة يف مناطق
عديدة فيها.
�أم���ا ال���ش�ي��خ حم �م��ود �أب���و الأن � ��وار ال��راف�ع��ي
الطرابل�سي ف�إنه حينما قام بزيار ٍة �إلى الديار
املقد�سة �سنة  1274هـ ،اجتمع مع ال�شيخ عبد
القادر �أبي رباح ولقّنه العهد و�أجازه بالإر�شاد.
وك��ذل��ك اج�ت�م��ع م��ع ال���ش�ي��خ ع�ب��د ال��رح�م��ن
ال�شريف احل�سيني ولقّنه العهد و�أجازه بالإر�شاد،
وبعد وفاة جميع ه��ؤالء الأفا�ضل :ال�شيخ �أحمد
ال�صاوي ،حممد اجل�سر ،حممود الرافعي ،عبد
القادر �أبو رباح ،ح�سن الدجاين ،انتهت امل�شيخة
�إلى �سيدنا ال�شيخ عبد الرحمن ال�شريف ،وبعدها
ُ�سميت الطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانية،
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ف�أ�ضيفت كلمة اجلامعة م�صدا ًقا
مل ��ا ج� ��اء يف ال �� �ص �ح �ي �ح�ين من
ح��دي��ث �أب ��ي ه��ري��رة ر� �ض��ي اهلل
عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى
عثت
اهلل عليه و�سلم ي �ق��ولُ « :ب ُ
بجوامع الكلم» ،و�أحلقت بكلمة
الرحمانية ،ن�سبة ل�سيدنا ال�شيخ
عبد الرحمن ال�شريف.
ويف عهد �سيدنا ال�شيخ عبد
ال��رح �م��ن ال �� �ش��ري��ف ان�ت���ش��رت
الطريقة اخللوتية انت�شارا وا�سعا
رغم �صعوبات احلياة التي �سادت
�أواخ� ��ر الع�صر ال�ترك��ي ،فكان
مركزها الأول يف مدينة اخلليل،
وهو عبارة عن زاوي��ة تُقام فيها
ال �� �ص �ل��وات والأذك� � ��ار والأوراد
اخلا�صة بهذه الطريقة.
ويف عهد ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ
«حممد ح�سني الدين» القا�سمي
امتدت دائرة دعوتهم من اخلليل
�إل��ى قرية ع ّتيل ق�ضاء طولكرم،
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حيث كان ع�صره الع�صر الذهبي للطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانية ،فقد توافد �إليه النا�س
أفواجا من جميع قرى ومدن فل�سطني ،و�أقام بها الزوايا الكثرية وقرر �أن ي�شرتي قطعة �أر�ض يف
� ً
أر�ضا مواتًا يجب �إحيا�ؤها ،وزيتا كنز ال يفنى»،
قرية زيتا وقد اتبعها الى ع ّتيل ،وقال�« :إن فيها � ً
ف�أقام عليها زاوية لأتباعه حيث كانت مركزا وموقعا منا�سبا لأنها تتو�سط فل�سطني وما زال هذا
املركز حتى يومنا هذا.
ُيطلق على �أت�ب��اع طريقة القا�سمي اخللوتية ا�سم ال� ّدراوي����ش ،كغريهم من �أت�ب��اع الطرق
ال�صوفية الأخ��رى ،فكلمة َد ْروِي�ش فار�سية الأ�صل وهي من زمن العبا�سيني ،فكان كل �شخ�ص
ي��رون��ه «على ال�برك��ة» ،ال يكرتث ب��أم��ور الدنيا يطلقون عليه ا�سم دروي����ش «املعنى ال�ع��ريف».
وبقي لهذا اال�سم الأثر على هذه الفئة لكرثة العبادة و�إقبالها على اهلل �سبحانه وتعالى فيقولون
عن الدروي�ش �إنه �إن�سان على باب اهلل ،وقد حلل ح�ضرة �سيدنا ال�شيخ «حممد ح�سني الدين»
القا�سمي رحمه اهلل �سبحانه وتعالى معنى كلمة دروي�ش يف الأبيات الآتية:
ــــنى ف ِ
ــــــرا
َاخ ً
�إِ َّن ِل��ل� َّ�د ْروِي��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ���� ِ�ش َمـ ْع ً
ــــر ِف نَــا ٍه لـِ َل ِّـذي
الأَ ِل� ُ
��ف ِ � -آم��ـ� ً�را بِالْــ ُع ْ

َق��ا َل��ـ � ُه ا ْل��ـ � َع � ْب� ُ�د ال��� َّ��ض� ِع��ي��ـ� ُ�ف ا ْل َق ِ
ا�س ِ
ـــمي
�أَ ْن��ـ � َك��ـ� َ�ر الإِ�� ْ�س��ـ��ـ�َلُاَ ُم ُث��ـ� َّ�م الْـ َه ِ
ا�ش ِـمـــــي

ا ْل���� َوا ُو َ -و َو ِح��ي��ـ��ـ��ـ� ٌد َم��ا َل��ـ��ـ� ُه ِم��ـ� ْ�ن َمـل َْجـئٍ

َو ُه���ـ���ـ��� َو َرا�� ٍ����ض ِب��ـ��ا ْل��ـ � َق��ـ��� َ��ض��ـ� ِ
�اء المْ ُ��ـ��ـ��ـ��ـ�ْبررْ َ ِم
الَ ْع��ظ��ـ��ـ� ِ�م
غَ � ْي��ـ� َ�ر � ِ��ص��ـ� ْ�دقِ ا ْل��� َع� ْ��ز ِم َن��ـ� ْ�ح��ـ� َو ْ أ

ــ�س غَ ْيــ ُر ا ِ
هلل َم��ـ� ْع� ُب��و ًدا لَــ ُه
ال�َّل�اَّ ُم َ -ل ْي َ
ال� َّ��دالُ َ -دا ِئ ًــمـا ِللــذِّ كْـرِ ِفـي �أَ ْو َق��ـ��ا ِت��ـ� ِ�ه
ال�سـ َوى ِم ْـن َع �المَ ٍ
ال� َّ��را ُءَ -ر ِاف���ً��ض��ا َع� ْن� ُه ِّ

ال�س َـما
ا ْل � َي��ا ُء َ -ي ْ�ش َتهِ ي َم��ا َح� َّ�ب َخ�َّلاَاَّ قُ َّ
ني ��َ � -ش��ـ��ـ� ِ
�اك� ً�را لهلِ ِ بِال ُّن ْع َــمى َك��ذَ ا
ال�شِّ ـ ُ
ـــــت
�أَ ْح������ ُر ُف ال� َّ�د ْروِي��ـ��ـ��ـ��ـ���� ِ�ش َ�ســـ ْب ٌع �أُ ِّل َف ْ
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َو� َ��ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�َل�اَ ُة ا ِ
هلل َر ِّب��ـ��ـ��ـ��ي َدا ِئ ًـمـــــــــا

َــــــــم
َــــاعــل ِ
َع��ـ��ا ِب��ـ� ً�دا ِل��ـ � َّل��ـ� ِ�ه َح � ًّق��ـ��ا ف ْ
طَ ��ـ��ا ِئ��ـ� ًع��ـ��ا �أَ ْن��ـ � ِع��ـ��ـ� ْ�م ِب��ـ��ـ� ِ�ه ِم��ـ��ـ� ْ�ن َخ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ
�اد ِم

�ال ْح��ـ���� َ�س��ـ��انِ َع � ْب��ـ��ـ� ً�دا ُم� ْغ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� َ�ر ِم
َف��ـ��ـ��ا َز ِب� ْ إِ
َح���ـ� ِ
ــــــــــم
��ام� ً��دا ِع��ـ � ْن� َ�د ا ْل � َب��ـ��ـ � َل��ى َك ُم ْن َع ِ
الَ ْن� ُ�ظ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ�م
����ص��ا ِر ْ أ
ِم��ـ��ـ� ْ�ن َك�َل��اَ ٍم ِب��ـ� ْ
�اخ � ِت� َ

ِل� َ�ر�� ُ�س��ـ��ـ��ولِ ا ِ
هلل َخ��ـ��ـ � ْي��ـ��رِ ا ْل� َع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ�المَ ِ
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المبحث الثالث

المؤسسات في عتّيل

عتنيل

المؤسسات في عتّيل
�أ�صبحت ع ّتيل تدار من قبل بلدية منذ العام  1996توفر معظم اخلدمات للمواطنني من مياه
وكهرباء و�شوارع و�أعمال تنظيفات ،ويوجد طاقم من  15موظف ًا يف البلدية ،ومتتلك البلدة �شبكة
كهرباء تعمل لي ًال نهار ًا وهذه ال�شبكة تا�س�ست �سنة  ،1963ثم ربطت �سنة  1994ب�شبكة الكهرباء
القطرية الإ�سرائيلية بعد عجز الأهايل عن �صيانة املولدات الكهربائية للبلدة ومنعهم من ا�سترياد
قطع الغيار الالزمة .ويوجد يف البلدة خزان و�شبكة مياه لل�شرب تخدم  %95من �سكان البلدة،
وجمعية خريية تقدم خدمات كثرية وفيها رو�ضة اطفال ومركز طبي وتنظم دورات مهنية وفيها
ناد ريا�ضي ،وناد ثقايف ريا�ضي �أي�ض ًا يعرف با�سم «نادي اجلامعيني الثقايف» .كما يوجد يف ع ّتيل
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مكتب بريد منذ العام  ،1965ومركز �صحي ومكتب زراعة ومكتب عمل .كما مت �إن�شاء مبنى
لالت�صاالت تابع ل�شركة االت�صاالت الفل�سطينية يخدم قرى ال�شعراوية لتلبية اخلدمات
اخلطوط الهاتفية واجلوال.
ويوجد يف ع ّتيل مكتبان للداخلية الفل�سطينية افتتحا عام  2005ي�ضمان مكاتب للداخلية
يف منطقة �شمال طولكرم وال�شعراوية ويوجد �أي�ض ًا حمكمة �شرعية وهي حمكمة ملنطقة
�شمال طولكرم ومركزها ع ّتيل .ويوجد حمطة ع ّتيل للمحروقات ومركز تربيد املنتوجات
الغذائية وتعبئتها .كما يوجد يف ع ّتيل معا�صر حديثة وقدمية للزيتون وفيها ال�شركة العربية
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للتفريخ .وفيها حمالت لتجارة اجلملة من ا�سمنت وحديد ومواد بناء ولوازم حدادين وحمالت
لوازم �سيارات وميكانيك وتوجد ح�سبة للخ�ضار والفواكه وعدة م�شاتل منت�شرة يف البلدة .وفيها
م�صنع ملاكينات البلوك وثالثة م�صانع طوب� ،إ�ضافة �إلى �شركات باطون �ضخمة وا�ستوديوهات
ت�صوير ومكتب للت�أمني ومكتبات ومراكز كمبيوتر و�إنرتنت وم�ست�شفى الهالل الأحمر الفل�سطيني.
كما يوجد يف ع ّتيل مركز للدفاع املدين ومركز لل�شرطة الفل�سطينية ومقره يف جبل امل�صرية عند
مدخل ع ّتيل اجلنوبي كما يوجد يف ع ّتيل مكتب لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وجممع للمحاكم.
كما يوجد فيها �أول ناد �أ�س�س لريا�ضة التايكواندو يف فل�سطني با�سم مركز يزن للتايكواندو عام
 1993وهذا النادي يحت�ضن العبني �شاركوا على م�ستوى دويل وحققوا القالدات (املداليات) كما
ح�صل على املركز الأول يف ت�صنيفات نوادي فل�سطني يف عام  2010ويدير النادي املدرب حت�سني
�أبو زايدة رئي�س االحتاد الفل�سطيني للتايكوندو.
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ملحة عن بلدية ع ّتيل ....

يف كانون االول من عام  1996مت ترفيع جمل�س قروي ع ّتيل الى بلدية وذلك مع قدوم ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ومت ت�شكيل املجل�س البلدي االول يف �شهر حزيران من العام  1997ومت حل
املجل�س البلدي وتعيني جلنة لإدارة �ش�ؤون البلدية ا�ستمرت يف عملها حتى �شهر ايار من العام
 2005وبعد ذلك اجريت انتخابات للبلدية بتاريخ  ، 2005/5/5حيث مت ت�شكيل جمل�س بلدي
جديد م�ؤلف من  11ع�ضوا كان ير�أ�سه ال�سيد عبد اهلل القريني وبعد ا�ستقالته من رئا�سة املجل�س
البلدي يف العام  2008اختار املجل�س ال�سيد ن�ش�أت دقة والذي كان ع�ضوا فيه لرئا�سة املجل�س
البلدي وبتاريخ  2012/10/20اجريت انتخابات للهيئة املحلية ومت ت�شكيل جمل�س بلدي جديد
م�ؤلف من  11ع�ضوا برئا�سة دورية لكل من الدكتور �شوقي �صبحه ون�ش�أت دقة الذي يدير اعمال
البلدية حتى االن .
يوجد يف البلدية  26موظف ًا وموظفة ب�شكل دائم وثمانية موظفني ب�شكل مياومة موزعني على
ثالثة اق�سام هي ق�سم الهند�سة وامل�شاريع وق�سم ال�ش�ؤون املالية واالدارية وق�سم العالقات العامة
وخدمات اجلمهور وتقوم البلدية بنفيذ مهام وا�ضحة مبوجب نظام الهيئات املحلية لعام 1997
حيث تقوم ب�شق وتعبيد الطرق وتقدمي خدمة املياه والكهرباء وجمع النفايات ال�صلبة ومكافحة
احل�شرات والقوار�ض ومنح تراخي�ص البناء وترخي�ص احلرف وال�صناعات بالإ�ضافة الى تنفيذ
امل�شاريع التنموية املختلفة ويوجد يف بلدية ع ّتيل هيكل تنظيمي موثق وم�صادق عليه من قبل وزارة
احلكم احللي .

الر�ؤية التنموية لع ّتيل

ع ّتيل مركز لل�شعراوية  ،ذات بيئة خ�ضراء �آمنة حمافظة على الت�شجيع االجتماعي واملوروث
الثقايف وهي �صرح علمي وثقايف �شامخ ومركز جتاري متميز للمر�أة فيها دور قيادي وريادي تعنى
بكبار ال�سن وتلبي طموح ال�شباب وتهتم بالطفولة وحتظى ب�إدارة ر�شيدة .
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ر�ؤية جمل�س بلدي ع ّتيل
ي�سعى جمل�س بلدي ع ّتيل الن يبني جمتمعا حمليا متطورا اجتماعيا واقت�صاديا يت�سم بامل�ساواة
واحرتام حقوق االن�سان واملحبة والتعاون ومنفتح على العلم والتعلم وملتزم بالأنظمة والقوانني
بعيدا عن التع�صب االعمى والعنف .
وعلى امل�ستوى الداخلي للمجل�س ي�سعى املجل�س وباال�ستفادة من خرباته املرتاكمة وعالقاته
املحلية واخلارجية للو�صول الى م�ستوى عايل من ال�شراكة والتفاهم بني اع�ضاءه وت�أهيل كوادره
عل قاعدة االنتماء وبناء انظمته االدارية واملالية املتطورة وجتهيز مقره وقاعاته وتعزيز التمويل
الذاتي لرباجمه وخدماته و�صوال الى ر�ضا املجتمع املحلي التام عن اجنازات املجل�س البلدي .
ان جمل�س بلدي ع ّتيل يهدف الى تنمية املجتمع املحلي بيئة وار�ضا وب�شرا على طريق بناء
جمتمع متطور اجتماعيا واقت�صاديا ودميقراطيا وذلك من خالل :
• املحافظة على ارا�ضي البلدة وتطوير بيئتها .
• تطوير البنية التحتية للبلدة .
• تطوير اخلدمات التعليمية وال�صحية والثقافية والريا�ضية والرتفيهية للمواطنني
وال�شباب واالطفال .
• النهو�ض باقت�صاد البلد وان�شاء م�شاريع انتاجية ت�شغيلية من جهة ومدرة للدخل من
جهة اخرى .
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امل�شاريع املنفذة واجلاري تنفيذها
كلفة امل�شروع $us

املمول

1

�شق طرق زراعية وجبلية

50000

وزارة اال�شغال

2

تعبيد طرق داخلية

120000

منحة بلجيكية

3

ت�أهيل طرق داخلية

228000

منحة بلجيكية

الرقم ا�سم امل�شروع

4

130000

UNDP

2004

-

145000

منحة يابانية

2006-2005

-

6

ت�صريف مياه االمطار

75000

منحة يابانية

2006-2005

7

بناء ت�شطيب غرف �صفية

150000

الوكالة الفرن�سية للتنمية

2006

8

تعبيد طرق داخلية

220000

امل�شروع البلجيكي

2006

-

9

حو�سبة النظام املايل
ان�شاء خطوط ت�صريف مياه
امطار وعبارات
ا�ستبدال و�صيانة بع�ض خطوط
�شبكة املياه
ت�أهيل جزء من �شبكة املياه
بناء جدران ا�ستنادية واكتاف
�شوارع
تو�سيع �شبكة كهرباء ال�ضغط
العايل
بناء وت�شطيب مدر�سة نظمية
داوود اال�سا�سية للبنني

10000

امل�شروع البلجيكي

2006

-

20000

بلدية عتّيل

2006

-

25000

بلدية عتّيل

2006

-

58000

م�ؤ�س�سة كري الدولية

2007

-

40000

م�ؤ�س�سة كوبي االيطالية

2007

-

2007

-

2006/7/9

-

2008

�ساهمت البلدية مببلغ
$46000

5

10
11
12
13
14
15
16
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بناء وت�شطيب غرف �صفية يف
مدر�سة بنات عتّيل اال�سا�سية
بناء وت�شطيب غرف �صفية يف
مدر�سة ذكور عتّيل الثانوية

مالحظات
�سنة التنفيذ
�ساهمت البلدية بن�سبة
2004
%40
�ساهمت البلدية بن�سبة
2004
%10
�ساهمت البلدية بن�سبة
2005 - 2004
%13

تعبيد طرق داخلية

52000
450000
160000

احلكومة الفرن�سية
و�صندوق البلديات
احلكومة الفرن�سية
ومتربع من البلدة
�صندوق البلديات

�ساهمت البلدية مببلغ
$19000
-

كلفة امل�شروع $us

املمول

�سنة التنفيذ

324000

ال�صندوق العربي

9/2008

مالحظات
�ساهمت البلدية مببلغ
$24000

176000

بلدية عتّيل

9/2008

-

22500

بكدار

2009

-

ت�أهيل وتطوير املدخل اجلنوبي
للبلدة ال�شارع العام
بناء جدران ا�ستنادية

325000

�صندوق ابو ظبي للتنمية

2009

120000

م�ؤ�س�سة  CHFالدولية

2009/2010

22

ت�أهيل وتعبيد طرق داخلية

110000

�صندوق االق�صى

2010

23

ت�أهيل وتعبيد طرق داخلية

140000

�صندوق البلديات

2011/2010

160000

ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية

2011/2010

الرقم ا�سم امل�شروع
17
18
19
20
21

24
25
26
27
28

تعبيد طرق داخلية
توريد وتركيب عدادات كهرباء
م�سبقة الدفع
توريد وفرد بي�سكور�س يف طرق
زراعية

ت�أهيل وتعبيد �شارع النخيل
والع�صا�صري
بناء وت�شطيب جممع الدوائر
ومركز خدمات اجلمهور
ت�أهيل وتعبيد طرق داخلية
بناء وت�شطيب غرف �صفية يف
مدر�سة الربكة
بناء وت�شطيب دور اول مقرتح
متعدد االغرا�ض فوق مركز
خدمات اجلمهور

29

ت�صريف مياه امطار

30

ترقيع وتعبيد طرق داخلية

300000
215000
$ 225000

 170000يورو
$ 115000

$65000

م�ؤ�س�سة  CHFالدولية 2011/2010
ال�صندوق العربي -
الكويت
اوالد الزايد ومتربع من
الطيبة يف املثلث
�صندوق البلديات وبلدية
عتّيل
 Kfwو  UNDPمن
خالل جمل�س اخلدمات
امل�شرتك
ال�سلطة الوطنية من
خالل امل�ساعدات
الطارئة ب�سبب املنخف�ض
اجلوي وبلدية عتّيل

روزنة البئر
الفلسطينية

�ساهمت البلدية مببلغ
$115000
�ساهمت البلدية مببلغ
$10000
�ساهمت البلدية مببلغ
$12000
�ساهمت البلدية مببلغ
$50000
--

2011

�ساهمت البلدية مببلغ
$26000

2012

-

2013-2012

�ساهمت البلدية مببلغ
72000يورو

2013

--

2013

�ساهمت البلدية مببلغ
$ 34000
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كلفة امل�شروع $us

املمول

�سنة التنفيذ

31

م�شروع بناء جممع بنك القد�س

$250000

بلدية عتّيل

2013

32

م�شروع ت�صريف مياه �أمطار

$ 69000

Kfw-undp

2014-2013

33

م�شروع تعبيد طرق داخلية

153000يورو

34

ت�أهيل وتعبيد طرق داخلية وبناء
جدران

�صندوق البلديات وبلدية
عتّيل

2014

$310000

 Chfوبلدية عتّيل

2014
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م�شروع ان�شاء ملعب عتّيل

$70000

بلدية عتّيل واحتاد كرة
القدم واملجل�س االعلي
للريا�ضة وال�شباب

2014

الرقم ا�سم امل�شروع

36

37
38
39
40

م�شروع املياه ( خزان ار�ضي
�سعة 1000م 3وبو�سرت وحمطة
�ضخ وخطوط رئي�سية وخطوط
داخلية )
م�شروع ان�شاء عبارة �صندوقية
يف واد م�صني قرب ماتور ابو
ثابت
م�شروع جتهيز مقر بلدية عتّيل
اجلديد
م�شروع ت�أهيل طرق داخلية
( �شارع لفة البلد � ،شارع
الع�صا�صري )
م�شروع تعبيد طرق داخلية

� 3693000شيقل -:
 اخلزان � 801000شيقل البو�سرت � 522000شيقل اخلط الناقل � 1284000شيقل -ال�شبكة � 1086000شيقل

 USAIDمن خالل
م�ؤ�س�سة �أنريا

من خالل جمل�س
اخلدمات امل�شرتك
�ساهمت البلدية
مببلغ 51000يورو
�ساهمت البلدية مببلغ
$120000
�ساهمت بلدية عتّيل
مببلغ $25000

2015-2014

االغاثة الزراعية
ووكالة 2016-2015
الغوث وبلدية عتّيل

$15000

مالحظات

� 300000شيقل

بلدية عتّيل والوطنية
لالت�صاالت

 160000يورو

�صندوق البلديات

2016-2015

 245000دوالر

امل�صرف العربي-
�صندوق االق�صي –
البنك اال�سالمي للتنمية

2016

$500

�ساهمت الوطنية مببلغ
2016-2015
� 70000شيقل
0.00
�ساهمت البلدية مببلغ
 45000دوالر

اجلزء الثانى  :امل�شاريع اجلارى تنفيذها :
الرقم
1
2
3
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كلفة امل�شروع $us

املمول

مالحظات

روزنة البئر
الفلسطينية

اجلزء الثالث  :امل�شاريع التي مت االلتزام بتمويلها ومل يبد�أ تنفيذها :
الرقم

كلفة امل�شروع $us

ا�سم امل�شروع

املمول

ا�سباب عدم البدء
بتنفيذها حتى حينه

1
2

بناء وت�شطيب مدر�سة
منوذجية كاملة

�سلطنة عمان

$1,500000

امور تتعلق برتتيبات
املمول وبراجمه

اجلزء الرابع  :م�شاريع الهيئة املحلية بحاجة ما�سة اليها:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

ا�سم امل�شروع
تكملة ت�أهيل وتطوير ال�شارع
العام
بناء وت�شطيب مدر�سة من ثالثة
ادوار مب�ساحة 2000م2
م�شروع �صرف �صحي كلي او
جزئي
تكملة بناء وت�شطيب جممع
الدوائر
بناء خزان مياه وخطوط ناقلة
ت�صريف مياه امطار وجدران
ا�ستنادية
حتديث وتطوير �شبكة كهرباء
ال�ضغط العايل
بناء ملعب و�صاالت ريا�ضية
لل�شباب

م�ساهمة الهيئة املحلية نوعا
وكما
+$70000املخططات
والت�صاميم

كلفة امل�شروع $us

توفر قطعة ار�ض
للم�شروع

توفر خمططات

$1,100000

نعم

نعم

$700000

نعم

قيد التجهيز

املخططات والت�صاميم

$1,250000

نعم

نعم

املخططات والت�صاميم

$900000

نعم

نعم

$1,250000

نعم

نعم

$400000

نعم

قيد التجهيز

$750000

نعم

نعم

$750000

نعم

نعم

االر�ض والت�صاميم ون�سبة %5
من التكاليف
ن�سبة من التكاليف حتدد
الحقا
املخططات ون�سبة  %10من
التكاليف
توفري طاقم فني للعمل
املخططات والت�صاميم
ن�سبة من التكاليف حتدد
الحقا
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عتنيل

املجل�س البلدي
تدقيق مايل
رئي�س البلدية
م�س�ؤول امل�شرتيات

ق�سم ال�ش�ؤون املالية واالدارية
�شعبة �ش�ؤون املوظفني

�سكرترية رئي�س البلدية

ق�سم اخلدمات والعالقات
�شعبة خدمات اجلمهور
والعالقات العامة

�شعبة تنظيم وابنية
�شعبة ال�صحة

�شعبة امل�ستودعات
�شعبة املحا�سبة

ق�سم الهند�سة وامل�شاريع

�شعبة املرافق
الثقافية واالجتماعية

�شعبة الكهرباء
�شعبة املياه
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كلمة رئي�س البلدية:
لقد تطلعنا نحن يف املجل�س البلدي لبلدة ع ّتيل ومنذ بداية ا�ستالمنا ملهامنا ،الى تطوير اخلدمات
التي تقدمها البلدية لتواكب التطورات الهائلة يف اخلدمات التي تقدم للمواطنني ،وكانت ر�ؤيتنا
وا�ضحة بتقدمي اف�ضل اخلدمات وب�أ�سهل الطرق املمكنة ،وذلك لت�سهيل حياة املواطنني من خالل
تنفيذ م�شاريع البنية التحتية التي تفتقر �إليها البلدة يف جميع املجاالت وجلميع الفئات العمرية،
فبالرغم من الظروف ال�سيا�سية التي مير بها وطننا عامة ،وبلدة ع ّتيل خا�صة ،فقد واجهتنا
العديد من امل�شاكل :م�صادرة لأرا�ضي البلدة لإقامة جدار الف�صل العن�صري ،والطرق االلتفافية
وعدم وجود �شبكة لل�صرف ال�صحي وحمطة للمعاجلة ،وعدم ال�سماح لنا برفع القدرة الكهربائية
للبلدة ،بالإ�ضافة لرتدي الأو�ضاع املعي�شية للمواطنني وانعكا�ساتها ال�سلبية على ت�سديد م�ستحقات
البلدية املرتتبة عليهم .
�إال �أن �أداءن��ا يف البلدية كان من�سجما مع ما وعدنا بها اهلنا حيث كان �شعارنا قوله تعالى
"ان خري من ا�ست�أجرت القوي االمني" فكان عملنا ترجمه حقيقية ملا وعدنا بها اهلنا .فكان
االداء مميزا و�أثبتنا دوما �أننا قادرون على جتاوز الظروف ال�صعبة املتمثلة يف م�صادرة االرا�ضي
واالغالقات امل�ستمرة على مدننا وقرانا بالإ�ضافة الى االو�ضاع املعي�شية ال�صعبة للمواطنني ،
وبناء على ما تقدم �أ�صبح وا�ضحا للجميع �صعوبة املهمة امللقاة على عاتقنا يف املجل�س البلدي .
وب�صفتي رئي�سا منتخبا لبلدية ع ّتيل  ،كان من �أهم املحاور التي عملت عليها  ،حموران �أ�سا�سيان:
	•املحور االول هو التطوير االداري للم�ؤ�س�سة ،ورفع كفاءات الطواقم يف البلدية ،من خالل
الدورات التخ�ص�صية الداخلية واخلارجية ،وكذلك اعتماد هيكلية وا�ضحة للبلدية ،وان�شاء
وت�شطيب وجتهيز وت�أثيث مقر جديد للبلدية ،ين�سجم مع متطلبات الع�صر احلديث حتى
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يتمكن املوظفون من اداء عملهم على �أكمل وجه  ،حيث �أ�صبحت االن جمهزة بكل ما يلزم
لتقدمي اف�ضل اخلدمات للمواطنني ب�أ�سهل الطرق وا�سرعها  ،وعملنا على ا�ستحداث مركز
خدمات اجلمهور التابع للبلدية الذي يقدم اخلدمات لأهلنا ب�أ�سهل الطرق وا�سرعها.
	• واملحور الثاين هو تنفيذ م�شاريع البنية التحتية يف جمال التعليم وال�صحة والبيئة واملياه
والكهرباء ،وتعبيد الطرق و�شق الطرق الزراعية ،واالهتمام بقطاع ال�شباب والريا�ضة
والطفولة ،احلفاظ على الرتاث ،االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�صة .والكثري من امل�شاريع
التي تهدف الى تعزيز �صمود املواطنني على هذه االر�ض الطيبة واملباركة .
وبالرغم امل�شاريع الكثرية التي متت يف الكثري من املجاالت اال انني مل �أن�س جانبا مهما وهو
االهتمام بالنواحي االجتماعية واالن�سانية يف البلدة ،ف�أ�صبحت بلدة ع ّتيل كالعائلة الواحدة التي
تربطها عالقة املحبة واالحرتام املتبادل وهذا �ساعدنا كثريا يف التقليل من معاناة اال�سر الفقرية
وم�ساعدتهم وم�ساندتهم ،حيث �أن م�ساعدتهم ال تقل اهمية عن �أي خدمة تقدمها البلدية .
و�أخريا ف�إنني با�سمي وبا�سم زمالئي يف املجل�س البلدي� ،أتقدم بال�شكر اجلزيل لكل اهايل
البلدة للثقة العالية التي منحونا لنا ،راجني من اهلل �أن يوفقنا واياكم خلدمة هذا البلد الطيب ،وان
يحقق اماين �شعبنا الفل�سطيني ب�إقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف يف
ظل قيادة الرئي�س حممود عبا�س "ابو مازن" حفظه اهلل  ،وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .
يا ربعي يا �أهلي �أخواتي �إخواين يف هذه البلدة ال�صامدة ،لقد �شاءت الأقدار �أن �أكون رئي�س ًا
لبلدية ع ّتيل ،فكلي فخر واعتزاز �أن �أكون على ر�أ�س الهرم يف تلك امل�ؤ�س�سة التي تقدم اخلدمات
لأهلي و�إخواين ،و�إنني �أ�شعر بالعز واالفتخار بكم �أن منحتموين الثقة يف �إدارة �ش�ؤون هذه البلدة
حقبه من الزمن.
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و�أقول لكم �أننا على العهد ما�ضون بكل ثقة باهلل� ،شعارنا القوة والإخال�ص والعزمية ال�صادقة
يف حتمل امل�س�ؤولية� ،أننا �سن�صل الليل بالنهار من اج��ل حتقيق �أمانيكم التي اق��ر�ؤه��ا يف
ق�سمات وجوهكم  النرية ،و�أقول لكم �أننا لن ن�صل �إلى هدفنا املن�شود ما مل نكن يد ًا واحدة تبني
وتعمر يف بلد ال�شهداء والعطاء.
قلوبنا و�أبوابنا مفتوحة ل�سماع كل انتقاد �أو توجيه �أو اقرتاح ،كيف ال ونحن منكم واليكم ومل
ولن يكتب لنا النجاح �إال بهمتكم العالية وحمبتكم وتفانيكم من اجل �أمنا الر�ؤوم ع ّتيل.
�أدعو اهلل عز وجل �أن يعيننا على حتمل هذه امل�س�ؤولية وان تتحقق ر�ؤيتنا بان ي�شعر اجلميع ب�أنه
ميثل البلدية وان البلدية متثله وان تزال كل احلواجز والفجوات وال�شعور باالغرتاب بني املواطن
والبلدية.
مع ًا و�سوي ًا نحو مدينة ع ّتيل �شعارها العدالة وامل�ساواة والت�سامح والعطاء ،تنطلق بقوة نحو
امل�ستقبل الزاهر لنا ولأبنائنا وللأجيال املتعاقبة تظللنا حمبة وطننا الغايل ع ّتيل.
وطني احبك ال بديل�                         أتريد من قويل دليل
�سيظل حبك يف دمـــي                        ال لن �أحيد ولن �أميل
�سيظل ذكرك يف فمي                        وو�صيتي يف كل جيل
حب الوطن لي�س ادعاء                    حب الوطن عمل ثقيل
فانا �أكابد �صــــــابر ًا                     لأحقق الهدف النبيل
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وقد قدم رئي�س البلدية اع�ضاء املجل�س وهم:
 .1ال�سيد ن�ش�أت را�شد دقة  -رئي�س ًا
� .2شفيع حافظ نا�صر  -نائب ًا للرئي�س
 .3ال�سيد موفق علي ا�سعد خليل  -ع�ضو ًا
 .4ال�شيخ �صبحي عبدالرحمن خطيب  -ع�ضو ًا
 .5الأ�ستاذ عبداهلل حممد قريني -ع�ضو ًا
 .6ال�سيد �أكرم حممد رم�ضان داوود  -ع�ضو ًا
 .7املهند�س نادر و�صفي �شلبي  -ع�ضو ًا
 .8الأ�ستاذ رائد فتح اهلل مالك  -ع�ضو ًا
 .9الفا�ضلة �أمرية �آ�سيا -ع�ضو ًا
 .10الفا�ضلة �آمنة ح�سن �صالح دقة  -ع�ضو ًا
 .11الأ�ستاذ �صالح حممد منيزل  -ع�ضو ًا
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أعالم وشخصيات من عتّيل

عتنيل

اعالم وشخصيات من عتّيل
اكرم عبد اللطيف جراب
رئي�س جمل�س ادارة بنك القد�س

وهو ميلك ويدير عدة �شركات ،كما انه رئي�س جمل�س ادارة وع�ضو جمل�س للعديد من ال�شركات،
ولعل اف�ضل ما يك�شف عن �شخ�صية هذا الرجل الع�صامي هو احلديث معه عن ع ّتيل ،وقد كان
اجراه ملحطة تلفزيونية فقد تبني ما يلي حيث يتحدث عن جتربته ال�شخ�صية ،وعن م�سرية حياته
يف بع�ض جوانبها ،ومنوذج معاناة االجيال التي عاي�شها و�سار معها منذ الطفولة يف م�سقط ر�أ�سه
يف بلدة ع ّتيل – طولكرم . .ويف املقابلة درو�س وعرب �أحببنا ان نقدمها كما رواها بلهجته لت�ستفيد
االجيال الطالعة:
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• هل عندك معلومات كم عمر بلدة عتّيل ؟
كل ما اعرفة �أنه هي بلدة رومانية قدمية جدا كان ا�سمها عوتيل على ايام الرومان. .
• هل عندك معلومات عن م�ساحة ارا�ضي عتّيل وا�سماء اهم اخلرب املوجودة فيها وما هي
اهم املزروعات التي كان يزرعها اهل عتّيل ؟
بلدة ع ّتيل مقامة على تلة واالن تو�سع حول التلة م�شرفة على ال�ساحل الفل�سطيني كانت ارا�ضيها
متتد حول البحر كان يعتمد �سكان ع ّتيل قبل  1948على الزراعة البعلية والزراعة البدائية ،من
ا�شهر منتجاتها البطيخ واملزروعات ال�صيفية.
• ما هي اهم اال�شجار التي كان يزرعها اهل عتّيل ؟
الزيتون بالت�أكيد قبل  1948وبعد  ،1948كان يتبع لقرية ع ّتيل �أربع خرب وهي امتداد لالرا�ضي
الزراعية التي كانت كل عائلة من العائالت اال�سا�سية يف ع ّتيل تقيم فيها وت�شرف على زراعتها
ومنتجاتها المتداد ارا�ضي ع ّتيل مل�ساحة كبرية جدا الى ال�ساحل الفل�سطيني. .

126

روزنة البئر
الفلسطينية

• رغم ال�صعوبات التي كان يواجهها كل ابناء فل�سطني وخا�صة يف القدم بالن�سبة للتعليم
كيف تغلب اهايل عتّيل على تعليم ابنائهم ومتى بد�أوا بذلك؟
بعد نكبة  1984كبلدة فقدت كل م�صادر الرزق وفقدت كل ارا�ضيها ور�سمت احلدود قريبة من
البلدة وا�صبح ال يوجد دخل للعائالت يف البلدة انك تعتا�ش منها فما كان امام اهايل البلدة اال
الهجرة طلبا للرزق من اجل ار�سال فلو�س لعائالتهم واطفالهم.
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ترك البلدة عدد كبري من ال�شباب ومنهم من تركوا مدار�سهم وذهبوا الى الكويت من اجل العمل
ومن اجل اعا�شة عائالتهم يف البلدة ،تولد عن هذا املو�ضوع نوع من الر�ؤية واالفكار اجلديدة انه
�سالحنا الوحيد للح�صول على قوتنا وحت�سني او�ضاع عائالتنا وهو التعليم فكان الرتكيز اال�سا�سي
لكل املغرتبني خارج ع ّتيل وايل هاجروا على الكويت يف ذلك احلني هو التعليم ،فكان التعليم
ق�ضية ا�سا�سية تقا�س العائالت بنجاحها وتفتخر بعدد املتعلمني� ،صار الرتكيز ب�شكل ا�سا�سي على
التعليم يف البلدة ،وكان هناك مدر�سة ابتدائية ا�صبحت اعدادية فيما بعد وا�صبحت جمموعة من
القرى املحيطة يف ع ّتيل تر�سل ابناءها الى ع ّتيل كمركز ع ّتيل بالو�سط بعد االبتدائية.
يف مرحلة اخلم�سينات متيزت الهجرة للكويت والرتكيز على ما تبقى من اطفالهم بالتعليم
و�صار اجلهد الكبري وكل الدخل للعائلة م�صاريف وتعليم لالبناء.
هذه احلالة ا�ستمرت لنهاية اخلم�سينات عندما بد�أوا يتخرجون ىمن الثانوية العامة وبالتايل
املرحلة الثانية بعد املرحلة التا�سي�سية واجتيازهم املرحلة االبتدائية واالعدادية والثانوية بد�أوا
يتوجهون للجامعات الكمال درا�ستهم اجلامعية.
عدد كبري من الطالب بعد الثالث اعدادي برتوح على طولكرم للدرا�سة من ع ّتيل وغري ع ّتيل
وامكانيات النا�س املادية كانت حمدودة ما عندهم فلو�س يعطوا ابنهم يروح ي�صرف وي�شرتي،
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فكانت م�س�ألة اتذكرها جيدا وجيلي يتذكرها جيدا انه كيف جاء ه�ؤالء جزء من التكافل والتعامل
وجزء منها تبني احلالة التي كان يعي�شونها ي�أتوا االهل �صباحا �شو طابخني يحطو بال�سلة ويروحو
على كراج ال�سيارات يف ع ّتيل وال�سيارات يحملو ال�سالل الى الكراج يف طول كرم كل واحد ا�سمو
على ال�سلة ييجي الطالب ايل بطول كرم ياخذ ال�سلة تبعتو ايل فيها امل�ؤنة اليومية يرجع على
البيت ياكل ويرجع ال�سلة على الكراج والتك�سي ياخذ ال�سلة ويرجع على البلد واالهل ياخذو ال�سلة
ويرجعوها ع�شان ثاين يوم ،بامكانك تت�صور م�شقة وجبة الغداء ايل ياكلها الطالب اربع م�شاوير
الطالب م�شوارين ياخذ ال�سلة ويرجعها واهله ياخذو ال�سلة من الكراج ويرجعوها قدي�ش كانت
احلياة �صعبة وقا�سية لكن النا�س عا�شتها وا�ستمرت وتعلمت وجنحت ما كان عندنا ال كهرباء وال
ا�شي كنا ندر�س على �سراج واخذوا االوائل من هذول النا�س ايل در�سوا على �سراج.
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يف نهاية ال�ستينات وبعد النك�سة ا�صبح عنا عدد كبري من اخلريجني ايل بامكانيات حمدودة
ومن خالل دعم اهلهم واقاربهم يف هذا املو�ضوع �صار عدد كبري من اخلريجني من هذه اجلامعات
وه��ؤالء اخلريجني انعك�ست او�ضاعهم على عائالتهم من خالل قدرتهم على العمل باخلارج
واخ��ذوا وظائف جيدة من اطباء ومهند�سني ومدر�سني وفنيني يف عدة جماالت ا�صبح التعليم
عن�صر ا�سا�سي ومبد�أ بحيث عندما كنت تزور اي منزل بالبلدة كان احلائط يف غرف اجللو�س
معلق عليه �شهادات االوالد بذلك تقي�س النا�س بعدد ال�شهادات املتعلقة على اجلدران وال كان
يف لوحات وال كان النا�س تفكر مبو�ضوع اللوحات ،اللوحات ايل كانو يعتزو فيها ويعتربوها زينة
للبيت هي ال�شهادات لأبنائهم طبع ًا كانت معظمها �شهادات اعدادية و�شهادات ثانوية وفيما بعد
�شهادات جامعية ،وبالتايل �صار التعليم هو النافذة التي ت�ستطيع اي عائلة ان حت�سن او�ضاعها
االقت�صادية.
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مرحلة ال�سبعينات �شهدت عدد كبري من اخلريجني يف الثانوية العامة وتوجهوا الى البلدان ايل
ممكن ان ت�ساعد بالقبول ا�صبح التعليم هو العماد الرئي�سي حتى لالقت�صاد بحيث ا�صبح مدخل
االقت�صاد هو التعليم جتد يف اي منزل بالقرية اي عائلة متوا�ضعة او فقرية ا�صبح لديها ثالث او
اربع خريجني بكليات الطب والهند�سة و�صيدلة واخت�صا�صات اخرى وق�سم بد�أ باكمال درا�ساته
العليا ،يف ظاهرة متر فيها البلدة ايل هو امل�س�ؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي بحيث كان
التعليم كما ذكرت �سابقا واال�سا�س هو النافذة وبوابة الدخول لتح�سني الو�ضع االقت�صادي ،اي
خريج متميز بالثانوية العامة اقاربه واهله يجمعوا له ويغطوا تكاليف تعليمه هذا على م�ستوى
العائلة ،طبعا على هذا اجليل الذي تخرج كذلك وقعت م�س�ؤولية تعليم عائلته ،اخوانه عندما
يتخرج واحد العائلة جتده ا�صبح م�س�ؤول عن تعليم بقية اخوانه ومن هنا الى نهاية ال�سبعينات
ا�صبح يف مراكز عمل خمتلفة لهم مواقع متميزة يف دول اخلليج العربي بالذات.
هذا انعك�س ب�شكل وا�ضح على احلياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للبلدة من اكرب ن�سب
التعليم يف املنطقة منطقة طول كرم ع ّتيل هي من �ضمن هذه املنطقة.
• هل اهتم اهل عتّيل بتعليم البنات مثل االبناء ؟
كان اهتمام تعليم البنات يف املراحل االولى االبتدائي واالعدادي والثانوي لكن ب�سبب االمكانيات
املحدودة واملفاهيم االجتماعية كان يف حمدودية لتعليم البنات يف اخلارج يف منهم �سافر للتعليم
بالدول العربية لكن ال تقارن بالن�سبة لعدد ال�شباب ايل تعلموا.
• تعاون وحمبة العالقات مع اهايل عتّيل بخ�صو�ص امل�ساعدات والتكافل االجتماعي كيف
كان اجلار ينظر جلاره وكيف كان االخ ينظر الخيه ،كيف كانت البلدة يف هذاك الوقت حمبني
لبع�ض م�ساعدين لبع�ض ؟
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هذه من الظواهر االيجابية التي �ساعدت البلدة الى ان ت�صل الى ما و�صلت اليه من تقدم
وازدهار وت�صلح مركز للمنطقة حماطة بت�سع قرى وهي تعترب املركز الرئي�سي خلدماتها واالن
كل دوائر الدولة توجد يف ع ّتيل ،بد�أ هذا املو�ضوع بالتعليم وبالتكافل االجتماعي والت�ضامن وتعليم
من هو متميز ومن هو قادر ان يلتحق باجلامعات هذه ظاهرة وبعد التخرج كل واحد خريج ومن
عائلة يتكفل بتعليم اخوانه وي�ساعد االخرين هذه الق�ضية االولى بدات بالتكافل والتعاون ،الق�ضية
الثانية كبلدة مبناطق حدودية كانت تفتقر لكل اخلدمات اال�سا�سية وكانت مهملة من ال�سلطات
احلكومية يف ذلك الوقت حتى �صندوق الربيد مل يدخل البلدة اال بال�ستينات ،كهرباء ال يوجد
كهرباء حلد عام  1964بد�أ التحدي بالتعليم كان يف مدار�س الغرف غري كافية لعدد الطالب كان
يجتمع اهل البلدة ويبعثوا وفود لبالد املهجر ليجمعوا النقود لبناء �صف وليغطوا تكاليف مدر�س
ا�ضايف بد�أت بالتعليم ثم امتدت الى النواحي االخرى بدهم يبلطوا ال�شوارع يذهب ابناء البلدة
الى الكويت ليجمعوا فلو�س م�شان يبلطوا �شارع ،الكهرباء مثال جمعت البلد حمطة كهرباء ،على
ح�ساب اهل البلد ،مياه يف بداية ال�ستينات حفروا ابار ويف ال�سبعينات عملوا �شبكة مياه حملية،
هي كلها مبادرات فردية من اهل البلد نتيجة توافقهم حتى املجال�س البلدية عندما �شكلت يف
ال�ستينات وال�سبعينات والثمانينات ال حتدث انتخابات كانوا يجتمعوا اهل البلد ويفرزوا جمل�س
ميثل كافة �سكان البلد.
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• يف القدم عندما كان يتم بناء منزل كيف كان يقوم اهايل عتّيل بامل�ساعدة لبناء املنزل؟
ذلك ق�صة اخرى تذكرنا بالفقر وذلك �شيء جميل اعتز فيه عندما كان احد يبني منزل طبعا
متوا�ضع م�ش مثل االن عند وقت ال�صبة كل اجل�يران واالق��ارب واال�صدقاء ي�شرتكوا يف حمل
الباطون او يف امل�ساعدة كان يعترب مثل عر�س عندما تبني بيت وت�سقف البيت كان يعترب عر�س
جماعي وي�شرتك معظم اجلريان واالقارب واالهل يف امل�ساعدة يف انهاء البيت.
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• ال �شك ابناء عتّيل كان يف منهم بالغربة والغربة �صعبة كيف تغلب ابناء عتّيل على هذه
الغربة وما هي اهم ق�ص�ص النجاح التي ميكن ان ن�ستذكرها ؟
ق�ص�ص جناح كثرية يف كل املجاالت كان على م�ستوى اطباء او على م�ستوى مهند�سني او على
م�ستوى رجال اعمال كما على م�ستوى املهجر وال�شتات واالن يف امريكا يف جزء كثري منها من
ع ّتيل يحملون �شهادات عليا ومتخ�ص�صني ميار�سون اعمالهم هذا على م�ستوى النجاح االقت�صادي
بالفعل ح�صلوا الى حد ما جناحات جيدة على كل امل�ستويات بحيث ا�صبح على امل�ستوى املعا�شي
الغلبية ال�سكان ب�شكل جيد لكن مع اال�سف بعد احتالل ال�ضفة الغربية بعام  1967عدد كبري من
اهايل البلدة يف املهجر وال�شتات ال ي�ستطيعوا الرجوع الى البلدة فتجد االن االف موجودة يف

134

روزنة البئر
الفلسطينية

االردن حوايل  6000من ع ّتيل مل تتح لهم الفر�صة وال ي�ستطيعون العودة الى ع ّتيل فهذا الواقع لكن
ال زالو متم�سكني ،عملنا جمعية ع ّتيل وديوان ع ّتيل كنا من خالل اجلمعيات التعاونية او الديوان
ن�ستطيع ان ن�شخ�ص ون�ساعد العائالت والطالب املحتاجني حتى بالغربة ا�ستطعنا ان نعمل �شيء
الوالد البلدة حتى بالكويت كان عدد كبري جدا من ع ّتيل باالالف بالكويت كانو دائما يجتمعو
وي�ساعدو ويحاولو ان لهم دور ايجابي وجيد يف دعم اهلهم وعائالتهم وبلدتهم وهم يف املهجر
ما ن�سوا البلدة.
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طبعا الواحد دائما ي�ستذكر املو�ضوع ويكلم اوالده بهذا املو�ضوع النه يجب ان يعرفوا كيف بد�أنا
م�ش وين و�صلنا كيف بد�أنا وماذا واجهنا بحياتنا ليعرفوا �شعبهم ويعتزوا ب�شعبهم ويعتزوا باهلهم
النه هذه النا�س اهلهم و�صلوا هذا الو�ضع م�ش ب�سهولة طبعا مثلي مثل اي طفل بعد النكبة الزراعة
ال�شي الرئي�سي للنا�س ايل ما هاجروا حاول انه ي�شتغل بالزراعة واحنا عائلة فالحية كنت
كانت ْ
ام�ضي جزء كبري من وقتي يف العمل مع الوالد يف الزراعة ومار�ست كل انواع الزراعة ،من زراعة
ومن تعبئة وري كما مار�ست كل انواع العمل الزراعي وكان عمل �شاق الى ان اطريت ان اترك البلدة
ب�سبب التعليم مثل اي �شخ�ص بد�أ بدون اي امكانيات فقط يف ت�صميم وارادة كيف ما بعرف حتى
الوالد اهلل يرحمه كان �ضد ان اخرج انه كربت اكرب واحد باخوانك وما كان عندي فلو�س ابعتلك
كيف بدك تدبر حالك بدي ارميك بال�شارع وخروجي كان جزء من التحدي واال�صرار.
واجهت ظروف غري طبيعية ا�شتغلت عدة اعمال منها اخلدمة يف الفنادق و�إلى ان اكملت درا�ستي
الثانوية ح�صلت على معدل جيد يف عمان بظروف �صعبة جدا وذهبت الى بغداد للدرا�سة طبعا كل
�شب بحياته عنده حلم ماذا يدر�س كان عندي حلم ادر�س مادة حمددة لكن كان هديف اال�سا�سي
ان اح�صل على �شهادة جامعية قبلت يف كلية ال�صيدلة بالن�سبة يل كلية جيدة قد ال تنا�سب رغباتي
لكن در�ست هذا املو�ضوع وح�صلت على ال�شهادة كان اال�سا�س ان اح�صل على ال�شهادة من اجل
العمل ح�صلت على ال�شهادة ورجعت لالردن بعد �ست �سنوات غياب وواجهت ما واجهه معظم
ابناء ال�شعب لكن كنا ا�صلب من ان ننك�سر او ننهزم اتيحت يل فر�صة عمل يف اخلليج �سمح يل
بال�سفر كنت حمظوظ ًا بالفر�صة التي قدمت يل كان عندي مهمة ا�سا�سية انه عندي ع�شرة اخوان
انا اكربهم بدي اعلم اخواين وبدي ا�ساعد اهلي وفقت بال�شغل ب�شكل جيد وخالل فرتة ب�سيطة
تدرجت باملواقع الى ان ا�صبحت مدير ملنطقة اخلليج يف هذه ال�شركة االجنبية بو�ضع متميز وراتب
جيد ايل �ساعدين واحلمد هلل اهلل اعانني مب�س�ؤولياتي وواجباتي واعطاين وظيفة بداية جيدة
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بالت�أكيد اي وظيفة اذا انت ما بتكون متميز ومنتج ما بتح�صل على �شيء كان جهد غري طبيعي
بالن�سبة ايل لعملي واجتهادي واخال�صي ومتابعتي ونتائج عملي ايل عك�س على و�ضعي االقت�صادي
هذه اعتربها املحطة الثانية بعد ق�ضية التعليم فر�صة العمل االولى يعني بعترب الواحد هذه حمطات
متوقفة عندها قليال او كثريا وكل حمطة الها معاملها املحطة االولى بعد اخلروج للتحدي من اجل
احل�صول على �شهادة جامعية املحطة الثانية العمل من اجل ان ت�ساعد اهلك واخوتك واهلل وفقني
احلمد هلل وفتح الطريق امامي ا�ساعد عدد كبري جدا من الطالب.
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كنت اتذكر دائما ملا طالب بدو يقدم للجامعة نف�س ما انا كنت ادور على مقعد جامعي او
بدي اتعلم اعطاين هذا ت�صميم وارادة بالفعل وفقنا بقبول عدد كبري من طالب فل�سطني ،من
البلدة يف اجلامعات ا�صبح عددنا كبري جدا قمت مببادرة �صعبة جدا والكل اعتربها مغامرة
غري مدرو�سة اين ذهبت الى بريطانيا الكمال درا�ستي االدارة وتركت وظيفتي وعملي انا ما
تركت وظيفتي انا اخذت اجازة بدون راتب الكمال درا�ستي باالدارة العامة يف بريطانيا كان
عندي عائلة يف ذلك الوقت واطفال اثنني اخذت عائلتي معي ودر�ست .بامكانك ان تت�صور
التحدي رحت ادر�س ما حدا وافقني على هذا ليه تخل�ص �شهادات عليا ووظيفتك ممتازة
وراتبك ممتاز وبهذه االمتيازات؟! فكان القرار �صعب وحتدي لكن كان عندي ت�صميم ور�ؤية
بهذا املو�ضوع.
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اكملت احلمد هلل النجاح بالفرتة املقررة (� ) 12شهر وخل�صت االدارة العامة يف اعرق اجلامعات
يف بريطانيا ورزقت بطفل وانا يف بريطانيا �صاروا ثالث اوالد ورجعت على عمان وا�ستمريت
بال�شركة بعد ا�شهر معدودة بعد ذلك اجريت ح�سبة ب�سيطة الى متى عمري ب�ساعدين انو اجرب
حظي باالعمال كمان كان قراري كثري �صعب مل يتفق معي عدد كبري من االهل واال�صدقاء قدمت
ا�ستقالتي وبد�أ ت االعمال اخلا�صة �سنة 1987وبحمداهلل وتوفيقه وباال�صرار والعمل اجلاد وبتحمل
امل�س�ؤولية ربنا وفقنا احلمد هلل وفتحت افاق عمل كبرية يل من خالل وكاالت جتارية وجنحت يف
عملي وح�صلت على نتائج اكرث من ممتازة لدرجة انه منذ ان ا�ستقلت من عملي كان و�ضعي جدا
�صعب ب�سنة  1988/1987بالذات يف االماكن التي تتجه اليها النا�س للعمل فيها املكان ال�صعب
هو املكان االف�ضل انك تعمل �شغل ناجح يف املكان ال�سهل كل النا�س تذهب له ووفقت بهذا العمل،
ال يوجد عمل كله �صعود وجناح.
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�صارت م�شكلة جديدة معي يف دخول الكويت ب�سنة  1990بعد ثالث �سنوات بالعمل اجلديد
ت�أثرت م�ؤقتا لكن ا�ستمريت بالعمل ب�شكل جيد وجنحنا جناح مميز ا�ستطعت احل�صول على
عدد كبري من الوكاالت من ال�شركات العاملية يف جماالتها املختلفة ا�ستثمرت بال�صناعة باالردن
ا�ضافة الى الوكاالت ونوعت ن�شاطي التجاري بالزراعة وال�صناعة والتجارة ويف وقتها كنت جامع
ثروة ال با�س بها فكانت املرحلة االخرية هذا الو�ضع يجب ان نكيف انف�سنا به فبدات اال�ستثمار
طبعا عندي را�س مال جيد وامكانيات ممتازة وخربة ممتازة وعالقات دولية وعربية ممتازة
بد�أت الق�ضية بالتو�سع واالمتداد كان هدف عندي اين ارجع الى فل�سطني طريق الرجوع انك
انت ت�ستثمر بفل�سطني بالوقت ذاته كانت ق�ضية ا�سا�سية انك ما تاخذ املخاطرة مبكان واحد
بدات على عدة ن�شاطات خمتلفة وعدة بلدان بحيث ا�ستثمرت ب�سوريا ،يف ال�سودان ،يف بريطانيا،
باالردن ،بالعراق ،وفل�سطني يف جماالت خمتلفة جدا كنت اعمل بالتجارة يف العراق باجتاهات
خمتلفة تو�سع ن�شاطي وعملت بالعقارات اي�ضا و�ساعدتني هذه الر�ؤية اين ادخل فل�سطني بعد
غياب �سنوات كثرية من خالل بوابة بنك القد�س.
خالل �سنة ا�ستطعت ان اكون رئي�س لبنك القد�س وادير اعماله يف وقتها كان البنك و�ضعه �سيئ
امل�ؤ�س�س كان مري�ض والبنك مرتوك ًا ،ا�ستطعنا ان جنعل بنك القد�س من اخر بنك بفل�سطني الى
اول بنك يف فل�سطني ب�صعود م�ستمر ومتيز م�ستمر وجناح م�ستمر هذا كان الرتكيز طبعا ،رفعت
ح�صتي الى ن�سبة كبرية يف البنك وا�صبح البنك العمل الرئي�سي ،لدي ح�ص�ص يف بع�ض الفنادق
مثل موفينبك ،لدي ح�صة ا�سا�سية فيه وعقارات ومب�ساعدة ال�سلطة قدرت اح�صل على الرقم
الوطني وتركيزي االن ب�شكل رئي�سي على فل�سطني الكرث من �سبب الرئي�سي هذه ق�ضية وطنية نحن
االن نريد ان ن�ساعد �شعبنا ،ظروفنا �صعبة ما ا�ستطيع ان افعله االن لفل�سطني امل�ساعدة والعمل
على تثبيت �شعبنا بار�ضه وبالتايل يعترب م�ساهمة بنك القد�س وم�ساهمة العمل بفل�سطني هو
جزء ا�سا�سي لعملنا الوطني باملرحلة احلالية ،دعم االقت�صاد وايجاد فر�ص العمل للم�ساعدة يف

141

روزنة البئر
الفلسطينية

عتنيل

تثبيت اهلنا و�شعبنا يف ار�ضهم باال�ضافة الى امل�س�ؤوليات االجتماعية الى دعم االن�شطة الثقافية
والريا�ضية وال�صحية بالوقت ذاته عندي ن�شاطات جتارية اخرى.
كربوا االوالد وتخرجوا من اجلامعة وجميعهم احلمد هلل ح�صلوا على �شهادات عليا من اف�ضل
اجلامعات ،عندي اربعة اوالد متزوجني اثنني وعندي خم�سة احفاد واوالدي يعملو معي يف جهات
خمتلفة ،واالن انا م�ساهم رئي�سي يف بنك اجلزيرة بال�سودان ،عندي جامعة خا�صة يف �سوريا ح�صة
رئي�سية يل واي�ضا يل ح�صة يف دار الدواء يف االردن ويف البداية ا�شرتكت ب�شركة ت�أمني ومدر�سة
خا�صة ،االن ا�شعر بارتياح وفخر واعتزاز بعترب حايل جزء من هذا ال�شعب وجزء من جناحات
هذا ال�شعب وتربيت يف هذه املدر�سة مدر�سة فل�سطني التي علمتنا اال�صرار وعدم الهزمية مهما
كانت الظروف اعترب نف�سي انت�صرت الى ما حققته.
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عدد كبري من �شعبنا لهم ق�ص�ص جناح انا م�ش احلالة الوحيدة بعترب حايل جزء من احلاالت
الناجحة التي حققت او�ضاع ممتازة وهذا طموح ال�شعب الذي ال ينك�سر ال يقهر وال ينهزم مهما
كانت ال�صعوبات وامل�صائب التي تواجهنا احلمد هلل يف ر�ضى نف�س قمت بواجباتي يف حاالت
ن�ستطيع ان نقدم لها الكثري ونعمل مبا ير�ضي اهلل وانف�سنا و�ضمرينا بدي اعمل �شي الوالدنا
واجيالنا ايل يعتزو فينا وتبقى رحلتنا دليل عمل لهم ،اثبتت االحداث ان هذا اجليل اجلديد ان�ضج
واوعى واقدر على الت�ضحية والعطاء واال�ستمرار يف معركته وحتقيق طموحاته وبن�شوف هذا من
خالل ال�شهداء االن وانا اعتز بهم ا�صرارهم على ال�صمود على العمل اجلاد عدم االنهزام وعدم
اال�ست�سالم وعدم االحباط ،ثقتي ب�شعبي كبرية ثقتي بامل�ستقبل جدا كبرية وا�ستطعنا انه بدل ما
يكون �شعب م�شطوب كان القرار انه ي�شطب ويوزع على الدول العربية وياخذوا جن�سياتهم وين�سوا
وممنوع حتكي انك فل�سطيني ،انا بعترب فل�سطني هوية وطنية عندما يتعلق املو�ضوع باالردن اعترب
نف�سي اردين وعندما يتعلق بفل�سطني اعترب نف�سي فل�سطيني وبالتايل انتمائي لفل�سطني وعملي
لفل�سطني ال ينتهي ،انتمائي وعملي لعروبتي ال تتناق�ض اعترب نف�سي مكمل فانا اعمل لفل�سطني
واعمل لالردن واعمل لعروبتي واعمل ل�شعبي يف كل مكان هذا امياين وهذه قناعتي ،هذه التجربة
تنطبق على االف احلاالت الفل�سطينية وكل ق�صة جناح فل�سطينية ق�صة حلالها.
• ب�صفتك من رج��ال االقت�صاد الفل�سطيني كيف تقيم ق�صة جناحكم وما هي ر�سالتكم
للجيل ال�شاب يف اول حياتهم املهنية والعملية ويحاولوا ي�أمنو م�ستقبل لكن الطريق �صعب؟
كيف انظر للم�ستقبل انا متفائل اتيحت يل فر�صة مببادرات �شخ�صية او جماعية حاولت
الدرا�سة يف االو�ضاع الفل�سطينية ويف املهجر وال�شتات و�سافرت للربازيل واالرجنتني لدرا�سة
او�ضاع الفل�سطينيني يف املهجر فوجدت عندنا ر�صيد كبري جدا من االمكانيات والكفاءات اذا
ا�ستطعنا ان ن�ستقطب  %10فقط من امكانيات الفل�سطيني يف املهجر وال�شتات ن�ستطيع ان نبني
دولة مثالية ،دولة غنية ال تقل عن الدول املتقدمة بطبعا بدها جهد وبدها تعب لكن انظر للم�ستقبل
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من خالل ر�ؤيتي لالمكانيات الفل�سطينية ،االن انا بتفق معك انو عندنا بطالة مرتفعة عندنا كثري
�شباب بتخرجو من اجلامعة وال يوجد فر�ص عمل ،فر�ص اجليل احلايل اف�ضل من ايل مررنا فيه
احنا حتى كان جيلنا وانا اتذكر جيدا م�شكلتنا بال�شتوية النا�س كيف بدها تديف حالها من الربد
كانت وكالة الغوث توزع مالب�س ممكن يطلع قمي�ص ،ممكن جاكيت ،كانت م�شكلة النا�س بال�شتاء
الربد القار�ص وكان همها بال�شتاء تديف حالها م�ش تعي�ش وتتوظف.
هال م�شكلتهم تختلف ،انا حري�ص دائما على الذاكرة ملا حكيت عن الذاكرة الفل�سطينية
املفرو�ض هذا املو�ضوع نعمة انه �شعبنا هذا ما ح�صل معهم ب�سنة  1948عا�شوا اهلنا واجدادنا
بظروف غري طبيعية وجيلنا احنا كنا اطفال كنا �شايفني احلياة كيف وا�ستطعنا ان نتغلب عليها،
اريد ان ار�سل ر�سالة لل�شباب ا�صربوا وحتملوا واتعظوا بتجربة �آبائكم واخوانكم الكبار كيف
نحتوا بال�صخر و�صاروا وبنوا بلد ،عدم الت�سرع وال�صرب واالتعاظ مبن �سبقوهم �سنة او �سنتني
او ثالث يف عمر ال�شباب وال �شي احنا �ضلينا �سنني بهذه احلالة احلمد هلل ال نزال بن�شتغل دائما،
ق�ضية الذاكرة الفل�سطينية وتركيز االعالم على هذا املو�ضوع ي�ساعد ال�شباب ايل عندهم هذا
ال�شعور انهم يتعظوا ويعرفوا ان امل�ستقبل الهم ب�س يتعظوا وي�شوفوا كيف اجليل بعد النكبة عا�ش
والتجربة ايل مر فيها ال�شعب بتعلم �شعوب العامل.
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املهند�س فتحي يو�سف خلف
والده :يو�سف خلف حممود خلف د ّقةُ ،و َلد يف ع ِّتيل عام  1910وتُو َيف يف
باقة الغربية يف .1967 / 1 / 12
اما والدته فهي :ر�شيدة حممود م�صطفى علي داودُ ،ولدت يف ع ِّتيل عام
 ،1921وتوفيت يف باقة الغربية يف 2005/1/1
ظ َّلت والدته وقابِلتها �شريفة ال�سعد ،رحمهما ااهلل تعالىُ ،ت� ِّؤكدان � ّأن
لكن
فتحي ُو َلد يوم اجلمعة  27رم�ضان 1355هـ املوافق 1936/12/11مَّ ،
التبليغ عن والدته َّمت يف 1937/1/1م.
�س ّماه �أب��وه :فتحي ،ل ّأن يوم والدت��ه �صادف �إع�لان �سلطة امل�ستعمرين
فتح الأ�سواق يف فل�سطني و�إنهاء �إ�ضراب �أهايل فل�سطني الذي دام
الإجنليز َ
تدخل ُح َّكام العرب
�ستة �شهور عام 1936م دون انقطاع ،ومل يتوقف �إال بعد ُّ
لإنهائه.
دخل ال�صف الثاين االبتدائي يف مدر�سة ع ِّتيل االبتدائية خريف عام
ِّ
متخطي ًا ال�صف الأول� ،إلى �أن �أنهى ال�صف ال�سابع االبتدائي يف
1944هـ
نف�س املدر�سة �صيف عام 1950م باملرتبة الأولى .دخل ال�صف الثانوي الأول
يف املدر�سة الفا�ضلية الثانوية بطولكرم خريف عام 1950م ،التي كانت
حينذاك املدر�سة الثانوية الوحيدة يف ق�ضاء طولكرم :يرتا ُدها الطالب
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من قرى ناحية ال�شعراوية ،وقرى ناحية وادي ال�شعري ،وبع�ض قرى ناحية بني �صعب .وقد حافظ
فيها على مرتبته الأولى �إلى �أن اجتاز امتحان الثانوية العامة بامتياز ،وكان من بني الع�شرة
الأوائل فيها �صيف عام 1954م.
كانت ال�صدمة الأولى التي واجهها يف حياته يف عام 1951م ،وله من العمر ثالث ع�شرة �سنة
ٍ
ظروف قاهرة للغاية �أمن َّي ًا وحيات َّي ًا ،وانقطعت
حني رحل والداه وكامل �أ�سرته �إلى باقة الغربية يف
�صلته بهم انقطاع ًا تام ًا ،لغاية �آب 1967م ،وعا�ش وحيد ًا دونهم يتن َقّل بني ع ِّتيل وطولكرم يف
َكن َِف خاله :عبد الرحمن حممود م�صطفى داود.
ح�صل على بعثة درا�س َّية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت التي تخرج فيها مهند�س ًا كهربائي ًا
�سنة 1960م.
تز َّوج قبل تخ ُّرجه من اجلامعة ب�سنتني من ابنة خاله :نظمية عبدالرحمن حممود م�صطفى
داود التي ل َقّبها فيما بعدِ ،
بذات ال ُّرواء.
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عمل بعد تخ ُّرجه من اجلامعة يف ميناء العقبة ،م�س�ؤو ًال عن حمطة توليد الطاقة ،ونظام التوزيع
أعد
يف امليناء حتى �شباط عام 1965م .ويف �أثناء وجوده بالعقبة ق ّدم خدمته الأولى لبلدته ع ِّتيل :ف� َّ
الدرا�سات واملوا�صفات واملخططات ملحطة توليد كهرباء بوقود الديزل و�شبكة توزيع �شملت معظم
البلدة ،وكان يزو ُر ع ِّتيل من العقبة زي� ٍ
�ارات متعاقبة لهذا الغر�ض� ،إلى �أن �أ�صبحت ع ِّتيل عام
1964م� ،إحدى �أ ّول قريتني تُ�ضاءان بالكهرباء يف عموم ما كان ُي�س َّمى بال�ضفة الغربية من الأردن.
ا�ستقال من العمل بوزارة الكهرباء ال�سعودية �سنة 1975م ،و� َّأ�س�س مكتب ًا هند�سي ًا ا�ست�شاري ًا
برتخي�ص من الدولة يف العا�صمة الريا�ض ،ومن خالل هذا املكتب �ص ّمم ،و�أ�شرف على تنفيذ
العديد من م�شاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يف ال�سعودية باال�شرتاك مع ا�ست�شاريني
�إيرلنديني و�إجنليز.
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�أ ّم��ا ال�صدمة الثانية يف حياته فهي املوت
املفاجئ لزوجته � ِّأم بالل ،وهي يف �أ ْو ِج بهائها،
��ص�ب��اح ال �ث�لاث��اء 1429/5/22ه� � � �ـ امل��واف��ق
2008/5/27م بعد �أن عا�شت معه خم�سني
�وم منها �أح�سن من الذي
ع��ام� ًا ،ك��ان ك� ُّ�ل ي� ٍ
�سبقه.
�أوالده ،وجميعهم م �ت��ز ِّوج��ون ،برتتيب
الأع�م��ار ه��م :ب�لال ،ع ّمار ،حنان ،مي�سون،
�إمي��ان ،يو�سف ،عامر ،جن��وى ،ب�شرى .وله
منهم واح ٌد وثالثون حفيد ًا.
اقرتن م�ؤخر ًا بعد وفاة �أم بالل رحمها ااهلل
تعالى ،بالآن�سة �سمرية فتحي حممد خلف
د َّق��ة ،امل��ول��ودة يف ع ِّتيل �سنة 1960م ،التي
ق�ضت معظم حياتها بالكويت ،حيثُ �أكملت
تعليمها االبتدائي والثانوي� ،أم��ا اجلامعي،
فبمدينة املو�صل �شمال العراق.
قيم يف الريا�ض عا�صمة اململكة العربية
ُي ُ
قيم يف حميطه معظم �أوالده،
ال�سعودية ،و ُي ُ
ويتن َقّل بني الريا�ض وع ّمان ب�صفة م�ستمرة.
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التحق ك ُم�ست�شار يف وزارة الكهرباء بال�سعودية
يف 1965/2/23م ،حيثُ ِ
عمل يف و�ضع وتطبيق
�أنظمة اخلدمة الكهربائية يف ُمدن اململكة ،وت�صميم
التعريفات وتخطيط م�شاريع كهرباء الأرياف جلميع
مناطق اململكة املرتامية الأطراف.
لقد قدم املهند�س فتحي لبلده ع ّتيل الكثري من
اخل��دم��ات ،وظ��ل ب��ارا باهله ،فقد �ساهم يف بناء
م�ست�شفى الهالل االحمر يف ع ّتيل ،وبناء مدر�سة عن
روح زوجته املرحومة نظمية داوود يف ع ّتيل ،وقدم
الكثري من امل�ساهمات التي ي�شهد له بها الكثريون.
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ابراهيم العجمي
يف مقابلة معه يقول �إبراهيم العجمي من بلدة ع ّتيل �أن لديه هواية جمع الأدوات القدمية بكافة
�أنواعها و�أ�شكالها واالحتفاظ بها حفاظا على الرتاث الفل�سطيني من االندثار.
واعتاد العجمي على جمع �أدوات من الرتاث الفل�سطيني القدمي منذ �أكرث من  15عاما ،ويحتفظ
بها يف متحف �شعبي �صغري يف الطابق ال�سفلي من منزله ليكون حلقة و�صل بني جيلي املا�ضي
واحلا�ضر.
ويحتوي متحف العجمي ال�شعبي على �أدوات من الأواين الفخارية القدمية ،والزراعية واملنزلية
التي كانت ت�ستخدم يف �إنتاج اخلبز وغريه من الأطعمة.
كما ي�ضم املتحف �أطباقا �صنعت من الق�ش ،و�أثوابا �شعبية مطرزة ،واحللي و�أدوات زينة و�أدوات
نحا�سية ومعدنية خمتلفة� ،إ�ضافة �إلى بع�ض العمالت النقدية القدمية ،وغريها من الأدوات التي
كانت ت�ستخدم قدميا يف القرى والبلدات الفل�سطينية.
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ويقول افتخر مبحتويات املتحف مبا جمعه عرب ال�سنوات املا�ضية «كنت �أجمع ما كان ي�ستخدمه
النا�س يف املا�ضي من �أدوات املطبخ والزراعة واحلرث وما كانوا يرتدونه من ثياب ،و�أ�ضعه يف
بيتي للحفاظ عليه».
وي�ضيف وهو مي�سك بطبق كبري من الق�ش ا�شرتاه من �أبناء �سيدة طاعنة يف ال�سن «ما جمعته
عر�ضته هنا يف هذا املتحف ال�شعبي ال�صغري ليكون �أمام جميع النا�س حتى يتعرفوا على الرتاث
الفل�سطيني ،وليكون حلقة و�صل بني املا�ضي واحلا�ضر».
يذكر �أن الهدف من جمع الأدوات الرتاثية هو و�ضع هذه املقتنيات يف متناول النا�س و�إثراء
معرفتهم بالرتاث القدمي.
ويقول وهو واقف �أمام زاوية خ�ص�صها لو�ضع كل ما هو قدمي من �أدوات الزراعة «كنت ا�ستغل
الفر�ص التي كانت تتاح ل�شراء �أي �شيء من الرتاث� ،سواء من داخل �أو خارج البلدة ( )..وب�أي
ثمن يطلبونه وذلك حبا يف اقتنائه».
وي�شري �إلى �أن عمله يف جمال احلدادة قربه من الفئات الكبرية بال�سن والتي حتتفظ ببع�ض
الرتاث ،ما �سمح له بالتعرف على املزيد.
ويطمح م�ستقبال لتطوير متحفه ال�شعبي وتو�سيعه وزيادة عدد حمتوياته وتنوعها ،ويقول بينما
كان يرتب زاوية و�ضع فيها عددا من الأواين النحا�سية القدمية خمتلفة الأحجام «�أرغب بو�ضع
�أمام كل قطعة تراثية تاريخها القدمي وكيف كانت ت�ستعمل وما حل مكانها اليوم ،ليتمكن الزائر
من احل�صول على كل املعلومات التاريخية لكل قطعة».
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ومي�سح بكلتا ي��دي��ه حجر ال��رح��ى �أو
ما يطلق عليه الفل�سطينيون الطاحونة،
م�شريا �إل��ى �أن ه��ذه الأداة املكونة من
قطعتني دائريتني من احلجر البازلتي
وتدار باليد كانت ت�ستخدم لرحي القمح،
معتربا �أن «كل قطعة تراث موجودة هنا
تروي ق�صة وما�ضي ًا».
وي�شري �إلى �أن متحفه ال�شعبي ال�صغري
يحظى بحب وزي ��ارة العديد م��ن �أبناء
البلدة الذين يبدون �إعجابهم ل�صنيعه،
وفكرته الوطنية اجلميلة.
ويوجه العجمي وعائلته الدعوات للجيل
ال�صغري وخا�صة من طلبة امل��دار���س يف
ع ّتيل لريتادوا املتحف من �أجل التعرف
على الرتاث القدمي الذي بد�أ بالتال�شي
واالندثار يف ع�صر التطور.
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�أحمد ر�شاد الع ّتيلي
ال�شاعر والأديب الفل�سطيني �أحمد ر�شاد الع ّتيلي من عائلة «الع ّتيلي» يف ع ّتيل ال�شعراوية �شمال
طولكرمُ .ولد العام  1939يف قرية ال�سنديانة من قرى حيفا� ،أثناء حجز والده ال�شيخ يف �سجن
االنتداب الربيطاين ،الذي طاملا تداولت زنازينه الر�ؤو�س من ثوار فل�سطني العام  -1936عام
ثورة الإ�ضراب الوطني امل�شهور -حتى �ألقت الثورة مرا�سيها العام 1939م بالدعوة �إلى �إلقاء
ال�سالح بدعوى نقل الر�سالة الفل�سطينية �إلى م�سامع اجلاللة الربيطانية.
منفى
وملّا �أفرجت �سلطات االنتداب الربيطاين عن الوالد ال�شيخ ،وح ّددت له «حيفا» املدينة ً
اليومي مرة �إلى ثالث ،التحقت �أ�سرة ال�شاعرالع ّتيلي
ح�صري ًا يثبت يف دوائر ال�سلطات ح�ضوره
ّ
بالوالد ال�شيخ لت�ستقر يف بلد ال�شيخ ال�ضاحية القريبة ،حتى التهجري الق�سري للفل�سطينيني
املواطنني العام 1948م.
لقد ُك ِتب على الأ�سرة �شقاء التنقّل بني قرى يف متاهة م�ضنية ع�سرية من احلياة خ ّلفت يف نف�س
ال�شاعر جراح ًا غائرة من الأ�سى ظ ّلت تتجذّر يف النف�س والوجدان تن�ضح رف�ض ًا وتن ّز �ضيق ًا ،حتى
تتفجر �شعر ًا وطن ّي ًا
انفجرت – من َبع ُد� -شعر ًا َغزِ ًال تفا�صيله من ن�سج بنات اخليال ،قبل �أن َّ
ت�صادم ّي ًا ذا ِ�سم ٍة بكائية غالبة يف �إطار قلق من احلنني �إلى الفردو�س املفقود.
�أكمل الأديب الع ّتيلي درا�سته الثانوية يف «نابل�س» متخرج ًا يف املدر�سة ال�صالحية الثانوية العام
امللتهب 1956م .وبعد ق�ضائه عام ًا درا�س ّي ًا معلم ًا للغة العربية يف مدر�سةال�ساوية /اللبنَّ امل�شرتكة
–على طريق نابل�س -رام اهلل ،انتقل الع ّتيلي �إلى ال�سعودية معلم ًا متعاقد ًا يف قرية «ال ُو َ�س َ
يطى»
النائية يف منطقة حائل التعليمية ثم يف قرى بعيدة �أو قريبة من املركز «�أبها» يف منطقة ع�سري
التعليمية يف اململكة العربيةال�سعوديةُّ ،
ليحط به ال َّت�سيار يف املدر�سة العزيزية االبتدائية (مدر�سة
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امللك عبدالعزيز تالي ًا) حيث �أم�ضى فيها بق ّية عمره التدري�سي التي ن َّيفت على العقدين معلم ًا للغة
العربية ومنها كتب ال�شاعر الع ّتيلي هاوي ًا يف اجلهاد املقد�سية ،والد�ستور الع ّمانية ،ثم يف الندوة
املكية والعديد من املجالت الثقافية واالدبية وتنوعت كتاباته من �شعر القافية العمودي املوزون
الى �شعر التفعيلة املوزون مو�سيقيا دون االلتزام بت�ساوي ال�شطرين وكتب النرث ومتيزت ق�صائده
يف كل �أبواب ال�شعر وكتب ناقدا وحمققا يف العديد من الدرا�سات والأبحاث ومتيز بكتابة الأنا�شيد
وامل�سرحيات ال�شعرية وكتب يف املقالة الهادفة عدا عن درا�سات يف النحو والأدب� ،إ�ضافة الى
العديد من الدرا�سات النقدية حيث ي�أتي هذا املوقع كمرحلة �أولى من مبادرة حمبي االديب العربي
الع ّتيلي لي�شتمل على جممل النتاج الفكري وال�شعري والبحثي لل�شاعر والأديب العربي املخ�ضرم
احمد ر�شاد الع ّتيلي «ابو عماد» يف مبادرة من �أبنائه وحمبيه اغنا ًء للمكتبة العربية ل�شاعر متفرد
لي�س ككثري من ال�شعراء ولأديب ملتزم ول�صاحب قلم مل يكتب �إال لي�صدح حقا كقوله امل�شهور:
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ومن ق�صائده:

نعلني
الطريق �إلى القد�س
عالٍ نخي ُل ِك فوقَ َ�س ِ
مت ال َغ ْي ِم ،نربا�س ًا ِل�شَ ٍ
عب قالَ  :ال!
ال�صفرِ تنفُثُ ُ�س َّمها الهادي ال ُّز َ
ب�صلبِ غَ ر َق َد ٍة َطفَت َز َبد ًا ُجفا ًء
عاف ُ
ال للوجو ِة ُّ
ال النحنا ِء القام ِة ال�ش ّما ِء ِمن �أجلِ اح ِت ِ
ماالت ال َبقا ْء
هام النّخيلٍ
ال تَنحني ُ
َو َل ْو َع َتا َ�س ْي ُل ال َع ِ
وا�ص ْف
ُ
ويقول :ال!
حتت زلزل ِة الق ِ
َوا�ص ْف
رع ُ�ش َ
ح ّتى اجلدا ُر َي َ
حتت َ�سناب ِِك اخليلِ الأ�صي َل ْة
َي جَ ُ
رت َ
الل�ص -يا نعل ُني – خا ِئ ْف
ُّ
ال�ص ْ
هيل
َي ْج ُ
تاح ُه َم ُ
وج َّ

نعلني
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� ّإن اخليولَ املُ ِ
وريات الق َْد َح تَرمي بال�شَّ َر ْر
يف ِّ
الكف ِمفتا ٌح ِمن الذكرى
قالعها ِح َم ٌم
ِم ُ

ال�س َو ْر
ويف الأُخَ رى َم ُ
فاتيح ُّ

وجذْ وتُها َح َج ْر
َ

عالٍ نخي ُل ِك يف فَ�ضا ِء ا ِ
هلل – يا نعل ُني -عالْ !
�أعلن ِتها�« :إنّا َل َها !» َقدر ًا َي ُ�ص ُّب َح ِمي َم ُه يف َح ْل ِقهِ ْم �صاب ًا ِم َن ال ِغ ْ�س ٍل ْني
أمرا�س ِ
فتَزَ نَّروا ح ّتى َن ِ
احلبالِ
وا�صيهِ ْم ب� ِ
وع َّلقُوا الأغاللَ يف ياقا ِتهِ ْم
و َتبرَمجَ ُ وا -خَ َدر ًاَ -ه َ
مى . .و َب َيا ِدقا
ياكل ِم ْن ُد ً
خل ِ
وعلى ُل ِ
هاث ا َ
وف يف ال َو ْكرِ ال َّد ِخ ْيل
َ�ص ُّبوا اللُّهاثَ َبنا ِدق ًا وخَ نَا ِدق ًا
م�سا ٌر ِمن الإفر ِجن َم ْوتو ُر ال َغ ْ
َليل
يل ُهو بِها خَ َ
لف اجلدا ِر العا ِر ِ�س َ
و َيتي ُه َمن َ�س َكرٍ  . .و ًي�صخَ ُب َع ْر َب َد ْة
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ال�صي ُد ال َع َما ِليقُ ال ِّرجالْ
ِلكنّما ِّ
ّقون كتائب ًا َوم ِ
و�سع َري نا ٍر ُمو َق َد ْة
َي َتدف َ
واكب ًا َ
�شهد ا َ
�دران جِ يتُو
خل ��زَ ر ُِّي � ّأن جهنّم ًا ِم��ن َح��و ِل� ِه ُج� ُ
كي َي َ
و�ص َدةْ.
ُم َ
َ�ش� َأن الو ِّيف م َع ال َو ّيف
ال َي ُ
رب ا َ
الفل�سطيني يف َد ِ
امل�س َت ِح ْيل
ال�شعب
عرف
خل ِ
ُ
ال�ص ْ
ُّ
ِه َي َب�ضع ٌة من روحه« :ال ُم�س َت ْ
حيل»
م�سِ -ل َ
لوط ِن
َح ّتى ُيع َّم َد َح َّق ُه يف ال َعود ِة ال ُكربىَ -ك َعني ال�شَّ ِ
ال ِأ�ص ْيل
الفل�سطينيَ -
و ُي ِّ
ال�صخرِ  -ال. .
جذ َر التاريخً يف الغَو ِر
مثل ّ
ِّ
ال َي ِ
�ستح ْيل
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ال�شاعر حكمت الع ّتيلي
عا�شق النوار�س و�صاحب البحر
ولد ال�شاعر حكمت الع ّتيلي يف  1938/8/8يف بلدة ع ّتيل-ق�ضاء طولكرم ،وانتقل
بعد درا�سته االبتدائية هناك �إلى طولكرم ،لينهي درا�سته الثانوية وينتقل من طولكرم
�إل ��ى دار املعلمني ،يف ع �م��ان ،لت�ؤهله لي�صبح م��در��س��ا للغة ال�ع��رب�ي��ة .ح�صل لدى
تخرجه على مهنة معلم يف مدينة معان الأردنية ،لكن مل يطل به املقام هناك ،حيث
عني مدر�سا للعربية يف "�أرامكو" بال�سعودية ،وهناك عني بعد زمن لي�س طويال حمررا
ملجلة قافلة الزيت التي ت�صدر بالعربية ،حيث �أم�ضى ما جمموعه خم�سة ع�شر عاما.

ال�شاعر حكمت العتّيلي

انتقل يف مطلع عام  1976مع عائلته �إلى �سان دييجو يف جنوب كاليفورنيا ،ليم�ضي
هناك خم�سة ع�شر عاما �أخرى من الغربة .ويف بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي انتقل �إلى
منطقة لو�س �أجنيلو�س ،حيث التقى مبجموعة من ال�شعراء والكتاب وال�صحفيني ،و�أ�س�س
معهم املنتدى الثقايف العربي الأمريكي ،الذي مازال قائما حتى الآن ،وان�ضم ال�شاعر �إلى
جتمع الكتاب والأدباء الفل�سطينيني يف بداية ت�أ�سي�سه و�ساهم بت�أ�سي�س لقاء الأربعاء يف
منطقة لو�س �أجنيلو�س الذي ظل ي�ساهم فيه �سبع �سنوات طويلة زاخرة بالأدب وال�شعر
والثقافة.
اق�ترن ال�شاعر الع ّتيلي بالفنانة الت�شكيلية �أم��ل ع ّتيلي و�أجن��ب منها (ج��اد ،عادل،
�سرى) ،وكانت زوجته� أمل خري معني له يف رحلة �شقائه الطويلة والتي ظلت مالزمة له
منذ كان �شاب ًا يافع ًا� إلى �أن انتهى به املقام على فرا�ش املر�ض.
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�صدر لل�شاعر حكمت الع ّتيلي ديوان وحيد يف منت�صف �ستينيات القرن املا�ضي حمل ا�سم (يا
بحر) عن دار الآداب يف بريوت .وب�سبب �سنوات غربته القا�سية ،مل يت�سن لل�شاعر التوا�صل مع قرائه
وحمبيه على الرغم �أن لديه ما يقرب من �ستة دواوين �شعر جاهزة للن�شر ،ن�شر بع�ض ق�صائدها
يف جمالت ثقافية متخ�ص�صة مثل (�إبداع)( ،ج�سور)�( ،أخبار الأدب) كما وا�صل كتاباته النرثية
وال�شعرية يف �صحف مهجرية كان �أهمها �صحيفة (الوطن) الأ�سبوعية التي ت�صدر يف لو�س �أجنيلو�س.
ب�� ��د�أت ��ص�ح�ت��ه ب��ال �ت��ده��ور ال��ت��دري��ج��ي ،ن�ت�ي�ج��ة م��ر���ض ال �� �س �ك��ر ،ال� ��ذي ا� �س �ت �ط��اع �أن
ي��دم��ر طاقة كليتيه ،ب �ع��د ذل ��ك ب� ��د�أ ك��ل � �ش��يء ل��دي��ه ب��االن �ه �ي��ار ،م �ن��ذ ع ��ام وه ��و يقيم
�إق��ام��ة ��ش�ب��ه دائ �م��ة يف امل���س�ت���ش�ف��ى ،ال���ذي دخ �ل��ه ق�ب��ل ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر ت�ق��ري�ب��ا ح�ت��ى رح�ي�ل��ه.
كان املرحوم يف غيبوبة دائمة منذ �أكرث من �شهر ون�صف� ،إلى �أن �سكت نب�ضه ،لكن ظلت نوار�س
�شعره حتلق يف �سماء بلدته ع ّتيل وغربته الطويلة.
تويف يوم اخلمي�س املوافق  23فرباير�/شباط يف لو�س �أجنيلو�س بجنوب كاليفورنيا ،عن عمر
يناهز  67عاما ،وقد ظل يحمل هموم �أمته العربية عامة و�شعبه الفل�سطيني خا�صة ،حتى �آخر
حلظة يف حياته.
وقد كتب عنه �صديقه عي�سى بطار�سة يف : 2006 / 2 / 19
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( عا�شق البحر . .على �سرير املر�ض )
بني �سرير طبي يقبع يف منت�صف غرفة �صغرية ت�ست�سلم لرائحة الأدوي��ة الثقيلة ،وملجموعة
كبرية من الأجهزة ،خمتلفة الوظائف التي حت�شر نف�سها ،وحت�شر زوايا الغرفة فيما بينها ،وبني
غرف العناية املركزة ،يف �أكرب م�ست�شفيات مدينة ويتري يف جنوب كاليفورنيا ،تعرثت رحلة عمر
ال�شاعر الفل�سطيني حكمت الع ّتيلي .وخرجت �أو �أخرجت مرغمة عن م�سار �سبعة و�ستني عاما،
لتقف بال حول �أمام الفا�صل ال�صغري بني املوت واحلياة.
ورغم احلب الذي يحيطه به �أفراد عائلته ،و�أ�صدقا�ؤه وحمبوه ،فلقد قرر �أو قرر له �أن يدخل
�شبه غيبوبة ،مل يخرج منها حتى هذه اللحظة ،وبعد مرور �أكرث من خم�سة �أ�سابيع.
ال �أحد من �سكان الأر���ض يعرف �أين ومتى �ست�صب هذه الغيبوبة ،ومن �أي الأب��واب �سيخرج
حكمت الع ّتيلي يف نهايتها ،لكنه من امل�ؤكد �أنه يقف يوميا ،وجها لوجه �أمام الأذرع ال�سوداء العنيدة
الفوالذية ،هو نف�س املوت الذي �صرخ يف وجهه منذ �أكرث من �أربعني عاما:
يا �سارق الأحباب. .
�أنت !
خرج من زيارة من زياراته الكثرية لنف�س امل�ست�شفى ،قبل عامني ويف يده ق�صيدته الأخرية
اجلميلة الدامعة العينني املت�شبثة باحلياة التي يقول فيها:
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مازال يف القنديل زيت،
ما زال يل امر�أة
و�أوالد
و�أحباب وبيت،
�صاخب
لك�أن يف قلبي �صهيل
ُ
لك�أن �ألفا من جياد ٍ
تتواثب».
يف دمي
ُ
هل ن�ضب زيت القنديل هذه املرة يا حكمت؟
هل تعب ال�صهيل يف قلبك ،وانكف�أ على نف�سه؟
وه��ل كفت اجل �ي��اد ع��ن ال �ت��واث��ب ،وان�ضمت
لأحبائك الذين يقفون �أم��ام الوقت وال�ساعات
وال��دق��ائ��ق بقلوب مك�سورة خائفة مرتع�شة ال
تعرف ما تتوقع ،وال �أي��ن �سيو�صلها ويو�صلك
الدعاء وال اللهفة وال الدموع وال الطب الذي يرفع
يديه قليال قليال كل يوم حائرا فيما يفعله �أمام
هذه االنهيارات املتوالية.
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وماذا ظل لدينا غري :يا رب.
�إذا كان ال�شاعر حممود دروي�ش قد لقب على �أيدي بع�ض النقاد بعا�شق الرتاب ،فحكمت الع ّتيلي
هو عا�شق البحر والنوار�س بال منازع .ف�أنت تكاد ت�سمع هدير البحر� ،أو ا�صطفاق �أجنحة النوار�س
على املاء يف كل ما كتب حكمت الع ّتيلي من �شعر ،طوال حياته ،فهو عا�شق ويف لهذا الع�شق� ،أمني
له ،وقد يقوي هذا الهدير وقد يخف مثله مثل خفق �أجنحة نوار�سه ،ح�سب مو�ضوع الق�صيدة.
دنا ال�شاعر �إيليا �أبو ما�ضي من البحر قليال حني قال يف طال�سمه:
«قد �س�ألت البحر يوما
هل �أنا يا بحر منكا؟
هل �صحيح ما رواه
بع�ضهم عني وعنكا؟
�أم ترى ما زعموا زورا وبهتان ًا و�إفكا؟
�ضحكت �أمواجه مني وقالت . .ل�ست �أدري»
�أما حكمت الع ّتيلي ،فلم ِ
يكتف بالوقوف �أمام البحر ،ومغازلته مغازلة اخلائف ،بل دنا منه �أكرث،
مل�سه ب�أ�صابعه ،غم�س رمو�ش عينيه مبائه املالح ،ليت�سنى له �أن يرى يف العمق �أكرث ،و�أن ي�صغي
ال�سمع لأنفا�س البحر ،على نحو يتيح له �أن يرتجمها بدقة ال متناهية ،و�أن يرقب عن قرب تلك
الأعماق الغام�ضة الرهيبة القاتلة حينا ،الثائرة حين ًا ،احلنونة حينا �آخر:
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«يف عينيك ر�أيت احلزن نديا كالنعناع الربي
حزنا دفاق ًا �أي حنان فيا�ض قد�سي
ولقد قلت حزنا يا بحر
و�صرخت عطبنا يا بح ُر»
ولي�س �صدفة �أن ديوان �شعره الوحيد الذي �صدر له ،يف منت�صف
ال�ستينات ،عن دار الآداب البريوتية ،يحمل ا�سم يا بحر.
�صافحته كما لو كنت �أعرفة منذ ده��ور ،و�صافحني وهو ال يعرفني .كان خفي�ض ال�صوت،
هادئ ال�سمات ،يف عينيه وح�شة غربة طويلة ،رمبا �سكنتهما نتيجة لهذا الرحيل املتوا�صل ،وعدم
اال�ستقرار الأزيل الذي عا�شه �شاعرنا الع ّتيلي منذ مراحل حياته املبكرة .رمبا منذ ا�ضطرته
درا�سته �أن يرحل عن قريته ع ّتيل وهو بعد يف مطلع مرحلته الثانوية ،لي�ستقر يف مدينة طولكرم،
كما �سيظهر الحق ًا.
عندما ت�أملت وجهه ،كادت ع�شرات ال�صور ال�شعرية التي �أوقفتني �أمامها مذهو ًال ،منذ زمن
طويل ،احلائرة الثائرة الباكية ال�شاكية املتمردة امل�ؤمنة ،جميعها ترفرف حوله مثل جمموعة من
الفرا�شات التائهة ،ال يراها �أحد غريي ،حتى هو نف�سه� .صحيح �أن �صديقي فخري ،كان يع�شق
�شعره مثلي ،لكن �شيئا ما خا�صا ،كنت �أح�س �أنه ي�صبغ همومي و�أحالمي بنف�س اللون الذي كان
ي�صبغ به هموم و�أحالم حكمت.
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ق��ر�أ لنا ق�صيدة ،يبحث فيها عن حبيبته ،يف
مدينة كبرية مزدحمة ،رمبا كما هي لو�س �أجنيلي�س.
كان �صوته مييل �إلى الهم�س ،والحظت �أنه مل يرفع
ر�أ�سه من الورقة التي حتمل ق�صيدته ،لريى وقع ما
يقر�أ يف عيون م�ستمعيه .وطوال اجلل�سة كان يجيب
عن �أ�سئلتنا باقت�ضاب ،ولكن بعمق.
يف الق�صيدة عاد ال�شاعر بال حبيبته ،وعدت
�أن��ا ويف نيتي �أن حكمت �سيكون يف هذا املغرتب،
�صديقي الأقرب.
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م�ؤيد الع ّتيلي
�شاعر مميز ارتبط ا�سمه ب�شعر الثورة والوطن ،ولد وبد�أ درا�سته
يف بلدته ع ّتيل ،حيث اكمل ال�صف االول الثانوي بعد االحتالل
اال�سرائيلي مما تبقى من ار�ض فل�سطني التي احتلت عام ، 1948
وقد نزح م�ؤيد الذي ولد يف  1951/3 /13مع والدته و�شقيقاته الى
عمان.
در�س ال�صف الثاين ثانوي العلمي يف كلية احل�سني الثانوية ثم
�سافر مع عائلته �إل��ى الكويت حيث �شقيقه الأك�بر يعمل مد ّر�س ًا
هناك ،در�س الثانوية العامة يف ثانوية الفحاحيل.

ال�شاعر م�ؤيد العتّيلي

�سافر يف منحة درا�س ّية �إلى اجلزائر حيث التحق بكل ّية الطب
هناك مل� ّدة �سنتني ،ب��د�أ ن�ش َر ق�صائده م ّبكر ًا ووا�صل الن�شر يف
ال�سنة الثانية �سافر �إلى فرن�سا
�صحيفة ال�شّ عب اجلزائرية ،خالل ّ
و�أملانيا نا�شط ًا يف �صفوف احلركة الطالب ّية الفل�سطينية ،قطع
درا�سته وعاد �إلى الأردن .يف نهاية العام  1970التحق باجلامعة
الأردنية/كل ّية االقت�صاد والتجارة ،وا�صل ن�شر ق�صائده يف �صحيفة
ال��ر�أي الأردنية بالإ�ضافة �إلى املطبوعات اجلامع ّية .التحق يف
�صفوف احل��زب ال�شيوعي الأردين يف العام  ،1971ون�شط يف
احلركة الطالب ّية املحظورة �آنذاك و�شارك يف حترير مطبوعات
احت��اد الطالب املحظور وخا�صة يف اجلانب الثقايف .اعتُقل يف
ال�سنة الثالثة ب�سبب ن�شاطه يف احلركة الطالب ّية وانتمائه
نهاية ّ
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ال�سفر اخلا�ص به وا�ستمر ذلك حتى العام ، 1989
ال�سفر واحتجاز جواز ّ
احلزبي ،ومت منعه من ّ
وخالل درا�سته اجلامع ّية �أ�صبح ع�ضو ًا يف رابطة الكت ّاب الأردنيني منذ بداية ت�أ�سي�سها .يف العام
� 1974أ�صدر ديوانه الأ ّول "�أ ُّينا يعقد املق�صلة" يف العام  1976ويف العام نف�سه ابتد�أ عمله موظف ًا
يف البنك العقاري العربي يف عمان وظل يعمل ح ّتى العام  2003حيث اختار التقاعد املب ّكر .وا�صل
ن�شر ق�صائده يف ال�صحف الأردنية و�أ�صدر ع ّدة دواوين �شعر ّية وكذلك عدد ًا من الروايات ،كان
ع�ضو ًا فاع ًال يف رابطة الك ّت�أب الأردنيني و ّمت انتخابه لأكرث من دورة يف الهيئة الإدار ّية للرابطة،
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و�أمين ًا لل�سر يف الفرتة  ،1994 - 1992ونائب ًا للرئي�س منذ حزيران  2011حتى رحيله ،كما
�أنّه كان ع�ضو ًا يف احتاد الك ّتاب العرب .ر� َأ�س نقابة العاملني يف امل�صارف والت�أمني واملحا�سبة
( )1994/1993وانتُخب ع�ضو ًا يف هيئتها الإدارية لدورات عدة .تر�شّ ح لالنتخابات النياب ّية يف
اخلا�صة بحقوق الإن�سان
الأردن يف دورة الربملان � .2003شارك يف عدد من املهرجانات الدول ّية
ّ
من�سق الربنامج
ومناه�ضة الفقر يف العامل وخا�ص ًة تلك التي �أقيمت يف الربازيل ويف كينيا .كان ّ
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ال�ث�ق��ايف يف م�ه��رج��ان ج��ر���ش للثقافة والفنون
( .)2012وتر�أ�س وفود الرابطة �إلى اجتماعات
املكتب الدائم لالحتاد العام للأدباء والك ّتاب
العرب يف القاهرة واجل��زائ��ر ،وامل��ؤمت��ر العام
ل�لاحت��اد يف البحرين ( ،)2012-2011كما
ت��ر�أ���س وف��د ال��راب�ط��ة يف م��ؤمت��ر �إح �ي��اء احت��اد
�إفريقيا و�آ�سيا بالقاهرة ( )2012الذي �أُ�سند
فيه للرابطة من�صب نائب الأمني العام لالحتاد
(عن �آ�سيا).
اما م�ؤلفاته فهي:
�أينا يعقد املق�صلة (�شعر)
ثم وحدك متوت

(رواية)

		
بيان خا�ص

(�شعر)

		
خيط الرمل

(رواية)

ن�شيد الذئب

(�شعر)

		
الكمربادور

(روايه)

دوائر اجلمر

(رواية)

ولكن الفتى حجر (�شعر)
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ال�شاعر ه�شام عودة

تويف يف اململكة االردنية الها�شمية يوم االربعاء  ،2013/1/30بعد يومني من تعر�ضه
حلادث �سري على الطريق الى العقبة (معان).
وكانت رابطة الكتاب االردنيني قد �أ ّبنت ال�شاعر الع ّتيلي يف مقرها يف � 2شباط  2014يوم
االثنني ،واجمع املتحدثون �أن ال�شاعر والروائي الراحل م�ؤيد الع ّتيلي ترك خلفه �إرثا جميال مهما
من املجموعات ال�شعرية الغنية بالأ�ساليب اجلمالية والقيم الفنية وااللتماعات الفكرية التي
تتما�س مع الر�ؤيا امل�شم�سة وتنت�صر للدمعة وتدافع عن حق ال�شوكة يف العطر وعن حق الأفواه
اجلائعة بالأرغفة املبت�سمة.
واعترب امل�شاركون يف حفل ت�أبني العتّيلي ال��ذي �أقامته جلنة ال�شعر يف رابطة الكتاب الأردنيني،
و�أداره ال�شاعر ن��زار � �س��رط��اوي� ،أن العتّيلي مل ي�غ��ادرن��ا طيلة ال �ع��ام فب�صماته ح��ا��ض��رة دائما
يف امل �ك��ان وال��زم��ان وابت�سامته حتتل م�ساحتها الأث�ي�رة يف ي��وم�ي��ات بهائنا ال�شعري وال�ث�ق��ايف.
وقال املتحدثون �إن القارئ ل�شعر العتّيلي �سيقف على �أ�ساليب خمتلفة من البناء الفني يف ق�صائده� ،إذ
متتاز جملته ال�شعرية بالق�صر وكثافة الإيحاء ور�شاقة التوقيع املو�سيقي وتكاد ال تخلو احدى ق�صائده من
توظيف املوروث �أو ا�ستدعاء الرمز او الإحالة الإميائية �إلى �شخ�صية تاريخية �أو حدث خالد.
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الكاتب والباحث موفق حمادين

و�شدد امل�شاركون على ان الع ّتيلي �سيظل حا�ضرا� ..سيظل بينهم ومعهم ،و�سوف نقر�أ ق�صائدك
وجنمل �أيامنا ببهي �إبداعك و�أنت لنا الرفيق وال�صديق والزميل والإن�سان.
رئي�س رابطة الكتاب الأردنيني موفق حمادين و�صف الع ّتيلي الذي كان نائبه بـ"يو�سف" حيث
قال":يو�سف ،البئر �أرحب من بنات �آوى،يف بالط العزيز ،قد ب�شمن وال تفنى العناقيد ،والذئب
�أولى بالقمي�ص ،وجنم املبحو�س قاب قو�سني �أو �أدنى ،والفي�ض يرمي ظله عليك وعلينا ،عذيرك
�إذن ما التقينا وم�ضينا".
ال�شاعر ه�شام عودة قال �إنه عرف الع ّتيلي�":شاعرا وروائيا ومنا�ضال ونقابيا و�إن�سانا طيبا،
وعرفت فيك ما مل يعرفة كثريون غريي" ،م�شريا �إلى �أن الع ّتيلي الغائب احلا�ضر ،كان م�ؤ�س�سا
لـ"بيت ال�شعر العربي" يف الرابطة ،وله ب�صمته الوا�ضحة يف هذا الت�أ�سي�س واالجتماعات التي
متت بوجود الع ّتيلي ،الفتا �إلى �أنه كان بو�صلة لزمالئه ورفاقه وكان �صمام �أمان حني تختلط
الأوراق لذلك ن�شعر جميعا بحجم اخل�سارة التي تركها رحيلك املفاجئ.
ور�أى عودة �أنه بعد مرور عام على رحيل الع ّتيلي ما زلنا ن�شعر اننا بحاجة �إليك وما زلنا غري
قادرين على ت�صديق حكاية الغياب القا�سية وامل�ؤملة ،فمكانك مل يكن يف يوم من الأيام �شاغرا
لأنك معنا داخل رابطة الكتاب وخارجها �صديقا ورفيقا ال �أنبل وال �أجمل وال ا�صدق.
ال�شاعر والناقد د .را�شد عي�سى قال �إن الع ّتيلي الذي رحل عن �أعيننا �سيظل مقيما يف م�شاعرنا
وجوا ال يف حدائق �أحزاننا وجبال �أحالمنا ،الفتا �إلى �أنه منذ �أن تعرف على الراحل قبل ثالثني
عاما وهو :زاهد بال�شهرة ،و�صاحب موقف حازم ال تلونه املراحل واملغريات ،كتب ال�شعر بطباع
�صقر يبني ع�شه على �أعلى قمة يف �أنف اجلبل� ،صادا وجهه عن عرو�ض الدنيا و�أخادعها الزائفة،
وم�ستم�سكا بالعروة الوثقى من �شهقات احلنني �إلى اجلمال واحلرية واحلق الوطني.
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وو�صف عي�سى ق�صائد الع ّتيلي ب�أنها متتاز ب�أ�سلوبية ب��ارزة وهي �أناقة العبارة اخلالية من
العوالق والأتربة ،فال ح�شو وال زوائد وال نعوتا فائ�ضة �إمنا هي لغة �شعرية �صافية ،مرنخة بالداللة
العميقة ،كما قال الع ّتيلي يف ق�صيدته «�سماء بحجم ال�سماء ،تظل عمان غرب ًا ،و�سماء بحجم
الرغيف ،تظلل عمان �شرقا ،ويف القاع يبتهل الغرباء ،بدون �سماء.
ور�أى عي�سى �أن الع ّتيلي �صاحب �شخ�صية متزنة غري مغرورة �أو م�أخوذ بالغطر�سة ،فقد جاء
�شعره حميما قريبا �إلى �شرفات القلب وف�ضاءات الروح ،وهو واحد من القالئل الذين قاتلوا �أ�شكال
القبح واال�ستالب بالكلمة ال�شعرية الوردية من غري �ضجيج وال مفاخرة �أو ادعاء ،مرجعا ذلك �إلى
�إميانه بان الدنيا كذبة كبرية ،وان لي�س لنا منها �إال ف�سحة البحث عن احلرية واجلمال واخلري،
فقد عا�ش حياة ب�سيطة مع دميومة الب�سمة وت�أجيل اجلمعة واالجتهاد يف �أن يعطي �أكرث مما ي�أخذ.
التحق الع ّتيلي باجلامعة الأردنية يف كل ّية االقت�صاد والتجارة ،وبد�أ يف ن�شر ق�صائده مبكر ًا،
وجتول يف فرن�سا و�أملانيا ،وهو نا�شط �سيا�سي ،وكان ع�ضو ًا فاع ًال يف رابطة الكتاب ،وهو ممثل
الرابطة يف احتاد كتاب �آ�سيا و�أفريقيا ،وهو من القادة املرموقني يف العمل الوطني والنقابي
واال�شرتاكي والثقايفّ ،مت انتخابه لأكرث من دورة يف هيئتها الإدار ّي��ة للرابطة ،و�أمين ًا لل�سر يف
الفرتة  1994 - 1992كما اختري لأكرث من دورة ع�ضو ًا يف جلنة الع�ضو ّية للرابطة ،كما �أنّه ع�ض ٌو
يف احتاد الك ّتاب العرب.
ويف مقابلة معه اجرتها �صحيفة الد�ستور/ه�شام عودة ،قال ال�شاعر م�ؤيد الع ّتيلي ان ال�شعر
�أ�سرع يف التعبري عن هموم االمة وحاجاتها .
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الدكتور �شداد الع ّتيلي
الوزير وخبري املياه الدكتور �شداد الع ّتيلي" :يكفيني فخرا
ان ا�سرائيل ال تريدين"
وهو خبري يف جمال املياه ،ا�صبح وزيرا للمياه وم�س�ؤو ًال عن
�سلطة املياة الفل�سطينية ،ويف كل املفاو�ضات كانت ا�سرائيل
تهيمن من خاللها لتفر�ض ا�ستمرار هيمنتها على م�صادر
املياة الفل�سطينية ،وم�صادرة هذه املياه ،لذا فانه جرى
ا�ستبعاد رئي�س �سلطة املياه الفل�سطينية ل�ضغوط ا�سرائيلية
كما ذكرت �صحيفة يديعوت احرنوت اال�سرائيلية.
فقد ذك��رت ال�صحيفة انه ا�ستبدل مب��ازن غنيم ملواقفه
املت�صلبة ،ومما جاء يف ال�صحيفة يف :2014 / 8 / 25

الدكتور �شداد العتّيلي
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ان هذا امل�شروع املدين العظيم يف ال�ضفة مدينة رواب��ي عالقة
مكانها منذ �شهر �آذار ،وال ميكن ت�سليم الـ" �" 600شقة االولى التي
�أمتت الى امل�شرتين لأنه ال يوجد ماء ،ف�إ�سرائيل ترف�ض ان تربط
املدينة بالأنبوب باعتبار ذل��ك ج��زءا من خطوات العقاب التي
ت�ستعملها على ال�سلطة الفل�سطينية .وبح�سب ال�صحيفة الإ�سرائيلية
فقد كانت نتيجة ذلك ان اعاد ع�شرات امل�شرتين عقود �شرائهم،
وجمد املال ملتابعة البناء.

و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن اخلالف حول هذا املو�ضوع ن�ش�أ عن �أمرين :وهما امل�صاحلة بني
ال�سلطة وحما�س ،ورف�ض ال�سلطة ربط االنبوب الفل�سطيني بامل�ستوطنات .و�أ�ضافت "يديعوت"
�أنه على اثر التغطية االعالمية ،ا�سقط امل�ستوى ال�سيا�سي يف ا�سرائيل معار�ضته ،وا�ستبدلت
ال�سلطة الفل�سطينية رئي�س �سلطة املاء فيها �شداد ع ّتيلي ،مبازن غامن وهو �شريك ا�سهل.
ونقلت "يديعوت" عن ح�سني ال�شيخ ،وزير ال�ش�ؤون املدنية يف ال�سلطة الفل�سطينية انه تو�صل الى
تفاهم مع اللواء بويل مردخاي من�سق العمليات يف املناطق ،حول هذا املو�ضوع ،م�ضيفا �أنه يوجد
خالف عميق بيننا وبني ا�سرائيل يف االمداد باملاء ،وقال ال�شيخ :ال ن�ستطيع ان مند امل�ستوطنات
باملاء يف انبوب مير يف ار�ضنا .فنحن لن نعطي امل�ستوطنات �شرعية.
و�أ�ضافت ال�صحيفة الإ�سرائيلية �إن روابي �ستح�صل على مائها ،و�إذا مل يحرز اتفاق بالتباحث يف
اللجنة ف�ستوجد طريقة لربط املدينة ب�إجراء من طرف واحد ،م�ضيفة �أنه قد مت احباط ف�ضيحة
دولية قبل اوانها.
وعند ات�صال "وطن لالنباء" مع الدكتور �شداد الع ّتيلي للتعليق على مو�ضوع اقالته ،رف�ض
التعقيب .ولكن الع ّتيلي قال يف حفل وداع��ه �أم��ام املوظفني يف �سلطة املياه « يكفيني فخرا ان
�إ�سرائيل ال تريدين».
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كان القن�صل العام الفرن�سي ف��ردري��ك دوزينيوق ّلد وزي��ر �سلطة املياه
الفل�سطيني د�.شداد الع ّتيلي و�سام جوقة ال�شرف بدرجة فار�س وهو الو�سام
االعلى يف فرن�سا.
وجرت مرا�سيم التقليد خالل احتفال القن�صلية العامة الفرن�سية بالعيد الوطني
الفرن�سي يف القد�س وجاء يف مر�سوم التقليد ان الرئي�س الفرن�سي فران�سوا هوالند
كاعلى �سلطة يف فرن�سا قرر منح الوزير العتّيلي الو�سام االعلى يف فرن�سا تقديرا
جلهوده ومهنيته ومثابرته يف ادارة احد اهم ملفات احلياة "املياه".
وجاء يف حديث القن�صل الفرن�سي ان فرن�سا قررت منح الع ّتيلي و�سامها
االعلى تقديرا لل�شعب الفل�سطيني ورئي�سه ال�سيد حممود عبا�س الذي دعمت
فرن�سا م�سعاه لنيل الدولة وتقديرا جلهود احلكومة الفل�سطينية يف اال�صالح
والذي يقود الع ّتيلي احد اهم برامج اال�صالح القطاعية.
وجاء التقليد امام نخبة من املدعوين من الوزراء يف احلكومة الفل�سطينية
وحمافظ القد�س والقيادات الدينية والع�سكرية ور�ؤ�ساء البلديات واع�ضاء
ال�سلك الدوبلوما�سي يف القد�س والعديد من ال�شخ�صيات االجتماعية واالعتبارية
ويف كلمته عرب الع ّتيلي عن فخره بنيله الو�سام.
واهدى هذا االجناز وهذا التكرمي الى روح ال�شهيد يا�سر عرفات ولقائد
امل�سرية يف بناء الدولة الرئي�س حممود عبا�س ابو مازن واه��داه الى ال�شعب
الفل�سطيني الذي يعاين العط�ش وا�ستمرار ال�سيطرة اال�سرائيلية على م�صادر
املياه ،ووعد الع ّتيلي ان يوا�صل هو وطواقم �سلطة املياه العمل ليل نهار من اجل
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تزويد املياه ومعاجلتها و�شكر الع ّتيلي فرن�سا لدعمها املتوا�صل للق�ضية الفل�سطينية وجلهود الرئي�س
ابو مازن وحلركة التحرر الفل�سطيني ،وقال الع ّتيلي يف اليوم الوطني لفرن�سا والذي ي�صادف انهيار
�سجن البا�ستيل نهنئ فرن�سا وال�شعب الفرن�سي ون�شكر فرن�سا البلد ذي القيم يف احلرية واالخاء
وامل�ساواة لكل الدعم الذي تقدمه لل�شعب الفل�سطيني يف خمتلف القطاعات واهمها املياه �سواء من
الوكالة الفرن�سية للتنمية او من خالل التعاون الالمركزي بني البلديات الفرن�سية والفل�سطينية
متطلعني الى اليوم الذي ينهار فيه با�ستيلنا الذي يفر�ضه االحتالل على ال�شعب الفل�سطيني اجمع
وقد هنا الرئي�س حممود عبا�س ابومازن د .الع ّتيلي لهذا االجناز والتكرمي والذي يعترب تقديرا
لل�شعب الفل�سطيني الذي ينا�ضل من اجل م�صادره وحريته وبناء الدولة.
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رميا عزالدين الع ّتيلي
ما يحدث يف فل�سطني« ،نب�أ عظيم»

خ�سئ املت�سلقون من على �سطوح املنازل الذين ا�ستباحوا حرمات ودماء الأبرياء ،خ�سئ ال�صهاينة
املف�سدون يف الأر�ض ،العابثون مب�صائر الإن�سانية ،خ�سئوا �أن يظنوا �أن لهم الغلبة� ،إمنا هي �أيام
ي�سكرون فيها و�سيفيقون على حقيقة مرة �أن احلق هلل ،و�أن الدار دارنا ،فلينعموا قليال ب�سكرتهم،
و�سي�أتي اليوم ويتدحرجون من على هذه ال�سطوح� ،أما تر�سانتهم الع�سكرية �أ�سطورة القرن هذا
والقوة التي ال تقهر فلن تقيلهم من عرثاتهم .ومهما طال الزمن �أم ق�صر «�إنا يا �أق�صى قادمون».
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ها نحن نرى منذ عام  2000وبعد مرور على ما يقارب �أكرث من ع�شر �سنوات على االنتفا�ضة
الثانية لل�شعب الفل�سطيني ،وبعد التحول اجلذري الذي حلق باملنطقة جراء الربيع العربي يف
معظم الدول العربية� ،إال �أن الأق�صى عاد بثورة غ�ضب جلية عالية اخلطى ،ينب�ض حبه يف قلوب
املخل�صني الذين يهتفون با�سم فل�سطني منذ الأزل.
تخوننا العبارات لو�صف �شجاعة �أبطال القرن الواحد والع�شرين ،يف بلد ا�ستبيح ترابه ودماء
�أبنائه� ،شباب فل�سطني ،ون�ساء فل�سطني ،و�أطفال فل�سطني تكالب عليهم كل املتواطئون ،ومل يبق
لديهم ما يخ�سرونه ،فهم ال يبالون مبن خذلهم �أو عاداهم ،ديدنهم «جنة جنة حبك يا وطنا».
�أي ثمن غالٍ يدفع من �أي �إن�سان حتما لن يكون �أغلى من روحه وحياته! ه�ؤالء ال�شباب يقدمون
�أرواحهم فداء للوطن ،الفاتورة مرتفعة ال يقدر عليها �إال من ا�شرتى الآخرة من �أجل الوطن،
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ونقول لكل من ي�ستخف بالدم الفل�سطيني� :إن العدو ال�صهيوين قادم ال حمالة ،وقتئذ لن يفرق
بني م�سيحي وال م�سلم وال فل�سطيني وال عربي� ،إمنا الفل�سطينيون هم املحطة الأولى التي ينزل
عندها ال�صهاينة ليكملوا جولتهم على املنطقة وتتحقق نبوءتهم من "الفرات �إل��ى النيل".
�إن ما يحدث يف فل�سطني «نب�أ عظيم» ،ها هم �أهلنا يف فل�سطني يف رباط «ال ي�ضرهم من خذلهم
وال من خالفهم حتى ي�أتيهم �أمر اهلل وهم على ذلك ،فهم على احلق ظاهرون لعدوهم قاهرون»،
يقاتلون ب�أج�سادهم ويقدمون �أرواحهم الطاهرة فداء لك يا �أق�صى ،فداء لك يا وطن ،يدافعون
عن الوطن ،وما قيمة الوطن بال ه�ؤالء! وما قيمة الوطن �إذا غابت �شم�س ال�شهداء! كيف ال! وقد
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انطوى فيهم الوطن ،وانطوى الوطن فيهم ،و�ستبقى روحهم ال�شفافة ترفرف على �أجنحة الوطن
حتمل الروح على الأكف فداء لك يا فل�سطني.
ماذا بعد االعتداءات ال�صهيونية املدعومة من �أمريكا والنظام العاملي اجلائر!! ماذا عن
دعم ر�ؤ�ساء �أمريكا الالحمدود ال يهم ا�سم رئي�س ي�أتي �أم يذهب ،جمهوري �أم دميوقراطي،
�صقر �أم حمامة ،كلهم ي�صبون يف بوتقة العبودية لإ��س��رائ�ي��ل ودع��م �أب ��دي ل�ه��ذه املدللة.
�أي �إن�سانية هذه يتحدث عنها العامل! هذا العامل املادي املتخبط والغارق بر�أ�سماليته ،و�أكاذيبه
التي تتهم امل�سلمني بالإرهاب!
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�إن طريقة الإعدام الال �إن�سانية التي ميتهنها ال�صهاينة مبباركة من �أمريكا ومنظمات ال�صهاينة
املزعومة كالآيبك  ،IPACوغريها هي الإرهاب بعينه� ،إنهم ميار�سون �أب�شع �أنواع القتل والت�شريد
والتنكيل ب�شعب لطاملا بات �أعزل �أمام مر�أى وم�سمع كامريات وف�ضائيات العامل� ،إن كالمهم عن
الدميوقراطية املزعومة ما هو �إال خدعة ودجل مدون يف �أوراق الأعور الدجال الذي ينتظرونه،
و�إن هذا من �أخطر ما نراه الآن دميوقراطيتهم املزيفة املنمقة بكالمهم ولكن ال�صورة ب�شعة يف
جوهرها.
�إن الإن���س��ان�ي��ة ل�ت�ت�بر�أ م��ن ك��ذب�ه��م ،و�إن ال �ت��اري��خ ليقف � �ش��اه��د ًا ع�ل��ى �سكوتهم الطويل
ع�ل��ى ال�ظ�ل��م ال���ذي م��ا زال ج��اث �م � ًا ع�ل��ى ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ،و�إن� ��ه م��ن ال �ع��ار وامل�ع�ي��ب
عليكم �أن�ت��م دع��اة ال��دمي��وق��راط�ي��ة امل��زي�ف��ة �أن تغ�ضوا ال�ط��رف ع��ن �أع �م��ال ن��ازي��ة الع�صر.
و�أقول علقوا مبادئكم التي تختبئون وراءها على "حائط املبكى"! وكفى بنا اليوم �أن ن�صدقكم،
واعلموا �أن الأيام دول،
«وال حت�سنب اهلل غافال عما يعمل الظاملون� ،إمنا ي�ؤخرهم ليوم ت�شخ�ص فيه الأب�صار».
و�إين واهلل لأرى ذلك قريب ًا ،ن�صر ًا م�ؤزر ًا ،ولكنكم �ستنالون الكثري من لعنات الزمن ومن عقالء
الأمة من �أبناء جلدتكم املن�صفني عرب التاريخ�« ،شهد �شاهد من �أهله» ،عندها لن يرحمكم التاريخ
وال �شعوبكم.
�أما نحن ف�أطمئنكم �أننا ن�أ�سى مبا تقولون ولكننا ال نن�سى،
وم�� ��ن ذا ال � � ��ذي ي �ن �� �س��ى ال� ��وط� ��ن والأق� � ��� � �ص � ��ى؟! ف��ن��ح��ن �أ� � �ش� ��د م� ��ن �أن ن��ت��ن��ازل
عن �أنف�سنا وذاتنا ،وذاتنا هي وطننا ،ووطننا هو ديننا ،وديننا هو �إ�سالمنا�.أما �أنتم ف�أعداء اهلل
و�أعداء الأنبياء و�أعداء الإن�سانية ،وتب ًا لكم وملن واالكم.
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عماد حلمي الع ّتيلي
كتب عماد حلمي الع ّتيلي عن نف�سه يقول:
«عربي ،وبي من ُكل ُقطرٍ قطر ُة دم»
ٌّ
كويتي ا َمل��و ِل��د.
وال ��داي م��ن فل�سطني ،و�أن��ا
ّ
ار ُد ُّ
وال�س َكن ،وعلى الرغم من ان
ين ال َنّ�شا ِة َّ
«ع َّتيل»� .إلاّ �أنني مل �أ َره��ا. .
روحي ُم َتجذّرة يف َ
�إلاّ يف بع�ض املواقع الإلكرتونية ،احمل درجة
البكالوريو�س يف اللغة االجنليزية من جامعة
العلوم والتكنولوجيا الأردن �ي��ة ،واع�م� ُ�ل مع ّلما
يف مدر�سة تابعة لـ"الأنروا" ،لي�ست يل �أي
�إ���ص��دارات مطبوعة� ،إمن��ا ه��ي جمموعة من
اخلواطر والق�ص�ص الق�صرية واملقاالت املُ َع َّلقة
هنا وهناك على خيوط َّ
ال�شبكة العنكبوتية.

عماد حلمي العتّيلي

  دائم ًا عندما ا�صل ال��ى اجل��زء ال��ذي من
امل�ف�تر���ض فيه ان اع��رف ع��ن نف�سي� . .أق��ف
بحثت قبل ال�ي��وم ،فلم اج��د ما
�ساكن ًا  ،فقد ُ
فربا تختفي احلقيق ُة يف زمنٍ
ُي�ص ّو ُر حقيقتيَ ،مّ
وراج فيه �سو ُقها.
َ
ازده َرت فيه �صناع ُة االق ِنعةَ . .
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لذا اجِ ُدين الآن عاجز ًا عن التمييز بيني ،وبيني� . .أظن �أنني كائن متقلب� ،أتنقل من �شخ�ص
ل�ست كما ُكنت . .واحلياة
الى �آخر بني احلني . .والآخر ،ولكنني مت�أكد من حقيقة يتيمة� ،أنني ُ
ت ِت َّمة.
اما ال�شاب املبدع فقد كتب:

القلب اخلراب
َت َعب،
�إرهـاق،
ا�شمئزاز!
�أُ ِح ُّب � َأحد ًا؟
ال!
لن �أُطيل الإجابة كباقي النّا�س،
ال�س�ؤال ِ�ستارة ال َكعبة ،و�أدور حولها ِ
باحث ًا عن ٍ
جواب َذ َهب ِّيّ ،ثم عندما �أجِ ُده �أُ َج ّم ُله
لن �أُلب َِ�س ّ
ثوب الفل�سفةُ ،ك ُّل ذلك كي �أبدو يف عيون النّا�س «فَهِ يمـ ًا».
و�أُلب ُِ�سه َ

184

لن �أفعل ذلك!

لن �أر َك َب ظهر ِ
احلكم ِة رغم ًا عن �أن ِفها و�أُجِ يب� « :أتَدرون ،اجلواب �صعب .لكن �إن �أردتمُ ِحك َمتي
قي واحرتام"
يف احلياة ف�إنّني �أٌ ِح ُّب من ُي ِح ُّبني ويعاملني ب ُر ٍ ّ
ال. .
بل من � ِ
قي
أحم ُل لهم يف قلبي ّ
احل�صة الأكرب من ال ُبغ�ض ،هم الذين ُيحبو َنني ويعاملونني «ب ُر ّ
واحرتام» !
«برقي واحرتام» �إال املنافق!
ال �أحد يعامل الآخرين
ّ
ذاك الذي يتل ّوى كالأفعى حتى يك�سب ُو ّد النا�س عنوةًّ ،ثم ي�أك ُل ُهم حني ت�أتي الفر�صة.
لن �أ�سمح ل ٍ
أتيح له الفر�صة.
أحد �أن ي�أ ُكلني ،لن � َ
«برقي واحرتام».
ال يعني هذا �أنني ال �أعامل النا�س
ّ
بل � ّإن هذه هي ِ�س َمتي بني النا�س!
�أنا �إن�سا ٌن حمبوب.
ابن «الع�صر» احلديث!
�أنا ُ
ُك ُّل ما يف الأمر� ،أنني �أحيانا �أُ ِح ُّ�س �أن الأر�ض ال تحُ ِ ُبنا!
� ِأح ُّ�س بالأ�سفلت حتتي يت َك ّلم عندما �أ ُم ُّر فوقه.
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� ُأظنّه ي�ش ُت ُمني!
�صحيح،
ح�سا�سة ،وحني يت َعفّن القلب
"نحن كائنات ّ
تنتهي �صالحية اجل�سد"
«كائن ح�سا�س» ما ،قبل �أن يت َعفّن!
كما قال ٌ
احلقيقة� ،أنني ال �ألوم �شيئ ًا على كراهيت ِه لنا.
قد �ألومه �إن � َأح ّبنا حقّـ ًا.
إح�سا�س ي�ستدعي ا ُ
ا ُ
حلزن!
حل ُّب ُهنا �
ٌ
ال ُحزننا نحن (الكائنات احل�سا�سة) !
�إنمّ ��ا ُح��زن الطبيعة ال�صامتة حولنا ،فهي
ال�شيء الوحيد الذي ما زال يحتفظ بقلبه حتى
الآن.
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ماهر الع ّتيلي
م��اه��ر الع ّتيلي ق��ائ��د ف��رق��ة «م�ي�ج�ن��ا» ل �ل�تراث ال�شعبي
الفل�سطيني .املطرب الع ّتيلي يعترب منوذجا لطموح �شاب
مغرتب مل يكف عن تطوير مواهبه معززا خاللها حبه لوطنه
الأم «فل�سطني» واعتزازه بوطنه الثاين «الكويت» الذي منا
على ار�ضه وعا�ش يف حماه ،حامال كلتا الرايتني م�شرتكتي
الألوان والدين والعروبة ،م�ؤكدا على ر�سالته الفنية ب�إحياء
الرتاث الفني الفل�سطيني لكل الأجيال العربية داخل الوطن
العربي واملهجر.
ن�ش�أ الع ّتيلي على �أر�ض الكويت عام  1983وعا�ش طفولته
يف الكويت مع والديه و�أخيه و�أخته وخرج منها �إلى الأردن
عام  1991مع والدته و�أخته و�أخيه ال�ستكمال الدرا�سة دون
ال��وال��د ال��ذي ا�ستمر يف الإق��ام��ة والعمل يف الكويت ،ولأن
اثنني من �أعمامه عازفان ماهران ووالده �شاعر ،فقد وجد
نف�سه حماطا بعائلة مو�سيقية من الطراز الأول ،والتم�س
�أول موهبة له بعزف الناي يف الثامنة من عمره مب�ساعدة
�أخيه الأكرب �سامر ،ثم التحق مبعهد يف الأردن لتقوية موهبته
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بالعلم وهناك اكت�شف �شغفه ب��الآالت الرتاثية الفل�سطينية
الثالث «الريغول وال�شبابة والقربة» وا�ستمر عازفا ماهرا
متوازنا بني فنه ودرا�سته من اجلامعة الأردنية تخ�ص�ص
علوم الأدوية مقدما على تفوق مو�سيقي بعد تخرجه ،ليعود
�إلى الكويت م�ستكمال م�شوارا فنيا ومهنيا م�ضيئا.
يقول الع ّتيلي "تخرجت يف اجلامعة عام  2008وعدت �إلى
الكويت متذكرا العود الذي جاءين هدية من �صديق ،فبد�أت
اعزف و�أغني معه ،وقررت �أن اتقن عزفه كذلك ،فالآن �أجيد
العزف على � 5آالت مو�سيقية كما در�ست «�صولفي» ال�صوت
وبذلك �أتقنت الغناء ،وي�سرين �أن ا�ستقبلني اجلمهور كمطرب
بعد �أن عرفني منذ طفولتي كعازف".
وا�ستذكر الع ّتيلي ف�ضل د� .إينا�س عبدالدامي التي قدم
معها ع��ددا من اللقاءات يف دار الأوب��را ا�ضافة �إل��ى بع�ض
الت�سجيالت مع املاي�سرتو د.طارق مهران لإعجابهما بتلك
الآالت ال�شعبية الب�سيطة التي تثري احلنني وتبعث يف النف�س
عبق املا�ضي و�أ�صالته ،ولذا فهو متم�سك بها منذ �صغره.
ومع حر�صه على حفظ ال�تراث ،عر�ض ماهر على �أخيه
�سامر فكرة فرقة للفنون الرتاثية الفل�سطينية ،وا�ستطاع
الأخ��وان �أن يكمال الفرقة بـ"  "6من العازفني املاهرين،
ا�ضافة ال��ى  10من راق�صي الدبكة لي�صبح ع��دد �أع�ضاء
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الفرقة مع املطرب ماهر  17ع�ضوا ،مبينا حجم ال�صعوبات التي واجهوها يف بداية الطريق
والتي ما لبثت �أن تغلبوا عليها ب�إقبال اجلماهري والو�صول الى قلوب النا�س ب�صدقهم يف التعبري،
مو�ضحا الدور الأهم يف توظيف الأحلان اجلديدة يف الرتاث القدمي لتنا�سب الفئة ال�شبابية
امل�ستهدفة من  40 - 20ليحبوها ،م�شيدا بفرقة «دلعونا» التو�أم يف قطر بقيادة الفنان عبداهلل
مطر ،والتي حتمل نف�س ال�شعار والأهداف والألوان ،الفتا الى اال�ستعداد النطالق فرق مماثلة
كذلك يف جميع الدول العربية ابتداء من الإم��ارات ال�شقيقة قريبا ومن ثم باقي دول جمل�س
التعاون ،انت�شارا لأكرب م�ساحة يف العامل معلقا ب�أن الإ�صرار اهم عوامل النجاح.
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وعن �أهمية الآالت ال�شعبية الثالث امل�ستخدمة يف الرتاث الفل�سطيني تزامنا مع الدبكة� ،أ�شار
الع ّتيلي الى ان القربة ذات �أ�صل �إ�سكتلندي وت�صاحب الزفات كما ان الريغول �آلة نفخ تتكون
من � 3أجزاء من الق�صب وهي اللعابة والدواي والعزبات البنيات� ،أما ال�شبابة فهي كاملا�سورة
حتتوي على  6ثقوب وت�شبه الناي ،الفتا الى طرفة القول ب�أنها ت�ساعد املاعز يف �إدرار احلليب حني
ا�ستخدمت �أثناء الرعي.
وب�س�ؤاله عما ال يعرفة الآخرون عنه ،بينّ انه لي�س جمرد مطرب يحب الغناء ولكنه �إن�سان مثقف
�أكادميي وناجح يف عمله وميتلك قدرة على الإدارة ،وانه يحب عمله اكرث مما �سواه ،لذلك تبلغ
�ساعات العمل يف يومه من � 14 -12ساعة وهذا ما يجعله من املطار ملكتب العمل ومن املكتب
للمهرجان ،مو�ضحا �سعادته الكبرية ب�إجنازاته خا�صة عندما ي�سمع ان جمهوره يتكلم عنه بحب
وبخري ،فهو يحب التوا�ضع وهدفه الأ�سا�سي الو�صول الى قلوب النا�س.
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وبخ�صو�ص �أعماله ذكر ان لديه فيديو كليب «ظريف الطول» والذي ي�ؤديه مب�شاركة فنان الراب
العربي املطرب �سامر �صوان ،والفيديو يتكون من  6مقاطع تتناوب بني الراب والرتاث وهو فكرة
وت�صوير واخراج املخرج الداعم له دائما حممد القا�سم يف قطر كما �شارك فرقة الدلعونا يف
امل�شاهد امل�صورة ،م�ضيفا انه �شارك مبهرجان يف ا�سطنبول مبنا�سبة ذكرى النكبة الفل�سطينية،
كما �أحيا مهرجان يف كندا .
و�سجل الع ّتيلي اعتزازه مبن دعمه فنيا ونف�سيا ووقف الى جانبه حتى ذاق حلظات النجاح بعد
كفاح مبتدئا بوالديه ثم مبن ا�سماه بتو�أم الروح �أخيه �سامر ،مثنيا على الكويت و�أهلها لأن لها
الف�ضل يف �شهرته ،ويتبعهم �أ�ستاذ املو�سيقى باجلامعة الأردنية د .حممد وا�صف وكذلك املطرب
الرتاثي عبدالفتاح ال�سوياين.
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وع��ن ر�سالته الفنية اك��د الفنان الع ّتيلي على �أهمية الر�سالة التي يحملها من اج��ل وطنه
املغت�صب م�ستدال باعتقاد �إ�سرائيل اخلاطئ ب�أن الفل�سطينيني جيال بعد الآخر �سين�سون تراثهم،
ولكنه ينت�صر لرتاث ار�ضه قائال�« :سنتم�سك بالرتاث وكل جيل �سينقله عن �آبائه الن الرتاث هو
احل�ضارة واحل�ضارة هي الأر���ض ،ولن ن�سكت حتى نعود لأر�ضنا» ،م�شددا على �ضرورة و�صول
ال�تراث بالطريقة ال�صحيحة و�أهمية انت�شاره وكذلك كل تراث عربي لكافة العرب بالداخل
واخلارج.
وكان الفنان ماهر الع ّتيلي اطلق خالل م�ؤمتر �صحفي عقده يف فندق هوليداي �إن بال�ساملية �أول
فيديو كليب ر�سمي له بعنوان «فل�سطيني و�أفتخر» ،والذي مت ت�صويره يف قطر حتت �إدارة املخرج
حممد قا�سم ،كلمات و�أحلان حممد ب�شناق .
وقد �شهد امل�ؤمتر ال�صحفي عر�ض فيلم ت�سجيلي ،وقدمت فرقة الرتاث ال�شعبي "امليجانا" التي
يرت�أ�سها الع ّتيلي ،فقرات ا�ستعرا�ضية ورق�صا الدبكة على وقع �أغنية «فل�سطيني و�أفتخر» وجتاوب
معها احل�ضور ب�شكل كبري.
يذكر �أن امل�ؤمتر ال�صحفي �أقيم حتت رعاية احتاد املهند�سني الفل�سطينيني يف الكويت ،وح�ضره
رئي�س االحتاد ه�شام عبدالنور ،وال�شيخ دعيج اخلليفة ال�صباح ،وعدد من �أبناء اجلاليات ،و�أداره
الزميل ال�صحفي نا�صر قديح.
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الفريق الركن الدكتور قا�صد حممود �صالح ابو الذنني يتذكر..
مواليد اخر متوز من خربة ال�شاوية ق�ضاء جنني ,حني كان والده ووالدته يف �ضيافة فوزي جرار
ولكن مت ت�سجيله من مواليد ع ّتيل  ,1951 / 8 /4حيث ن�ش�أ و ترعرع والتحق مبدر�سة ع ّتيل وحيث
در�س فيها املرحلتني االبتدائية واالعدادية وال�صف االول الثانوي  ,والذي مع نهايته جاءت حرب
حزيران  , 1967وبالرغم من ان قرار العائلة كان البقاء يف ع ّتيل اال ان معركة وعر ع ّتيل التي
خا�ضها رجال املقاومة الفل�سطينية يف ايلول  1967مع العدو اال�سرائيلي والتي ا�سفرت عن قتل و
وجرح ع�شرات اجلنود اال�سرائيليني ,وا�ست�شهاد اربعة من الفدائيني وان�سحاب اربعة وجرح اثنني
والقاء القب�ض عليهما.
ا�ستمرت املعركة �ست �ساعات نهارا ويف م�ساء يوم املعركة مت جتميع رجال ع ّتيل وتطويقهم يف
ار�ض الربكة (طوق الربكة) الربكة هي بركة ماء متتلئ �شتاء وجتف �صيفا يف و�سط ع ّتيل من جهة
ال�شرق وكانت ليلة الطوق ليلة ع�صيبة على اهل ع ّتيل حيث مت فر�ض منع التجول ,و بقيت الن�ساء
واالطفال يف البيوت واجلنود ميلأون الطرق وا�سطح البلدة ,ويف اثناء الطوق مت اح�ضار الفدائيني
اللذين مت القاء القب�ض عليهما ومت و�ضع احدهما يف جنوب الربكة واالخر �شمالها ,ومت تق�سيم
رجال البلد الى ق�سمني ,ق�سم جل�س امام االول والق�سم االخر امام الثاين ,وكانا ملثمني وكان
احدهما ي�ؤ�شر على اال�شخا�ص الذين كانوا ي�ساعدونهم واالخر مل ي�ؤ�شر على احد ,وحل�سن حظ
ال�شقيق االكرب للفريق قا�صد هو (خطاب) انه مر من امام الذي مل ي�ؤ�شر على احد ,وبعد انتهاء
الطوق والعودة الى املنزل كان خطاب يف و�ضع مرتبك النه وبعلم �شقيقة قا�صد كان له دور فعال
بتلك املعركة ,حني كان على ارتباط مع اخللية التي كانت جتتمع ليال على �سطح منزل العائلة,
وكان قا�صد م�س�ؤو ًال عن املراقبة وو�ضع ال�سلم و رفعه حتى ال ي�شعر احد منهم بتلك الليلة مبينني
للوالدين ان خطاب واحتمال ان يكون معه قا�صد لن يفلت من االعتقال ,وان الذين مت القب�ض
عليهم �سيتعرفون عليه اثناء التحقيق.
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فكان ق��رار املغادرة ليال وغ��ادرت العائلة ب�سيارة �شحن وقبل �شروق ال�شم�س كانت العائلة
بكاملها تغادر ع ّتيل باجتاه ال�شرق  ,وانتهى بهم املطاف يف مدينة الزرقاء حيث توجد �شقيقة
للوالدة هناك ,وفعال ح�ضرت قوات االحتالل �صبيحة اليوم التايل اللقاء القب�ض على خطاب
ولكنهم ح�ضروا الى مكتب الربيد الذي كان يعمل مديرا له وانتظروه اكرث من �ساعة قبل ان ي�أتوا
الى البيت ومل يجدوا احدا وفعال كانت العائلة بعد �شهر تعرب نهر االردن ال�ساعة التا�سعة �صباحا.
وبعد ايام من و�صولهم الزرقاء وب�صعوبة التحق قا�صد مبدر�سة الزرقاء الثانوية للبنني الفرتة
امل�سائية يف ال�صف الثاين الثانوي العلمي وانهى الدرا�سة الثانوية التوجيهي يف عام ,1969
وبالرغم من ح�صوله على قبول يف اجلامعة االردنية وجامعة بغداد اال انه اختار االلتحاق بالقوات
امل�سلحة كتلميذ ع�سكري ,يف الكلية الع�سكرية امللكية حتى ان�ضم الى دورة ال�ضباط العا�شرة يف
 ,1969/9/1وب�ع��د �سنتني م��ن ال �ت��دري��ب الع�سكري واالك ��ادمي ��ي ت�خ��رج ب��رت�ب��ة م�ل�ازم يف
 1971/9/21ومت نقله الى كتيبة احل�سني الثالثة ام ال�شهداء بعد اجتيازة دورة ال�صاعقة ,وقد
كانت م�سريته الع�سكرية حافلة بالعطاء والعمل ال��د�ؤوب واملثابرة فكان دائم التفوق �سواء يف
وظائفه التي �شملت كافة املجاالت يف امليدان وكفاءة يف التدريب والقيادة واالرك��ان واالدارة,
وتدرج بالرتب حتى رتبة فريق وبالوظائف من قائد ف�صيل الى نائب رئي�س هيئة االركان امل�شرتكة
(الرجل الثاين) وقد �شارك باكرث من  15دورة تدريبية داخلية و خارجية كان االول يف دورة قيادة
االركان االردنية  ,وكذلك القيادة واالركان االمريكية � ,شارك بدورات ت�أ�سي�سية و متقدمة وقيادة
اركان وادارة عليا يف امريكا وبريطانيا وباك�ستان وامت درا�ساته اجلامعية حتى ح�صل على درجة
الدكتوراه يف ادارة االعمال عام  ,2003مت منحه  15و�سام ًا وميدالية.
و يف عام  2008وبعد  39عام ًا من اخلدمة تقاعد الفريق قا�صد نائب رئي�س هيئة االركان
امل�شرتكة حينئذ  ,اي الرجل الثاين يف قيادة اجلي�ش العربي  ,واختار االبتعاد عن الوظائف
الر�سمية واالن�صراف الى الن�شاطات اخلا�صة والدرا�سات اال�سرتاتيجية ،حيث اختاره مركز
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درا�سات ال�شرق االو�سط للدرا�سات اال�سرتاتيجية ,ليكون �ضمن فريق االزمات العربية والذي
يقوم بدرا�سة وحتليل االزمات التي تعي�شها االمة العربية  ,يف كافة اقطارها ويقدم اوراق ًا بحثية
معمقة مع تو�صيات للخروج من كل ازمة.
• االبن االكرب للفريق قا�صد الطبيب الدكتور نا�صر م�ست�شار جراحة التجميل يف مدينة
احل�سني الطبية .

مدر�سة الزرقاء الثانوية للبنني عام 1969
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الدكتور ماهر �سليم
يقول الدكتور ماهر �سليم ،عن حياته :ولدت يف قرية ع ّتيل/طولكرم بتاريخ  1960/11/18من
والدين كرميني احلاج لطفي داود �سليم �أبوعيدة �أبوخليل واحلاجة �سعاد (مطيعة) �شفيق �سعيد
العمو�ص وع�شت هناك �إلى �سن اخلام�سة حيث �سافرت بعدها مع الوالدة لالن�ضمام لوالدي الذي
كان يعمل يف دولة الكويت – اخلليج العربي منذ بداية اخلم�سينيات وذالك من مطار قلنديا –
القد�س.
در�ست يف مدار�س الكويت والتحقت بجامعة الكويت وتخرجت منها  1994/1983وعملت لفرتة
ق�صرية يف م�شروع بيئي تابع للجامعة كم�ساعد بحث وتدري�س و�أثناءها ح�صلت على قبول لدرا�سة
املاج�ستري من جامعة دبلن – �إيرلندا اجلنوبية،وكان لدعم الوالد والوالدة ونزوال عند رغبتهما
يف �إكمال حت�صيلي العلمي العايل �أن قدمت اعتذاري وا�ستقالتي �إلى م�س�ؤول امل�شروع يف الكويت
و�سافرت يف �شهر �أكتوبر  1984والتحقت بربنامج املاج�ستري يف الكمياء احليوية – جامعة دبلن،
وقد ا�ستطعت بفرتة وجيزة ال تتعدى ال�شهرين تخطي احلاجز اللغوي والثقايف واندجمت مع
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املجتمع يف فرتة قيا�سية وذلك بف�ضل دعم رئي�س الق�سم وم�شرف الدكتوراه الحقا الربف�سور
"مايكل جري هريينغتون" الذي ن�صحني باالندماج مع املجتمع من خالل الريا�ضة وقراءة
ال�صحف اليومية وم�شاهدة التلفاز.
وكان �أول اجناز علمي يل الورقة العلمية التي قدمتها يف جامعة كوينز يف بلفا�ست بريطانيا يف
�شهر حزيران عام  1985والتي تو�ضح العالقة ما بني جتلط ال�صفائح الدموية والدم والزيوت
غري امل�شبعة امل�ستخل�صة من زهرة الربيع والتي كانت �آنذاك حمطة اهتمام عاملي كبري  .ومن ثم
�سجلت يف برنامج الدكتواره بعد �أن �شجعني الوالد و�أتذكر كلماته املحفزة يل دائما حيث �أنهيت
برنامج الدكتوراه وناق�شت الر�سالة بتاريخ  1988/12/2وعندها ا�صبحت طالب الدكتوراه الوحيد
الذي ينهي هذا الربنامج بفرتة ق�صرية جدا مقارنة بزمالئي الذي �سبقوين وحتى احلاليني.
بعد التخرج مبا�شرة عملت يف جامعة دبلن – �إيرلندا اجلنوبية،وانتقلت بعدها �إلى الكويت بطلب
و�إحلاح �شديدين من العائلة وعملت باحثا يف احدى امل�ؤ�س�سات احلكومية يف دولة الكويت بالإ�ضافة
�إلى ارتباطي مع الربوف�سور "�أوالف ذول�سيز" -رئي�س ق�سم الفارماكولوجي (علم العقاقري) يف
كلية الطب بجامعة الكويت ببحث م�شرتك بالإ�ضافة �إلى م�شاركة ق�سم زراعة الأع�ضاء الذي كان
ير�أ�سه �آنذاك الربوف�سور"جورج �أبونا" الرائد يف زراعة الكلى يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ونظرا حلرب اخلليج ،ا�ضطررت �إلى ال�سفر مرة �أخرى حيث عملت يف جامعة دبلن ،وبعد انتهاء
الأزمة وب�إحلاح من العائلة مرة �أخرى وخ�صو�صا والدتي – رحمها اهلل -قدمت �إلى الأردن للعمل
يف جامعة ع ّمان االهلية حيث عملت على ت�أ�سي�س كلية ال�صيدلة والعلوم الطبية وخالل هذه الفرتة
تدرجت بكافة الدرجات العلمية والإدارية حيث عملت رئي�س ق�سم وعميد كلية وعميد �ش�ؤون طلبة
وعميد بحث علمي ودرا�سات عليا .وقمت بت�شكيل خم�سة فرق بحثية يف جماالت متنوعة ذات �صلة
و�أ�شرفت على عدد من طلبة املاج�ستري والدكتوراه.
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ويف عام � 2005أ�صبحت رئي�سا جلامعة عمان الأهلية بقرار من جمل�س التعليم العايل يف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي و�أ�صبحت بعد ذالك ع�ضوا يف جمل�س التعليم العايل الأردين وع�ضوا
يف كثري من جلان الوزارة؛ مثل اللجنة اخلا�صة بامتحان الكفاءة واللجنة اخلا�صة بالتعليم التقني
واللجنة اخلا�صة ب�أ�س�س القبول واللجنة اخلا�صة باعتماد اجلامعات وكنت �ضمن الوفد الأردين
لتوقيع االتفاقية الثقافية مع دولة الكويت بعد انقطاع عدة �سنوات بعد حرب اخلليج وكان الوفد
وقتها برئا�سة وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور خالد طوقان وع�ضوية الدكتور وجيه
عوي�س والدكتور زياد رم�ضان بالإ�ضافة �إلى �شخ�صي.
ومثلت الأردن يف م�ؤمتر خرباء ووزراء التعليم العايل يف الوطن العربي الذي ّ
نظم يف جمهورية
اليمن عام  ،2006كما �أ�شرفت �أكادمييا على جامعة اململكة يف مملكة البحرين و�أي�ضا �أ�صبحت
نائبا لرئي�س جمل�س �أمناء كلية الزهراء يف �سلطنة عمان ،ويف عام  2012انتقلت �إلى جامعة
ال�شرق الأو�سط يف ع ّمان لأعمل رئي�سا لها ملدة دورة واحدة مكونة من �أربع �سنوات وكنت خالل
هذه الفرتة ع�ضوا يف عديد من اللجان �أهمها اللجنة الدائمة لالعرتاف مب�ؤ�س�سات التعليم العايل
لغري الأردنني باال�ضافة �إلى اللجان الأخرى اخلا�صة بالتعليم التقني و�أ�س�س القبول وغريها.
ويف عام  2014تر�أ�ست امل�ؤمتر العام الحتاد اجلامعات العربية املنعقد يف الأردن و�أ�صبحت
رئي�سا للمجل�س التنفيذي الحتاد اجلامعات العربية  2015 – 2014كما �أ�صبحت رئي�سا ملجل�س
�إدارة املجل�س العربي للحاكمية بقرار من امل�ؤمتر العام الحت��اد اجلامعات العربية يف دورته
الـ"" 48والتي عقدت يف لبنان  -جامعة القدي�س يو�سف.
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كما كنت ع�ضوا يف جلنة املبادرة النيابية � -سيا�سات �إ�صالح التعليم العايل يف الأردن  -وع�ضوا
يف اللجنة الفرعية لتطوير اخلطة التنفيذية ملحور اال�ستقاللية و�أ�س�س القبول والتمويل يف وزارة
التعليم العايل وع�ضوا يف اللجنة الفرعية للجنة الوطنية لتطوير املوارد الب�شرية.
اما على ال�صعيد التجاري فقد �أ�س�ست �شركة لالدوية واملعدات الطبية باال�ضافة الى
�شركة املنظفات البيولوجية ومركز ا�ست�شارات و�شركة متخ�ص�صة يف امهات الدواجن
باال�شرتاك مع اخوتي.
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العادات والتقاليد في عتّيل

عتنيل

العادات والتقاليد في عتّيل
ال تختلف العادات والتقاليد يف ع ّتيل عن �سائر مناطق طولكرم وفل�سطني ،ولكل جمتمع منا�سباته
التي يحتفل بها والتي يعتربها من مقومات تراثـه ،ومـن مالمـح خ�صائ�صه االجتماعية ،واملجتمع
الفل�سطيني ك�أي جمتمع له تراثه الذي يفتخر به ويتم�سـك بـه ،وتغر�س فيه روح االنتماء لهذه القيم
واملبادئ التي ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد ،ومن �أهـم هذه التقاليد والعادات:
 - 1االحتفال باملنا�سبات الدينية :لكل منا�سبة من هذه املنا�سبات �سلوكياتها ومرا�سيمها
و�أعرافها ،وال�شك يف �أن هذه املنا�سبات تغر�س فيهم روح االنتماء ،وال يختلف املجتمـع الفل�سـطيني
فـي منطقة الدرا�سة عن املجتمع الفل�سطيني وفيه ع ّتيل ،فقد كان يحتفل بعدد من املنا�سبات
الدينيـة يف ال�سنة وعلى ر�أ�سها:
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�أ -ر�أ�س ال�سنة الهجرية :فقد كان النا�س يف ع ّتيل مثل �سائر امل�سلمني يف خمتلف �أنحاء الدولـة
العلية يحتفلون بر�أ�س ال�سنة الهجرية يف الأول من �شهر حمرم من كل عام.
ب -املولد النبوي :حيث كان النا�س يف ع ّتيل يحتفلون بذكرى املولد النبـوي ال�شـريف فـي امل�ساجد
واملنازل ،وتقر�أ ق�صة املولد النبوي يف امل�ساجد بعد �صالة الع�صر مـن ذلـك اليـوم ،وكانت حلقات
الذكر تعقد يف الزوايا وامل�ساجد واملقامات وامل�ضافات ،وتردد فـي االحتفـاالت �أبيات �شعرية يف
مدح الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف تلك املنا�سبة ،منها� :صلوا عليه و�سـلموا ت�سـليما ،اهلل زاد
حممدا تعظيما ،يا �آمنة ب�شراك �سبحان من �أعطاك ...يا حاملة ملحمد ،رب ال�سماء ،هناك ولد
احلبيب ومثله النور من وجناته يتوقد ...الخ.
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ج -الإ��س��راء وامل�ع��راج :جرت العادة االحتفال بالإ�سراء
واملعراج يف امل�ساجد ،وذلك يوم ال�سابع والع�شرين من رجب
من كل عام ،حيث يقام االحتفال بعد �صالة الع�صـر ويتلـو
ال�شـيخ علـى احل�ضور ق�صة �إ�سراء الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) من مكة املكرمة ليال على ظهر الرباق �إلى القد�س
ال�شريف حيث امل�سجد الأق�صى ،ومنه عرج �إلى ال�سماوات
العال.
د -عيد الفطر :يحتفل اهايل ع ّتيل بعد نهاية �شهر رم�ضان
يف الأول من �شـوال بعيـد الفطـر ال�سعيد ،حيث ي�ؤدي النا�س
�صالة العيد ،وبعد �أدائها يقوم الرجـال بزيـارة �أرحـامهم،
وكانت الدولة ت�صدر مرا�سيم تعلن فيها ثبوت العيد ويتبادلون
الزيارات ويهنئون بع�ضهم البع�ض ،وتظهر �سجالت املحكمة
ال�شرعية كل ع��ام عيد الفطر ال�سعيد .ومثال على ذلك
احلجة الآتية:
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« ...بناء على ثبوت غرة �شهر رم�ضان املخت�ص مبزيد
الإح�سان والغفران ،يوم الثالثاء مبا هو نهج الثبوت ال�شرعي،
يكون هذا اليوم احل��ايل وهو يوم الأربعاء املبارك هو يوم
الثالثني ختام ال�شهر املذكور ويكون يوم اخلمي�س نهار غد
هو غرة �شوال يوم عيد الفطر ال�ساطع ،والنور الفائح العطر،
ف�إظهار ًا ل�شعائر الدين ،و�إدخاال لل�سرور على كافة املـ�ؤمنني
ي�صـري الأذان بعـد ع�صر هذا العيد احلميد وي�صري الإعالن
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�صباحا عند مرور ال�ساعة العا�شرة بوقت �صـالة العيـد لذلك
�صار حترير ه��ذا الإع�ل�ان ال�شرعي م��ن املحكمة ال�شرعية
بتاريخ ال�ي��وم الثالثني مـن �شـهر  1رم�ضان امل �ب��ارك �سنة
1304هـ1886/م».
هـ -عيد الأ�ضحى :حيث ي�ؤدي النا�س يف ع ّتيل �صالة العيد يف
امل�صلى او امل�ساجد يف اليوم العا�شر مـن ذي احلجة ثم يقومون
بذبح الأ�ضاحي ملدة ثالثة �أيام ،ويوزعون حلـومها علـى ذويهم،
ويتبادلون الزيارات ويهنئون بع�ضهم البع�ض بقـدوم العيـد،
ويظهر ذلك من خالل �سجالت املحكمة ال�شرعية العثمانية.
ب�إ�صدار املرا�سيم ومثال على ذلك احلجة الآتية“ :ثبت لدينا
�ضمن دعوى �شرعية بالبينة املزكاة �شرعيا �أن غرة ذي احلجة
احلرام �سـنة ثبوتـه مت�صـال باحلكم ال�شرعي منا وبناء عليه
يكون يوم اجلمعة القادم اليوم التا�سع من ال�شهر املرقوم هو يـوم
عرفة ويوم ال�سبت هو عيد ال�ضحايا ،فالقيام بواجب تكبريات
الت�شريف يف فجـر يـوم عرفـة ولع�صر �آخر �أيام الت�شريق ،ولأداء
�صالة العيد ال�سعيد عند انق�ضاء ال�ساعة الثانية ع�شـرة �صـباح
يوم ال�سبت املذكور� ،صار تقدمي وتنظيم من الإعالن ال�شرعي
من املحكمة ال�شرعية جلانب ع��ايل املت�صرفية لكي ي�صدر
الأمر الكرمي ب�إعالن ذلك بال�صورة املمكنة وب�سائر الأ�صول
الأمر لوليـة � 4أفندم.
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و -رم�ضان:؛ وهو �شهر ال�صيام ويحتفل اهل ع ّتيل مبقدمه كل عام ،وت�ستعد كل �أ�سرة له قبل
قدومه وتدخر من الطعام �أج��وده وتخزنه يف غرفة التخزين .وكانت الدولة العثمانية ت�صـدر
املرا�سـيم عند ثبوت ر�ؤية هالل �شهر رم�ضان اخلا�صة ب�إنارة امل�ساجد و�أمر الأئمة ب�إقامـة �صـالة،
ويف رم�ضان يالزم النا�س امل�ساجد وي��ؤدون جميع الفـرائ�ض ،ويزيـدون  3الرتاويح يف امل�سجد
عليها بالنوافل ،وي�ؤدون بعد �صالة الع�شاء �صالة القيام (الرتاويح) ،ويكرث النـا�س مـن الـدعاء
والت�سبيح وقراءة القر�آن يف هذا ال�شهر الف�ضيل .وكان النا�س يحافظون على حرمة هـذا ال�شـهر
وميتنع الذين ال ي�ستطيعون ال�صيام عن تناول الأطعمة على مر�آى من النا�س ويف الطرقات .ومن
�أهم مظاهر رم�ضان عمل احللويات وخا�صة القطايف التي تعترب �أهم احللويات املرتبطـة بهـذا
ال�شهر الكرمي ،ومن املظاهر الرم�ضانية التي كانت موجودة يف املنطقة ظاهرة امل�سحراتية الذين
كانوا يطوفون ال�شوارع والأزق��ة واحل��واري حاملني طبو ًال يقرعون عليها ليوقظـوا النـا�س وقـت
ال�سحور حتى يتناولوا ما �شاءوا من الطعام قبل الإم�ساك.
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رم�ضان يف ع ّتيل
ي�شتد حنني املغرتب الى م�سقط ر�أ�سه ويزداد �شوقه الى مكان ن�ش�أته ومالعب �صباه على قدر ما
تزدحم الذكريات يف خاطره مع كل رم�ضان .وما �أجمل ذكريات رم�ضان يف بلدة جميلة كع ّتيل!!. .
تبد�أ احتفالية رم�ضان من قبل �أن يحل رم�ضان ب�أيام كثرية فت�سود الب�شرى الطيبة قلوب
النا�س ويتبادلون التهاين بقرب ال�ه�لال حتى اذا م��ا ا�ستبانوا ه�لال ال�شهر ال�ك��رمي ب��د�أوا
اال�ستعداد لل�سحور يف �أول ليلة بعد �أداء �صالة الع�شاء التي كثري ًا ما كانت متهر يف الليلة
االول��ى ب��ال�تراوي��ح .امل�سجد القدمي ي�شهد ع��دد ًا ا�ضافي ًا من ال��زوار ف�ض ًال عن من اعتادوا
اقامة ال�صالة فيه من �أ�سماء كثرية كرثة تعلق النا�س بالعبادة واالقامة عليها طوال ال�سنة.
معلمان رئي�سيان .يف البلدة كانا ي�شهدان احتفالية الأط �ف��ال يف رم�ضان .الأول :امل�سجد
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القدمي ال��ذي كان يقيم عليه املرحوم ال�شيخ ر�شيد الع ّتيلي طيب اهلل ث��راه ،والثاين الزاوية
التي ك��ان يتناوب عليها ب�ين ح�ين و َاخ��ر �أح��د ال�شيوخ ،ال��دراوي����ش ،م��ن البلدة �أو م��ن خ��ارج
ال�ب�ل��دة ،ومنهم امل��رح��وم ال�شيخ ع �ب��داهلل وال�شيخ ال��دوامي��ة وال�شيخ البلبي�سي وغ�يره��م،
اجتماع االوالد يف انتظار الأذان� ،أذان املغرب ،كان من �أكرث املباهج يف حياتهم و�أ�سعد حلظات
مرحهم حيث كانوا يجتمعون من �أكرث من حارة عند امل�سجد ،يلعبون �أ�صناف اللعب املعروفة
�آَنذاك ومنها ،الدحدول وال�سيارات ال�سلكية والبنانري وال�شرك والطمامية والدقه واحلب وطابة
ال�شرايط وغري ذلك من �ألعاب االطفال ،ويغنون بع�ض الأغاين القدمية ويتندرون على من ي�شكون
يف �صيامه ويتحرون بخبث االطفال ال�صائم احلقيقي من املدعي فيثنون ب�أغانٍ ب�سيطة على
ال�صائم وي�أكلون جلد املفطر فيقولون :يا مفطر ه�سه ،الذبحلك ب�سه ،تتغدى عليها وتتع�شى عليها
وتقرم�ش ذينيها ،ويف انتظار االذان يعللون انف�سهم ببع�ص االغاين اللطيفة التي حتمل العتاب
للم�ؤذن ظن ًا منهم �أنه هو الذي ي�ؤخر املوعد ،فيقولون� :أذن يا �شكوكي قبل الديك يكوكي ،خيتك
�صبحية ،واردة عاملية ،القوها �شبني ،من �شباب ح�سني ،واحد ا�سمه حممد ،وواحد �أ�سمه ح�سني،
وغري ذلك كثري ،لكن بع�ضهم كان يحتد يف اغنيته حتت الزاوية ،فيقول� :أذن يا �شيخ عبد اهلل،
يللي ما تخاف من اهلل!! من �شدة اجلوع واالنتظار ،فاذا ما �أذن ،ان�صرفوا مهللني م�صفقني
منطلقني الى البيوت ك�أنهم يحملون معهم الأذان الى ذويهم ،لكنهم كثري ًا ما كانوا ي�صدمون
ب�سبق اهلهم لهم على الفطور�،أما ال�سحور فذكراه مرتبطة بامل�سحراتي ،الطبال ،وقد امتهن ذلك
ال�شيخ خليل احلثناوي الذي متيز ب�صوته اجلميل يف احلارة ال�شمالية ويف احلارة القبلية امتهنها
احلاج �سعيد البلبل ،على ما �أذكر ، ،ولعل �أ�شهر م�أكوالت �أهل البلدة يف رم�ضان من احللويات
كانت القطايف ولقمة القا�ضي وبع�ض العائالت كانت ت�صنع الكالج يف وقت مت�أخر من رم�ضان.
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االغاين والدبكات ال�شعبية يف ع ّتيل
الأفراح:
تتعلق الأغنيات ال�شعبية بالزواج وحفالت الزفاف
وت �ب��د�أ منذ اخل�ط�ب��ة� ،أي ذه��اب اجل��اه��ة خلطبة
العرو�س ،ثم االتفاق على املهر ،ثم ك�سوة العرو�س
– �أي جتهيزها بالثياب وال�صيغة من الذهب –
ثم تقدمي غداء العر�س لالهل واجلريان ،ثم حمام
العري�س وال��زف��ة وح�ضور اه��ل العري�س لي�أخذوا
العرو�س الى بيته واهله ،ثم خروجها من بيت �أبيها
الى بيت زوجها فدخولها بيت الزوجية لتعي�ش مع
عري�سها واهله.
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الدلعونا:
لون من �ألوان الغناء ال�شعبي ،وغالبا ما يرتبط
هذا اللون الغنائي بالدبكة ،فهو ي�ؤدى يف حلقة
الدبكة مع ع��زف ال�شبابة او ال�يرغ��ول ،وي ��ؤدى
يف �أربع �شطرات ،تتحد الثالث االولى منها يف
قافية واحدة .بينما تلتزم االخرية قافية االلف
املمدودة ،وغالبا ما تلتزم قافية النون وااللف.
وي�ستوعب ه��ذا ال�ل��ون م��ن الغناء يف م�ضمونه
الغزل كمو�ضوع رئي�سي:
على دلعونا على دلعونا
الهوا ال�شمايل غري اللونا
الهوا ال�شمايل غيرّ يل حايل
بدي حبيبي �أ�سمر اللونا
•••

على دلعونا ولي�ش دلعتيــني
عرفتيني متجوز لي�ش �أخذتيـــني
لأكتب كتابك على ورق تيني
و�أجعل طالقك حبة زيــــتونا

214

روزنة البئر
الفلسطينية

جفرا:
�إن كلمة جفرة تعني الغزالة ال�صغرية،
�أي� أنثى الغزال التي ال يتجاوز عمرها �سنة،
ويحكى �أنه كان هناك �شاب يحب فتاة فتقدم
خلطبتها ،ولكن �أهلها مل يقبلوه البنتهم ،ف�ساح
يف هواها و�صار ي�صفها باجلفره كي ال يذكر
ا�سمها �صراحة وراح يغني جلفرته هذه.
وفيما يلي منط هذه الأغاين:
جفرا ويا هالربع بني كروم التيني
علي ال�شم�س يا مهريتي طريي
غابت َّ
وان كان ما يف ورق لكتب ع منديلي
وان كان ما يف حرب من دمع عين َّيه
•••

جفرا وياها الربع بت�صيح دلوين
غ�شيم نوم احلظن يا عامل دلوين
وان كان حبي زلل يف البري دلوين
واقطعوا َّيف احلبل ما هو جزا ل َّيا
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زريف الطول:
وه��ي حم��ورة من كلمة ظريف ،فيقال عندنا
«زري��ف» بدل ظريف ،لنعومة اللفظ و�سال�سته.
وظريف يعنى لطيف وطويل وجميل ،وتقال للغزل
والتح�سر.

العتابا:
ي�ستوعب هذا القالب اللحني ال�شكوى واحلزن
واللوعة على فراق الأحباب:
يا طولك طول عود الزان ال مال
و�شعرك حيرَّ اجلدال ال مال
ابوك ما قبل فيكي ذهب وال مال
وكيف الراي عندك واجلواب

امليجنا:

ومن امليجنا هذه االبيات:
يا �شـجرة فـي الـدار حاميك �أ�سـد
واتك�سرت الغ�صان من كرث احل�سد
احنا زرعنا الزرع واجا غرينا ح�صد
يا ح�سـرتي غـري التعب ما نابنا
•••

يـا ميجنا ،يـا ميجنا ،يـا ميجنا        ريـح ال�شمايل يا ن�سيم بالدنـا
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ويقال بان ميجنا ا�سم لفالحة جميلة كانت زوجة لفالح كادح .وقد عاد الفالح
ذات يوم فلم يجد زوجته ،وفيما بعد علم �أن الإقطاعي املتويل ار�ض الفالحني
قد اختطف املر�أة اجلميلة .وهام الفالح بعد ذلك على وجهه يغني ب�أبيات ينهيها
بـ«ميجنا» حزنا على الزوجة التي �سلبها االقطاعي.

"دويل �سافر دويل":
دويل �سافر دويل :تنفرد قرى قلقيلية واي�ضا ع ّتيل بهذا القالب اللحني ،وال
يعرف م�صدره .وهو حلن حزين ،ويت�ضمن احلديث عن فراق احلبيب.
ومثال على ذلك:
وي�ش هالغزال الذي عن باب الدار ع ّدا
يا خده قر�ص اجلنب منه الع�سل ن ّدا
وامبارحة يا رفيقتي كنت انا وانتي
كيف العمل يا رفيقتي تـ اجت َّوزتي

دويل �سافر دويل
دويل �سافر دويل
دويل �سافر دويل
دويل �سافر دويل

الدبكة:
الدبكة هي الرق�صة ال�شعبية التي ميار�سها الرجال على انغام الدلعونا وزريف
الطول ،واحل��ان ال�شبابة او الريغول .ويعود �سبب ا�شتهار «الدبكة» يف الرتاث
الفل�سطيني� ،إلى حيويتها والن�شاط واملرح الذي يرافقها يف الأداء والإيقاع ،لذلك
تتنوع الدبكات وتختلف يف طابعها من منطقة �إلى �أخرى.
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دبكة بدر قمرنا بدر:
وفيها يقال:
ب َّدر قمرنا ب َّدر
وا�شرف علينا للدار

وبعيني �شفت املحبوب
ع الفر�شة َّ
حل الزنار

وبعيني �شفته �شفته
باحلمرة �سابغ �شفته

�صدرك يومن ك�شفته
فاحت علبة العطار

218

روزنة البئر
الفلسطينية

الزغاريد:
والزغاريد من اغ��اين الن�ساء ،مفردها «زغ ��رودة» وجمعها «زغ��اري��د».
والزغرودة كاغنية ن�سائية جتري ممار�ستها عندما ت�أتي الن�ساء من بيت �آخر
او من حي �آخر لي�شاركن يف االحتفاالت ،وعندما ي�صلن الى بيت العرو�س،
يبد�أن باطالق الزغاريد.

رق�ص البنات:
ترق�ص البنت فقط بني الن�ساء وداخل جدران البيت ،ويف �أح�سن الأحوال
يف �ساحة البيت الداخلية ،ذلك ان الرق�ص الن�سوي يت�ضمن عر�ض مفاتن
اجل�سد ،وهذا ما ال ت�سمح به تقاليد البلد.

املطهر القانوين:
يقول احلاج خليل حمي�سن من اهايل ع ّتيل يف عمان:
بعد ��س�ن��وات ك��ان املطهر ال�ق��ان��وين فتحي احل��اج ط��اه��ر «�أب ��و �صالح»
 64عام ًا  -ي�أتي من طولكرم ب�شخ�صيته النادرة والب�سيطة و�أ�سلوبه املحببيف الو�صول �إلى قلوب الأهايل وك�سب ثقتهم خا�صة و�أنه الوحيد الذي ميار�س
هذه املهنة ال�شعبية والتقليدية والتي توارثها �أبا عن جد ،حيث ال يزال يلقى
�إقباال منقطع النظري يف ع ّتيل.
و�أ�شار �إلى بدايات عمله يف هذه املهنة حيث كان يتقا�ضى �سته قرو�ش،
م�ؤكدا �أن هذه املهنة لي�ست بال�سهلة وحتتاج �إل��ى الدقة والرتكيز و�سرعة
البديهة والثقة بالنف�س واخلربة واملمار�سة العملية رغم �أن عملية الطهور
ق�صرية وال ت�ستغرق �سوى اخلم�س دقائق فقط.
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ويذكر احلاج حممد �سعيد هالل ابو بالل (  86عام ًا)،انه يف �سنوات الثالثينات واالربعينات
كان يح�ضر الى ع ّتيل خا�صة يف ايام ال�صيف مطهرون من �سوريا ،ي�أتون ومعهم �شنطات فيها
ادوات التطهري ،وكانوا يبيتون يف جامع البلدة .وكان املطهر يحمل �شنطة جلدية كتب عليها
«مطهر قانوين» ،ويطوف وهو يناديُ ( -مط ِّهرُ . .مط ِّهر) .وكان االطفال ممن م� ُّروا بتجربة
اخلتان ،او �سمعوا عنه ،يهربون عندما يرون املُط ِّهر ،وكذلك الأطفال الذين مل ُيطهروا بعد ،لهول
ما �سمعوه من اقر�أنهم عن عملية التطهري وما ي�صاحبها من �آالم.
ومي�سك الأب بولده ويثبته يف ح�ضنه ،بينما ي�صرخ الولد من �شدة الأمل ،حيث كان الطهور يتم
بطرق بدائية ،وغري �صحية .بينما تغني الن�ساء وهن ي�ضربن بالدف بع�ض الأغنيات اخلا�صة
باملنا�سبة ،ومنها:
طهروا يا مطهر وناو ُله لأ ُّمه
يا دموعه الغالية نزلت على ك ُّمه
طهروا يا مطهر وناو ُله لأبوه
يا دموعه الغالية نزلت على ثو ُبه
طهروا يا مطهر وناو ُله خلا ُله
يا دموعه الغالية نزلت على خلخاله
طهروا يا مطهر وناو ُله ل�سي ُده
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يا دموعه الغالية نزلت على �إي ُده
طهرو يا مطهر وناولو لعمه
يا دموعه الغالية نزلت على ثمه

االغاين ال�شعبية لالطفال يف ع ّتيل:
ومنها:
حمميه بليفة نظيفــــــــــــــــــــــــــــــــــة وا�سم اهلل عليك ال تخاف
واهلل يخــــــــــــــــــــليلك ابــــــــــــــــــوك من�شـــــــــــان النا�س يحبوك
واهلل يخليلك امــــــــــــــــــــــــــــــــــــك من�شان النا�س تزمــــــــــــــك
حممته وا�ســـــــــــــــــــــــــــــم اهلل عليه ويا ميت ا�سم اهلل عليــــــــه
بجاه اخل�ضر ابو العبـــــــــــا�س
وحمـــــــــــــوط من عني النا�س
مــــــــــن خوف النا�س تزمك
حممتك ولب�ستك ولب�ستك الم
واهلل يحميك مـــــــــن العني ومن بنـــــــــــــــــات الذنني
حممتك منك حلالــــــــــــك حممتك يف دار اخوالـــــــك
حممتك وانت مب�ســـــــوط واهلل يخليلك ابـــــــــــــــوك
فولة مبلولــــــــــــــــــــــــــــة تنف�ش عاليفة وال�صابونة
فولة تنف�ش عال�سخنــــــــــة كل يوم قد الفولـــــــــــــــة

221

عتنيل

الزواج يف ع ّتيل والقرى املجاورة
للزواج تقاليده ومرا�سيمه يف املنطقة وال يختلف كثريا عما هو �شائع يف املدن والقـرى الفل�سطينية
يف ذلك الوقت ،وعند بلوغ االبن �سن ال��زواج ،والتي كانت ترتاوح ما بني (18و� ) 30سنة ،يتم
اختيار زوجة االبن من قبل والديه ،والتي يرونها ت�صلح البنهم زوجة وي�ستند هذا االختيار الى
معايري يف�ضلها املجتمع ويراها منا�سبة ،ومن �أهمها :عامل القرابة كابنـة العـم �أو العمة �أو اخلال
�أو اخلالة ،تطبيق ًا للمثل ال�شائع «ابن العم بنزِّ ل بنت عن الفر�س»� ،أو من نف�س العائلة فقد كانت
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بع�ض العائالت حتر�ص على عدم تزويج بناتها خارج العائلة خوفا على الأر�ض �أو حفاظا ،تطبيق ًا
للمثل «من طني بالدك لط اخدادك» ،كمـا جلـ�أ بعـ�ض الأفراد على م�ستوى العائلة االجتماعي
للزواج من الغريبة وذلك لالعفاء الع�سكري وعدم التجنيد ،حيث نالحـظ فـي �سـجالت املحكمة
ال�شرعية �أن �أبناء العائالت املتنفذة يتزوجون مـن عـائالت من نفـ�س م�سـتواهم االجتماعي ومن
علية القوم ،كما �أن بع�ض العائالت املتنفذة ال تزوج بناتهم خارج نطاق ع�شائرهم ،مما كان ي�ؤدي
�إلى ظهور الكثري من العوان�س ومن املعايري الأخرى يف اختيار الزوجة ،اجلمال ،ومن ال�صـفات
اجل�سـدية يف تلك العائالت اجلميلة يف الفتاة طول القامة والرقبة ،وات�ساع فتحة العينني ،و�شدة
�سواد الب�ؤب�ؤ ،و�شدة البيـا�ض من حوله ،والب�شرة البي�ضاء امل�شربة بحمرة ،وال�شعر الكثيف الطويل
امل�ضفر ،والفم ال�صـغري ،ويكون طلب العرو�س بوا�سطة اجلاهة ،ويتكلم كبريهم بطلب العرو�س من
�أهلها ،ويرد عليه والد الفتاة �أو كبري العائلة ،وبعد ذلك تتم عملية عقد القران ،ثم تبد�أ مرا�سيم

223

عتنيل

الـزواج بليلـة احلنـاء للعرو�س والعري�س ،ويحيي الرجال
حفلة ال�سهرة با�ستئجار بع�ض الزجالني ،ويف اليوم
التايل يتم حمام وزف��ة العري�س وعمل الوالئم ،وبعد
ذلك جلب العرو�س �إلى بيت الزوجية.
ويتم عقد ال��زواج يف القرية من قبل �إم��ام القرية،
بتبيان املهر امل�ؤجل واملعجل ،وغالبـا ما ك��ان ي�سجل
عقد الزواج يف املحكمة ال�شرعية ،وقد وجدت �سجالت
خا�صة لع ّتيل للأنكحة يف حمكمة طولكرم ،تبني ا�سم
الزوج والزوجة ومكان �سكناهما ،ومقدار املهر امل�ؤجل
واملعجـل ،و�إذا مـا كانت الزوجة بكرا �أو ثيب ًا.
ومثال على ذلك احلجة الآتية:
«....ال�سالم على ال�شيخ داود القطاوي ...بنا ًء على
علم وخرب خمتاري واختيارية القريـة ب�أن عبد الغافر
ابن �صالح مراده الزواج مـن البنت البكر زبيدة بنت
علي الزبيدي و�أنه ال مانع مينعه من نكاحها �شـرعا وقد
�أذنا جلنابكم ب�إجراء النكاح بينهما بح�ضرة ال�شهود
وت�سمية املهر �إذا مل يكـن هنـاك مـانع �شرعي مينع
ذلك».
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وتبني احلجة �سالفة الذكر ب�أن عبد الغافر بن �صالح املدور،
طلب من خمتاري القرية وجمل�س اختياريتها رفع مذكرة �إلى
قا�ضي املحكمة ال�شرعية يف طولكرم لإج��راء عقد النكاح على
البنت البكر زبيدة ومت ذلك وجاء رد املحكمة ال�شرعية على ذلك
باملوافقة.
ومن الأمثلة الأخرى على عقود الزواج يف املنطقة والتي تبني
قيمـة املهـور احلجـة الآتية:
«يف املحكمة ال�شرعية بطولكرم ح�ضر الرجل �أحمد يو�سف وعلي بن داود� ،أقر �أحمد ب�أن عقد
نكاحه على البنت البكر فاطمة بنت فـار�س على مهر قدره  800قر�ش �صاغ.
ومن احلجج التي تبني قيمة املهور يف:
"�أدعى الرجل املكلف �شرعا عبد الفتاح بن يو�سف حممد الـدرك ...مـن �أهـايل ع ّتيل ،قائال
يف تقريره دعواه �أنني منذ �سنتني تزوجت ب�سعاد بنت �صالح املهنا بعقد نكـاح �صحيح �شرعي
ب�إيجاب وقبول مبهر قدره  5000قر�ش عملة رائجة ودفعت لهـا  2500قـر�ش مهر معجل وبقي لها
 2500قر�ش م�ؤجله ودخلت بها"
وكان تعدد الزوجات �شائعا ،وتظهر لنا �سجالت املحكمـة ال�شـرعية الكثري من احلجج التي
تظهر فيها هذه الق�ضايا.
ومثال على ذلك احلجة الآتية:
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«....حتقق وظهر انح�سار ورثة عبد ااهلل بن خليل
ال�شيخ �أحمد من �أهـايل قريـة عنبتـا القاطن بخربة
�شتابا (اكتابا) واملتوفى قبل تاريخه ،وانح�صر �إرثه
فـي زوجتيـه حليمـة بنـت م�صطفى العمر وغالية بنت
�أحمد ال�شيخ �أحمد».
ومن الأمثلة الأخرى احلجة الآتية:
«....دفرت يت�ضمن مرتوكات املرحوم احلاج قعدان
ابن �إبراهيم الوتد من ال�شعراوية الغربية التابعة
لناحية بني �صعب واملنح�صر �إرثه يف زوجتيه فاطمة
بنت عبد ااهلل العي�سي من �أه��ايل القرية املذكورة
وعي�شة بنت عبد ااهلل اجلراب من قرية ع ّتيل بحق
الثمن».
�أما بالن�سبة حلجم الأ�سرة فقد كان عدد �أفراد
الأ��س��رة يتـراوح مـا بني (5و )15ف�ـ��رد ًا ،ونالحظ
ارتفاع ن�سبة اخل�صوبة يف منطقة الدرا�سة وذلك
لطبيعة العمل الذي كان ميار�سه �سـكان املنطقة ،وهي
الزراعة التي تعتمد على الأيدي العاملة� ،إ�ضافة �إلى
�أن كرثة الأوالد عزوة وقـوة للأب يف جمتمع انعدم
فيه الأم��ن فرتة طويلة ،كما �أن �أبناء الريف كانوا
ينجبون كثريا خوفا مـن الأوبئة والأمرا�ض التي تفتك
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بال�سكان ،كما �أن الن�ساء تنجب كثريا ملنـع الأزواج
مـن التفكيـر ب��ال��زواج عليهن ،وتظهر �سجالت
املحكمة ال�شرعية عدد �أفراد الأ�سرة.
ومثال على ذلك احلجة الآتية:
«....حت�ق��ق وظهر انح�سار ورث��ة عبد ااهلل بن
خليل من ع ّتيل يف زوجته ...ويف �أوالده وهم العبد
وم�سعود وحليمة و�صاحلة وخديجة وفاطمة و�آمنة
و�سعاد البالغون و�أ�سـعد و�سعدى وهند و�أم ال�سعود
القا�صرين.
�أما بالن�سبة حلاالت الطالق وامل�شاكل الزوجية
فتظهر لنا �سجالت املحاكم ال�شرعية فـي كل من
حمكمة نابل�س وطولكرم الكثري من الق�ضايا التي
كانت تعالج هذه الق�ضية كق�ضايا النفقـة واملطالبة
باحلقوق� ،أو الهجران.
ومن الأمثلة على ذلك احلجة الآتية:
«....مبجل�س ال�شرع ال�شريف املعقود يف حمكمة
طولكرم ...فر�ضنا وقدرنا نفقة �شرعية قدرها
ثالثة قرو�ش �صاغ اخلزينة يوميا اعتبارا من تاريخ
هذه احلجة لفاطمة بنت �أحمد حميـي الدين على
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زوجها عبداهلل بن حممد حميي الدين من ع ّتيل لها ولبنيتها
ال�صـغريتني املوجـودتني حتـت ح�ضانتها 1332هـ1913/م».

الأزياء واملالب�س يف ع ّتيل والقرى املجاورة
تنوعت الأزي��اء واملالب�س يف فل�سطني بتنوع املناطق واختالف
البيئات املحلية� ،إ�ضـافة �إلى تعر�ض البالد لكثري من امل�ؤثرات
اخلارجية ،وع ّتيل من مناطق فل�سطني التي �ساد فيها الزي الآتي:
 - 1مالب�س الرجال:
 -1القنباز :وهو اللبا�س التقليدي للرجال ،وهو عبارة عن ثوب
طويل مع ال�ساك من نف�س اللون ،وجمع القنباز قنابيز ،وكان قما�ش
القنباز م�صنوعا من ال�شـيت او ال�صـوف ،وكان البدو ي�صنعون
قنابيزهم ال�صيفية من قما�ش حريري لونه ما بني البيج والأ�صفر
ويقال لـه روزة ،وي�شد الرجل و�سطه بحزام حريري �أو �صويف وقد
تكون �سادة وبع�ضها مزخرفـا� ،أمـا عامة النا�س في�ضعون �أحزمة
عري�ضة من اجللد.
 -2الدمياية :وهي عبارة عن ثوب طويل م�صنوع من قما�ش
ال�شيت وهي لبـا�س الفقـراء وهـو اللبا�س ال�شعبي لل�سكان.
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 -3ال�سرطلية :وهي قما�ش مقلم باللون اال�سود واالبي�ض
طولي ًا ،وهي لبا�س �شعبي ت�شبه الدميايـة ،وت�صنع يف ال�شام.
 -4الكبود :كان الرجال يلب�سون على القمباز �سرتة طويلة
متتد �إلى دون الركبة وي�سمونها �سـاك ويلب�س يف ف�صل ال�صيف،
�أما الكبود (البالطو) فيلب�س يف ف�صل ال�شتاء وغالبا ما كانت
ت�صنع من الكتان وال�صوف
 -5ال�ع�ب��اءة :وه��ي تلب�س ف��وق القمباز وحت��ل حمل ال�ساك
والكبود ،وكانت ت�صنع من احلرير �أو من ال�صوف ،والعباءة
لي�ست على نف�س امل�ستوى ،فالعباءة امل�صنوعة من وبر اجلمل
تدل على اجلاه والزعامة� ،أما العباءة الب�سيطة فهي للوقاية من
الربد.
 -6ال���س��روال :يلب�س حتت القمباز وه��و بنطال (بنطلون)
ف�ضفا�ض فوق الركبة ثم ت�ضيق رجـاله حتى تكاد تالم�س �ساق
الب�سه ،وك��ان ي�سمى باملنطقة (اللبا�س) ويربط على و�سط
ال�شخ�ص ب�شريط قوي من القما�ش ي�سمى دكة تدخل يف جمرى
ال�سروال يف �أعاله.
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 - 7القمي�ص :يلب�س حتت القنباز دون ياقة ،ي�صنع من القطن ،ويعترب هو واللبا�س مـن
املالبـ�س الداخلية.
 - 8احلطة والعقال :وهو لبا�س الر�أ�س ،فكان معظم �أفراد املجتمع بعد �سن البلوغ يلب�سون
احلطـة ومن فوقها العقال غطاء للر�أ�س ،وهو �شعار العربي ورمز عروبة �أهل فل�سطني
 - 9احلذاء :ا�ستخدم ال�سكان النعل وال�صندل لبا�سا للقدم يف ال�صيف والكندرة يف ال�شتاء،
والنـا�س الب�سطاء ال�شروخ ،وهو م�صنوع من اجللد� ،إ�ضافة الى القبقاب وهو مكون من خ�شب
وقطعة من اجللد ،وقد وجد هذا الزي يف جميع قرى منطقة الدرا�سة .وتظهر �سجالت املحكمة
ال�شرعية يف كل من نابل�س وطـولكرم الأزيـاء فـي منطقـة الدرا�سة ،ومثال على ذلك احلجج
الآتية:
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« ...حتقق انح�صار ورثة املرحوم زغلول بن عمر ق�سوان من ع ّتيل يف زوجة �أمون بنـت داود
�أبي عودة بحق الثمن ويف بنيته عيو�ش القا�صر بحق الن�صف ،ويف �أختيه لأبيـه بحـق البـاقي
واملرتوكات هي :نحا�س  300قر�ش ،قنبازان  35قر�ش ًا ،دمياية �سدار عدد  4بقيمة  220قر�ش ًا،
وقنباز �سرتي  40قر�ش ًا ،قمي�ص كهنة عدد  71قر�ش ًا ،وكبود �صوف  12قر�ش ًا كوفيـة حريـر
قدمية  26قر�ش ًا».
مثال �آخر:
«يف املحكمة ال�شرعية بطولكرم ...جرى �ضبط تركة ح�سن بـن احلـاج ح�سـني �أبـي حالوة...
واملرتوكات هي :ت�سع حطات حرير ،و�أرب��ع حطات غياين حرير ،و 13حطة قطـن ،وروزة،
وف�ستان حرير ،و�أربع ف�ساتني �سود ،و 16قنباز حرير ،و�أربع قنابيز ريـاين ،وخم�سـة قنابيز
قطن ،و 14عقا ًال ،وبقجتا حرير ،و 17جوز جرابات ،وخم�س �أواقي خيطان»
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لبا�س الن�ساء
 -1الف�ستان :وه��و ث��وب طويل م�صنوع من احلرير
كانت تلب�سه امل ��ر�أه ويظهر ذل��ك يف �سجالت حمكمة
طولكرم ال�شرعية.
 -2الثوب الطويل املطرز :وامل�سمى يف املنطقة ثوب
املردن ذو الرقعـة احلريريـة علـى �صدره.
 -3القفطان �أو املخمل :يلب�س فوق الثوب وي�صنع من
احلرير �أو الكتان.
 -4ال�شال :ويلب�س حول الو�سط وي�صنع يف الغالب من
احلرير املزرك�ش �أو الكتان.
 -5اخل��رق��ة :وه��و و�شاح �أبي�ض يلب�س على الر�أ�س
لتغطية ال�شعر وي�صنع يف الغالب من القطن.
 -6اللبا�س :وه��و يلب�س حتت الثوب ،ف�ضفا�ض من
الأعلى ومالم�س لل�ساق من الأ�سفل مطرز عند الرجلني،
�إ��ض��اف��ة �إل ��ى امل�لاب����س ال��داخ�ل�ي��ة العلوية (ال�شلحة)
م�صنوعة من القطن ،وقد �ساد هـذا ال��زي يف معظم
قرى طولكرم ،وكانت الن�ساء ت�ضع على وجهها اخلمار
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�أو الربقـع ،املكون من غطاء الر�أ�س والوجه ،وغالبا ما يكون لونه �أ�سود� ،أما املر�أة البدوية
فكانت تلب�س الف�ستان الطويل ذا اللون الأ�سود املطرز الذي ي�سمى بالعباءة البدويـة وهو
الزي ال�شعبي الذي ال يزال موجود ًا يف منطقة اخلليل.
 -7احل��ذاء الكندرة :لبا�س القدم عند امل��ر�أة عند خروجها من البيت� ،أما يف املنـزل
فت�سـتخدم القبقاب اخل�شبي.
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امل�أكوالت وامل�شروبات ال�شعبية يف ع ّتيل
تت�شابه مكونات الأغذية عند العديد من �شعوب العامل؛ �إال �أن بع�ض ال�شعوب ابتكرت طر ًقا
يف �صناعة �أغذيتها وم�شروباتها ،وتفننت يف �إدخ��ال عنا�صر �أخ��رى �إليها ،متيزها عن باقي
ال�شعوب .وتتمازج احل�ضارات وتتالقح ب�شكل دائم؛ ما ينتج عنه تغيريات م�ستمرة ت�صيب معظم
�أ�ساليب وطرق احلياة� ،إال �أنه يبقى لكل �شعب خ�صو�صيته التي ي�ستمدها من ما يتوفر يف بيئته
من م�صادر ،وما يحيط به من ظروف؛ ف�أهل فل�سطني قبل حرب العام  1948مل يكونوا ي�شرتون
املعلبات على الإطالق ،فمعظم حاجاتهم متوافرة ،اخل�ضروات والفواكه واحلبوب ي�أخذونها من
�أرا�ضيهم وب�ساتينهم ،واحلليب من ما�شيتهم وي�صنعون م�شتقاته داخل بيوتهم ،واملر ّبى «التطلي»
من فواكه ب�ساتينهم التي كانت تعج ب�أنواع الفواكه نتيجة تعدد املناخات ،والت�ضاري�س؛ فقد كانت
الأ�سرة الفل�سطينية ت�ستعمل عدة طرق يف حفظ الأغذية ،حتى �أنها كانت �شبه مكتفية ذاتي ًا،
ت�أكل مما تنبت الأر�ض ،وما جتود به �ضروع املا�شية و�أبدانها من حليب وحلوم ،وما تنتجه همم
الأهايل العالية التي مزجت عطاء الأر�ض بعرق العمل ومهارة الأم الفل�سطينية ،التي حر�صت على
ا�ستخدام م�صادر الطبيعة الفل�سطينية لتقدمها حياة تر�ضعها لأبنائها.
بلدا يتمتع ب�أهمية دينية؛ يتوافد العديد
وعرب ال�سنني والهجرات امل�ستمرة ونتيجة لكون فل�سطني ً
من �أبناء ال�شعوب الأخ��رى التي تنتمي حل�ضارات وثقافات خمتلفة اليها ،حاملني معهم كنوز
جتاربهم من بلدانهم لي�ضفوا خال�صة مهاراتهم �إلى �أهايل فل�سطني ،عرب متازج ثقايف يرثي
املعارف و�أ�ساليب العي�ش الفل�سطينية.
وتتوارث الأمم طرق طهي �أطعمتها وتقدميها كما تتوارث �أغانيها و�ألب�ستها ولغتها وطرق عي�شها
و�أمثالها وفنونها ال�شعبية .وتخت�ص بع�ض القرى واملدن الفل�سطينية ب�أنواع من الأطعمة تتفنن
بطرائق �صنعها ،حتى تغدو �إحدى مميزاتها التي متيزها عن باقي بقاع ومدن العامل ،تقرتن يف
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�أحايني كثري با�سمها؛ فهناك الكنافة النابل�سية ،وامللنب اخلليلي ،وكعك القد�س ،وقطني �سلواد...
وغريها.
ومن امل�أكوالت ال�شهرية التي ترتبط باملدن الفل�سطينية:
• ت�شتهر نابل�س بالكنافة واملدلوقة.
• ت�شتهر اخلليل بامللنب (ع�صري العنب املجفف بعد رقه) عنب طبيخ (طبخ العنب بدون
�إ�ضافة �سكر) ،والدب�س.
• ت�شتهر القد�س باملطبق ،الكعك ب�سم�سم مع بي�ض احلميم.
• ت�شتهر قرى فل�سطني بالهيطلية امل�صنوعة من احلليب املجمد بن�شاء القمح البلدي وامل�ضاف
�إليه ال�سمن.
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• ت�شتهر قرى اجلبل بخبز الطابون.
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• ت�شتهر رام اهلل بالقطني (التني املجفف).
• ت�شتهر يافا باملفتول ،والفول ،والفطري.
• ت�شتهر عكا بالتمرية وطبخ اخلراف املح�شوة االوزي ،وكعك الهواري.
• ت�شتهر النا�صرة باملجدرة مع الربغل و"املقيقة" وهو �شراب اخلروب
الأخ�ضر �أي الفج مع احلليب.
• ت�شتهر قرى ق�ضاء طولكرم وخا�صة ع ّتيل ب�صنع امل�سخن.
�أما امل�أكوالت التقليدية اخلا�صة بالأعياد ومبنا�سبات �أخ��رى فتتداخل
التقاليد ،وتفر�ض على املحتفني بالأعياد طبخ العديد وتقدمي العديد من
امل�شروبات ،حتى �أ�صبحت جزء ًا ال يتجز�أ من العيد ،و�أ�سبغت عليه �صفة
ي�ستدل منها على نوع العيد و�أهدافه.
ونورد بع�ض الأكالت الفل�سطينية ،على �سبيل املثال ال احل�صر:

 املفتول:هو طعام �شعبي ي�ؤكل يف �أيام ال�شتاء ،يعود تاريخه �إلى ع�صور ما قبل
امليالد .وقد انت�شرت هذه الأكلة يف العديد من الدول.
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 امل�سخن:امل�سخن �أكله �شعبية تتكون من خبز الطابون املغطى بالدجاج
والب�صل املقلي وال�سماق وزيت الزيتون .و�أكلة امل�سخن �أكلة تاريخية
ابتكرها الفل�سطينيون منذ الع�صور املوغلة يف القدم ،وتقدم معها
�شوربة الفريكة.

 املن�سف:ويعد املن�سف جزء ًا من امل��وروث ال�شعبي الفل�سطيني والأردين،
ويقدم يف املنا�سبات للرتحيب بال�ضيوف ،ويف الأعياد.
لتناول طعام املن�سف تقاليد توارثتها الأجيال؛ حيث تلتف جماعة
املدعوين حول املن�سف ،وي�ضعون �أيديهم الي�سرى خلف ظهورهم،
وي�أكلون ب�أيديهم اليمنى فقط ،دون ا�ستعمال املالعق.

 املقلوبة:املقلوبة من الأكالت ال�شعبية امل�شهورة جد ًا يف فل�سطني ،تف�ضلها
ن�ساء البيوت ل�سهولة حت�ضريها و�سرعة طبخها ،ا�شتهر بها �أهل
ال�ساحل على �شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط ،الذين كانوا يعتمدون
يف طعامهم على �صيد ال�سمك؛ حيث كانت ت�سمى «ال�صيادية»،
�أي «مقلوبة ال�سمك» ،ثم انت�شرت بني �أهايل املناطق الفل�سطينية
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اجلبلية با�ستخدام الدجاج واللحم ،بدال من ال�سمك و�سميت
مقلوبة؛ لأنه يتم و�ضع اللحم �أو ال�سمك �أو الدجاج مع اخل�ضار
امل�شكلة يف قاع الوعاء الذي تطبخ فيه ،ثم تقلب عند تقدميها،
بحيث ي�صبح الأرز �أ�سفل الطعام؛ �أما اخل�ضار واللحم فت�صبح
يف الأعلى.

 ورق الدوايل (ورق العنب):من �أ�شهر الوجبات يف فل�سطني عموما وجبة «ورق العنب» �أو
«ورق ال��دوايل» (باللهجة الفل�سطينية) .تعد هذه الوجبة من
الوجبات التي تتوفر يف البيت الفل�سطيني طيلة �أي��ام ال�سنة؛
�إذ حتر�ص كل �أ�سرة على تخزين كمية كافية من ورق الدوايل
لف�صول ال�صيف واخلريف وال�شتاء.

 العكوب:العكوب نبات �شوكي ،يعي�ش يف جبال اجلليل والأغوار ونابل�س.
ي�صنع منه الأهايل العديد من �أ�شكال الطعام و�أنواعه؛ فالبع�ض
ي�أكله مقل ًيا مع البي�ض ،واملعظم ي�أكله مطه ًوا مع اللنب ،كما
يدخل يف العديد من �أ�شكال ال�شوربات ،وي�ضعه البع�ض مع �أكلة
املقلوبة.
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 املجدرة:�أكلـة �شعبية ،تتكون من العد�س والربغـل (القمح امل�سلوق) وزيت
الزيـتون ،والب�صل املقلي املحمر .وي�شكل الب�صل املقلي مكو ًنا رئي�س ًيا
عظيم ال�ش�أن يف هذا الطعام.

 ال�ش�شربك:�إحدى الأكالت ال�شعبية امل�شهورة لدى الفالحني ،وهي ذات قيمة
غذائية عالية .وهي منت�شرة يف مدن فل�سطني ال�شمالية.

 الفريكة:من الأكالت ال�شعبية الدارجة يف فل�سطني؛ يتم احل�صول عليها من حرق
�سنابل القمح اخل�ضراء حرقا خفيفا على ق�ش نا�شف �أو نت�ش؛ ثم جتمع
وتفرك ال�ستخراج حبات القمح ،وميكن �أن ت�ؤكل دون طبخ قبل جفافها،
وتكون لينة ولذيذة؛ كما ميكن جتفيفها وجر�شها وخلطها بقليل من امللح
حتى ال يهاجمها ال�سو�س ،وتخزن جافة يف �أماكن جافة حلني اال�ستعمال.

 الفالفل:طعام �شعبي �شائع يف كافة مدن فل�سطني ،يقدم مقل ًيا على �شكل
�أقرا�ص ،ي�صنع من احلم�ص املنقوع واملجرو�ش امل�ضاف �إليه بهارات
خا�صة مع الثوم والب�صل.
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من كفاح اهالي عتّيل عبر مسيرة القضية الفلسطينية
�ساهمت ع ّتيل يف معركة قاقون من خالل م�شاركة ابنائها الذين التحقوا بثورة  ،1936ومن
خالل قادة الف�صائل الذين كان يتفقدهم القائد عبداهلل اال�سعد ابن ع ّتيل ،والذين جند معه
الكثريين من ابناء قريته والقرى املجاورة ،ولقد �سميت املعركة معركة قاقون ،والتي كان لها
اهمية كبرية على الو�ضع يف فل�سطني ومقاومة الغزوة ال�صهيونية ،كانت قاقون بحكم موقعها
(على ال�سكة احلديدية التي كانت تربط اخل�ضرية وطولكرم) ،وبحكم ثرواتها وخرياتها� ،أحد
املقرات املهمة لقادة الف�صائل يف املنطقة خا�صة عبد اهلل الأ�سعد من ع ّتيل ،خالد احلامد من
ع ّتيل ،وعبد الرحمن زيدان من دير الغ�صون .وقد انتظم من �أبنائها يف الثورة  18ثائر ًا ا�ست�شهد
ثالثة منهم (عثمان يو�سف زيدان ،ف�ؤاد �صالح زيدان و�إبراهيم النايفة )� .أما الباقون من الثوار
فكانوا :منر احلايف ،راجح احلاج ح�سني ،حممد �سعيد �شحادة ،راغب النا�صر ،داود عبد ربه ،علي
الأعرج� ،أني�س عبد احل�سن ،منر احلامد ،حممد الأحمد ال�سلمان ،عبد الر�ؤوف حممد زيدان،
حممد �أبو حميد زيدان ،عبد الفتاح حممد زيدان ،عبد الرازق عثمان زيدان ،حممد جابر العبد
وكامل م�صلح.
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كانت قاقون نقطة �أمامية على خطوط القتال بني القوات اليهودية والقوات العربية املتعاقبة
التي حاولت الدفاع عن منطقة طولكرم .بداية كان �أولئك �سكان ًا حمليني ثم قوات غري نظامية
من املتطوعني العرب .وبعد ذلك كان جي�ش الإنقاذ الذي بعث ب�سريتني للدفاع عن القرية .ويف
الع�شرين من �أيار و�صلت وحدة من اجلي�ش العراقي �إلى قاقون ،وتولت الدفاع عنها �إلى �أن جرت
املعركة الفا�صلة يف اخلام�س من حزيران .1948
كانت قاقون نقطة مهمة من نقاط االرتكاز للقوات العربية يف منطقة املثلث قبالة املواقع
الإ�سرائيلية ،وقد امتدت هذه اجلبهة من ر�أ���س العني يف اجلنوب ،وحتى مقيبلة و�صندلة يف
ال�شمال .كانت قاقون مقامة على تل م�شرف ي�سيطر على منطقتي وادي احلوارث ووادي القباين
بكاملهما وعلى امل�ستوطنات اليهودية التي جاورتها مثل «همعبيل» و»عني هحوري�ش» اللتني كانت
بينهما وبني قاقون مناطق حرام ف�صلتها عن املناطق حتت ال�سيطرة العربية.
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ب�سبب هذا املوقع اال�سرتاتيجي املهم قررت القيادة الإ�سرائيلية احتالل قاقون وبكل ثمن ملقية
املهمة على عاتق قوات لواء «�ألك�سندروين» وقد تقرر �أن يكون الهجوم يف الليلة الفا�صلة بني الرابع
واخلام�س من حزيران .1948
بلغ عدد القوات العربية املدافعة عن قاقون قرابة مائتي مقاتل من قوات املتطوعني العرب،
و�سرية مدرعات عراقية قدر عدد رجالها مبائة وخم�سني مقات ًال .كانت هذه القوات مركزة يف
مبنيني :الأول يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية يف منطقة بيارات احلم�ضيات ،وقد كانت مقر قيادة
للقوات العراقية ،والثاين يف اجلهة الغربية من القرية حيث كانت املدر�سة .كما �أق��ام رجال
املدرعات مراب�ض مدفعية يف ثالث جهات :اجلنوبية وال�شمالية والغربية ،وقد مت ربط هذه
املراب�ض بقناة بعمق مرتين متركز فيها معظم مقاتلي القرية واملتطوعني .ترك املدافعون اجلهة
ال�شرقية غري حم�صنة ب�شكل يجعل احلركة نحو طولكرم حرة لتلقي النجدات وامل��ؤن �أو لنقل
اجلرحى .مع معرفة القوات املهاجمة للتح�صينات يف القرية وقع االختيار على اجلهة ال�شرقية
لتكون املحور الأ�سا�سي للهجوم وذلك لكونها مفتوحة وملباغتة املدافعني الذين مل يتوقعوا هجوم ًا
من هذه اجلهة.
مت تركيز قرابة  1500جندي مهاجم م�سلحني باملدرعات واملدافع الثقيلة والر�شا�شة يف حميط
القرية ومن ثم مت تطويقها والتح�ضري لق�صفها قبل اقتحامها .يف ال�ساعة احلادية ع�شرة لي ًال
اكت�شف املدافعون من اجلهة اجلنوبية التح�ضريات للهجوم ،وقاموا باال�شتباك مع وحدات
اال�ستك�شاف اليهودية الأولى التي جاءت من جهة اجلنوب الغربي بق�صد الت�ضليل كي يت�سنى
للقوات الأ�سا�سية املهاجمة االلتفاف ومهاجمة القرية من ال�شرق .بد�أ الق�صف املدفعي املركز
متام ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل وا�ستمر ثالث �ساعات كاملة .وقد تخلله ق�صف معاك�س
من قبل املدفعية العراقية املوجود يف القرية ومراب�ض بعيدة �أكرث تواجدت يف حميط قرية �شويكة.
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بد�أت حماوالت االقتحام مع فجر يوم اخلام�س
م��ن ح��زي��ران وق��د مت ��ص��د ال�ه�ج��وم م��ن جهتي
ال�شرق واجلنوب يف حني حقق املهاجمون بع�ض
االجنازات من جهة ال�شمال ال�شرقي حيث قاموا
باحتالل مبنى املطحنة ومبنى القيادة العراقية
وق��ام املدافعون ب�إيقاف تقدم القوات املهاجمة
حيث حت�صنوا قي قناة ربطت مبنى القيادة يف
ال�شمال مع مركز القرية حيث كان هناك مبنيا
القلعة واخلان الأثريان.
يف ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �صباح ًا قام
املدافعون بهجوم معاك�س بق�صد ال�سيطرة على
امل �ب��اين ال�ت��ي ف�ق��دوه��ا يف ال�ل�ي��ل .جن��ح الهجوم
املعاك�س ب�إيقاع خ�سائر كبرية يف �صفوف القوات
املهاجمة و�صدها نحو  500مرت �إلى الوراء بحيث
كان للنريان امل�ساندة من حميط �شويكة وطولكرم
الأثر الكبري ب�إيقاع الإ�صابات يف �صفوف القوات
املهاجمة لتواجدها يف �أماكن مك�شوفة.
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يف ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا قامت القوات
ال�ع��راق�ي��ة بق�صف ال �ق��وات املهاجمة وكيبوت�س
«همعبيل» وه��و ال�شيء ال��ذي مكن املدافعني من
التقاط الأن�ف��ا���س ونقل اجل��رح��ى �إل��ى م�ست�شفى
طولكرم .لكن ه��ذا ال�ه��دوء مل ي��دم طوي ًال حيث
قامت القوات اليهودية بهجوم معاك�س وقد زجوا يف
الهجوم ب�أربع فرق جديدة �ساندتها �أربع طائرات
قامت بق�صف �أماكن تركيز املقاومني و�إعطاب
ب��ا��ص��ات ال�ن�ج��دة ال �ق��ادم��ة م��ن حم�ي��ط طولكرم
والتي كانت حمملة بع�شرات "الفزاعة" من القرى
امل �ج��اورة .ا�ستمر الهجوم امل��رك��ز حتى ال�سابعة
م�ساء ،وقد تخللته ا�شتباكات بال�سالح الأبي�ض �إلى
�أن جنحت القوات اليهودية ب�إق�صاء �آخر املدافعني
عن القرية واحتاللها.

عتنيل

احتلت القوات اليهودية قاقون بعد معركة دامية
ا�ستمرت � 17ساعة ذه��ب �ضحيتها ع�شرات من
�أهايل القرية واملتطوعني العرب و 23جندي ًا عراقي ًا
نظامي ًا ،يف حني كانت اخل�سائر اليهودية  26قتي ًال
وع�شرات اجلرحى.
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يف ذكرى جمزرة ع ّتيل
كانت قرية ع ّتيل بني الأع��وام  1939-1936مركزًا
للثورة �ضد الإنكليز .من �أبنائها كان عبد اهلل الأ�سعد
ال��ذي وق��ف على ر�أ���س ف�صيل كبري مكون م��ن �أبناء
القرية والقرى املحيطة بها .كان عبد اهلل الأ�سعد تاب ًعا
لقيادة القائد عبد الرحيم احلاج حممد من ذنابة ،وله
�صلة وثيقة بالقائد يو�سف �سعيد �أبو درة يف ق�ضاء جنني
وال��روح��اء والكرمل� .أنيطت بعبد اهلل الأ�سعد مهمة
تنفيذ �أح�ك��ام الإع ��دام التي كانت ت�صدرها حمكمة
الثورة �ضد اجلوا�سي�س ،وقد نفذها بدون تردد �أو رحمة.
�شارك ف�صيل ع ّتيل يف الأعمال الع�سكرية �ضد الإنكليز،
لذا كانت القرية معر�ضة للأطواق واالجتياح ،ففي يوم
اجلمعة  18نوفمرب/ت�شرين الثاين  1938هاجم الثوار
�سيارة ع�سكرية مم�ل��وءة باجلنود فجرحوا �سائقها
بجروج مميتة و�أ�صابوا جند ًيا �آخر بذراعه من كتيبة
رويال �سكوت�ش ،فر ّد اجلي�ش على النار باملثل وقتل اثنني
من املهاجمني .بناء على معلومات تفيد ب�أن املهاجمني
جاءوا من ع ّتيل �ضرب اجلي�ش طو ًقا حمك ًما على هذه
القرية ،ثم قام الحقًا بن�سف ع�شرة بيوت فيها .يبدو
�أن ال�سائق املذكور قد لقي حتفه ،لذا ف�إن جنود كتيبة
رويال �سكوت�ش مل ين�سوا ما فعله ثوار ع ّتيل!.
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ويف الأول من دي�سمرب/كانون الأول ُ 1938قتل خمتار قرية عارة ،وابن
عم خمتار قرية قنري .الروايات ال�شفوية التي جمعناها من كبار ال�سن يف
عاره ت�ؤكد على �أن االغتيال مت على يد عبد اهلل الأ�سعد وهو من ع ّتيل.
ويف ع�صر يوم الثالثاء � 1938/12/6أطلقت النار على رجال �شرطة يهود
بالقرب من بيارة عطا باخل�ضرية .يف م�ساء ذلك اليوم ا�شتبكت قوات
بريطانية من كتيبة رويال �سكوت�ش مع ف�صيل كامل يف قرية ع ّتيل .وقد
�أ�سفر هذا اال�شتباك عن ا�ست�شهاد عربيني وجرح اثنني �آخرين ،وجرح
جندي بريطاين من الكتيبة املذكورة ،و�ضبط ثالث بنادق .ي�شري عزرا
دانني �إلى �أن الثوار جنحوا يف قتل �ضابط بريطاين ،ما �أدى �إلى قيام
اجلنود ب�إجراءات �صارمة �ضد �سكان ع ّتيل .مل يكن الأمر جمرد ا�شتباك
عابر ،و�إمن��ا خططت ال�سلطات للأمر من قبل ،فقد �أ�شارت �صحيفة
دافار العربية �إلى �أن القوات الربيطانية خالل التفتي�ش �ألقت القب�ض
يف ع ّتيل يوم الأربعاء على اثنني من �أع�ضاء حمكمة الثورة ،واثنني من
�شخ�صا بع�ض منهم كان قد ح�ضر من القرى املجاورة
معاونيهم وعلى ً 34
للمحاكمة .ي�ؤخذ من الر�سالة التي �أر�سلها عبد اهلل �أبو ليمون ،ابن قرية
ع ّتيل� ،إلى القائد �أبي كمال عبد الرحيم احلاج حممد �أن عبد اهلل الأ�سعد
�صباحا يف االن�سحاب ب�سالم
وعبد القادر ال�صادق جنحا يف يوم الأربعاء ً
والإفالت من الطوق الذي �ضربه اجلي�ش على ع ّتيل.
لأهمية هذه الر�سالة نورد ترجمة لها عن الإنكليزية:
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�أكتب �إليك و�أنا �أ�شعر باحلزن ال�شديد ب�سبب الفاجعة التي وقعت يف بلدنا ع ّتيل يف يوم الأربعاء
املا�ضي� .أبو نا�صر عبد احل�صور بخري وهو ب�صحة جيدة .عبد اهلل الأ�سعد موجود الآن يف منطقة
�أبي نا�صر ومل ي�صب ب�أذى .احلادثة التي وقعت يف القرية كالتايل :عندما قدمت من عندك �أنا
وعبد القادر ال�صادق و�صلنا �إلى القرية ال�ساعة الثامنة .عبد القادر وحار�سه كانا بالقرب من
القرية يف ال�ساعة العا�شرة .احلرا�س علموا بقدوم اجلنود وقاموا ب�إطالق النار عليهم وقتلوا
خم�سة منهم .بع�ض �أع�ضاء الف�صيل املحا�صرين حاولوا فك احل�صار .عبد الهادي بن راجح
القطي�ش ُق ِتل ،بينما �شخ�ص �آخر ا�سمه خملوف حممد جرح بجروح بالغة ،وثالث ا�سمه حممود
من باقة الغربية جرح بجروح خفيفة يف رجله .بع�ض املجاهدين جنحوا يف الهروب ،وق�سم �آخر
اختب�أوا يف البلدة وب ّدلوا مالب�سهم واختلطوا ب�سكان القرية .جنح اجلي�ش يف اال�ستيالء على خم�س
بنادق من �أولئك الذين مت �أ�سرهم .الفظائع التي ارتكبها اجلنود كانت كثرية .كالعادة قتلوا
رجالنا و�أهانوا م�ساجدنا ومزقوا القر�آن واغت�صبوا الن�ساء و�سرقوا الأموال اخلا�صة �إلى جانب
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حرق بيوتنا .من بني الذين قتلوا كان رجل ا�سمه حممد احل�سني النا�صر الذي �أُخذ من اجلامع
ومت �إطالق النار عليه خارج القرية� .شخ�ص واحد �أخذ من بيته و�أطلقت النار عليه .دخل اجلنود
�إلى بيت �صفية زوجة حممد خليل �شكري ،كي يغت�صبوها ،فلما قاومت �أطلقوا النار عليها .بع�ض
اجلنود دخلوا �إلى بيت عبد الرحيم الفالح ،وقد وجدوه برفقة ذيب عمر ور�شيد حممد الر�شيد.
�سيق ثالثتهم �إلى كومة احلطب وا�شعلت فيهم النار .معظم الرجال ال يزالون يف الفرا�ش نتيجة
لل�ضربات التي تلقوها� .أخذ اجلنود معهم �أكرث من  40رج ًال و�أتلفوا كل الأغذية يف القرية .غالبية
العائالت تركت القرية وانتقلت �إلى القرى املجاورة لأن معظم البيوت قد هدمت� .أراد اجلنود
اغت�صاب الن�ساء ومزقوا ثيابهن واغت�صبوا بع�ض الأوالد .هيا �أعط �أوامر �إلى جميع املعنيني و�إلى
جميع املدن ليعلنوا الإ�ضراب ب�سبب حادثة ع ّتيل ،على املحامني والزعماء تقدمي احتجاج �إلى
املندوب ال�سامي.
املخل�ص لك :عبد اهلل �أبو ليمون-ع ّتيل.
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يبدو �أن الر�سالة كتبت على عجل يوم اخلمي�س املوافق  ،1938/12/8وقبل �أن تت�ضح ال�صورة
الكاملة� .إذ �أن عبد الهادي راجح قطي�ش (�أبا مفيد) مل ي�ست�شهد وعا�ش طوي ًال يف ع ّتيل حتى وفاته
يف .2011/9/14
بتاريخ  1938 /12/12خل�ص �أكرم زعيرت ما حدث يف ع ّتيل مبا يلي" :كنا قد طلبنا �إلى القائد
عبد الرحيم احلاج حممد وغريه �أن يزودونا ب�أ�سماء الذين قتلوا� ،أو عذبوا� ،أو اغت�صبت �أعرا�ضهم
يف م�أ�ساة ع ّتيل لرتجمة امل�أ�ساة و�إر�سالها �إلى النواب الربيطانيني و�إلى وزير امل�ستعمرات لأن
ذكر الأ�سماء هو البينة القاطعة .وقد تلقينا ر�سالة جوابية عممناها على ال�صحف وترجمناها
�إلى الإنكليزية ،وبعثنا بها �إلى املراجع الر�سمية وال�صحفية والربملانية ،وفيها مناذج مما اقرتفه
اجلي�ش ثابتة يف الأ�سماء .منها دخول اجلند �إلى م�سجد القرية و�سوقهم حممد احل�سني النا�صر
�إلى خارجه واغتياله ،كما اخذوا عو�ض حممد التقي ورموه بالر�صا�ص ثم م ّثلوا بر�أ�سه ّ
وحطموا
جمجمته ودا�سوها بالأقدام .ودخلوا بيتًا فوجدوا فيه ام��ر�أة ا�سمها �صفية زوجة حممد خليل
ال�شكري وطلبوا منها الفاح�شة فامتنعت ف�أطلقوا النار عليها فا�ست�شهدت .كما دخلوا بيتًا فيه
ثالثة �أ�شخا�ص هم :عبد الرحمن الفالح ،وذيب عمر ا�سيا ،ور�شيد حممد ر�شيد ،وا�ستاقوهم �إلى
خمزن مملوء باحلطب والزبل و�أ�شعلوا النار يف املخزن و�أغلقوا عليهم الباب فاكلتهم النار .رحمة
اهلل عليهم .كما هدموا �سبعة بيوت و�أحرقوا  25دكا ًنا .ومل يبق يف كل القرية �شيء من الفرا�ش،
�أو اخلزائن� ،أو الزجاج� ،أو الآنية مل يتحطم �أو ُينهب".
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تفيد الروايات ال�شفوية �أن جنود الكتيبة روي��ال �سكوت�ش حا�صروا ع ّتيل من جميع اجلهات
ودخلوها و�سط �إطالق نار كثيف .ثم �أمروا الرجال بالتوجه �إلى املدر�سة والن�ساء والأطفال �إلى
قار�سا �شديد الربودة ،و�أنهم �أخرجوا ال�شاب حممد احل�سني من اجلامع حيث
اجلامع ،وكان اجلو ً
اختب�أ بني الن�ساء وقتلوه بدم بارد .وخالل التفتي�ش �أ�شعلوا النار يف متنب ما �أدى �إلى موت ثالثة
تاما.
حر ًقا وهم :عبد الرحيم ،وذيب عمر �آ�سيه ،وعو�ض .وقد مت تدمري  23منز ًال تدم ًريا ً
ما قامت به القوات الإنكليزية يف ع ّتيل هو بكل املقايي�س جمزرة رهيبة راح �ضحيتها �ستة �شهداء
وهم :حممد احل�سني النا�صر ،عو�ض حممد التقي� ،صفية زوجة حممد خليل �شكري ،عبد الرحيم
الفالح ،ذيب عمر �آ�سيه ،ر�شيد (�أو ر�شاد) حممد ر�شيد؛ ناهيك عن جرح العديد منهم خملوف
حممد ،و�شخ�ص ا�سمه حممود من باقة الغربية ،واعتقال الع�شرات من الأهايل والتنكيل بهم
يوما م�شهو ًدا يف تاريخ فل�سطني،
بفظاظة وق�سوة متناهية .لقد �أ�صبح يوم الأربعاء ً 1938/12/7
وقد �شعرت قيادة الثورة� ،آنذاك ،بحجم امل�أ�ساة وت�أثرت بها عميقًا وطوي ًال ،ففي 1938/12/21
�أ�صدرت تلك القيادة بيا ًنا موق ًعا من القادة :يو�سف �سعيد �أبو درة ،عبد الرحيم احلاج حممد،
عارف عبد الرازق ،ح�سن �سالمة ،وعبد الرحمن ال�صالح حول م�أ�ساة ع ّتيل ،وفيه دعت ال�شعب
�إلى �إعالن الإ�ضراب العام يف يوم اجلمعة  1938/12/23تعب ًريا عن اال�ستنكار ال�شديد للأعمال
الرببرية التي قام بها الإجنليز يف تلك القرية.
علق هذا احل�صار الغا�شم يف ذاكرة النا�س يف ع ّتيل ف�سموه ح�صار �أو طوق «�سكوت�ش» ن�سبة �إلى
الكتيبة الإ�سكتلندية امللكية (رويال �سكوت�ش) التي قامت ب�أعمال بربرية منها اغت�صاب ن�ساء وقتل
ع ّزل وحرق �أحياء وتدني�س امل�سجد ومتزيق القر�آن!.
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ديوان الثورة العربية الكربى يف فل�سطني
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
بالغ �إلى النا�س
م�سا�سا حلرمة
�إن حادث ع ّتيل �أمر ال ي�ستهان به ،فهو عدا عن كونه �سابقة خطرة ،ف�إن فيه
ً
الدين وحتق ًريا للم�صحف ال�شريف وانتها ًكا للعر�ض .و�إن الإقدام على واحد من هذه الأمور يكفي
لأن ي�سيل الدم �أنها ًرا ،فكيف ب�إقدام الأن��ذال �أع��داء الأمة العربية على ثالثتها يف تلك البلدة
املنكودة احلظ .و�إننا نعتقد �أن �إخواننا املواطنني العرب يت�أملون لهذه امل�صيبة التي �أُ�صيبوا بها
يف دينهم و�أعرا�ض ن�ساء �إخوانهم ولذلك نرى �أن نعلن �سخط الأمة العربية الكرمية يف فل�سطني
يوما عن العمل يبتد�أ من
وازدراءنا حلماة املدنية الغربية ب�إ�ضراب النا�س يف كافة مرافق احلياة ً
ال�ساعة ال�ساد�سة.
زوالية �صباح اجلمعة املوافق  23كانون الأول �سنة � 1938إلى ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء ذلك اليوم.
نرجو من اهلل التوفيق والن�صر
يو�سف �سعيد �أبو درة ،عارف عبد الرازق ،عبد الرحيم احلاج حممد،
ح�سن �سالمة ،عبد الرحمن ال�صالح
(ختم)
اهلل �أكرب
ن�صر من اهلل وفتح قريب
1257هـ1938/
ديوان الثورة العربية الكربى يف فل�سطني
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االعتداء على االر�ض بامل�صادرة وعلى املواطنني بالتطهري والرتحيل يف قرى عتيل
�سلخ االحتالل اال�سرائيلي عام  1948والذي جاء بالنكبة على الفل�سطينيني معظم ارا�ضي بلدة
عتيل التي مل يبق لها �سوى خم�س امل�ساحة التي كانت حتيط بها  ,فقد جردت عتيل من ارا�ضيها
حني جرى احتالل وم�صادرة ارا�ضي �أربع خرب حول عتيل وهي  :قرى املجدل و زلفة و املن�شية
واجللمة .
وحول هذه القرى االربعة كنت حتدثت مع الربوفي�سور م�صطفى كبها الباحث املحا�ضر يف
مو�ضوعي التاريخ واالعالم يف اجلامعة املفتوحة وجامعة بئر ال�سبع والذي ا�صدر العديد من الكتب
واملقاالت واالبحاث عن التاريخ الفل�سطيني احلديث والتاريخ الع�سكري لالحتالل ال�صهيوين
للبلدات والقرى العربية وما ا�صابها من تدمري .
وقد ذكر الدكتور كبها ان عتيل كانت تتبع لها اربع قرى هي  :املجدل وزلفة واملن�شية واجللمة ,
يف حني تبعت قرى بري ال�سكة و ّمية واملرجة الى بلدة دير الغ�صون .
وهذه البلدات التي تتبع عتيل والتي مل تعد موجودة على �سطح االر�ض بعد م�صادرة ارا�ضيها
وتطهري اهلها عرقيا واقتالعهم وتبديدهم هي :

256

روزنة البئر
الفلسطينية

خربة املجدل (عتيل – ق�ضاء طولكرم)
قرية عربية كان يطلق عليها �أي�ض ًا ا�سم خربة املجدل .وتقع �إلى ال�شمال الغربي لطولكرم ,
و�شمال قرية قاقون  ,ومير خط �سكة حديد القنطرة – اللد -حيفا على م�سافة كيلومرت تقريب ًا
�إلى الغرب منها .كما �أنها تقع عند ملتقى طرق فرعية تربطها باملناطق املجاورة لها .وقد ن�ش�أت
القرية بجوار بئر املجدل التي جلبت كثري ًا من بدو املنطقة ودفعتهم �إلى اال�ستقرار حولها .وبجوار
هذه البئر �ضريح ال�شيخ عبد اهلل الذي اعتاد �سكان املنطقة زيارته.
ترتفع �أر�ض القرية قرابة ( ) 30م عن �سطح البحر ،وهي جزء من ال�سهل ال�ساحلي الفل�سطيني,
وقد قامت الزراعة حول املجدل معتمدة على مياه الأمطار ،وجنحت زراعة احلبوب والأ�شجار
املثمرة لتوافر الرتبة اخل�صبة واملناخ املنا�سب .ومير وادي املالح �أحد روافد وادي اخل�ضرية من
اجلهة ال�شرقية للمجدل فينحدر جمراه مع انحدار الأر�ض نحو ال�شمال الغربي .وحتيط الآثار
القدمية بالقرية وت�شهد على عمران البقعة قدمي ًا.
بنيت بيوت القرية من اللنب ،وهي �صغرية امل�ساحة متال�صقة لي�س بينها �سوى �أزقة �ضيقة .وكانت
املجدل ت�ضم عدد ًا قلي ًال من ال�سكان الذي احرتفوا الزراعة .ولكن ه�ؤالء طردوا من قريتهم بعد
�أن ا�ستولى عليها اليهود عام  1948و�أقاموا على بقعتها م�ستعمرة “�سده يت�سحاق”.
وقد جاء يف االح�صائيات انها احتلت يف  1948 / 3 / 1وهي تبعد عن مركز املحافظة  10كم
�شمال طولكرم  ,وكان احتاللها قد جاء عرب ما ي�سمى بعملية «التنظيف ال�ساحلي» ال�صهيونية
حيث جرى تدمريها بالكامل .
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قرية ا َ
جل َل َمة (عتيل)
قرية عربية تقع �إلى ال�شمال الغربي من طولكرم ,وهي غري قرية اجللمة املوجودة يف ق�ضاء
جنني .وتبعد القرية  3كم غربي طريق طولكرم – حيفا الرئي�سة املعبدة ،وتربطها بها طريق
فرعية ممهدة .ومير خط �سكة حديد طولكرم – حيفا على م�سافة  2كم تقريب ًا �إلى الغرب منها.
وتربطها دروب ممهدة بقرى عتيل وزيتا ودير الغ�صون وخربتي ّمية وبري ال�سكة.
ن�ش�أت اجللمة فوق رقعة منب�سطة من �أرا�ضي ال�سهل ال�ساحلي ال�شمايل .وترتفع  50م فوق
�سطح البحر .وكانت هي ومزرعة الزلفة يف الأ�صل مزارع ل�سكان عتيل الذين نزحوا من قريتهم
املجاورة ،وا�ستقروا يف مزارعهم ،و�شيدوا فيها بيوت ًا لهم .وبنيت تلك البيوت من اللنب واال�سمنت
يف �شكل خمطط ترتا�ص فيه البيوت يف الو�سط ،وتتباعد يف الأط��راف .وكانت اجللمة �صغرية
امل�ساحة ،حمدودة النمو العمراين ،خالية من املرافق واخلدمات العامة.
وي�شرب �أهليها من بري جلمة التي تقع على ال�ضفة اليمنى لوادي جلمة ،املار بالطرف الغربي
للقرية متجه ًا نحو ال�شمال الغربي لريفد وادي اجلناحات .وحتتوي اجللمة على �آث��ار لأ�س�س
وجدران وبئر ومدافن� .أقطع الظاهر بيرب�س هذه القرية بع�ض �أبناء الأمراء من �أ�صل �أيوبي يف
عام 1265م.
تبلغ م�ساحة �أرا�ضي اجللمة وزلفة  7.713دومن � ًا .وت��زرع فيها احلبوب واخل�ضر والبطيخ
والربتقال .وتعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار وبع�ض الآبار  ,ومل يكن يف اجللمة عام 1922
�سوى � 29شخ�ص ًا .وازداد عدد �سكانها �إلى � 70شخ�ص ًا يف عام .1945
ويف عام  1948ا�ستولى اليهود على اجللمة وطردوا �سكانها ودمروها ،ثم �أقاموا على �أرا�ضيها
م�ستعمرة "�أهيتف ".
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لقد وقع االحتالل ال�صهيوين لقرية اجللمة يف � 1آذار  ,1948وذلك من خالل العملية الع�سكرية
التي نفذت �ضد البلدة «التنظيف ال�ساحلي» وكان االعتداء �سببا يف نزوح اهلها وطردهم على يد
القوات ال�صهيونية امل�سلحة التي دمرت القرية بالكامل ،وحيث ما زالت �أنقا�ض البيوت موجودة.
فقد �شهدت البلدة حالة من التطهري العرقي بالكامل .
بعد ان كان عدد �سكانها عام  )29( 1922ن�سمة ويف عام  )70( 1945ن�سمة  ,اما عام 1948
ا�صبح عددهم ( )81ن�سمة  ,ويقدر عدد الالجئني منها يف عام  1998بـ ( )499ن�سمة  ,وكان
ا�سمها ابان غزو الفرجنة لفل�سطني (غلينا).

قرية املن�شية (عتيل)
املن�شية من قرى عتيل ق�ضاء طولكرم :قرية عربية تقع �إلى ال�شمال الغربي من مدينة طولكرم
وال�شمال الغربي من قرية عتيل ,واجلنوب الغربي من اجللمة ,وعلى بعد ثالثة كيلومرتات �شمايل
قرية قاقون ,وهي على احلد االداري الفا�صل بني ق�ضاء طولكرم وق�ضاء حيفا .ومير �إلى ال�شرق
منها خط �سكة حديد ي�صل طولكرم بحيفا .وبينها وبني قرى قاقون واجللمة وبري ال�سكة طرق
فرعية ت�صلح لل�سيارات.
قامت القرية فوق رقعة منب�سطة من �أرا�ضي ال�سهل ال�ساحلي الأو�سط ترتفع قرابة  35م عن
�سطح البحر وتقع �إلى ال�شمال قليال من احلو�ض الأعلى لوادي احلوارث .وقد امتدت القرية يف
منوها العمراين ب�شكل طويل مبحاذاة اجلانب الغربي خلط �سكة حديد طولكرم – حيفا ،كما
انت�شرت بع�ض املحاور العمرانية باجتاه الطريق الآخذة جنوبا �إلى قرية قاقون .ومل تكن يف القرية
خدمات �أو مرافق عامة فاعتمد �سكانها على القرى املجاورة للح�صول على ما يلزمهم وا�ستفادوا
من الآبار التي تكرث بجوار القرية ل�شربهم وري مزروعاتهم.
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بلغت م�ساحة الأرا�ضي التابعة للقرية  16,770دومنا منها  323دومنا للطرق والأودية .ويزرع يف
�أرا�ضيها البطيخ واحلبوب واخل�ضر واحلم�ضيات .ونت�شر الغابات غربها وجنوبها.
بلغ عدد �سكان املن�شية ( )94ن�سمة يف عام  ،1922وقدر عددهم يف عام  1945بنحو 260
ن�سمة .ويعود ال�سكان ب�أ�صولهم �إلى �آل الدقة الذين نزلوا قرية عتيل قادمني �إليها من قرية عب�سان
من �أعمال غزة.
دمر اليهود املن�شية عام  1948واغت�صبوا �أرا�ضيها ومزارعها و�شردوا �أهلها و�أقاموا فوق
�أرا�ضيها م�ستعمرات "جفعات حاييم" و "�أومت�س" و "حامعييل".

خربة زلفة (عتيل)
احتلت خربة زلفة من قبل االحتالل ال�صهيوين بتاريخ  15ني�سان  ،1948وكانت تبعد من مركز
املحافظة 15كم �شمال غربي طولكرم  ،ويبلغ متو�سط ارتفاعها عن �سطح البحر حوايل  25مرت ًا،
حيث قامت عملية ع�سكرية �ضد �أهايل تلك القرية (التنظيف ال�ساحلي) ،وو�صل التدمري �إلى �أن
دمرت بالكامل وبع�ض انقا�ض البيوت الزالت موجودة  .ويرجع �سبب نزوح �أهايل تلك البلدة �إلى
اخلوف من هجوم �صهيوين على البلدة جرى االعداد له .
ملكية االر�ض

ميتلك الفل�سطينيون من ملكية الأر�ض  6.865دومن ًا �أما ال�صهاينة فيمتلكون  617دومن ًا
�أما �أرا�ضى امل�شاع فهي من جممل امل�ساحة بلغت 231دومن ًا ويبلغ املعدل االجمالى من ملكية
الأرا�ضي  7.713دومن ًا .
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ا�ستخدام الأرا�ضي عام 1945
مت ا�ستخدام �أرا�ضي �أهايل خربة زلفة املزروعة بالب�ساتني املروية الذي بلغ عدد م�ستخدميها
 6فل�سطينني و 109يهود  ،واالرا�ضى املزروعة باحلم�ضيات بلغ عدد م�ستخدميها  38فل�سطيني ًا ،
�أما االرا�ضى املزروعة باحلبوب فبلغ عدد م�ستخدميها  6.798فل�سطيني ًا و  505يهود  ،واالرا�ضي
ال�صاحلة للزراعة بلغ عدد م�ستخدميها  6.842فل�سطيني ًا و  614يهودي ًا  .واالرا�ضي الفقرية بلغ
عدد م�ستخدميها  251فل�سطيني ًا و  3يهود .

التعداد ال�سكاين
بلغ عدد �سكان �أه��ايل خربة زلفة يف عام  1922حوايل ( )63ن�سمة  ،وفى العام  1945بلغ
عددهم ( )210ن�سمة � ،أما يف عام  1948بلغ عددهم ( )244ن�سمة  .ويقدر عدد الالجئني فيها
عام  1998حوايل  1.496ن�سمة .

القرية قبل االغت�صاب
كانت القرية تقوم على تل �صغري قليل االرتفاع و�سط �سهل ف�سيح وكانت طرق فرعية ت�صلها
بالقرى املجاورة ف�ضال عن عتيل البلدة (الأم) وكان �سكان خربة زلفة �أتوا �أ�صال من عتيل حلراثة
�أرا�ضي القرية نظرا الى قربها من مزارعهم .يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر و�صفت خربة زلفة
ب�أنها مزرعة �صغرية حتف ب�ضعة ينابيع بها من جهة اجلنوب .ويتو�سط القرية جمموعة من املنازل
لكن كان ثمة كثري من املنازل الأخرى مبعرثا يف �أنحاء الأرا�ضي الزراعية .كانت الزراعة يف خربة
زلفة تعتمد على البطيخ واخل�ضروات واحلبوب والزيتون .يف  ,1945 - 1944كان ما جمموعه 38
دومن ًا للحبوب و 6دومنات مروية �أو م�ستخدمة للب�ساتني.
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احتالل القرية وتطهريها عرقيا

اعتربت قيادة الهاغاناه املنطقة ال�ساحلية املمتدة �شمال تل �أبيب (قلب الدولة اليهودية
النا�شئة) وقررت �أن ت�ضمن �سالمتها قبل � 15أيار  1948برتحيل �سكان هذه املنطقة العرب عنها.
يف �أوائل ني�سان �صدرت �سل�سلة من الأوام��ر القا�ضية ب�إخالء القرى من ال�سكان الذين بقوا
فيها وكان ممثلو الهاغاناه يف �أوا�سط ني�سان الى اتفاق مع �سكان خربة زلفة يق�ضي بان ت�صون
امل�ستعمرات ال�صهيونية يف املنطقة ممتلكاتهم �إذا رحلوا وت�سمح لهم بالعودة الى منازلهم بعد
احلرب .ويذكر امل�ؤرخ الإ�سرائيلي بني موري�س �أنهم (رمبا حملوا على الرتحيل جراء ال�ضغط)
ومع نهاية ذلك ال�شهر ,ويف �أوائل �أيار ,كانت منازل القرية (ف�ضال عن منازل ب�ضع قرى �أخرى)
تدمر تدمريا منظم ًا على يد الهاغاناه ,ي�ؤازرها يف ذلك �سكان املنطقة ال�صهيونية .ال معلومات
عما حل ب�أرا�ضي القرية.
القرية اليوم

�سويت القرية بالأر�ض ,وباتت ب�ساتني احلم�ضيات الإ�سرائيلية تغطي املوقع الأ�صلي والأرا�ضي
املحيطة به.
اما عن املغت�صبات ال�صهيونية على ارا�ضي القرية فانه ال م�ستعمرات على �أرا�ضي القرية.
اما القرى االخرى املحتلة ارا�ضيها والتي دمرت منذ عام  1948فهي تابعة لدير الغ�صون جوار
عتيل وهي  :خرب بري ال�سكة و ّميه واملرجة .وقد حتدث عنها اي�ضا الدكتور م�صطفى كبها يف
ابحاثه .
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ال�سكة (دير الغ�صون)
خربة بري ِّ
وتقع �شمال غرب دير الغ�صون ،والتي هي من مزارعها .وتقع �شرق (قاقون) وترتفع  75مرت ًا،
وتبعد �سبعة �أكيال عن باقة الغربية.
ي�شرب ال�سكان من بئر .دخلها الأعداء مبوجب اتفاقية رود�س �سنة 1949م ،وكان بها ح�سب
�إح�صائياتهم من 1961 /1 /1م ( , )250اما �سنة 1948م فكان عددهم ( )142عربيا.

ميه (وهي جوار دير الغ�صون)
خربة ّ
وتبعد عن مركز املحافظة  10كم �شمال طولكرم ,ومتو�سط االرتفاع الرا�ضيها  75مرت ًا  ,اما
عن التعداد ال�سكاين لها ففي �سنة  1922كان ( )48ن�سمة  ,ويف �سنة  1961ا�صبح ( )375ن�سمة.
وتلفظ بفتح �أوله وت�شديد امليم والف بع�ضهم يرى ان بلدة (ياحام) الكنعانية كانت تقوم على
بقعة هذه القرية  ,ويف عام  663هـ  1256 ,م اقطع امللك الظاهر بيرب�س ن�صف ّميه الى االمري
�سيف الدين �إيثام�ش ال�سعدي والن�صف الثاين الى االمري �شم�س الدين اق�سنرت ال�سالح داير.

قرية املرجة (جوار دير الغ�صون)
تقع وراء اخلط االخ�ضر وهي مغت�صبة منذ عام  1948من ارا�ضي البلدة االم  ,وتغطيها الغابات
اخل�ضراء التي ا�شتعلت فيها النريان يف اواخر عام  , 2016وامتدت لتلتهم الكثري من م�ساحاتها .
ويطلق على املنطقة التي تقع فيها ا�سم منطقة جمل�س موحد لقرى با�سم (زمير) بعد ان �صادر
االحتالل ارا�ضيها واقتلع مواطنيها عام  1948عن طريق التطهري العرقي ومن عائالتها امتداد ًا
لعائالت دير الغ�صون غامن والعمر.
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�شهداء وا�سرى من ع ّتيل
ال�شهداء:
ون»
ين ُق ِت ُلو ْا فيِ َ�سبِيلِ اللهّ ِ �أَ ْم َوات ًا َب ْل �أَ ْح َياء ِع َند َر ِّبهِ ْم ُي ْر َز ُق َ
« َو َال تحَ َْ�سبنَ َّ ا َّل ِذ َ
ال�شهيد �صالح عمر كركور
ال�شهيد حممد عبداجلبار طوير
ال�شهيد عمر عبداحلليم
ال�شهيد �أحمد حت�سني جراب
ال�شهيد حت�سني �أحمد نايف جراب
ال�شهيد �أجمد �سعيد العجمي
ال�شهيد معتز ابوخليل
ال�شهيد علي ابوخزنة (ابوخليل)
اال�ست�شهادي �صهيب ابراهيم يا�سني (عجمي)
ال�شهيد لــ�ؤي جهاد ال�سعدي
ال�شهيد عادل حممد ابوخليل
اال�ست�شهادي احمد �سامي ابوخليل
ال�شهيد حممد عبداللطيف �أبوخليل
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ال�شهيد الأ�سري فواز �سعيد ح�سان
ال�شهيد ابراهيم خليل ابومنيزل
ال�شهيد �أ�سامة ربحي �أبوخليل
ال�شهيد ر�شاد عبدالرحمن مهنا
ال�شهيد املجاهد �أ�سعد عبد الرحمن دقة
ال�شهيد ماهر حممد ابوخليل
ال�شهيد �أجمد عبدالرازق ابوخليل
ال�شهيد كمال حممد �أبو جزر
ال�شهيد �سامي عبدالرحمن كحلة
ال�شهيد نبيل عبداللطيف �أبوخليل
ال�شهيد �أ�سامة و�صفي ال�شلبي
ال�شهيد �أمين �إبراهيم �ضمريي
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الأ�سرى
�أ�سماء �أ�سرى من بلدة عتّيل

( )1زاهر عبد الرحمن دقة
انهى فرتة حكمه البالغة � 15سنة .وكانت �سلطات االحتالل قد اعتقلته بتاريخ ،2001/5/23
ومل يكن هذا اعتقاله الأول فقد اعتقل يف االنتفا�ضة الأولى و�أفرج عنه عام  1995بعد �أن ق�ضى
خم�س �سنوات يف �سجون االحتالل ،والأ�سري دقة هو �شقيق الأ�سري املحرر حممد دقة ،وال�شهيد
�أ�سعد دقة الذي ا�ست�شهد �إثر اغتيال االحتالل له عام .2001

( )2باهر حممد عو�ض حدرب
ولد لعائلة فل�سطينية منا�ضلة بتاريخ  1985/5/5يف بلدة ع ّتيل �شمال طولكرم ،تتكون �أ�سرته
من � 3إخوة و� 6أخوات ،تربى وترعرع يف مدار�س بلدة ع ّتيل �شمال مدينة طولكرم و�أنهى الثانوية
العامة – الفرع العلمي من مدار�س البلدة �سنة  2003ومن ثم التحق ليكمل درا�سته يف جامعة
القد�س املفتوحة و�أثناء درا�سته التحق ب�صفوف جهاز قوات ال�ـ( )17الع�سكري ال�سابق التابع
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

(  ) 3وجيه جالل ابو خليل
حمكوم عليه من املحكمة الع�سكرية اال�سرائيلية يف �سامل بال�سجن امل�ؤبد ( )16مرة ،واي�ضا
خم�سني عاما اخرى بتهمة الع�ضوية يف حركة اجلهاد اال�سالمي ولتنفيذه عدة عمليات ع�سكرية.
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و�صف املحامي املعتقل بانه اقتيد الى املحكمة مقيد اليدين والقدمني ،و�سط حرا�سة م�شددة
ليمتثل بني �أيدي ثالثة ق�ضاة ،وكانت النيابة اال�سرائيلية قد طالبت املحكمة بانزال ا�شد العقوبات
بحق وجيه الذي اتهم بانه من جمموعات ال�شهيد ل�ؤي ال�سعدي ،ووجهت املحكمة لال�سري وجيه
تهمة التخطيط لعملية نتانيا وحاجز جبارة واخل�ضرية التي ادت الى مقتل وا�صابة الع�شرات من
اال�سرائيليني.

(� )4سامي احمد الغاوي
كانت املحكمة الع�سكرية اال�سرائيلية قد حكمت عليه بال�سجن الفعلي ملدة (� )18شهرا،
وكان �سامي خليل قد اعتقل من قبل �سلطات االحتالل يف  2008/3/10وجرى اطالق �سراحه
يف  2010/ 6 / 24بعد ان ام�ضى � 25شهرا.

( )5قا�سم نظمي احمد الغاوي
ملا حكمت املحكمة الع�سكرية اال�سرائيلية عليه بال�سجن الفعلي ملدة ( � ) 18شهرا ،وهو من
مواليد  ،1991/12/5اعزب وكان قد اعتقل يف .2011/12/ 29

( )6ال�صحفي همام ع ّتيلي
كانت �سلطات االحتالل قد اعتقلته وعمره � 23سنة ،وقد ا�ستمر اعتقاله ثمانية �شهور قبل ان
يفرج عنه.
يذكر �أن همام اعتقل منذ تاريخ ( )2014/8/12قبل �إنهاء درا�سته اجلامعية ب�أيام ،وهو عائد
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من الأردن بعد تلقيه دورة يف الإع�لام ،وكان قد اعتقل �أي�ضا عام  2012مدة �شهر يف �أقبية
التحقيق ،وهو معتقل �سيا�سي �سابق.

( )7حمزة رمزي ابو �سنان
اعتقلته �سلطات االحتالل اال�سرائيلي يف  ،2014 /12 /18بعد اقتحام بلدة ع ّتيل ،الى ان افرج
عنه بتاريخ .2015/4/13

( )8م�صعب قطي�ش
اعتقل من بيته يف حارة الب�سنة يف ع ّتيل فجر االربعاء .2015/ 9/9

( )9امري تي�سري جراب
وقد داهموا بيته واعتقلوه.

( )10حممود�صعيدي
اعتقل وحكم عليه بال�سجن الفعلي (� )26شهرا ،وغرامة مالية مقدارها ( )12الف �شيكل،
وهو معتقل منذ .2014/2 /24

(� )11سامر ابو خزنة
معتقل منذ �ست �سنوات .
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( )12مروان حممود حممد �صدقي
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( )13نهاد �سليم عجاج
حكم بال�سجن مدة ( � ) 28شهرا ،وهو طالب يف كلية االداب يف جامعة بريزيت.

( )14احمد عادل �شلبي
اعتقل بعد اقتحام منزله.

( )15م�صعب و�صفي اال�شقر
اعتقل �ضمن حملة طالت ( )70مواطنا من ال�ضفة الغربية املحتلة.

( )16معاوية عبد اللطيف ال�شلبي
جرى اعتقاله على حاجز زعرتة االحتاليل اثناء توجهه الى عمله.
وكانت �سلطات االحتالل قد اعتقلت خلية فيها اربعة �شبان من بلدة ع ّتيل ،وق��د اتهموا
بالتخطيط لتنفيذ عمليات �ضد اهداف ا�سرائيلية ،منها اطالق نار وو�ضع عبوات نا�سفة بحافلة
جنود ،وتخطيط خلطف جنود ا�سرائيليني.
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وادعى "ال�شاباك" اال�سرائيلي ان ال�شباب اعرتفوا بالتهم املوجهه اليهم ،وان لديهم بندقية
�صيد ومواد متفجرة لـ "ام  ،"16كما عرث بحوزتهم على بندقية من نوع "ام  ،"16واورد ال�شاباك/
جهاز املخابرات الداخلية اال�سرائيلي ،ا�سماء افراد اخللية وهم :عبد اخلالق ها�شم م�سيمي
( )22عام ًا ،وقد اعتقل بتاريخ  2014/10/26وو�شقيقه معتز ( )20عاما ،وقد اعتقل يف
 ،2016 /11 /3ومروان حممود حممد �صديق (  ) 20عاما ،واعتقل بتاريخ .2014 /11/24
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روزنة البئر
الفلسطينية

ملحق 1

عتنيل

اجلداول:

جدول ( )1امل�ستوطنات يف حمافظة طولكرم
عدد ال�سكان املقدر للعام
2013
1683

مدنية

2

�سلعيت

1979

560

مدنية

3

عيناب

1981

704

مدنية

الرقم

ا�سم امل�ستوطنة

�سنة الت�أ�سي�س

1

�أفني حيفت�س

1987

الت�صنيف

جدول رقم ( )2الب�ؤر اال�ستيطانية يف حمافظة طولكرم
الرقم

ا�سم الب�ؤرة

امل�ستوطنة الأم

1

هاهار

�أفني حيفت�س

2

كرمي دورون

عيناب

جدول رقم ( )3البوابات على جدار الف�صل العن�صري
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الرقم

ا�سم البوابه

الت�صنيف

مالحظات

1

بوابة قفني

مو�سمية �أ�سبوعية

تفتح � 3أيام يف الأ�سبوع

2

بوابة نزلة عي�سى

مو�سمية �أ�سبوعية

تفتح � 3أيام يف الأ�سبوع

الرقم

ا�سم البوابه

الت�صنيف

مالحظات

3

بوابة عكابا

مو�سمية �أ�سبوعية

تفتح  3ايام يف اال�سبوع

4

بوابة زيتا

مو�سمية �أ�سبوعية

تفتح  3ايام يف اال�سبوع

5

بوابة ع ّتيل
بوابة
دير الغ�صون

زراعية يومية

تفتح  6ايام يف اال�سبوع

زراعية يومية

تفتح  6ايام يف اال�سبوع

7

بوابة �شويكة

زراعية يومية

8

بوابة فرعون

زراعية

9

بوابة �شوفة

ع�سكرية ال�ستخدام اجلي�ش فقط

10

بوابة كفر �صور

11

بوابة
باقة ال�شرقية

12

بوابة جبارة

6

روزنة البئر
الفلسطينية

تخدم ال�سكان املعزولني يف �شويكة
(مو�سمية للمزارعني ويومية لل�سكان
املعزولني).
تفتح يوم ًا واحد ًا يف الأ�سبوع
مغلقة� أمام الفل�سطينيني

تفتح طوال الأ�سبوع
زراعية مفتوحة يوم ًيا
تخدم ال�سكان املعزولني يف قرية
مفتوحة طوال �أيام الأ�سبوع
نزلة عي�سى واملزارعني
متت �إزالتها بتاريخ  2013/5/1مع
مفتوحة طوال الأ�سبوع ،تخدم
تفكيك الق�سم ال�شرقي من اجلدار الذي
جتمع ًا �سكاني ًا معزو ًال
التف حول قرية جبارة
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اكرم عبد اللطيف ..
" و�أتقن حرفة النمل " !!

ال�سيد �أكرم عبد اللطيف جراب
رئي�س جمل�س ادارة بنك القد�س

لعل ال�شعار االن�سب الذي متثله اكرم يف حياته كان يف قول املتنبي :
اذا اعتاد الفتى خو�ض املنايا ف�أ�سهل ما مير به الوحول
لقد عا�ش حياة ابناء قريته ,وعانى معاناتهم ور�أى بريق االمل يلمع حني كانوا يذهبون
يف ا�صقاع الدنيا من اجل ان ي�سندوا �آباءهم و امهاتهم واخواتهم واخوانهم الذين حولهم
االحتالل الى ما ي�شبه الفراخ "زغب احلوا�صل ال ماء وال �شجر"� ,شق حياته ب�صعوبة وكتم
االمل واملعاناة و ر�أى ان النجاح يف الغربة وطن ,وان عليه ان يبني وطنه اخلا�ص يف ارادته الى
ان ينقل تلك البذرة الى تراب الوطن احلقيقي ,فكان له هذا احللم وها هي "القد�س" تتفتح
بني يديه ا�سما لبنك اقامه ليجعل من اال�سم منوذجا ودليال على اخال�ص املرء ملا يعتقد .
مل تكن الرحلة يف املنفى �سهله و مل يكن الطريق ممهدا ,فقد عانى �صاحب الرحلة طفال
و�شابا يافعا النه حمل نف�سه حلما اعتقد فيه اخلال�ص ,لقد تنف�س ال�سيا�سة وخربها يف مناذج
عدة ور�أى كثريا من رفاق امل�سرية منهم من اخل�ص ومنهم من مل يخل�ص ,منهم من و�صل
ومنهم من مل ي�صل ولكن اكرم مل يخطئ الدرب ومل ي�ضع البو�صلة حتى حني كان ياخذ مببد�أ
اال�ستطاعة او يرى ان امل�شوار طويل ويحتاج الى حكمة ,لقد ادرك ا�سلوب النمل يف الو�صول
وادرك ان اال�شتعال ال�سريع قد يقود الى انطفاء �سريع ,واظنه متثل قول توفيق زياد ال�شاعر
امللتزم بقوله :
�أ�ضــــــيء ملرة ..و�أمـــــــــوت
الين ل�ست كالكربيت
		
ولكني كنريان املجو�س �أ�ضيء من مهدي الى حلدي
		
ومن �سلفي الى ن�سلي  ..طويل كاملدى نف�سي  ..و�أتقن حرفة النمل
لأن وظيفة التاريخ  ..ان مي�شي كما منلي
حرفة النمل هذه ادركها اكرم وجعل االرقام فيها ت�صعد بالنجاح واملثابرة ,لتكون الوالدة
بنكا يعمر املكان ,وينتزع من الزمان ا�سما حمببا ,لقد اتخذ من ال�صيدلة �سالحا وعلمه الدقة
واجادة التن�شني ,والكيل مبكيال دقيق .

عرفت اكرم وعرفت فيه الو�ضوح وال�صدق واالبتعاد عن االدعاء وقدرته على اح�سان ال�صمت حني يكون �ضرورة,
والتحدث حني يكون احلديث مكلفا ال هذرا وال ت�سلية .
كان ان�صرافه الى العمل واجبا ظل يتقنه ,ويرى انه مربر ر�سالة االن�سان يف احلياة ,وكان دائما يرتك اثر �سلوكه يف
ا�صدقائه واملتعاملني معه ,مل يخذل احدا و�ضع ثقته فيه ومل يظلم من عمل معه او ر�أى ان العمل معه �شرف وم�س�ؤولية .
اكرم عبد اللطيف �شخ�صية متكاملة يرى ان العلم و طلبه والنجاح فيه هو ما ي�صقل ال�شخ�صية و ُي ّعدها للتحديات,
ولذا مل ينقطع عن طلب العلم حني كان يق�سم كلفته بني طلبه له وبني تربيته الطفاله وتغطية كلفة عي�شه ,مل ت�أخذه
احلياه وهي تقبل عليه باالثم او الغرور او تبديد الرثوة ,بل اخذته الى تكدي�س ما ي�ؤمن به من مبادئ .
مل ينب مكانا ناجحا فقط ,بل بنى �أ�سرة غر�س فيها نباتات مثمرة حني قدم ابناء نافعني ومتعلمني ومت�أثرين باخالقه
ومناقبة .
ما زالت فل�سطني فيه و ت�سري يف عروقه ,ويراها بحاجة الى ابناء خمل�صني يرون ان الو�صول اليها تتعدد طرقه
�شريطة ان ت�صفو النية وتتوفر االرادة ويعمر االميان باخال�ص النفو�س .
تعاملت معه اخريا فعرفته كثريا وحني التقينا على ت�أكيد ما ميكن ان يجعل الوطن ال�صق يف النفو�س باملعرفة
والكتابة والتوثيق ,كانت هذه الثمرة ,ان ا�ضع كتابي عن "عتيل  ..روزنة البئر الفل�سطينية " ,لتكون القرية الفل�سطينية
منوذجا من كفاح اهلها وتكون من عناوين ن�ضالهم ,فمعرفة الوطن هي �سالح حلبه والدفاع عنه .
هو من القالئل الذين يعمر التفا�ؤل نفو�سهم حني يكون العمل اجلاد هو الو�سيلة ,مل يعرف الي�أ�س وهو يعمل و ينجز
وينجح ,وهو من القالئل الذين ال ي�صمتون امام االخطاء الوطنية التي ترتكب ,وهو من القالئل الذين ال ي�ضيعون
بو�صلة التوجه ملجد االمة واالم�ساك باجمل ما فيها .
مل ي�أخذه املال الذي حققه بعيدا عن ما ظل ي�ؤمن به طوال حياته من قيم ومبادئ ووطنية .
�أكرم عبداللطيف اليوم  ..علم يف بلده ووطنه احيل الراغبني ملعرفة املزيد عن �شخ�صيته الى املقابلة التي حتدث
فيها عن نف�سه وبلده يف ثنايا هذا الكتاب .
واذا كنت يف هذا املخت�صر من الكالم اكتب عن هذه ال�شخ�صية فان الكثري مما اعرفه ومما ال اعرفه مل اكتبه ,فقد
ظل اكرم يرغب ان ُيحكم عليه من �سلوكه واجنازه والتعامل معه لأن يدرك وي�ؤمن ان ما ينفع النا�س ميكث يف االر�ض,
واما الزبد فيذهب جفاء.

بنك القد�س
بنك القد�س ه��و اح��د اك�بر البنوك العاملة يف فل�سطني واال� �س��رع من��و ًا
وج��اء ت�أ�سي�س البنك يف  2ني�سان م��ن ال�ع��ام  1995ليكون مقره الرئي�سي
مدينة القد�س ومقره امل�ؤقت يف مدينه رام اهلل  ,ومت اختيار مدينة القد�س
ب�صفتها العا�صمة الفل�سطينية امل�ستقلة  ,واختريت الت�سمية تر�سيخ ًا ل�شعار
"بنك الوطن واملواطن"ويرتكز عمل البنك على جذب ودائ��ع العمالء على
خمتلف انواعها ف�ضال عن و�ضع حلول متويلية ت�ستهدف االف��راد وال�شركات
باال�ضافة الى امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية يف خمتلف القطاعات وامل�شاركة يف
دعم االقت�صاد الوطني .
ت�أ�س�س بنك القد�س ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة وميار�س ن�شاطه امل�صريف
بر�أ�سمال حايل يبلغ  61مليون دوالر امريكي  .و�سريتفع ر�أ�سمال البنك الى 75
مليون دوالر امريكي يف نهاية العام . 2017
يدير بنك القد�س ن�شاطه امل�صريف من خالل االدارة االقليمية العامة ومن
خالل  37فرعا ومكتب ًا  ,وخالل ع�شرين عام ًا من االجناز والتطور �سعى البنك
لتو�سيع رقعة خدماته و�شبكة فروعه يف كافة مدن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
كما حر�ص على توظيف م�صادر االموال لديه وذلك للقيام بدور فعال وتنموي
لكافة �شرائح عمالئه.
وي�ساهم البنك من خالل املبادرات التي تهدف لتحقيق تنمية جمتمعية
م�ستدامة يف كافة املجاالت (التنمية,االغاثة ,التعليم ,الثقافة والفنون ,ال�صحة
والبيئة ,واجتماعيات ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ,والريا�ضة).
ويعد بنك القد�س احد اكرب البنوك الوطنية التي �شرعت با�ستثمار ر�أ�س مال
فل�سطيني للم�ساهمة يف تلبية احتياجات جميع املواطنني وتنمية العائد على
اال�ستثمار للم�ساهمني وامل�ساهمة يف تنمية ودعم االقت�صاد الوطني .
وي ��ر�أ� ��س جم�ل����س ادارة ب �ن��ك ال �ق��د���س جم�ل����س �إدارة م��ن  11ع���ض��و ًا
برئا�سة ال�سيد �أكرم عبد اللطيف جراب .

م�ؤلف الكتاب

�سلطان ها�شم احلطاب

• بكالوريو�س اداب  -اجلامعة الأردنية 1973
• ماج�ستري يف الآداب 1975
• ماج�ستري يف ال�صحافة  - 1979رومانيا
• رئي�س حترير جريدة �صوت ال�شعب الأردنية 1990-1986
• كاتب عمود يومي "ب�صراحة" يف جريدة الر�أي 2014 - 1990
• نا�شر ورئي�س حترير جملة الراية الها�شمية الدورية  1990حتى اليوم
• ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأردنيني ،واحتاد ال�صحفيني العرب ،ومنظمة
ال�صحفيني الدولية
• ع�ضو الهيئة الإدارية جلمعية ال�ش�ؤون الدولية 2010
• برنامج «�ش�ؤون �سيا�سية»  -الإذاعة الأردنية.
• برامج تلفزيونية منها «برنامج حوار مع كبار»

م�ؤلفات الكاتب
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االحزاب اال�سرائيلية ن�شو�ؤها و�آيدولوجياتها 1982
االنتفا�ضة نهاية املعاناة وبداية اال�ستقالل 1989
الواقع ال�سيا�سي والتجربة الدميوقراطية يف الأردن 1989
امللك الإن�سان 1990
�إدوارد �سعيد �آخر العمالقة جاء من فل�سطني 2006
عمان عبق املا�ضي ووهج امل�ستقبل 2008
الزرقاء  ..مدينة ال�شرق 2007
العقبة  ..التاريخ وامل�ستقبل 2010
غزة  ..ماذا يقول التاريخ ؟ 2009
قراءة لفكر امللك عبداهلل الثاين االقت�صادي 2009 ..
نابل�س � ..شعلة التاريخ املتقدة 2010 ..
جنني � ..أ�سطورة املقاومة وال�صمود 2010
�أذربيجان  ..عرو�س القزوين وبالد النفط 2010 ..

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االو�سمة

• حائز على و�سام درع القد�س  1992فل�سطني
• حائز على و�سام اال�ستقالل  1992االردن
• حائز على و�سام الكوكب الأردين ط 1991 2االردن
القد�س  ..مدينة ال�سماء على الآر�ض 2011
�صفد  ..اململكة ال�ضائعة 2012 ..
الب�صرة  ..خزانة العرب 2012 ..
يافا  ..ما قاله امليناء للبحر 2013 ..
بيت حلم  ..مدينة الفرح الأعظم 2013 ..
الكرك  ..حكمت القاهرة  ..و�سريت الفتح الثاين للقد�س 2014 ..
عمان ..عبق املا�ضي ووهج امل�ستقبل 2014..
�سلطنة و�سلطان 2015-2014..
عجلون بوابة حترير القد�س 2015 ..
الطفيلة مملكة الأدوميني و�أر�ض الكروم 2015 ..
املقامات والأ�ضرحة وامل�ساجد القدمية يف الأردن2015 ..
امل�سجد الأق�صى مهفى القلوب2016 ..
الزرقاء ..النموذج الأردين 2016
الأردن ..ذلك املعلوم 2016
الثورة العربية الكربى ...طريق النهو�ض ودرب ال�شهادة 2016 ..
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