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اأتقدم بال�سكر اجلزيل لل�سيد اأكرم عبد اللطيف جراب الذي رعى هذه الطبعة من كتاب 
"عّتيل روزنة البئر الفل�سطينية" والذي كان حلر�سه وتوجيهه الدور الأ�سا�س يف �سدور هذا 
اأر�ساً  املميزة  الفل�سطينية  البلدة  بهذه  املتعلقة  الأ�سئلة  من  كثري  عن  يجيب  ال��ذي  الكتاب 

وان�ساناً..

كما اأتقدم بال�سكر لكل الذين عملوا معي ليكون هذا الكتاب ناجزاً �سواء بالت�سوير )امل�سور 
اللغوي وامل��ح��رر  امل��دق��ق  اأو  امل���اح(،  ب��ال  و  احل��ط��اب  )اب��راه��ي��م  املخرجان  اأو  العّتيلي(   با�سم 

)علي ال�سطرات(، اأو ممن تقدموا يل مبعلومات اأثرت هذه الطبعة.

كما اأ�سكر طاقم مكتبي على املتابعة ليكون هذا الكتاب بني يدي القراء.

شكر وتقدير 

املوؤلف 

�سلطان احلطاب





قصة التأليف عن عتّيل وعن هذا الكتاب ورعايته

اأغراين للكتابة عن عّتيل. . هذه البلدة املميزة بارتفاع ن�سبة املتعلمني من ابنائها.. حديث ابنها 
راأيته يتحدث عن  اخر وحني  التقيته يف مو�سوع  اكرم عبداللطيف ج��راب.. فقد  ال�سيد  عنها وهو 

اأهلها كما لو اأنه يتحدث عن اولده واأهل بيته �سّدين ذلك.

وقد جاء حديثه �سفافا زادته الغربة حنينية و�سغفا لدرجة اأن حياته الذاتية و�سريته ال�سخ�سية 
يرفع  ما  ع�ساميتهم  خ��ال  من  ليبنوا  عّتيل  من  تغربوا  الذين  كل  �سرية  وه��ي  بلدته،  �سرية  هما 

ا�سماءهم ويحفظها.

اختزل الدكتور ال�سيدلين اكرم �سرية عّتيل يف �سريته لري�سم �سورة متكاملة ملرحلة من مراحل 
كفاح ال�سعب الفل�سطيني يف �سنوات النكبة والنك�سة وما بينهما والى اليوم وقد عرب عن ذلك ب�سكل 
وا�سح يف املقابلة التلفزيونية التي حتدث فيها عن عّتيل،  وعن نف�سه،  ونن�سرها يف هذا الكتاب لأنها 
التي ا�سابت �سعبنا يف  املعاناة  �سرية حقيقية للبلدة  يف جوانبها الجتماعية،  وله كثمرة من ثمار 
الفل�سطينية.. يدرك  التغريبة  اكرم عبداللطيف،  يدرك حجم وعمق واأمل  الى  املنايف ومن ي�ستمع 
مل  والذين  و�سلوا  الذين  معاناة  ي��درك  تكتمل.  مل  التي  العودة  وحنينية  الق�سري  الرحيل  فداحة 

ي�سلوا.. فرحة الذين التقوا وحزن الذين ما زالوا ينتظرون اللقاء.

مقدمة. . 



خرج البناء وبقيت عّتيل را�سخة اجلذور تنادي اوؤلئك الذين اغرتبوا من ابنائها ليعودوا الى 
ح�سنها. . منهم من ا�ستطاع ومنهم من كانت احلياة وظروفها اقوى من ا�ستطاعته، لكن ذلك مل 
مينع هوؤلء  من ان يتمكنوامن العودة وان ين�ستوا الى دقات قلبها وهي ت�سمد وترابط وتعاين قيود 

الحتال وبط�سه وتنكيله بابنائها.

القاء  اح��اول  فاإنني  اقدمها يف كتاب  الفل�سطينية وحني  وامل��دن  والقرى  للبلدات  عّتيل منوذج 
ال�سوء والرتكيز عليها يف �سياق امل�ساحة الو�سع وهي طولكرم وق�ساوؤها التي ت�سكل عّتيل واخواتها 

جزءاً منه..

فالكتابة عن عّتيل هي الكتابة عن قوا�سم م�سرتكة مع بلدات ق�ساء طولكرم على تعددها فهي 
وحتى  التاريخي  والمتداد  واملعاناة  والتقاليد  والعادات  اللهجة  كبري.جتمعها  حد  الى  مت�سابهة 
او  ف��روق  وج��دت  وان  التواأم  الخ��وة  ت�سبه مامح  وقراها  ففل�سطني يف مامح مدنها  اجلغرايف. 

اختافات يف الظاهر فاإن الدم واحد والوجدان واحد. 

كتبت عن مدن فل�سطينية عديدة،  وما زلت مل اكتب عن اخرى تنتظر،  ولكنني مل اكتب عن 
قرى وبلدات بحجم عّتيل ومع ذلك قمت بهذا ال�ستثناء يف التوقف عند هذه البلدة مدفوعا مبا 
�سمعته عنها ومن ابنها البار اكرم و�سغفه باحلديث عنها وحمله ل�سمات اهلها.  وقد قبلت املجازفة 
ل�سع عن هذه البلدة كتابا وكاأنها من اكرب املدن واهمها وراأي��ت ان ات�سل بها وباأهلها وان ار�سل 
امل�سورين لت�سوير تفا�سيل ماحمها اجلغرافية بني جبل و�سهل وواد وبني �سروق وغروب.. و�سيف 
و�ستاء.  ودخلت بالكتابة الى بيوت عّتيل لأرى عمق ال�سرار والتحدي،  واملح مامح احلزن يف وجوه 



امهات ال�سهداء وال�سرى،  الذين حاولت ان اقدم �سيئا عن حياتهم،  وظروف ا�ست�سهادهم واأ�سرهم.  كما 
توقفت عند تاريخ البلدة التي ظلت تتوق الى املعرفة وتثمر وعلى واقع العزل والفقر واملر�س والمية وهو 
ما توقف عنده �ساحب ولية بريوت قبل اكرث من مائة �سنة وي�سف  البلدة واهلها وتوق ابنائها للمعرفة 

والعلم وحياتهم و�سكنهم يف حوانيت طولكرم يف ظروف غري ان�سانية.

اماكن  الردن ومن  وخانيون�س ومن  اخلليل  فل�سطني.. من  القادمة من جنوب  عائاتها  كتبت عن 
اخرى جمعها تاريخ عّتيل والنتماء اليها، وعائات عّتيل ممتدة لي�س يف ق�ساء طولكرم واملحافظة بل يف 
مدن فل�سطني وقراها.  ويف عّتيل ت�سمع نف�س كلمات الغاين يف القرى املجاورة لها. وترى نف�س ماب�س 
الرجال والن�ساء ونف�س الدبكة واملواويل والعزف،  ونف�س الطعمة مع فوارق ب�سيطة بف�سل زيت الزيتون 
العّتيلي الذي يدخل يف كل الوجبات العّتيلية ويعتز به اهلها بل ويتعاجلون به تاريخيا اذ بقي زيت عّتيل يف 

ايدي المهات دواء لكثري من المرا�س.

لقد اغراين اهتمام اكرم عبداللطيف فاندفعت ابحث عن امل�سادر واملراجع وا�ستوقفت اهل عّتيل يف 
عمان وات�سلت مبن هم يف اخلارج ويف عّتيل نف�سها وحتى ممن هم وراء اخلط الخ�سر ممن يعرفون تاريخ 
عّتيل،  قبل ان يجردها الحتال ال�سرائيلي من ارا�سيها ويهدم الكثري من قراها والبلدات املجاورة لها. 

وقد عرفت الكثري و�سمعت الكثري،  وان�سجمت مع مناخاتها الجتماعية والروحية . .

كتبت عن �سعود التعليم وتطور الو�سع ال�سحي حتى اليوم وعن مراحل تاريخ م�سرتك منذ الرومان 
من  الماكن  من  كثري  ظلت  ومربني  وائمة  �سيوخ  من  عّتيل  فيها  حظيت  وما  كافة  ال�سامية  والعهود 

م�ساجد وماآذن وزوايا وا�سرحة �سواهد عليهم.



حملقة  ا�سماء  تركت  وقد  الخ��رى  طولكرم  بلدات  �ساأن  وثقافة  وفكر  وادب  �سعر  بلد  وعّتيل 
من �سعراء وكتاب رواية وفنانني و�سخ�سيات اخرى توقفت  عند بع�سها واعتذر عن عدم احاطتي 
باجلميع وعدم ذكر بع�سها الخر رغم اهميته. واذا كان هناك من تق�سري فهذا طبيعة ال�سياء 
مي�سك  او  احلقيقة  ي��درك  ان  دون  ينق�س  او  فيزيد  �ساحبها  فيها  ينظر  يظل  والكتب  والن�سان 

بنا�سية املعرفة.

ا�سيجة الحتال  البحر ت�ستن�سق هواءه رغم  التي تر�سخ جذورها وت�سكن قريبة من  وعّتيل 
وجدارها العن�سري تتمتع بفلكلور غني يف املاب�س والطعام والغاين والعرا�س والعادات والتقاليد 
من الطهور الى ال�سيوف الى العياد فهي بلد زجل وعتابا وميجانا ومواويل. . بلد �سبابة وارغول 

بلد دبكة و�سبايا يعرفن كيف مي�سكن برتاثها.

ح��اول��ت ج��ه��دي ان ار���س��م يف ه��ذا ال��ك��ت��اب ���س��ورة ع��ن عّتيل ي��راه��ا الخ����رون وق��د ي��رغ��ب��ون يف 
ا�ستكمالها.  ولكنني ادعي انني ما زلت بحاجة الى الكثري من املعرفة عن عّتيل التي مكنني اكرم 
عبداللطيف من تقدميها يف هذا الكتاب.اذ لول رعايته وا�سناده وحر�سه ما كان لهذا الكتاب ان 
يظهر ول مل�ساهمتي يف الكتابة عن هذه البلدة ال�سامدة ان تكون على الورق ولذا ا�ستحق اهل عّتيل 

ال�سكر وا�ستحق الراعي التقدير لأنه جعل من حمبته لبلده كتابا يحفظ �سيئا من �سريتها.

مل تكن عّتيل هذه البلدة الوادعة يف منطقة طولكرم واأحد اأكرب بلداتها بعيدة عما ين�سحب 
على البلدات والقرى الخرى العديدة من عادات وتقاليد ومن عاقات اجتماعية كانت �سائدة. .

فقد �ساد النظام القطاعي يف البلدة كما يف املجتمع الفل�سطيني كّله وذلك من خال العهد 
العثماين وبقيت اآثاره ممتدة والتي نلم�س بع�سها الى اليوم يف كثري من العادات والتقاليد ومفهوم 







الع�سرية واحلمولة والعائلة والنظرة الى العائات. . رغم الن�سهار 
الح��ت��ال  م��ق��ارع��ة  اأم���ام  الفل�سطيني  املجتمع  عا�سه  ال���ذي  ال�سديد 

والتناق�س معه.

العثمانية  الدولة  انتهى من عّتيل وغريها ما كانت متار�سه  فقد 
من العتماد على بع�س العائات يف احلكم والدارة وجمع ال�سرائب 
اب��ق��اء نفوذ  واح���داث ال��ف��ن ب��ني ال��ع��ائ��ات بع�سها البع�س م��ن اج��ل 
الجنبي وهو ما حاولت ا�سرائيل بداية احتالها ان توقظه من خال 

ترتيبات ادارية يف روابط القرى وغريها.

ابناء  ال�سائدان ونه�س  اليوم هما  والت�سامن  التكامل  ا�سبح  لقد 
البلدة يف الداخل واخلارج مب�سوؤولياتهم وهذا ما كان جليا يف املقابلة 
الذي  عّتيل  اب��ن  ج��راب  عبداللطيف  اك��رم  ال�سيد  مع  �سنن�سرها  التي 

حتدث عن هذا اجلانب بت�سويق �سحيح .

فل�سطني  وع��م��وم  طولكرم  وب��ل��دات  م��دن  و�سائر  عّتيل  اه���ايل  ان 
يعتزون بعائاتهم وامتدادها وا�سولها وا�سجارها وفروعها ويلتقطون 
ذلك ويوؤ�س�سون الدواوين واملنتديات واملجال�س واملقرات داخل الوطن 

وخارجه..



كنت في عتّيل

اأ�سع عنها  التي  البلدة  ا�ستكمال ت�سوري عن  ا�ستطيع  اأكن  مل 
عيني  اكحل  اأو  هوائها،  من  �سيئا  اتنف�س  واأن  اأراه���ا،  ان  دون  كتابا 
�سددت  ول��ذا  حولها،  من  الزيتون  وغابات  وجبلها  �سهلها  مب�ساهد 
رام اهلل  ال��ى زيارتها وك��ان يل فر�سة لذلك، فقد غ��ادرت  ال��رح��ال 
�سباحا يف �سيارة ار�سلها يل ال�سيد اكرم عبداللطيف، وفيها مدير 
عاقات بنك القد�س ال�سيد ) بكر احلّاق ( الذي اأثرى معلوماتي 
الرثي،  الطويل اجلميل  الطريق  امتداد  والقرى على  املواقع  عن 
حمافظة  ن��دخ��ل  ان  ق��ب��ل  ون�����س��ف  ل�ساعة  عليه  ال�����س��ري  ا�ستغرقنا 

طولكرم يف طريقنا الى عّتيل التي تتبعها . 

طوال الطريق احتفني بكر ب�سماع اغاين امليجنا والعتابا وزريف 
يف  حفات  احيوا  الذين  والقوالة  احلداية  من  ومبدعني  الطول، 

طولكرم وعّتيل، وذكروا �سخ�سيات منها يف العرا�س . 

التي  الفل�سطينية  القرى  الطريق هنالك ع�سرات  امتداد  على 
جهاتها،  خمتلف  من  وطوقها  ارا�سيها  وانتزع  ال�ستيطان  داهمها 
وكثري منها وقعت ا�سرية �سور الف�سل العن�سري الذي �سّيق اخلناق 



على اهلها، وهناك قرى ومواقع ق�سمها الف�سل العن�سري ورهن كثريا من بيوتها خلف بوابات يغلقها ع�سكر الحتال 
ليا ويفتحونها ب�سع �ساعات يف اليوم اأوحتى ال�سبوع ، كما احلال يف ارا�سي عّتيل وما جاورها من قرى دير الغ�سون 
و�سويكة وغريها التي يجري الو�سول الى ارا�سيها عرب بوابات يجري عليها التفتي�س ليتمكن القرويون من هذه 

القرى من الو�سول الى زيتونهم اوفاحة ارا�سيهم . 

و�سلت الى عّتيل من مدخلها اجلنوبي، وللبلدة اكرث من مدخل، ول يف�سلها عن طولكرم �سوى كيلومرتات قليلة 
حيث فيها خميمان لاجئني الفل�سطينيني. 

عّتيل التي يعّريها الناظر بب�سره تب�سط امامه �سهلها وت�سري الى جبلها من ال�سرق، كنت اأعرب الى بلدة نظيفة 
جتوب  التك�سي  �سيارات  وحيث  مدار�سهم،  من  اخلارجون  والطالبات  الطاب  ينت�سر  وحيث  املتاجر،  حيث  منظمة 
انطلق  ان  وا�سرتحت قليا قبل  املحافظة  ادارة  ا�ستقبلتني  غ��ادرت مبنى حمافظة طولكرم، وقد  ال�سوارع، كنت قد 
لأ�سل بلدية عّتيل واألتقي رئي�سها ال�سخ�سية الن�سيطة املهند�س ن�ساأت دقة الذي اجمعت عليه البلدة باأكرثية انتخبته 

ليوا�سل م�سوار خدمة البلدية ب�سكل �سهد به القا�سي والداين واقّر له حتى خ�سومه الذين تر�سحوا يف وجهه .

كان املبنى جميا منظما من الداخل ب�سكل لفت وكاأنك يف م�سرف اأو �سركة غنية، قال الرئي�س دقة اأن جهات 
عديدة من الحتاد الوروبي وغريه قدمت م�ساعدات لتح�سني املبنى وتاأمينه، وان ال�سلطة ممثلة بوزارة احلكم املحلي 

مل تبخل يف الدعم وكذلك اهل البلد الذين يلتفون حول خدمة بلدهم عّتيل . 

ولعل اكرث ما لفت انتباهي قبل ان يحدثني املهند�س ن�ساأت دقة هوالتفاف اهل البلدة يف مواقفهم وارائهم حول 
باأنها من اكرث  امتازت  التي  البلدة  بلدتهم، فقد �سجلت عّتيل رمبا اعلى ن�سبة تربع وتطوع من الأهلني يف خدمة 
ذلك  راأي��ت  وقد  فل�سطني،  بلدات  كافة  بني  من  وتخ�س�ساتهم  ابنائها  درا�سة  يف  وتفوقا  تعلما  الفل�سطينية  البلدات 
بنف�سي يف تنظيم حركة املرور من طاب متطوعني، ومن اجناز م�ساريع عديدة داخل البلدة، ومن تربع ابنائها لها 

من اخلارج حيث يبلغ عدد العّتيليني املقيمني يف اخلارج رمبا ثاثة ا�سعاف 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 اأي�������س���اً ���س��خ�����س��ي��ة اخ�����رى ه���ي م�����س��اع��د حم���اف���ظ ط��ول��ك��رم
اإلى ال�سهل ال�ساحلي الذي ا�ستطعنا روؤيته  اإلى موقع يف اأعلى اجلبل لننظر   ال�سيد ) خريي ج��راب(، حيث �سعدنا 
بالعني املجردة، وراأينا العمارات العالية من فوق الكرمل يف حيفا، فامل�سافة ما بني عّتيل والبحر ق�سرية، اإذ جتل�س 

عّتيل بني البحر وال�سهل كربزخ يعرب اخلط الخ�سر .

مل يبق من عّتيل ال خم�س م�ساحتها ويقال اقل، فقد �سادر قيام ا�سرائيل كل القرى املجاورة لعّتيل من جهة 
الغرب، و�سادر ارا�سي عّتيل نف�سها، ومل يرتك لها ال الهوام�س وحوا�سي قليلة خلف ال�سور، الذي يف�سل ارا�سيها 
عليه  اقيمت  امامنا  وهوماثل   ،1948 عام  منها  انتزع  ما  واي�سا  ال�سور،  خلف  انتزعت  وقد   ،1967 عام  بعاد  امل�سادرة 

م�ستوطنات وم�سانع وحواجز.

كانت بيوت البا�ستيك التي تغطي زراعة نوعية خ�س�ست للت�سدير تغطي امل�ساحة املتبقية لعّتيل، حيث يعي�س 
اخل��ارج وخا�سة يف منطقة  عّتيل مغرتبون يف  اه��ايل  اجل��وار، وكثري من  اوالعمل يف  الزراعة  العائات على  معظم 

اخلليج، وهم يرتبطون بذويهم يف عّتيل ب�سكل قوي ويحولون لهم فائ�س مرتباتهم.

البلدة القدمية، ق�سبة عّتيل وامل�سجد ودي��وان ال خليل وبيوت لهم، كما �سملت مقاهي  جولتي يف عّتيل �سملت 
واأزقة نظيفة �سيقة ومقرا لذوي احلاجات اخلا�سة، ومقامات وزاوية دينية �سوفية للقوا�سمي واتباعهم . 

ويف العودة مررت لزور مدر�سة ذكور عّتيل الثانوية التي بنيت يف الثاثينيات من القرن املا�سي، وما زالت �سفوفها 
التي يطل عليها  املدر�سة  الغربي من  املبنية على �سكل عقود ت�ستعمل حتى الن يف حني �سيعاد ترميم وبناء اجلزء 
م�ست�سفى عّتيل الذي تكامل بناوؤه، وغري بعيد مدر�سة بنات عّتيل الثانوية وهي مدر�سة قدمية وعريقة تقع على عني 

الطريق، وتطل نوافذها على ال�سارع وهي مبنية من حجارة قدمية حتمل ب�سمات التاريخ .



وبالقرب من البلدية وما�سق لها مقربة تبداأ ببناء مربع وقبة ُمذّهبة، هي مقر ال�سيخ زريق الذي ميثل معلما هاما، فعّتيل 
بلدة متدينة توارثت مواقع �سوفية وفدت اليها حيث احت�سنت اأئمة هذة الطرق ال�سوفية وقدمتهم لعموم فل�سطني .

ال�سلطة  ان بلديتها ومكاتب  اذ  الدوائر احلكومية،  الثانية بعد طولكرم يف �سم اكرث  املحيطة بها وهي  عّتيل مركز للقرى 
االخرى تخدم عّتيل والقرى االخرى يف  اكرث من ن�شاط . 

كان الوقوف يف اعلى اجلبل الذي ميتلك ار�سه ال�سيد اكرم جراب وقد بنى يف اعاه من�سه للم�ساهدة ومكان ا�سرتاحة ب�سيطاً، 
ميكن الناظر من م�ساهدة العديد من القرى خا�سة دير الغ�سون التي يف�سلها واد عن عّتيل، ودير الغ�سون هي بلدة رئي�س الوزراء 
الفل�سطيني ال�سبق �سام فيا�س، والبلدتان متناف�ستان يغار كل منهما من الخر، وان كانت عّتيل تتفوق يف تاحمها وت�سامنها 

وتعاون اهلها كما يعرتف بذلك الدكتور �سام فيا�س نف�سه . 

ت�ستهر عّتيل باف�سل انواع الفاكهة امل�سدرة واخل�سروات والزعرت وت�ستهر بالزيت العّتيلي والزيتون الذي مييزها عن غريها 
لنكهة زيته، وخا�سة من ال�سجار املعمرة التي يبلغ بع�سها اكرث من الف �سنة عمرا. 

ومتتاز عّتيل مبحافظتها على الرتاث يف الغاين واملاب�س واأكل امل�سخن، كما انها ت�ستقطب زواراً من خمتلف انحاء ال�سفة 
القطاع  اقامها م�ستثمرون من  ليزوروا حديقة احليوان فيها، وهي حديقة م�سهورة  التحديد  املدار�س على وجه  الغربية، ومن 

اخلا�س، وهي تعج بالزوار وخا�سة يف ف�سل ال�سيف، وقد زرتها وكانت مملوءة بالزوار الذين يجدون فيها كل ا�سكال املتعة . 

اقامته بح�سور عدد من  ا�سّر على  بغداء  البلدية  رئي�س  لها وقد كرمني  زيارتي  ان تطول  التي كنت امتنى  البلدة  غ��ادرت 
ا�سدقائه يف احد مطاعم طولكرم ال�سهرية لتناول ا�سماك نهرية لذيذة . 

ال�ساعات التي ام�سيتها يف عّتيل �ستبقى حّية يف ذاكرتي مبا حملته من انطباعات ومعلومات، وما ا�ستفدته من معرفة و�سرح 
وما ادركته من طبيعة موقعها الهام وقربها من ال�ساحل وجّدية اهلها وتثبتهم بار�سهم رغم ما انتزع منها. 



املوؤلف
�ضلطان احلطاب

�ضل�ضلة يف هوية املكان

كانت العودة من عّتيل الى طولكرم متر مبخيم جاء اهله من قرى ومدن ال�ساحل التي احتلت عام 1948  ليقيموا هناك، وهناك 
خميم اخر �سكانه عبارة عن عائات حمددة جاءت اثر النكبة عام 1948، لتظل هذه العائات يف خميمها مت�سلة ورمبا ل يزيد 
عدد )حمائلها( عن ثاثة اأو اأربعة كونت املخيم الذي تكاثر ابناوؤه وتفوقوا، وهما خميما )طولكرم ونور �سم�س(، حملت معي من 
عّتيل مئات ال�سور التي اجنزها امل�سور القدير ب�سام من خال ا�ستوديوميتلكه يف عّتيل، كما حملت الكثري من املعلومات والن�سرات 
والذكريات، وبقيت على ات�سال لتلقى الجابات عن العديد من ال�سئلة التي طرحتها على البلدية، وعلى العديد من ال�سخ�سيات 
العّتيلية يف عّتيل وحتى خارجها يف ديوان اهايل عّتيل يف عمان، والعديد من ابناء عّتيل يف اخلارج وقد �ساعدين اي�سا عن بناء ت�سور 
اأف�سل عن البلدة وتاريخها ون�ساطها ال�سدقاء العّتيليني الفريق املتقاعد قا�سد با�سا ابوالذنني ابن عّتيل، والدكتور ماهر �سليم 

ابوخليل وكاهما ن�سرت له �سرية يف هذا الكتاب، فقد ا�ستمعوا لقراءة م�سودة هذا الكتاب ومل يبخلوا علّي مبعلوماتهم . 

"اأبومهند" فله ال�سكرمن قبل ومن بعد لرعاية هذا الكتاب وت�سهيل مهمة زيارتي لعّتيل وم�ساهدة  اأما ال�سيد اكرم جراب 
البلدة على ار�س الواقع والح�سا�س بكرم اهلها وطيبتهم ولطفهم. 



المبحث األول

من تاريخ عتّيل
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عتنيل

من تاريخ عتّيل
ا�ستيطان هذه البلدة قدمي يف التاريخ،  حيث يوجد الى جوار عّتيل قرية خانتيان التي يعتقد انها 
من اقدم مواقع اال�ستيطان الب�سري يف املنطقة،  ا�سافة الى اطالل قرية �سوكور التي تناف�سها يف 
القدم،  وهي واقعة الى جوار بلدة �سويكه ،  وتعترب عّتيل وهي بلدة كنعانية الن�سوء اراميا اي�سا،  

وقد احتفظت با�سمها القدمي )عّتيل( دون تغيري. 

اأما القبائل العربية التي حلت يف املكان عّتيل وجوارها،  فهي قبائل عربية قبل اال�سالم من 
ق�ساعة التي منها املقداد بن اال�سود ال�سحابي اجلليل، وقد ا�سبحت عّتيل يف العهد العثماين 
واحدة من البلدات املكونة لق�ساء بني �سعب واآل �سعب،  هوؤالء �سكنوا جبل عامل يف لبنان يف 
عهد �سالح الدين االيوبي،  وامتد نفوذهم الى عّتيل،  وقد �سكنت عّتيل قبائل وعائالت عديدة 
وغريهما  خانيون�س  ومن  اخلليل  من  وخا�سة  فل�سطني،   من  خمتلفة  مناطق  من  بع�سها  جاء 

و�سناأتي على ذكر العائالت التي عا�ست يف عّتيل.  

قلعة خان يون�س
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النكبة واخرى جاءتها  اليها بعد  ويف عّتيل عائالت وفدت 
من قبل،  ومل تتوقف الهجرة منها الى اخلارج،  خا�سة وانها 
تاأثرت بحرب عام 1967 ،  ونتيجة لهذه احلرب وانعكا�ساتها 
زاد مت�سك اهايل عّتيل بها وارتباطهم بذويهم فيها،  والذين 
غادروها بعد احلرب مل ت�سمح �سلطات االحتالل للكثري منهم 

بالعودة او جمع �سمل. 

يف  خا�سة  املنتجة  البلدات  من  تاريخيا  عّتيل  كانت  لقد 
وكان  واخل�����س��روات،   والفواكه  الزراعية  املحا�سيل  جم��ال 
انتاجها يذهب الى طولكرم والى �سوق ال�سبت القدمي الذي 
او  لبيع  حميطة  عديدة  قرى  من  القرويون  فيه  يجتمع  كان 

�سراء احلبوب واحلاجيات على انواعها.  
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تاريخيا عتنيل ير�سد  ان  ال��دار���س  وي�ستطيع 
كما  عّتيل  بلدة  عليها  م��رت  التي  العهود 
العهد  يف  االخ���رى،  الفل�سطينية  البلدات 
اال�سالمية  والعهود  وال��روم��اين  الكنعاين 
العثماين  وكذلك  اململوكي  والعهد  املتعددة 
واي�سا  االردنية  االدارة  وفرتة  والربيطاين 
فرتة االحتالل اال�سرائيلي املبا�سر ثم ادارة 
هذه  كل  ويف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
عّتيل  ماثلة يف  اثارًا  املراحل واحلقب ظلت 
فيها  ك��ان  فقد  لها  امل��ج��اورة  اخل���رب  ويف 
مغاور  يف  نقو�س  لهم  وج��د  وق��د  الفراعنة 
جوارها وهي جزء من ارا�سي كنعان حيث 
كثري  كما  ودمروها  غزاة  الفراعنة  جاءها 

من البلدات االخرى يف ال�سهل املمتد. 

كما ا�ستوطنها الرومان وتركوا فيها اثارا 
متمثلة يف اآبار وف�سيف�ساء واأنفاق.
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عتنيل
تاريخ اقطاع منطقة عتّيل

حتتوي البلدة على قرب حافظ العلي وبناء فوقه قبة واأعمدة واأر�س 
مر�سوفة بالف�سيف�ساء وبئر وقبور و�سهاريج حمفورة يف ال�سخر. ويف 
اأنها كانت  اجلهة ال�سمالية موقع يعرف با�سم )خربة املطالب( يقال 
وبنايات  قدمية  بيوت  عدة  فيها  يوجد  كما  اندثرت.  ثم  عامرة  قرية 
واملقامات  ال��زواي��ا  م��ن  العديد  وه��ن��اك  ال��روم��ان  الأي���ام  تعود  اأث��ري��ة 
القدمية، اأ�سهرها مقام قا�سي ق�ساة �سفد، ال�سيد القا�سي اأحمد بن 
اأبي ُزريق العّتيلي الرفاعي احل�سيني وهو من اآل بيت امل�سطفى �سلى 
اهلل عليه و�سلم، املتوفى يف 844 ه� ودفني عّتيل )�سذرات الذهب للعماد 
الن�سر.  وتاريخ  ال�سفحة  برقم  للتوثيق  بحاجة  احلنبلي()امل�سدر 
ي�ستح�سن تزويد رقم االأر�سيف اخلا�س مب�سجرة ن�سب ال�سيد العّتيلي 
املحفوظة يف اأر�سيف االأنف�س العثماين يف اإ�سطنبول(.. ويوجد يف عّتيل 
اأي�سا البيوت القدمية والتي ُت�سمى )العقد( اأو )العقود( وقد ُبنيت قبل 
200 عام تقريبًا من الطني والق�س على �سكل اأقوا�س معقودة، وما زالت 
حيث  ال�سعدي  اآل  اإلى  ملكيته  تعود  اأحدها  االآن،  اإلى  لل�سكن  �ساحلة 

اأ�سبح وقفًا للعائلة واآخر الآل العّتيلي...

ال�سلطان  اقطعها  التي  طولكرم  منطقة  من  ج��زءًا  عّتيل  وكانت 
اململوكي الظاهر بيرب�س لقائديه االمري بندر الدين بيليك اخلازندار 
لالر�س  امتدادا  كانت  حيث  ال�ساحلي  ال�سم�سي  الدين  بدر  واالم��ري 

التي اقطعت ق�سبتها 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�سر عندما احدث العثمانيون ق�ساء جديدًا يف �سمال فل�سطني عرف با�سم 
ق�ساء بني �سعب وهم بني �سعب الذين نزلوا هذه الديار يف الع�سور املا�سية وهم مطن من كندة 

ابن اخي حزام وفحم وعامله من كهالن من القحطانية.

وجعلوا طولكرم عا�سمة له.  وقد رابط يف منطقة عّتيل اجلي�س الثامن العثماين خالل احلرب 
العاملية االولى. 

اما يف العهد الربيطاين فقد دخلت عّتيل حتت ال�سيطرة الربيطانية يف ايلول عام 1918 حني 
ان�سحب اجلي�س الثامن  العثماين وفر�ست �سيا�سة االنتداب التي اف�ست الى قيام دولة ا�سرائيل 

يف عام 1948/5/15.



28

عتنيل

اجلزيرة  الى  يعودون  ن�سمة   ) ع��ام1961 )4087  عّتيل  �سكان  بلغ عدد  االح�سائيات  وح�سب 
ال�سريدة ويف �سفد عائلة قدورة ومن  العربية ومنهم دار خليل واقاربهم يف �سرق االردن قبيلة 
حمايلها اآل حجة من دورا اخلليل واآل دقة من بي�سان،  ويف عام 2007 حوايل 9038 ن�سمة عدا 
تعدادهم فيقدر  حاليًا  اأما  لالإح�ساء،  الفل�سطيني  املركزي  اجلهاز  ح�سب  وذلك  املغرتبني   عن 

ب�)12000( ن�سمة،  واليوم يقدر �سكان عّتيل ب� )16 ( األف ن�سمة.  كثري من اأهايل عّتيل املغرتبني 
والدول  واأمريكا  اخلليج  دول  وكذلك  منهم،  العظمى  االأغلبية  تعي�س  حيث  االأردن  يف  موزعون 
واملوؤ�س�سات،   ال�سكان  عدد  حيث  من  طولكرم  مدينة  بعد  الثانية  البلدة  عّتيل  تعترب  االأوروبية. 
ينق�سم ال�سكان اإلى فئات منهم من يعمل يف الدوائر احلكومية ومنهم من يعمل بالزراعة واآخرون 
اأ�سحاب حمالت جتارية. تعتمد ن�سبة عالية من االأهايل على  يعملون يف فل�سطني 48 وبع�سهم 

الزراعة املحمية بيوت البال�ستيك وتعترب م�سدرًا الإنتاج احلم�سيات واخل�سروات يف املنطقة. 
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ووا�سفا  طولكرم  عند  متوقفا  عّتيل  فيها  تقع  التي  بريوت" املنطقة  "والية  كتاب  و�سف  وقد 
الطريق املو�سل الى حمطة ال�سكة احلديدة القائم على بعد ع�سر دقائق يف اجلهة الغربية منها. 

وان اخلط احلديدي كما يف الو�سف من اهم العوامل التي يحفظ احلركة الدائمة.

ويتطرق كتاب " والية بريوت " الى ق�ساء بني �سعب وحدوده والذي تعترب بلدة عّتيل جزءًا منه.

وبني �ساحب الكتاب ان الق�ساء ومنه عّتيل قد احرز مركزا ممتازا يف م�ساألة املعارف بني �سائر 
االق�سية فاأهاليه ميالون جدا للمعارف وهذا ما اأكده ال�سيد اكرم عبداللطيف يف حديثي معه عن 

عّتيل.

فاأكرث ابناء القرى فيه متفوقون حتى على ابناء الق�سبة يف طولكرم اذ يبلغ عددهم ) 250( 
طالبا يداومون يف مكتب النمونة. . للذكور وكان �ساحب كتاب " والية بريوت " قد انتقد منامات 
طالب القرى ومنها عّتيل يف حوانيت طولكرم وا�سفا ما يدفعونه من اجور اذ يبيت يف احلانوت 
الواحد خم�سة الى �سبعة من  التالميذ لت�سل كلفة منامة التلميذ الى )20 ( قر�سا يف ال�سهر وهم 
الر�سيدية وهي فوق  املدار�س  اي يف  الر�سيد  باكمال حت�سيلهم  ب�سبب رغبتهم  امل�ساق  يتحملون 

االبتدائية املتدينة.

وكان هذا احلال الفتا ل�ساحب الكتاب الرحالة الذي لفت انتباه رئي�س البلدية اآنذاك والذي 
البلدية  رئي�س  �سمع  وقد  املعارف.   النت�سار  وا�ستجابتهم  الق�ساء  ابناء  ظروف  عن  معه  حتدث 
االنتقاد على مبيت الطالب من عّتيل وغريها من القرى املجاورة يف احلوانيت التي ي�سفها باأنها 
"والية  كانت قذرة ولي�س فيها �صيء من �صروط ال�صحة وقد اجاب رئي�س البلدية �صاحب كتاب 
ي�ستوعب  حمال  املحلية  املعارف  اموال  من  ان�ساأنا  كنا  ولقد  ذلك  مب�سرة  عارفون  بريوت" اأننا 
جزئية،   اج��رة  مقابل  املحل  هذا  يف  القرويني  الطلبة  ا�سكان  على  عازمني  وكنا  �سريرا   )30(
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ولكن ملا �سمت الواردات املحلية الى املحا�سبة اخل�سو�سية مل تبق لنا عتنيل
�سالحية للعمل وقف هذا العمل املجيد دون ان يتم كما وقف غريه من 
امل�ساعي واالعمال وهذا هو امامكم البناء الذي كان ي�ساد ليكون منزال 
لهم وهوؤالء الطلبة ال يزالون يبيتون يف احلوانيت امل�سرة بال�سحة فاإذا 

ا�سعفتمونا على امتام هذا التثبيت املقدم ت�سنعون جيدا".

وم�سى �ساحب كتاب والية بريوت يتحدث عن طالب قرى طولكرم 
ومنهم طالب من عّتيل بالقول" وينح�سر بيل للمعارف مبركز الق�ساء 
ومع هذا فاإن القرويني يدخلون ب�سوق يف املكاتب االبتدائية املفتتحة يف 
الب�ساطة  انحاء الق�ساء ويبلغ عددها )25( وهي ال تزال يف غاية من 
قدر  على  ظ��اه��ران  للمعارف  وامل��ي��ل  الرغبة  ان  واحلا�سل  واالب��ت��داء 
اال�ستطاعة يف كل قرية من الق�ساء فيجب تنمية هذا امليل وا�سعاف هذه 
الرغبة بل من ال�سرورة اتباع �سيا�سة علمية �ساملة يف املكاتب االبتدائية 
القائمة يف هذا املحيط الذي يظهر ا�ستعدادا كبريا للتعليم والتح�سيل ويحتاج 

اهايل مركز الق�ساء الغيورون وامليالون للمعارف الى مكتب".

وكان  ج��دي  وعمل  ن�صاط  ذات  قديرة  لأي��د  ي�صلم  ليلى"  "منونة 
�ساحب كتاب والية بريوت.
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عتنيل

ومع قيام ا�سرائيل عام 1948 فقد بقيت عّتيل كجزء من ما تبقى من منطقة طولكرم خارج 
حدود ال�سيطرة اال�سرائيلية لت�سبح جزءًا من االدارة االردنية التي اعلنت بعد عقد موؤمتر اريحا 
وبقيت كذلك الى ان وقع احتالل كامل ال�سفة الغربية عام 1967 وقد عانت عّتيل االحتالل وتعدي 
امل�ستوطنني و�سيا�سات القمع والعزل واحلواجز اال�سرائيلية وقد فقدت الكثري من ابنائها ممن 

قاوموا االحتالل او ت�سدوا ملخططاته فكانوا من ال�سهداء. 
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روزنة البئر 
الفلسطينية

ومن عّتيل اي�سا كثري من اال�سرى الذين �سجنهم االحتالل وبع�سهم ما زال يقبع يف �سجونه 
كما ان بع�س ابنائها جرح او ابعد عن بلدته. و�سملها اي�سا هدم البيوت واقتحامات امل�ستوطنني 

وامل�ستعمرين، ونتاجًا لذلك كان املزيد من هجرة ابناء عّتيل. 

ومع توقيع اتفاقيات او�سلو عام 1993 كانت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قد فر�ست ادارتها 
على البلدة وال�سكان حيث طبق االتفاق يف 1994/5/15  ويف عام 1995 كانت عّتيل ترفع العلم 
وال�سحة  كالتعليم  االخرى  االداري��ة  اأو  االأمنية  �سواء  الوطنية  ال�سلطة  مقرات  على  الفل�سطيني 
والبلدية وبداأت البلدة تتطور يف مناٍح عديدة وين�سط �سبابها يف جماالت عديدة ويحرزون التفوق 

يف التعليم املدر�سي وحتى اجلامعي يف جامعات الوطن الفل�سطيني ويف اخلارج.

وعّتيل كانت جزءًا من جمموعة قرى ال�سعراوية ال�سرقية لوقوعها بني الغابات"ال�سعرا". 
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أراضي عتّيل عتنيل

يزرع يف اأرا�سي عّتيل احلبوب والبقول واأ�سجار الزيتون 
املغرو�س  زيتونها  جمموع  وبلغ  وال��رم��ان  وال��ت��وت  وال��ل��وز 
ن�سط �سكانها  العام 1948  النكبة يف  4،800 دومن. وبعد 
فغر�سوا احلم�سيات وزرعوا اخل�سار واخليار والبطيخ يف 

الدومنات القليلة من االأر�س التي بقيت يف حوزتهم. 

اآبار  وبع�س  االرتوازية  االآب��ار  من  باملياه  البلدة  وتزود 
و�سبكة  مياه  خزان  البلدة  يف  ويوجد  املنازل.  يف  اجلمع 
باملياه، ويف عام2015افتتح خزان جديد  تزود املواطنني 

للمياه �سعته1000كوب يف منطقة الع�سا�سري. 

 تعتمد البلدة يف االنارة على �سبكة مت�سلة مع الكهرباء 
�سبكة  البلدة  يف  حاليًا  توجد  ال  االإ�سرائيلية.  القطرية 
�سرف �سحي، با�ستثناء بع�س اأجزاء من احلارة الغربية 
تنقية  حمطة  اإلى  العادمة  املياه  تنقل  حيث  ال�سهل  قرب 
حفر  على  الكلي  االع��ت��م��اد  بينما  ال�سهل،   يف  �سغرية 
امت�سا�سية،وهناك توجه من البلدية لعمل �سبكة جماري 
ولكن ال يوجد متويل كاٍف لهذا امل�سروع حاليًا/عام 2004.
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عتنيل

عائالت عتّيل 
حتتوي البلدة على عدد كبري من العائالت القدمية وهي: 

عائالت عّتيل ) ق�ساء طولكرم ( 

)اأبوالهيجا()حيفا()الداوود()خلف()ابوخزنة()ابومو�سى()العمو�س()جراب()نا�سر(
بوعيدة()الغاوي( لفقرة()�سكري()البدوي()ابراهيم()�سّباح()اأ )يا�سني()عواد()اأ
)ال�سعيدي()ال�سّيد()ال�سلبي()اآ�سية()اأبوحجة()الّدقة()املاّلك()خربط()�سعدالدين(
)مكحول()وفل()اأبو�سقري()طحالوي()اأبوح�سان()اأبوذنني()املر()اأبواأ�سعد()احلموه(
بوما�سي()العلي()ال�سري�س( بوجزر()اأ بو�سم�س()اأ )العجمي()العّتيلي()احلدرب()اأ
بوعابد()قطي�س()احلميدي()ابوليمون()عودةاهلل()ابوح�سنة()ال�سيخ()مكحول( )اأ
بوزيد()بدوان()العا�سي( )اأبوغزة()الدلواين()عبداحلليم()ابوح�سني()البدوان()اأ
�سقر()بلبي�سي()رزية()جراب()ادري�س()ال�سعدي()ناطورية()قدورة()�سالح( )االأ
)يو�سف()منيزل()ال�سمايل()اأبوفزع()م�سطفى()ظاهر()القريني()اأبوخليل()بندر(
)ال�سلّيح()كحلة()اأبوعاي�سة()مهنا()الطويل()الدب�س()اأبوزايدة()اأبوعجينة()اخلطيب(

)اأبو�سعرية(.
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اما احلارات يف عّتيل فهي:  عتنيل

)1(  احلارة الغربية   )2( احلارة اجلنوبية    )3( احلارة ال�سمالية 

وحارة  العّتيلي  حارة  هناك  الغربية  احلارة  ففي  التق�سيمات  هذه  على  البلدة  حارات  وتعرف 
التي تعرف  ال�سكري وهذه من احلارات القدمية ومن احلارات احلارة اجلنوبية  الي�سنة وحارة 
وحارة  املنزول  با�سم  ومعروفة  حجة  وح��ارة  امل��الك  ح��ارة  على  وحتتوي  القبلية  احل��ارة  با�سم 
داخل احلارة  وا�سعة  امتدادات  ولها  نا�سر  دار  مثل حارة  ال�سمالية  واحلارة  ربيع  واأبو  ال�سعدية 

الغربية وحارة اأبو خليل وحارة امل�ساروة.

وي�ستخدم هذا االأ�سلوب يف التق�سيم بانتخابات البلدة، بحيث ان كل ثلث يخرج �سخ�سًا واحدًا 
وكل حارة 3 ا�سخا�س يكونون مدعومني من عائلتهم بعد التوافق عليهم. 

وتوجد مناطق اقامة حديثة داخل البلدة ومنها منطقة جبل اال�سد والع�سا�سري والوادات وجبل 
امل�سرية وفيها عائالت جديدة دخلت اإلى البلدة لعدة اأ�سباب ومنها الهجرة والتنقل للعائالت. 
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الصحة في عتّيلعتنيل
عرفت عّتيل �ساأن القرى املجاورة لها خالل العهد العثماين امرا�سا عديدة 
انت�سرت فيها،  ومنها ما كان ي�سمى بالهواء اال�سفر والتيفو�س وذلك ب�سبب 
)احلمم  ت�سمى  وكانت  جوارها  امل�ستنقعات  انت�سرت  فقد  ال�سّبار،   نبات 
وقاقون،   وجت  وزيتا  وباقة  عّتيل  يف  احلمى  هذه  انت�سرت  وقد  املرزغية(، 
وبلغت اال�سابات يف هذه القرى باالالف،  وكان النت�سار املواد الع�سوية ال�سبب 

يف انت�سار هذه احلمى.  

ولقلة املياة يف بع�س ال�سنوات كانت النا�س تعاين امرا�سا عدة وقد و�سف 
�ساحب كتاب والية بريوت ان بع�س �سكان القرى مل يكونوا يغ�سلون وجوههم 

وعيونهم وايديهم،  ومل تكن هناك حمامات. 

ومما  �ساعات،   خلم�س  نابل�س  الى  ي�سافر  كان  احلمام  يريد  من  وك��ان 
كان يزيد االمر �سوءًا نتاج غياب النظافة هي حرارة االقليم وما جتيء به 
ال�سحراء من حبات الرمل والرتاب. . وكان ذلك يت�سبب مبا �سمي باملر�س 
ال�سديدي والذي كان يوؤدي الى العمى وكان كافيا ان يرى املراقب العديد من 

املارة وخا�سة القادمني من القرى لريى العديد من امل�سابني.

لقد كانت امرا�س االطفال منت�سرة وكانت هناك ارتفاعات يف زيادة الزواج 
واملواليد وكان االطفال يولدون بامرا�س ابرزها فقر الدم الذي كان ي�سيب 

الن�ساء بكرثة الى جانب امرا�س �سل الرئة وامرا�س القلب واالفرجني.



43

روزنة البئر 
الفلسطينية



44

عتنيل



45

روزنة البئر 
الفلسطينية



46

عتنيل

وقد كانت االو�ساع ال�سحية يف بلدة عّتيل ايام االنتداب الربيطاين ومن قبله العهد العثماين 
مرتدية ومل يتم االهتمام اإال بداية القرن الع�سرين وعلى �سكل �سيق، وكانت قلة الوعي ال�سحي 
هي ال�سائدة، فقد انت�سرت االوبئة يف املنطقة واأدت الى وفاة الكثريين وعلى �سبيل املثال انت�سر 
وباء الكولريا يف فل�سطني عام 1865 وذهب �سحيته الكثريون وقد و�سلت الوفيات حوايل )2000(
يف يافا وحدها وهو رقم كبري قيا�سا لعدد ال�سكان انذاك وهو 1760 يف نابل�س وكانت طرق العالج 
تعتمد على الطب ال�سعبي وهناك ق�س�س من عّتيل �سمعناها من اكرث من �سيدة كبرية يف ال�سن 

نقال عن امهات وجدات. 

كان اهايل عّتيل �ساأنهم �ساأن �سائر القرى والبلدات املجاورة ي�سلكون طرقا عديدة يف عالج 
االأمرا�س التي ت�سيبهم، واعتمدوا على الطب ال�سعبي يف العالج، فكان ال�سخ�س امل�ساب بالتهاب 
اللوزتني يذهب اإلى امراأة تق�وم مب�سح رقبته بقليل من زيت الزيتون الدافئ وتدلك رقبته بخفة 
مركزة على مو�سع االأل�م، ف�ي حماولة لرفع اللوزتني اإلى اأعلى، ويطلق على هذه العملية التمريج 

اأو التملي�س، كما كانت ت�دخل بع�س اأ�سابعها يف فم املري�س وتفقيهما. 
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 ويف حالة اأمل االأذنني يو�سع الزيت الف�اتر ف�ي اأذن املري�س،  واإذا تعر�س ال�سخ�س لك�سر اأو عتنيل
ر�سو�س يف يديه اأو رجليه يذهب اإلى املجرب، الذي  يقوم بتجبري اليد من الك�سر عن طريق اجلرب 
القما�س، وربطها على  الب�ي�س م�ع ال�س�ابون وو�سعه على �سا�سة من  العربي، حيث يقوم بخلط 
يد امل�ساب بعد و�سع الكرتون اأو اخل�سب عل�ى الع�سو امل�ساب ويف حالة وجع البطن يتم تدليك 
البطن بالزيت عند ال�سرة وتالوة بع�س اآيات القراآن الكرمي. واإذا اأ�سيب االإن�سان بل�سعة عقرب 
اأو لدغة اأفعى اأخذوه اإلى �سخ�س يقوم عل�ى الف�ور بجرح امل�ساب ب�سكني حادة مكان الل�سعة اأو 
اللدغة، ثم ي�سع فمه على اجلرح ومي�س ال�دم ويقذف�ه. واإذا �سعر االإن�سان باأمل يف راأ�سه اأو�سوه 
املثل  يرددون  وكانوا  الطعام.  بالكف عن  اأمل يف بطنه ومعدته ن�سحوه  ا�ستكى من  واإذا  باالأكل، 

العامي )اإذا وجعك را�سك اأكرمه واإذا وجعك بطنك احرمه(.  

وكانت االأع�ساب الطبية ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف املنطقة، مثل: املريمية والب�ابوجن والكمون 
والبقدون�س يف حالة املغ�س والر�سوحات، كما ا�ستخدم �سراب امللوخية اجلافة يف حالة االم�ساك 
ال�سديد،  كما كان ا�ستعمال كا�س�ات اله�واء ،  وا�ستخدم اللنب والبطاطا يف حالة االإ�سهال، �سائعا 
الكاأ�س  داخ�ل  ف�ي  م�ستعلة  �سغرية  ورقة  بو�سع  وذلك  واملفا�سل،  الظهر  اآالم  لعالج  املنطقة  يف 

ويو�سع الكاأ�س على اجلزء امل�ساب وتلت�سق به، وبعد اأن تزال مي�سح مكانه�ا بالزي�ت الدافئ.

وح�سب رواية اخرى للحاجة ام �سالح قالت:  

وا�ستخدم الكي لعالج اآالم املفا�سل ووجع الرجلني، وذلك بحرق فتيل�ة خا�س�ة مك�ان االأمل،  كما 
ا�ستخدموا )طا�سة الرجفة( يف عالج اخلوف عند االأطفال، وهي عبارة ع�ن ك�اأ�س مقعرة مكتوب 

عليها اآيات قراآنية ي�سرب منها من اأ�سيب ب�سدمة اأو خوف مفاجئ. 
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وفتكت االأمرا�س بكثري من النا�س نتيجة عدم ت�سخي�س�ها وع�دم معاجلته�ا بطريق�ة �سحيحة، 
العتمادهم على الطب ال�سعبي، وعدم توفر االأطباء املخت�سني القادرين على ت�سخي�س االأمرا�س 

وعالجها بالطرق احلديثة. 

ومن االأوبئة التي اجتاحت عّتيل واملنطقة حمى التيفو�س عام 1291 ه��/ 1874م،   ووباء الطاعون 
عام 1294ه�/1877م،  واحل�سبة عام 1301ه�/1883م،  والك�ولريا الت�ي اجتاحت منطقة ال�ساحل 
والداخل عام 1320ه�/1902م،  ووباء الكولريا الذي اجت�اح جمي�ع انحاء فل�سطني خالل احلرب 

العاملية االولى. 
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عتنيل

الو�ضاع ال�ضحية املعا�ضرة 

يوجد يف عّتيل م�ست�سفى للهالل االأحمر ومت ال�سروع ببنائه يف بداية عام 2005 من م�ساهمات 
اهل البلدة واملنطقة باال�سافة الى م�ساهمات بع�س املوؤ�س�سات غري احلكومية و�سناديق الدعم، 
وقد مت نوقيع اتفاقية تعاون مع م�ست�سفى جامعة النجاح الوطنية التعليمي يف �سهر نوفمرب/ت�سرين 
الثاين من عام 2015. وال توجد يف البلدة اأي �سناعات اال اخلفيفة. توجد عيادة �سحية ومركز 
اإلى العيادات اخلا�سة باالطباء كل يف جماله مثل الن�سائية والباطنية والعامة  اأمومة باالإ�سافة 

واالأطفال.

م�ضاكل بيئية يف عّتيل  

الظروف  من  طولكرم(،  )�سمال  عّتيل  بلدة  امل�سرية" جنوب  �سحادة-  "جبل  �سكان  ا�ستكى 
ال�سحية والبيئية "ال�سعبة" التي يعي�سونها منذ اأعوام، جراء الدخان والغازات والروائح الكريهة، 

ني القريب منهم. املنبعثة من م�سنع "دليال" للمخلالت، الواقع اأ�سفل وادي م�سّ
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ويقع امل�سنع على 16 دومًنا من اأرا�سي دير الغ�سون ويقابل جبل �سحادة – امل�سرية بعّتيل، 
وي�ستفيد منه اآالف املزارعني الذين يزودونه مبنتجاتهم الزراعية، لكن اأهايل عّتيل يقولون اإن 
اإدارة امل�سنع "تتخل�س من املخلفات يف الوادي، بدال من جتميعها والتخل�س منها يف مناطق 
بعيدة عن ال�سكان، ما ي�سكل �سررا بيئًيا و�سحًيا خطرًيا على �سكان املنطقة، اإ�سافة اإلى اأنها 

مرتٌع للح�سرات والقوار�س".
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�سالم  االأ�سبق  الوزراء  لرئي�س  امل�سوؤولة، وحتديًدا  للجهات  عدة  بطلبات  عّتيل  بلدية  وتوجهت 
فيا�س، ووزير االقت�ساد الوطني ال�سابق جواد ناجي، من اأجل الك�سف عن مكان خملفات امل�سنع، 
لكن "دون حل جذري، وتعامل جّدي، ينهي معاناة مئات العائالت املت�سررة" ح�سب و�سف م�سدر 

يف البلدية.

اإنه تابع الق�سية منذ بدايتها، وتوجه  وقال مفت�س �سحة البيئة يف بلدية عّتيل فار�س نا�سر،  
بطلب لوزارة البيئة واحلكم املحلي واملحافظة، ب�سرورة اإر�سال جلنة خمت�سة تقف على االأ�سرار 

البيئية وال�سحية اخلطرية التي يت�سبب بها امل�سنع.

واأكّد اأن حمافظ طولكرم ال�سابق طالل دويكات، اأبلغه اأن جلنًة �ستح�سر اإلى املكان وت�سطحبه 
توا�سل مع املحافظ بهذا  اللجنة ح�سرت دون مرافقته، حيث  اأن  املكان، وفوجئ  لالطالع على 

ال�ساأن، الذي اأبلغه اأنها اطّلعت على املكان.
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بدوره، قال مدير عام مديرية �سحة طولكرم �سعيد حنون:   مت اإخطار اإدارة امل�سنع ب�سرورة 
معاجلة امل�سدر وال�سرر، ويف حال مل يتم االلتزام �ستتم اإحالته للجهات القانونية، وبالفعل متت 

اإحالته للق�ساء �سابًقا.

وقال اإن "معاجلة اخللل فقط بوجود جماٍر  للتخل�س من خملفات امل�سنع، ال اأن يتم التخل�س 
منها يف الوادي".

و هناك �سكوى من بلدية عّتيل �سد امل�سنع، تتحدث عن خمالفة و�سرر �سحي وبيئي يف املنطقة، 
الفتا اإلى اأن جلنة خمت�سة توجهت للمكان يف 2013/1/14 وخرجت بتو�سيات ومعطيات عديدة: 
ان بلدية عّتيل، تدر�س التحرك ب�سكل جدي، من خالل �سّكان البلدة، حيث �ستعمل على تنظيم 
اعت�سامات وحتركات من �ساأنها االلتفات لهذا امل�سنع واأ�سراره ال�سحية والبيئية على املنطقة.
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التعليم في عتّيل 

البدايات التاريخية 

نبذة تاريخية عن التعليم يف عّتيل

تاأ�س�ست اأول غرفة يف مدر�سة قرية عّتيل �سنة 1934م، ثم تتابع بناء غرفها حتى بلغ عددها 
خم�س غرف، م�ساحة كل منها 7*7 من االأمتار املربعة، وكان هناك غرفتان اإ�سافيتان خارجيتان 
عن بناء املدر�سة، ت�ستاأجران كل �سنة للتدري�س فيهما، وتبعدان عن بناء املدر�سة )70 ( مرتا، 
م�ساحة كل منها 5*6 من االأمتار املربعة. وتبلغ م�ساحة ملعب املدر�سة، مبا يف ذلك حديقتها التي 
اأربعة دومنات، وكان ال يزال العمل يف ت�سوية هذه احلديقة مع امللعب  اإلى امللعب،  حولت حديثا 

جاريا )حوايل 1950(.

كانت املدر�سة تتاألف من ثالث غرف حتى عام 1939م، وقد اأتى االأ�ستاذ ح�سن عبد الرحمن 
حممد �سالمة، املعروف بح�سن اأفندي يف ذلك العام معلما م�سئوال، وهو من قرية بيت ليد، وكان 
يعمل معه معلًما واحًدا اإ�سافًيا، وكان عدد طالب اليلدة يف ذلك الوقت نحو ت�سعني طالبا. ويف 
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العام 1941-1942 جاء االأ�ستاذ القدير م�سطفى بك الدباغ، مفت�سا للمعارف يف الديار النابل�سية، عتنيل
فاأخذت املدار�س يف منطقة ال�سعراوية  تزدهر، والعلم فيها ينت�سر، وطالبها يف ازدياد م�ستمر، 
و�صعه  ما  بلدة  املدار�س يف كل  واإن�صاء  تو�صيع  ون�صاط يف  الدباغ من جهد  الأ�صتاذ  بذله  ملا  ذلك 
ذلك، فازداد تبًعا عدد املتعلمني واملعلمني، فكان ن�سيب هذه املدر�سة كغريها من املدار�س، اأن 
نالت حًظا وافًرا من هذه االإ�سالحات ال�ساملة، فلقد زيد يف بنائها غرفتان جديدتان، وا�ستوؤجر 
اأخريان، فبلغت غرفها بذلك �سبع غرف، ومعلموها �سبعة معلمني، وطالبها مئتني  لها غرفتان 

وثمانني طالًبا، فاأ�سبحت بذلك مدر�سة ابتدائية كاملة، وكان ذلك يف حدود العام 1946م.

اأ�سحت مدر�سة عّتيل منذئٍذ تتقدم يف عدد طالبها حتى عام 1948 حني حلت النكبة الكربى 
بفل�سطني العزيزة، فاأغلقت املدر�سة اأبوابها، ثم ما لبثت اأن عادت ال�ستئناف الدرا�سة فيها يف اأول 
كانون الثاين 1949 يف عهد احلكومة االأردنية الها�سمية، فبداأت عملها يف ظروف قا�سية جًدا، ترجع 
اإلى حالة االأهايل املعنوية واالقت�سادية، ولكن ذلك مل يعق تقدمها ومنوها، فقد بلغ عدد طالبها 
يف هذا العهد )320( طالبا، واأ�سيف اإلى معلميها معلم جديد، فاأ�سبح عددهم ثمانية، ثم توالت 
التطورات فاأ�سبح يف عّتيل العديد من املدار�س التي ت�سمل كافة مراحل التعليم للذكور واالإناث، 
طولكرم،  مدينة  يف  الثانوية  الفا�سلية  املدر�سة  جدارة  عن  تناف�س  الثانوية  مدر�ستها  واأ�سبحت 
اإذ حتقق نتائج باهرة يف ن�سبة املتفوقني يف امتحان ال�سهادة الثانوية العامة )التوجيهي(، فمن 
امتحان  للناجحني يف  ن�سبة  وباأعلى  للمتفوقني  ن�سبة  باأعلى  اأن حمافظة طولكرم حتظى  املعلوم 
التوجيهي على م�ستوى الوطن وت�ستحوذ منطقة ال�سعراوية على ن�سيب االأ�سد وحتديًدا ثانويات 

عّتيل ودير الغ�سون، حيث ت�ستهر هاتان البلدتان بحب العلم والتعلم. 

لقد كان التعليم ابرز ال�سمات التي ميكن و�سف بلدة عّتيل باالهتمام به، فقد كانت بيوت البلدة 
تزين جدرانها الداخلية ب�سور �سهادات ابنائها من خمتلف املراحل،اإذ ان التعليم وحده هو و�سيلة 
ال�سعود يف املجتمع وو�سيلة حتقيق الذات والبحث عن اخلال�س بعد ان �سادرت ا�سرائيل ارا�سي 
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البلدة بعد النكبة عام 1948. وبعد ان احتلت كان يف فل�سطني بعد عام 1967 فتوزع ابناء البلدة عتنيل
يف دول عربية واجنبية عديدة كان ن�سيب االردن ودول اخلليج هو االوفر.

وملّا كان التعليم هو االميز يف �سلوك اأهل عّتيل وقناعاتهم فاإنه ال باأ�س من احلديث عن خلفية 
تاريخية لذلك.

الديني  التعليم  وكان  ال�سائدة  هي  االمية  كانت  الزمان  من  قرن  حوايل  وقبل  االأ�سا�س  ففي 
والذي  العثماين عام 1869  املعارف  قانون  �سكل �سيق. ومع �سدور  املتوفر وحتى على  فقط هو 
اأ�ساب من كل ذلك قائم مقام ق�ساء  املكاتب االبتدائية يف كل قرية وحي.. وقد  ن�سر  الى  دعا 
بني �سعب ن�سيبا حيث يوكل اأحد اال�سخا�س رئا�سة جلنة املعارف يف الق�ساء وقد ظهر ذلك يف 
�سجالت حمكمة طولكرم ال�سرعية.  اذ وجهت الدعوة يف حينه الى ح�سن حمرم بيك بن ا�سماعيل 
قائممقام ق�ساء بني �سعب )والتي فيها بلدة عّتيل( مع جماعة ذكرت ا�سماوؤهم يف ذيل التكليف..

وكان ال�سائد يف التعليم اآنذاك نظام الكّتاب. . وجمعها الكتاتيب وهي املدر�سة التي كان يتعلم 
يتكون  وهو  الطالب  "كّتاب" ياأتيه  عّتيل  يف  كان  وقد  احلديثة  املدار�س  وجود  قبل  الطالب  فيها 
من غرفة واحدة يجتمع فيها املدر�س وطالبه مقابل بع�س املواد التموينية التي يقدمها الطالب 
للمدر�س. حيث كان يحتفى بالطالب حني يختم القراآن وحيث يقدم اأهل الطالب لل�سيخ او املعلم 
�سيئا عينيا اذ ان النقود كانت نادرة حتى يف حدود القر�س الواحد. لقد كانت االمية هي ال�سائدة 
وبن�سبة كبرية وكانت الكتاتيب انذاك هي الو�سيلة الوحيدة للتعليم. وغالبا ما كان يدير الكتاب 
�سخ�س يعرف القراءة والكتابة. واحيانا قليلة يكون ازهريا  -اي من االزهر ال�سريف- ويطلق عليه 
ا�سم ال�سيخ. وقد جرى اختيار الكتاب ليكون يف امل�سجد او يف دار ال�سيخ او يف احد منازل املو�سرين. 
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ويف حالة عّتيل كان الكتاب يف امل�سجد وكانت اأر�سية الكتاب مفرو�سة بالب�سط واحل�سر ويجل�س 
التالميذ على احل�سر او الب�سط املفرو�سة على االأر�س وال�سيخ االزهري يف اح�سن االحوال يجل�س 
على كر�سي مرتفع وخلفه لوح ا�سود يكتب عليه بالطبا�سري كلما لزم،  وكانت الدرا�سة يف عّتيل 
او  القراآن  اآية من  ال�سيخ بقراءة  التلقني واحلفظ، حيث يقوم  بوا�سطة  بلدات فل�سطني  وكما يف 
جملة او كلمة حتوي عددا من احلروف ويردد الطالب خلفه،  وكانت املهمة اال�سا�س هي احلفظ 
جمع  من  واحل�ساب  وكتابتها  الهجاء  حروف  الطالب  ال�سيخ  يدر�س  ان  واالهم  �سّما  املواد  لكل 
وطرح و�سرب وق�سمة، وال يتخرج الطالب اإال بعد ان يختم القراآن. .وقد وجد كّتاب واحد يف عّتيل 
ثم زاد العدد بعد ذلك.. وكان املتخرجون منه يق�سدون كتاب  ال�سيخ �سعيد الكرمي يف طولكرم. 

اما املدار�س فقد جاءت متاأخرة يف العهد العثماين وكانت حكومية فقط،  وبداأت تزدهر يف 
وتعود  فقط.  حكومية  اآن��ذاك  وكانت  االردين  العهد  ويف  فل�سطني  على  الربيطاين  االنتداب  ظل 
ادارتها ونظارتها للدولة. وق�سمت الدرا�سة فيها الى خم�س مراحل: املدار�س االبتدائية واملدار�س  
الر�سيدية واملدار�س االعدادية واملدار�س ال�سلطانية واملدار�س العليا ومل يوجد يف عّتيل منها �سيء 
االبتدائية  املدار�س  وكانت  الربيطاين  االنتداب  اثناء  الزمن  من  متاأخر  وقت  ويف  االبتدائية  اإال 
الدنيا ومدة الدرا�سة فيها ثالث �سنوات يف املدن واربع �سنوات يف القرى وقد عرفت عّتيل مدر�ستني 
منها. حيث كانت هذه املدار�س تن�سر فقط يف القرى والبلدات التي عدد �سكانها اقل من 500 
ا�سرة وكان �سن القبول فيها يبداأ من �سن 7 الى 11 والتعليم فيها الزامي وجماين والدرا�سة هي 

للعلوم الدينية والقراءة والكتابة واللغة الرتكية قبل �صقوط الدولة العثمانية.
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للبنات  للبنني وواحدة  ابتدائيتان واحدة  اليوم 6 مدار�س حكومية،  مدر�ستان  يوجد يف عّتيل 
اأ�سا�سية عليا للذكور، ومدر�ستان ثانويتان للبنني والبنات، وعدد الطالب فيها يتجاوز  ومدر�سة 

4150 طالبًا وطالبة، وفيها رو�ستا اأطفال.

اأعلى الن�سب قيا�ًسا مع عدد ال�سكان، فمثاًل يوجد فيها عدد من  التعليم يف القرية من  ن�سبة 
والوالدة،  واحلنجرة،  واالأذن  واالأنف  االأطفال،  بطب  املتخ�س�سني،  واالأطباء  الع��امني  االأطباء 

وطب االأ�سنان، ويوجد يف البلدة اأربع �سيدليات.
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وهناك مهند�سون ف��ي اأغلب التخ�س�س��ات، ومعلم��ون ف��ي جمي�ع التخ�س�س��ات ومعلمات، 
ومن هذه االأعداد الكبرية التي ال ت�ستوعبها القري��ة م��ن يعم��ل ف��ي املدينة، وق�سم يعم��ل ف��ي 
اخلارج، وهنالك مركز �سحي حكومي )عيادة(، ويوجد مركز �سحي يف اجلمعية اخلريية 

ي�سمل املخترب واالأ�سعة وطب االأ�سنان والطب العام.
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عدد ا�سم املدر�سة
الطاب

�سنة التاأ�سي�س/
�سنة الرتميم

عدد 
احلالةال�سفوف

جيدة450200412مدر�سة بنات عّتيل اال�سا�سية الدنيا
متو�سطة197213/ 5301998مدر�سة بنات عّتيل اال�سا�سية العليا

�سيئة196412/ 3821999مدر�سة بنات عّتيل الثانوية
جيدة200016/ -612مدر�سة ذكور عّتيل اال�سا�سية الدنيا
�سيئة19609/ 3471965مدر�سة ذكور عّتيل اال�سا�سية العليا

متو�سطة198513/ 4251997مدر�سة ذكور عّتيل الثانوية
جيدة25019969جمعية عّتيل اخلريية

جيدة4419983مدر�سة ريا�س ال�ساحلني/خا�سة
جيدة8320043مدر�سة االق�سى النموذجية/خا�سة

312390املجموع
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ملخ�س للموؤ�ض�ضات التعليمية املوجودة يف عّتيل عتنيل

مدر�ضة ذكور عّتيل الثانوية 

املدار�س يف  طليعة  االآن من  وتعد  تاأ�س�ست يف حمافظة طولكرم،   التي  القدمية  املدار�س  من 
املحافظة. 

القادر  املدر�س ح�سني عبد  وكان  العام 1934،   الثانوية يف  عّتيل  تاأ�س�ست مدر�سة ذكور  فقد 
من قرية زيتا مدر�سا اأول يف املدر�سة،  باالإ�سافة لكل من فريد ال�سامي من طولكرم،  وم�سعود 

اإبراهيم من دير �سرف.  

وقد عمل يف هذه املدر�سة من عام 1940 حتى العام 1950 املعلمون:  

بيت ليد وكان مديرا للمدر�سة. من  الرحمن  عبد  حممد  · ح�سن 
عنبتا.  من  فار�س  ح�سني  · حممود 

�سادق ال�سفاريني من �سفارين طولكرم.
طولكرم.  ذنابة  من  ملحم  · فتحي 

· توفيق احمد بدوي من دير الغ�سون. 
نابل�س.  من  يون�س  · م�سطفى 

· يو�سف ال�سيخ حممد �سديد من عالر. 
من عالر.  �سديد  حممد  ال�سيخ  · فهيم 

بلعا.  من  خ�سر  الرحيم  عبد  · احمد 
يا�سني من بلعا.  ال�سيخ  · ح�سن 
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�سرف.  دير  من  جميل  اللطيف  · عبد 
�سليمان قباطية من قباطية.  · ال�سيخ 

طولكرم.  من  دالل  · اأمني 
من طولكرم.  الكرمي  · اأ�سامة 

زواتا.  من  زواتا  · فهيم 
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الطرية.  من  اللطيف  عبد  · �سالح 
طولكرم.  من  عودة  الرازق  عبد  · احمد 

طولكرم.  من  �سالح  اأبو  · فريد 
· حممود عبد الرحيم خ�سر من بلعا. 
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الفلسطينية عّتيل.  من  ال�سيد  علي  · احمد 

بلعا.  من  �سالح  جميل  · �سبحي 
من عنبتا.  حنون  اهلل  عبد  · فتحي 

الطرية.  من  ناطور  الرحمن  عبد  · جمال 
يو�سف من كفر اللبد.  طاهر  · حممد 

وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1951/1950 ثمانية معلمني،  
وهم:

الرحمن من بيت ليد وكان مديرا للمدر�سة.  عبد  حممد  · ح�سن 
من عّتيل.  "اأول مدر�س من عّتيل " ال�سيد  علي  · احمد 

بلعا.  من  �سالح  جميل  · �سبحي 
بلعا.  من  خ�سر  الرحيم  عبد  · حممود 
ناطور من الطرية الرحمن  عبد  · جمال 

عنبتا.  من  حنون  اهلل  عبد  · فتحي 
عبد الرحمن خ�سر من بلعا · احمد 

اللبد.  كفر  من  يو�سف  طاهر  · حممد 
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وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1952/1951 ثمانية معلمني 
احدهم من عّتيل وهم:

ح�سن حممد عبد الرحمن من بيت ليد وكان مديرا للمدر�سة. 
احمد علي ال�سيد من عّتيل. 

حممود عبد الرحيم خ�سر من بلعا. 
جمال عبد الرحمن ناطور من الطرية

ال�سيخ عبد الغني عرفة من قاقون طولكرم. 
حممد طاهر يو�سف من كفر اللبد. 

�سبحي جميل �سالح من بلعا. 
�سفيق حطاب من كفر �سور. 

وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1953/1952 ت�سعة معلمني هم:
. حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة. 

. احمد علي ال�سيد من عّتيل
. حممود عبد الرحيم خ�سر من بلعا. 

. جمال عبد الرحمن ناطور من الطرية
. ال�سيخ عبد الغني عرفة من قاقون طولكرم. 

. حممد طاهر يو�سف من كفر اللبد. 
. �سبحي جميل �سالح من بلعا. 
. �سفيق حطاب من كفر �سور. 

. حممد عبد الوهاب ال�سالح من جيت. 
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ويف العام الدرا�سي 1954/1953 اأ�سبحت مدر�سة عّتيل مدر�سة اعداديةكاملة 
الثالث االإعدادي. وبلغ عدد املعلمني  االأول االبتدائي حتى  ت�سم ال�سفوف من 

فيها اأحد ع�سر معلمًا هم:

. حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة. 
. احمد علي ال�سيد من عّتيل. 

. حممد جودت عبد اهلل من عّتيل. 
. احمد حممد العا�سي من عّتيل

. عبد الكرمي را�سد من بيت ليد. 
. ال�سيخ عبد الغني عرفة من قاقون طولكرم. 

. �سبحي جميل �سالح من بلعا. 
. اإح�سان قا�سم �سمارة من طولكرم. 

. حممد عبد الوهاب ال�سالح من جيت. 
. حممود يو�سف حموه من �سفارين. 

. ال�سيخ مفلح مهنا من دير الغ�سون "معلم موؤقت ملدة �سهر"

وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1955/1954 احد ع�سر معلما هم:

. حممود حممد �سفاريني من �سفارين وكان مديرا للمدر�سة. 
. احمد علي ال�سيد من عّتيل. 

. حممد جودت عبد اهلل من عّتيل. 
. احمد حممد العا�سي من عّتيل. 

.فار�س احمد داود من عّتيل. .
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. عبد الكرمي را�سد من بيت ليد. عتنيل
. و�سفي حممود عثمان من دير الغ�سون. 

. اإح�سان قا�سم �سمارة من طولكرم. 
. عبد الرحيم �سحادة عمران من ذنابة. 
. ر�سيد عبد الرحيم عرفات من فرعون. 

. عبد الفتاح بركات من عنبتا

وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1956/1955 احد ع�سر معلما هم: 

للمدر�سة.  مديرا  وكان  �سفارين  من  �سفاريني  حممد  · حممود 
عّتيل.  من  ال�سيد  علي  · احمد 

عّتيل.  من  اهلل  عبد  جودت  · حممد 
عّتيل.  من  العا�سي  حممد  · احمد 

. عّتيل.  من  داود  احمد  · فار�س 
ليد.  بيت  من  را�سد  الكرمي  · عبد 

الغ�سون.  دير  من  عثمان  حممود  · و�سفي 
طولكرم.  من  �سمارة  · ح�سني 

ذنابة.  من  عمران  �سحادة  الرحيم  · عبد 
فرعون.  من  عرفات  الرحيم  عبد  · ر�سيد 

زيتا. من  زبيدي  منر  القادر  · عبد 
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مدر�سة عّتيل الثانوية للبنني
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وبلغ عدد املعلمني يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1957/1956 احد ع�سر معلما هم: عتنيل

للمدر�سة.  مديرا  وكان  �سفارين  من  �سفاريني  حممد  · حممود 
عّتيل.  من  ال�سيد  علي  · احمد 

عّتيل.  من  اهلل  عبد  جودت  · حممد 
طولكرم.  من  اجلمل  حممود  · ح�سني 

عنبتا.  من  حنون  اهلل  عبد  روحي  · حممد 
ذنابة.  من  ملحم  · ها�سم 

طولكرم.  من  الظاهر  �سعيد  · خليل 
طولكرم.  من  �سمارة  · ح�سني 

ذنابة.  من  عمران  �سحادة  الرحيم  · عبد 
فرعون.  من  عرفات  الرحيم  عبد  · ر�سيد 

قلقيلية.  من  ق�سوع  جماهد  · حممد 

تعيني  مت  حيث  مدر�سا   13 املدر�سة  يف  املدر�سني  عدد  بلغ   1958/1957 الدرا�سي  العام  ويف 
مدر�سني على ح�ساب اأهل البلدة ثم انتظما يف �سلك الرتبية والتعليم.  وهم:

للمدر�سة.  مديرا  وكان  �سفارين  من  �سفاريني  حممد  · حممود 
عّتيل.  من  ال�سيد  علي  · احمد 

· فتح اهلل حممد �سفيق مالك من عّتيل.  " والد املدير احلايل اأ. رائد مالك ".
البلدة" اأهل  ح�ساب  " على  عّتيل.   من  عجينه  اأبو  علي  · حممد 
البلدة" اأهل  ح�ساب  " على  عّتيل.   من  اإبراهيم  احمد  · وجيه 
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طولكرم. عتنيل من  اجلمل  حممود  · ح�سني 
عنبتا.  من  حنون  اهلل  عبد  روحي  · حممد 

قاقون.  من  هنط�س  اأبو  قا�سم  · خليل 
عنبتا. من  بركات  الفتاح  · عبد 

طولكرم.  من  �سمارة  · ح�سني 
ذنابة.  من  عمران  �سحادة  الرحيم  · عبد 
فرعون.  من  عرفات  الرحيم  عبد  · ر�سيد 

زيباد. كفر  من  برهومة  احمد  الرحيم  · عبد 

ويف العام الدرا�سي 1959/1958 بلغ عدد املدر�سني يف املدر�سة 12 مدر�سا،  هم: 

للمدر�سة.  مديرا  وكان  �سفارين  من  �سفاريني  حممد  · حممود 
عّتيل.  من  ال�سيد  علي  · احمد 

." اأ. رائد مالك  " والد املدير احلايل  · فتح اهلل حممد �سفيق مالك من عّتيل.  
البلدة" اأهل  ح�ساب  " على  عّتيل.   من  عجينة  اأبو  علي  · حممد 

عّتيل.  من  احلليم  عبد  م�سطفى  · حممد 
عّتيل.  من  دقة  الرحمن  عبد  �سعيد  · حممد 

طولكرم.  من  اجلمل  حممود  · ح�سني 
عنبتا.  من  حنون  اهلل  عبد  روحي  · حممد 

قاقون.  من  هنط�س  اأبو  قا�سم  · خليل 
ال�سرقية.  باقة  من  جابر  حممد  خ�سر  · ر�سيق 

ذنابة.  من  عمران  �سحادة  الرحيم  · عبد 
زيباد.  كفر  من  برهومة  احمد  الرحيم  · عبد 
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مدر�ضة بنات عّتيل الثانوية  

تاأ�س�ست مدر�سة بنات عّتيل الثانوية �سنة 1951 وكان عدد �سفوفها واحدًا فقط يجمع جميع 
الفئات العمرية من 7 �سنوات حتى 10 يف ذلك العام وكان ا�سمها املدر�سة االأمريية وكان مقرها 
يف م�ستاأجرًا يخ�س حممد ال�سلبية وكان يطلقون عليها املدر�سة ال�سلبية اأحيانا وتقع على طرف 
بلدة عّتيل من ال�سمال ومديرتها االأولى مرام التيتي من نابل�س ومعلمة واحدة ا�سمها رجاء �سقف 

احليط.   

ويف عام 1952 اأ�سبح يف املدر�سة �سفان يف غرفة واحدة "االأول والثاين االبتدائي" ومديرتها 
كذلك مرام التيتي ومعلمتاها رجاء �سقف احليط ومروة الكرمي. 

ويف عام 1953اأ�سيف اإلى املدر�سة �سف جديد "الثالث االبتدائي" فاأ�سبحت 3 �سفوف يف غرفتني وبقيت 
مديرتها مرام التيتي ومعلماتها رجاء �سقف احليط، انفراج، ليلى حنون،  مروة الكرمي.   

ويف عام 1954 اأ�سيف اإلى املدر�سة ال�سف الرابع االبتدائي فاأ�سبحت املدر�سة 4 �سفوف يف غرفتني وكان 
اأو ثالثة يف غرفة واحدة حتى عام 1956  اإلى املدر�سة �سف جديد ويتم جتميع كل �سفني  كل عام ي�ساف 

فكانت املدر�سة حتوي 6 �سفوف من االأول اإلى ال�ساد�س وكان يتزايد عدد املعلمات.  

يف عام 1957 انتقلت املدر�سة من بيوت م�ستاأجرة اإلى املدر�سة احلالية حيث اأقيمت يف ذلك 
العام غرف �سفية عددها 5،  3 من ال�سمال،  و2 من ال�سرق وتقع على ال�سارع الرئي�سي ومديرة 
جديدة ا�سمها رجاء �سقف احليط واأ�سبح ا�سمها بنات عّتيل االبتدائية وبقيت كذلك حتى عام 
1961حيث اأ�سبحت مديرتها �سمرية اأبو ح�سنة من مواليد عّتيل و�سكانها وبقي عدد ال�سفوف من 

االأول حتى ال�ساد�س حتى عام  1962.
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ويف عام 1963اأ�سيف �سف جديد اإلى املدر�سة وهو االأول االإعدادي ويف ذلك العام اأ�سبح ا�سم عتنيل
ال�سعب  ال�سرق ب�سبب زيادة عدد  املدر�سة بنات عّتيل االإعدادية ومت بناء غرفتني جديدتني من 
وكان كل عام ي�ساف �سف جديد حتى عام 1965 اأ�سبحت املدر�سة من ال�سف االأول حتى ال�سف 

الثالث االإعدادي وبقيت كذلك حتى عام 1968 ومديرتها �سمرية اأبو ح�سنة. 

االبتدائية  املدر�سة  مدر�ستني  اإل��ى  انف�سلت  حيث  املدر�سة  على  جديد  تغري  1969ط��راأ  عام 
الثانية تبداأ من  اإلى بيوت م�ستاأجرة واملدر�سة  الثالث االبتدائي وانتقلت  االأول حتى  من ال�سف 
لي�سبح  العام  اأ�سيف جديدًا يف هذا  الذي  الثانوي  االأول  ال�سف  االبتدائي حتى  الرابع  ال�سف 
ا�سم املدر�سة بنات عّتيل الثانوية واأ�سبح ال�سف االول الثانوي جممعا للطالبات من جميع قرى 
للمدر�سة  واأ�سبح  املدر�سة  خارج  غرف  ا�ستئجار  ومت  ال�سفية  ال�سعب  عدد  زاد  مما  ال�سعراوية 

مديرة جديدة ا�سمها مي�سر ملعاين. 

للمدر�سة  وخام�س  �سفان  وانتقل  اخل�سر  جميلة  اجلديدة  املديرة  اأ�سبحت   1970 عام  يف 
االأ�سا�سية واأ�سبحت املدر�سة حتى ال�سف ال�ساد�س واأ�سيف �سف جديد "الثاين ثانوي االأدبي".  

ويف عام 2005 اأ�سبحت املدر�سة من ال�سف التا�سع حتى ال�سف الثاين ثانوي بفروعه،  ويف 
عام 2006 اأ�سبحت مديرة املدر�سة جناح اأبو �سم�س.  

ويف عام 2008 اأ�سبحت املدر�سة من ال�سف العا�سر حتى ال�سف الثاين الثانوي بفروعه وما 
زالت. 
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حني تذكر املدار�س،  يذكر املدر�سون،  وخا�سة اولئك الذين اعطوا لالجيال قدراتهم،  وعملهم 
الدوؤوب وحر�سهم على تقدمي جيل مب�ستوى امل�سوؤولية.  

م�سطفى  واملعلم  ا�سيا،   عبدالقادر  رج��ب  واملعلم  ال�سريف  تي�سري  املعلم  ه��وؤالء  بني  وم��ن 
عبداحلليم ابو ظافر وال�سيخ ر�سيد،  واملعلم احمد حممد العا�سي.  ومن ال�سخ�سيات االخرى،  
املهند�س و�ساح حيدر ابو خليل والدكتور موفق عامر وال�سحفي فادي حميدي واملهند�س ماهر 
عرن ر�سدي ابو ما�سي )ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل مواليد 1944(،  وال�سيدة ام حازم 
)�سديقة 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�سري وتد ومازن القطو وفتح اهلل 
�سفيق املالك  و�سليم الراميني و�سبحي النا�سر واحلاج ابو �سايل و�سميح ابو جمينة وابو �سفيع 
النا�سر،  وابو ح�سني ابو خزنة ور�سيد طحالوي وعزات ابو عوين عزات و�سعيد احلموه و�سالح 
�سكري،  و�سامي الكحلة وعبدالقادر العّتيلي وبرهان العّتيلي واحمد ال�سيد ومهدي عفيف عّتيلي،  

واح�سان عبداهلل العلي "ابو ريا�س". 
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اكرم عبداللطيف جراب يتربع للمدر�ضة

يف افتتاح خمترب الكيمياء مبدر�سة بنات عّتيل اال�سا�سية العليا،  مت ان�ساء هذا املخترب بدعم 
ر�سمية وممثلني عن  وفود  وبح�سور  ال�سخ�سية  ب�سفته  اإدارت��ه  ورئي�س جمل�س  القد�س  بنك  من 

املوؤ�س�سات التعليمية والوطنية.

وكان فى ا�ستقبال وفد بنك القد�س عدد من اهايل البلدة ووجهاء املنطقة وممثلي املوؤ�س�سات 
اأكرم  لل�سيد  ال�سكر  وتقدمي  كلمات  القاء  االحتفال  تخلل  عّتيل،  بلدية  بقاعة  والتعليمية  الوطنية 
وتطويرها  التعليمية  العملية  تقوية  على  الكبري  االثر  �سي�سكل  مما  للمدر�سة  دعمه  على  جراب 

والذي �سينعك�س على املجتمع اجمع.
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من ناحيته �سكر جراب اأهايل البلدة على م�ساركتهم اياه هذا االحتفال، وحتدث عن العالقة 
او  كانت  مدار�س  قطاعاتها،  ب�ستى  التعليمية  املوؤ�س�سات  مع  القد�س  بنك  تربط  التي  الوطيدة 
جامعات او كليات، م�سيفا باأن هذا الواجب ياأتي ا�ستكماال للدور الذي يقوم به البنك جتاه اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني واملوؤ�س�سات الوطنية على اختالف اأعمالهم ون�ساطاتهم.

النظر  منها  فل�سطني،  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية  تواجه  التي  العقبات  عن  اأي�سًا  جراب  وحتدث 
اليها كجهود خريية والعمل على تقدميها باأ�سلوب ع�سوائي غري منظم، ولتخطي هذه العقبات فقد 
عمل بنك القد�س على و�سع خطة ا�سرتاتيجية للم�سوؤولية املجتمعية يف اأجندته، وحتديد التوجه 
يف القطاعات املنوي امل�ساهمة بدعمها وتطويرها بالتن�سيق مع جمعية البنوك العاملة بفل�سطني 
وذلك بتخ�سي�س ن�سبة من �سايف اأرباح البنك لها، وقد حظي قطاع التعليم بن�سبة اأهمية عالية 

من بني القطاعات التي مت اعتمادها. 



المساجد والزوايا 

واألضرحة والمقامات 

في عتّيل

المبحث الثاني
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المساجد والزوايا واألضرحة والمقامات في عتّيل
يوجد يف عّتيل �سبعة م�ساجد وزاويتان. فهناك امل�سجد القدمي )م�سجد اأبي 
بكر ال�سديق( يف و�سط البلدة، ثم جامع احلارة القبلية )امل�سجد اجلديد(، 
ثم بنى ورثة املرحوم احلاج حممد اأحمد اأبوزيد من اآل نا�سر م�سجد علي بن 
اأبي طالب يف احلارة ال�سمالية فيما يعرف بكرم اجلراب، وبنى اآل الق�س�س 
م�سجًدا يف احلارة الغربية على طريق ال�سعراوية الرئي�س )م�سجد الق�س�س(، 
وبنى اآل اأبو ح�سنة من اآل اأبو خليل م�سجد خالد بن الوليد يف احلارة ال�سرقية 
يف منطقة الق�ُف، وبنى اآل اأبو �سبحة من اآل نا�سر م�سجًدا يف منطقة املغاريق 
ال�سبحة( وهناك م�سجد يف جبل  – عالر )م�سجد فاطمة  زيتا  على مفرق 
امل�سرية )م�سجد عمر بن اخلطاب(، اأما الزاويتان فاإحداهما كانت �سوفية 
رفاعية وهي وقف الآل العّتيلي وهي االآن عبارة عن م�سلى على منهج اأهل ال�سنة 
واجلماعة واأما الزاوية الثانية فهي الأتباع ال�سيخ القوا�سمي اخلليلي )الطريقة 
اخللوتية(. ويف البلدة كذلك مقام لقا�سي ق�ساة �سفد ال�سيد اأحمد اأبو ُزريق 
وفاطمة  طالب  اأب��ي  بن  علي  بن  احل�سني  �سليل  احل�سيني  الرفاعي  العّتيلي 
بنت حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ر�سي اهلل عنهم واأر�ساهم اأجمعني، وكان 
ال�سريف اأبو زريق نقيًبا لالأ�سراف يف �سمال فل�سطني، وقد تويف يف عّتيل عام 

844ه� ودفن بها.  
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الت�ضوف يف عّتيل. . جذور عميقة ومن�ضاأ تاريخي

اهم  احدى  الت�سوف يف  تدل على  القائمة  عّتيل  زاوية  فان  ال�سائر،   يدل على  االثر  كان  اذا 
مدار�سه وزواياه،  وهي تقع يف و�سط البلد،  وقد ان�ساأها �سيدنا حممد ح�سني الدين القا�سمي عام 

1939م/ 1358 للهجرة. 

ما  اأي  تقريبا،  اأمتار  �سبعة  وعر�سها  تقريًبا،  مرًتا  اأربعة ع�سر  الداخل  الزاوية من  يبلغ طول 
ي�ساوي ت�سعة وت�سعني مرًتا مربًعا تقريًبا، وفيها �ستة �سبابيك: من اجلهة الغربية �سباكان، ومن 
اجلهة ال�سمالية �سباكان، ومن اجلهة ال�سرقية اأي�سا �سباكان، ولها باب واحد يف اجلهة ال�سمالية، 
وفيها من الداخل اأربعة اأعمدة �سغرية حتمل ال�سقف املبني على هيئة اأقوا�س متقاطعة وقبة ترتفع 

من على ال�سطح �سبعة اأمتار، وهذه الطريقة كانت معتمدة يف ذاك الع�سر لبناء االأ�سقف.

ثالثة  وعر�سه  تقريًبا،  املرت  وُع�ْسُر  مرًتا  ع�سر  اثنا  طوله  ال�سمالية  الناحية  من  رواق  للزاوية 
اأمتار وثلث املرت تقريًبا، اأي ما ي�ساوي اأربعني مرًتا مربًعا تقريًبا، يرتكز على اأربعة اأعمدة، و�سقفه 
مبني على هيئة اأقوا�س متقاطعة، ومن الناحية ال�سمالية للزاوية هناك �ساحة �سماوية م�ساحتها 
مائة وثالثة وخم�سون مرًتا مربًعا تقريًبا، حمفورة فيها بئر ماء، هذه البئر ُحفرت يف زمن ح�سرة 
هناك  ال�سماوية  لل�ساحة  ال�سرقية  اجلهة  ومن  القا�سمي،  الدين«  ح�سني  »حممد  ال�سيخ  �سيدنا 
م�سلى للن�ساء م�ساحته �سبعة واأربعون مرًتا مربًعا ون�سف املرت املربع تقريًبا، وعلى حافة امل�سلى 
اإلى غرفة �سيافة مبنية فوق  لي�سل  اإلى جهة اجلنوب  درًجا ي�سعد  ال�سرقية جند  الناحية  من 
م�سلى الن�ساء، وللزاوية مدخالن خارجيان رئي�سان، مدخل من الناحية الغربية ال�سمالية ومدخل 

من الناحية ال�سرقية ال�سمالية.
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قام ح�سرة �سيدنا ال�سيخ عفيف بن »حممد ح�سني الدين« القا�سمي برتميم الزاوية و�سيانتها 
عام 1412ه� / 1992م، وقام اأخوه ح�سرة �سيدنا ال�سيخ عبد الروؤوف ابن »حممد ح�سني الدين« 
القا�سمي عام 1422ه� / 2002م، ببناء متو�ساأ جديد وغرفة لل�سيوف بجانبه يف اجلهة الغربية 
التاآكل ب�سبب  الزاوية من  ال�سماوية ولها مدخل من اجلنوب، وحفاًظا على جدران  ال�ساحة  من 
اأي�سا بتبليط  األواح من الرخام على اجلدران من الداخل، وقام  باإل�ساق  الرطوبة قام ف�سيلته 

ال�ساحة ال�سماوية، وبنى متو�ساأ للن�ساء يف اجلهة ال�سرقية اجلنوبية للزاوية من اخلارج.
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القادر  عبد  �سيدي  �سريح  فيها  غرفة  هناك  اجلنوبية  الغربية  الناحية  من  الزاوية  بجانب 
العّتيلي، وهو اأحد اأتباع طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة، وكان هذا الرجل عاملا اأزهريا، وعند 

باب هذه الغرفة جند بئر ماء اأخرى.

من اجلدير ذكره اأن للزاوية من اجلهة الغربية خم�سة حمالت جتارية توؤجر للنا�س.
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خمطط تقريبي للزاوية ومرافقها: 
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وقد كتب جمدي ممدوح يف مو�سوع زوايا عّتيل وموقع ال�سيخ زريق يف خاطرة عن ال�سيخ زريق 
حتت عنوان "نور ال�سيخ زريق نور من نوع اخر" نوردها فيما يلي:  

ما ان يحل الظالم حتى يتغري امل�سهد برمته، م�سحة من القدا�سة وهالة من النور تلف املكان، نور 
مقد�س ينبعث من مرقد ال�سيخ زريق، وبعد ان كان املرقد نهارا ال يفرتق يف �سيء عن ما يحيط به 
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الفلسطينية ومنزل  الربيد  مكتب  مثل  االبنية  من 

النا�سر  فوؤاد  ودكان  ال�سفيق  عبداهلل 
عودتنا  اثناء  به  منر  كنا  اننا  حتى   �
دون  الثانوية  امل��در���س��ة  م��ن  اليومية 
او  بالرهبة  اح�سا�س  اي  فينا  يثري  ان 
� ي�سبح يف الليل �سيئا  االهتمام حتى 
القدا�سة  خمتلفا، يكت�سب م�سحة من 
وهو  بالرهبة،  �سعورا  حوله  ويخلق 
بالطبع ال ي�سبه اخلوف الذي ينتابك 
)التي  املقربة  مبحاذاة  مت�سي  وان��ت 
خمتلف. �سعور  فهذا  كثريا(  تبعد   ال 
النور  �ساهد  ال���ذي  الوحيد  اك��ن  مل 
الطني،  غ��رف��ة  م��ن  ليال  ينبعث  وه��و 
ال�سيخ  فيها  دف��ن  التي  الغرفة  ه��ذه 
زري���ق ق��ب��ل ق���رن او ي��زي��د، ف���ان اي 
ي�سف  ك���ان  امل���ك���ان،  ي��ع��رب  �سخ�س 
نور  م�ساهدة  وه��و  مم��اث��ال،  ���س��ع��ورا 
والفتحات  ال�سقوق  من  ينبعث  خافت 
 ال�����س��غ��رية ل���ه���ذا ال��ب��ن��اء ال���ق���دمي.

عرف عن ال�سيخ زريق انه كان وليا من 
وله  كرامات،  �ساحب  وكان  االولياء، 
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ال�سخ�سية عتنيل العّتيلي«،  »�سيدي  �سربها عن جده  طريقة �سوفية 
بطريقة  املعروفة  الطريقة  و�ساحب  �سهرة  االك��رث  ال�سوفية 
وكانت  القرية  �ساحة  يف  ي�ستلقي  زري��ق  ال�سيخ  كان  العّتيلي. 
اخليل تقفز فوق بطنه من دون ان ي�ساب باأذى، واحلقيقة ان 
 هذه الكرامة هي واحدة من كراماته املتعددة التي تروى عنه.
كان �سديقي يحثني دائما على ان ندخل الى املرقد، ولكنني 
اخلرق  هذا  يف  اال�سرتاك  ا�ستطيع  ال  انني  افهمه  دائما  كنت 
الى  ف�سوليا  ك��ان  �سديقي  ولكن  امل��ك��ان،  لقد�سية  الفا�سح 
املكان،  بقد�سية  ي�ستخف  ال��دوام  على  كان  انه  بل  حد،  ابعد 
�سيئا  هناك  بان  يعتقد  يكن  مل  دائما،  غ�سبي  يثري  كان  وقد 
حني  تنهره  امه  كانت  �سغارا  كنا  عندما  اننا  واذكر  مقد�سا، 
ح��رام،  ه��ذا  ان  له  وتقول  اخلبز،  فتات  على  بقدمه  يدو�س 
ح��رام  الطماطم  على  ال��دو���س  يكون  ال  »مل���اذا  يت�ساءل  ك��ان 
النوع. ذل��ك  من  �ساحبي  ك��ان  طعامًا«  كله  اأولي�س   اي�سا!!، 
املرقد،  الى  الدخول  قررنا  �سديقي  من  �سديد  اإحل��اح  وبعد 
ولكنني ا�سرتطت عليه ان يكون ذلك نهارا، مل يكن للمرقد اي 
وتفح�سنا  دخلنا  الدخول.  عملية  علينا  �سهل  يغلقه مما  باب 
ال��و���س��ط. م��ن  مقببة  م��ت��داع��ي��ة  طينية  غ��رف��ة  ك���ان   امل��ك��ان، 
ويف و�سط الغرفة كان يرقد ال�سيخ زريق يف قرب طيني اي�سا، 
مل جند �سيئا مثريا لالهتمام، كان هناك اأعالم خ�سر ملفوفة 
ب�سع  عن  ف�سال  احلائط،  الى  م�سندة  معدنية  �سواري  على 

دفوف واآلة �سنج يدوية.
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 خ��رج��ن��ا م���ن امل���رق���د وع���ل���ق ���س��دي��ق��ي ان 
ك��رام��ة،  اي���ة  او  قد�سية  ب��اأي��ة  ي��وح��ي  ال  امل��ك��ان 
ول��ك��ن��ن��ي ع��ن��دم��ا ���س��األ��ت��ه ع���ن ال���ن���ور ال���ذي 
 ي��ن��ب��ع��ث ل��ي��ال م���ن امل���رق���د مل ي��ج��د ج���واب���ا.

ندخل  ب��ان  علّي  يلح  ال�سديق  ا�سبح  ذل��ك  بعد 
النور  هذا  ينبعث  كيف  ن�ساهد  لكي  ليال  املرقد 
يقنعني  ان  اخ��ريا  ا�ستطاع  املرقد.  من  املقد�س 
نرقب  ف��رتة  مكثنا  ليال،  امل��رق��د  ال��ى  بالدخول 
من  اكرث  جل�سنا  النا�سر،  فوؤاد  دكان  من  املكان 
�ساعة قبالة املرقد ونحن نتاأمل نور ال�سيخ زريق 
وهو ينبعث من املكان وي�سفي على املكان هالة من 
 ال�سحر تاأخذ بااللباب، كان منظرا مهيبا بحق.
ولكن فجاأة حدث �سيء غري متوقع، لقد �ساهدنا 
�سخ�سا يدخل املرقد، تغلبنا على ترددنا وخوفنا 
الذي دلف  ال�سخ�س  بان  املكان، فوجئنا  ودلفنا 
املكان كان يحمل قنينته من الوقود وكان يفرغها 
�سقط  وعندما  القرب  فوق  مو�سوع  م�سباح،  يف 
ال�سيخ  حفيد  كان  انه  عرفنا  وجهه  على  ال�سوء 
ايّل  نظر  ل�ساين،  الده�سة  عقدت  لقد  زري���ق، 
 �سديقي نظرة انت�سار وكاأنه يقول: "اأمل اأقل لك".
علينا  و�سلم  بوجودنا  زري��ق  ال�سيخ  حفيد  اح�س 
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و�ساألناه عما يفعله، قال انها عادة اعتدنا عليها منذ 
عن  ورثتها  وقد  ج��دي،  وف��اة  منذ  الزمان،  من  قرن 

اأبي.

قلت له: هل النور املنبعث اإذا هو نور امل�سباح..؟

كل  نحر�س  ونحن  امل�سباح،  نور  هو  نعم  اجابني: 
جلدي  اكراما  الليل  ط��وال  منريا  يبقى  ان  احلر�س 

ال�سيخ زريق.

النور هو  ان  نعتقد  با�ستغراب: ولكننا كنا  له  قلت 
له  بالطبع  زري��ق  ال�سيخ  ان  ق��ال:  زري��ق،  ال�سيخ  ن��ور 
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 عّتيل ؟ 

وملاذا �سميت بهذا اال�سم ؟ 

اخللوتية  القا�سمي  طريقة  ال��ط��رق  ه��ذه  ب��ني  م��ن 
ا�سم  االأ���س��ل  يف  عليها  ُيطلق  ك��ان  وال��ت��ي  اجل��ام��ع��ة، 
ثم  وم��ن  ال��دي��ن��وري،  مم�ساد  اإل���ى  ن�سبة  ال��دي��ن��وري��ة 
الطريقة  م�سايخ  اإلى  ن�سبة  ال�سهروردية  با�سم  �ُسميت 

ال�سهروردية، ومن ثم �ُسميت باخللوتية ل�سببني:

- ا�ستهارهم برتبية املريدين على طريق اخللوة. 

- ن�سبة اإلى م�سايخها من اآل اخللوتي واأ�سهرهم عمر 
اخللوتي، حممد اخللوتي، واأَُخي اخللوتي.

و�ُسميت ب� »اجلامعة« م�سداًقا ملا جاء يف ال�سحيحني 
من حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: �سمعُت ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »ُبعثُت بجوامع الكلم«. 



99

روزنة البئر 
الفلسطينية

و�ُسميت ب� »القا�سمي« ن�سبة اإلى م�سايخها من اآل القا�سمي، وهم: ح�سرة �سيدنا ال�سيخ »حممد 
ح�سني الدين« القا�سمي، ح�سرة �سيدنا ال�سيخ عبد احلي القا�سمي، ح�سرة �سيدنا ال�سيخ يا�سني 
القا�سمي، ح�سرة �سيدنا ال�سيخ »حممد جميل« القا�سمي، ح�سرة �سيدنا ال�سيخ عفيف القا�سمي، 

ح�سرة �سيدنا ال�سيخ عبد الروؤوف القا�سمي ال�سيخ احلايل للطريقة.

ال�سيخ  خلفاء  طريق  عن  وفل�سطني  لبنان  اإلى  امتدت  اخللوتية  الطريقة  اأن  يتبني  �سبق  ومما 
اأحمد ال�ساوي الذين اأذن لهم بن�سر الطريقة يف بالد ال�سام وفل�سطني وهم:

1( ال�سيخ حممود الرافعي الطرابل�سي. 

2( حممد اجل�سر الطرابل�سي )خليفة(. 

3( ح�سن بن �سليم الدجاين، مفتي يافا )خليفة(.

الدكتور خالد حممود عميد الدرا�سات يف اأكادميية القوا�سمي
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فقد با�سر ال�سيخ ح�سن الدجاين بن�سر الطريقة 
يف بالد كثرية.

العهد  رب��اح  اأب��و  ال��ق��ادر  عبد  عمه  اب��ن  ولّقن 
واأجازه بالطريقة.

وكذلك ال�سيخ حممد اجل�سر الطرابل�سي حيث 
مناطق  يف  الطريقة  ون�سر  املقد�سة  الديار  زار 

عديدة فيها.

اأم����ا ال�����س��ي��خ حم��م��ود اأب����و االأن�����وار ال��راف��ع��ي 
الديار  اإلى  بزيارٍة  قام  حينما  فاإنه  الطرابل�سي 
عبد  ال�سيخ  مع  اجتمع  ه�،   1274 �سنة  املقد�سة 

القادر اأبي رباح ولّقنه العهد واأجازه باالإر�ساد.

وك��ذل��ك اج��ت��م��ع م��ع ال�����س��ي��خ ع��ب��د ال��رح��م��ن 
ال�سريف احل�سيني ولّقنه العهد واأجازه باالإر�ساد، 
اأحمد  ال�سيخ  االأفا�سل:  ه��وؤالء  جميع  وفاة  وبعد 
ال�ساوي، حممد اجل�سر، حممود الرافعي، عبد 
القادر اأبو رباح، ح�سن الدجاين، انتهت امل�سيخة 
اإلى �سيدنا ال�سيخ عبد الرحمن ال�سريف، وبعدها 
الرحمانية،  اجلامعة  اخللوتية  الطريقة  �ُسميت 
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فاأ�سيفت كلمة اجلامعة م�سداًقا 
ال�����س��ح��ي��ح��ني من  مل���ا ج����اء يف 
ح��دي��ث اأب���ي ه��ري��رة ر���س��ي اهلل 
عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى 
»ُبعثُت  ي��ق��ول:  و�سلم  عليه  اهلل 
بكلمة  واأحلقت  الكلم«،  بجوامع 
ال�سيخ  ل�سيدنا  ن�سبة  الرحمانية، 

عبد الرحمن ال�سريف.

عبد  ال�سيخ  �سيدنا  عهد  ويف 
ال���رح���م���ن ال�����س��ري��ف ان��ت�����س��رت 
انت�سارا وا�سعا  الطريقة اخللوتية 
رغم �سعوبات احلياة التي �سادت 
فكان  ال��رتك��ي،  الع�سر  اأواخ����ر 
االأول يف مدينة اخلليل،  مركزها 
فيها  ُتقام  زاوي��ة  عن  عبارة  وهو 
واالأوراد  واالأذك������ار  ال�����س��ل��وات 

اخلا�سة بهذه الطريقة.

ويف عهد ح�سرة �سيدنا ال�سيخ 
القا�سمي  الدين«  ح�سني  »حممد 
امتدت دائرة دعوتهم من اخلليل 
طولكرم،  ق�ساء  عّتيل  قرية  اإل��ى 
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حيث كان ع�سره الع�سر الذهبي للطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانية، فقد توافد اإليه النا�س عتنيل
اأفواًجا من جميع قرى ومدن فل�سطني، واأقام بها الزوايا الكثرية وقرر اأن ي�سرتي قطعة اأر�س يف 
ا مواًتا يجب اإحياوؤها، وزيتا كنز ال يفنى«،  قرية زيتا وقد اتبعها الى عّتيل،  وقال: »اإن فيها اأر�سً
فاأقام عليها زاوية الأتباعه حيث كانت مركزا وموقعا منا�سبا الأنها تتو�سط فل�سطني وما زال هذا 

املركز حتى يومنا هذا.

الطرق  اأت��ب��اع  من  كغريهم  ال��ّدراوي�����س،  ا�سم  اخللوتية  القا�سمي  طريقة  اأت��ب��اع  على  ُيطلق 
�سخ�س  كل  فكان  العبا�سيني،  زمن  من  وهي  االأ�سل  فار�سية  َدْرِوي�س  فكلمة  االأخ��رى،  ال�سوفية 
ال��ع��ريف«. »املعنى  دروي�����س  ا�سم  عليه  يطلقون  الدنيا  ب��اأم��ور  يكرتث  ال  ال��ربك��ة«،  »على   ي��رون��ه 
وبقي لهذا اال�سم االأثر على هذه الفئة لكرثة العبادة واإقبالها على اهلل �سبحانه وتعالى فيقولون 
الدين«  ح�سني  »حممد  ال�سيخ  �سيدنا  ح�سرة  حلل  وقد  اهلل،  باب  على  اإن�سان  اإنه  الدروي�س  عن 

القا�سمي رحمه اهلل �سبحانه وتعالى معنى كلمة دروي�س يف االأبيات االآتية:

َفاِخ������ًرا َم�ْع����نًى  ْرِوي��������������������ِس  ِل��ل��دَّ اإِنَّ 

ل�َِلّ�ِذي َن��اٍه  ِباْل��ُع����ْرِف  اآِم�����ًرا   - االأَِل���ُف 

َل��ُه َم�����ْع��ُب��وًدا  اهلِل  َغْي��ُر  َلْي���َس   - ُم  ال���الَّ

اأَْوَق�����اِت�����ِه ِف�ي  ْك�ِر  ِلل��ذِّ َداِئ��ًم�ا   - اُل  ال���دَّ

َع��امَلٍ ِم�ْن  �َوى  ال�سِّ َع��ْن��ُه  ��ا  َراِف�����سً اُء-  ال���رَّ

َم�ْلَج�ٍئ ِم�����ْن  َل��������ُه  َم��ا  َوَوِح��ي�����������ٌد   - اْل����َواُو 

�َما ال�َسّ ُق  َخ���الَّ َح��بَّ  َم��ا  َي�ْسَتِهي   - اْل��َي��اُء 

َك��َذا ْع��َمى  ِبالُنّ هلِلِ  ��������اِك��ًرا  ���سَ  - �نُي  ال�سِّ

َف�����ْت اأُلِّ �َس���ْبٌع  ْرِوي�����������������ِس  ال��دَّ اأَْح������ُرُف 

َداِئ�ًم���������ا �����������ي  َربِّ اهلِل  �����������������������اَلُة  َو���سَ

اْلَقا�ِس���ِمي ��ِع��ي�����ُف  ال�����سَّ اْل�����َع��ْب��ُد  َق��اَل�����ُه 

اْل�َها�ِس�ِم�����ي ُث�����مَّ  ��������اَلُم  االإِ���سْ اأَْن�����َك�����َر 

َف����اْع��َل��������ِم �����ا  َح��قًّ ِل�����لَّ�����ِه  َع�����اِب�����ًدا 

َط�����اِئ�����ًع�����ا اأَْن�����ِع��������ْم ِب��������ِه ِم��������ْن َخ�����������������اِدِم

ِم �����اِء امْلُ��������������رْبَ َوُه�����������َو َرا������سٍ ِب�����اْل�����َق��������سَ

�����ْدِق اْل���َع���ْزِم َن�����ْح�����َو ااْلأَْع��ظ��������ِم َغ��ْي�����َر ���سِ

�����اِن َع��ْب��������ًدا ُم��ْغ�����������������َرِم َف��������اَز ِب��ااْلإِْح��������سَ

َكُمْنَع����������ِم اْل��َب��������َل��ى  ِع�����ْن��َد  َح�������اِم���ًدا 

��اِر ااْلأَْن��ُظ��������������������������ِم ِم��������ْن َك�����اَلٍم ِب�����اْخ��ِت�����سَ

اْل��َع��������������������������������امَلِ َخ��������ْي�����ِر  اهلِل  ��������وِل  ِل��َر���سُ
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المؤسسات في عتّيل  
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المؤسسات في عتّيل  
اأ�سبحت عّتيل تدار من قبل بلدية منذ العام 1996 توفر معظم اخلدمات للمواطنني من مياه 
وكهرباء و�سوارع واأعمال تنظيفات، ويوجد طاقم من 15 موظفًا يف البلدية، ومتتلك البلدة �سبكة 
كهرباء تعمل لياًل نهارًا وهذه ال�سبكة تا�س�ست �سنة 1963، ثم ربطت �سنة 1994 ب�سبكة الكهرباء 
القطرية االإ�سرائيلية بعد عجز االأهايل عن �سيانة املولدات الكهربائية للبلدة ومنعهم من ا�سترياد 
قطع الغيار الالزمة. ويوجد يف البلدة خزان و�سبكة مياه لل�سرب تخدم 95% من �سكان البلدة، 
وجمعية خريية تقدم خدمات كثرية وفيها رو�سة اطفال ومركز طبي وتنظم دورات مهنية وفيها 
ناد ريا�سي، وناد ثقايف ريا�سي اأي�سًا يعرف با�سم »نادي اجلامعيني الثقايف«. كما يوجد يف عّتيل 
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مكتب بريد منذ العام 1965، ومركز �سحي ومكتب زراعة ومكتب عمل. كما مت اإن�ساء مبنى 
اخلدمات  لتلبية  ال�سعراوية  قرى  يخدم  الفل�سطينية  االت�ساالت  ل�سركة  تابع  لالت�ساالت 

اخلطوط الهاتفية واجلوال. 

ويوجد يف عّتيل مكتبان للداخلية الفل�سطينية افتتحا عام 2005 ي�سمان مكاتب للداخلية 
ملنطقة  حمكمة  وهي  �سرعية  حمكمة  اأي�سًا  ويوجد  وال�سعراوية  طولكرم  �سمال  منطقة  يف 
املنتوجات  تربيد  ومركز  للمحروقات  عّتيل  ويوجد حمطة  عّتيل.  ومركزها  �سمال طولكرم 
الغذائية وتعبئتها. كما يوجد يف عّتيل معا�سر حديثة وقدمية للزيتون وفيها ال�سركة 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�سار والفواكه وعدة م�ساتل منت�سرة يف البلدة. وفيها 
م�سنع ملاكينات البلوك وثالثة م�سانع طوب، اإ�سافة اإلى �سركات باطون �سخمة وا�ستوديوهات 
ت�سوير ومكتب للتاأمني ومكتبات ومراكز كمبيوتر واإنرتنت وم�ست�سفى الهالل االأحمر الفل�سطيني. 
كما يوجد يف عّتيل مركز للدفاع املدين ومركز لل�سرطة الفل�سطينية ومقره يف جبل امل�سرية عند 

مدخل عّتيل اجلنوبي كما يوجد يف عّتيل مكتب لوزارة ال�سوؤون االجتماعية، وجممع للمحاكم. 

كما يوجد فيها اأول ناد اأ�س�س لريا�سة التايكواندو يف فل�سطني با�سم مركز يزن للتايكواندو عام 
1993 وهذا النادي يحت�سن العبني �ساركوا على م�ستوى دويل وحققوا القالدات )املداليات( كما 
ح�سل على املركز االأول يف ت�سنيفات نوادي فل�سطني يف عام 2010 ويدير النادي املدرب حت�سني 

اأبو زايدة رئي�س االحتاد الفل�سطيني للتايكوندو. 
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ملحة عن بلدية عّتيل ....عتنيل
يف كانون االول من عام 1996 مت ترفيع  جمل�س قروي عّتيل الى بلدية وذلك مع قدوم ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية ومت ت�سكيل املجل�س البلدي االول يف �سهر حزيران من العام 1997 ومت حل 
العام  ايار من  �سهر  ا�ستمرت يف عملها حتى  البلدية  �سوؤون  الإدارة  وتعيني جلنة  البلدي  املجل�س 
بلدي  ت�سكيل جمل�س  ، حيث مت  بتاريخ 2005/5/5  للبلدية  انتخابات  اجريت  ذلك  وبعد   2005
جديد موؤلف من 11 ع�سوا كان يراأ�سه ال�سيد عبد اهلل القريني وبعد ا�ستقالته من رئا�سة املجل�س 
املجل�س  لرئا�سة  فيه  كان ع�سوا  والذي  دقة  ن�ساأت  ال�سيد  املجل�س  اختار  العام 2008  البلدي يف 
بلدي جديد  ت�سكيل جمل�س  املحلية ومت  للهيئة  انتخابات  وبتاريخ 2012/10/20 اجريت  البلدي 
موؤلف من 11 ع�سوا برئا�سة دورية لكل من الدكتور �سوقي �سبحه ون�ساأت دقة الذي يدير اعمال 

البلدية حتى االن .

يوجد يف البلدية 26 موظفًا وموظفة ب�سكل دائم وثمانية موظفني ب�سكل مياومة موزعني على 
ثالثة اق�سام هي ق�سم الهند�سة وامل�ساريع وق�سم ال�سوؤون املالية واالدارية وق�سم العالقات العامة 
وخدمات اجلمهور وتقوم البلدية بنفيذ مهام وا�سحة مبوجب نظام  الهيئات املحلية لعام 1997  
حيث تقوم ب�سق وتعبيد الطرق وتقدمي خدمة املياه والكهرباء وجمع النفايات ال�سلبة ومكافحة 
احل�سرات والقوار�س ومنح تراخي�س البناء وترخي�س احلرف وال�سناعات باالإ�سافة الى تنفيذ 
امل�ساريع التنموية املختلفة ويوجد يف بلدية عّتيل هيكل تنظيمي موثق وم�سادق عليه من قبل وزارة 

احلكم احللي .    

الروؤية التنموية لعّتيل 
اآمنة حمافظة على الت�سجيع االجتماعي واملوروث  عّتيل مركز لل�سعراوية ، ذات بيئة خ�سراء 
الثقايف وهي �سرح علمي وثقايف �سامخ ومركز جتاري متميز للمراأة فيها دور قيادي وريادي تعنى 

بكبار ال�سن وتلبي طموح ال�سباب وتهتم بالطفولة وحتظى باإدارة ر�سيدة .
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روؤية جمل�س بلدي عّتيل  

ي�سعى جمل�س بلدي عّتيل الن يبني جمتمعا حمليا متطورا اجتماعيا واقت�ساديا يت�سم بامل�ساواة 
واحرتام حقوق االن�سان واملحبة والتعاون ومنفتح على العلم والتعلم وملتزم باالأنظمة والقوانني 

بعيدا عن التع�سب االعمى والعنف .

وعالقاته  املرتاكمة  خرباته  من  وباال�ستفادة  املجل�س  ي�سعى  للمجل�س  الداخلي  امل�ستوى  وعلى 
املحلية واخلارجية للو�سول الى م�ستوى عايل من ال�سراكة والتفاهم بني اع�ساءه   وتاأهيل كوادره 
عل قاعدة االنتماء  وبناء انظمته االدارية واملالية املتطورة وجتهيز مقره وقاعاته وتعزيز التمويل 

الذاتي لرباجمه وخدماته و�سوال الى ر�سا املجتمع املحلي التام عن اجنازات املجل�س البلدي .

بناء  طريق  على  وب�سرا  وار�سا  بيئة  املحلي  املجتمع   تنمية  الى  يهدف  عّتيل  بلدي  جمل�س  ان 
جمتمع متطور اجتماعيا واقت�ساديا ودميقراطيا وذلك من خالل :

. بيئتها  وتطوير  البلدة  ارا�سي  على  املحافظة  	•

. للبلدة  التحتية  البنية  تطوير  	•

للمواطنني  والرتفيهية  والريا�سية  والثقافية  وال�سحية  التعليمية  اخلدمات  تطوير  	•
وال�سباب واالطفال .

للدخل من  ت�سغيلية من جهة ومدرة  انتاجية  وان�ساء م�ساريع  البلد  باقت�ساد  النهو�س  	•
جهة اخرى .
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امل�ضاريع املنفذة واجلاري تنفيذها عتنيل
مالحظات�سنة التنفيذاملمولكلفة امل�سروع us$     ا�سم امل�سروع     الرقم

�ساهمت البلدية بن�سبة 2004وزارة اال�سغال50000�سق طرق زراعية وجبلية1
%40

�ساهمت البلدية بن�سبة 2004منحة بلجيكية120000تعبيد طرق داخلية2
%10

�ساهمت البلدية بن�سبة 2004 - 2005منحة بلجيكية228000تاأهيل طرق داخلية3
%13

بناء وت�سطيب غرف �سفية يف 4
      -130000UNDP   2004مدر�سة بنات عّتيل اال�سا�سية

بناء وت�سطيب غرف �سفية يف 5
       -2005-2006منحة يابانية145000مدر�سة ذكور عّتيل الثانوية

�ساهمت البلدية مببلغ 2005-2006منحة يابانية75000ت�سريف مياه االمطار6
$19000

-2006الوكالة الفرن�سية للتنمية150000بناء ت�سطيب غرف �سفية7

-2006امل�سروع البلجيكي220000تعبيد طرق داخلية8

-2006امل�سروع البلجيكي10000حو�سبة النظام املايل9

ان�صاء خطوط ت�صريف مياه 10
-2006بلدية عّتيل 20000امطار وعبارات

ا�صتبدال و�صيانة بع�س خطوط 11
-2006بلدية عّتيل 25000�سبكة املياه

-2007موؤ�س�سة كري الدولية58000تاأهيل جزء من �سبكة املياه12

بناء جدران ا�ستنادية واكتاف 13
-2007موؤ�س�سة كوبي االيطالية40000�سوارع

تو�سيع �سبكة كهرباء ال�سغط 14
احلكومة الفرن�سية 52000العايل

-2007و�سندوق البلديات

بناء وت�سطيب مدر�سة نظمية 15
احلكومة الفرن�سية 450000داوود اال�سا�سية للبنني

-2006/7/9ومتربع من البلدة

�ساهمت البلدية مببلغ 2008�سندوق البلديات160000تعبيد طرق داخلية16
$46000
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مالحظات�سنة التنفيذاملمولكلفة امل�سروع us$     ا�سم امل�سروع     الرقم

�ساهمت البلدية مببلغ 9/2008ال�سندوق العربي324000تعبيد طرق داخلية17
$24000

توريد وتركيب عدادات كهرباء 18
-9/2008بلدية عّتيل176000م�سبقة الدفع

19
توريد وفرد بي�سكور�س يف طرق 

-2009بكدار22500زراعية

تاأهيل وتطوير املدخل اجلنوبي 20
�ساهمت البلدية مببلغ 2009�سندوق ابو ظبي للتنمية325000للبلدة ال�سارع العام

$115000
-2009/2010موؤ�س�سة CHF الدولية120000بناء جدران ا�ستنادية21

�ساهمت البلدية مببلغ 2010�سندوق االق�سى110000تاأهيل وتعبيد طرق داخلية22
$10000

�ساهمت البلدية مببلغ 2011/2010�سندوق البلديات140000تاأهيل وتعبيد طرق داخلية23
$12000

تاأهيل وتعبيد �سارع النخيل 24
ال�سلطة الوطنية 160000والع�سا�سري

�ساهمت البلدية مببلغ 2011/2010الفل�سطينية
$50000

بناء وت�سطيب جممع الدوائر 25
--2011/2010موؤ�س�سة    CHF الدولية300000ومركز خدمات اجلمهور

ال�سندوق العربي - 215000تاأهيل وتعبيد طرق داخلية26
�ساهمت البلدية مببلغ 2011الكويت

$26000

بناء وت�سطيب غرف  �سفية يف 27
اوالد الزايد ومتربع من 225000 $مدر�سة الربكة

-2012الطيبة يف املثلث

28
بناء وت�سطيب دور اول مقرتح 

متعدد االغرا�س فوق مركز 
خدمات اجلمهور

�سندوق البلديات وبلدية 170000 يورو
�ساهمت البلدية مببلغ 2012-2013عّتيل

72000يورو

115000 $ت�سريف مياه امطار29
Kfw و UNDP من 

خالل جمل�س اخلدمات 
امل�سرتك

2013--

65000$ترقيع وتعبيد طرق داخلية30

ال�سلطة الوطنية من 
خالل امل�ساعدات 

الطارئة ب�سبب املنخف�س  
اجلوي وبلدية عّتيل

�ساهمت البلدية مببلغ 2013
$ 34000
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مالحظات�سنة التنفيذاملمولكلفة امل�سروع us$     ا�سم امل�سروع     الرقم

2013بلدية عّتيل250000$م�سروع بناء جممع بنك القد�س31

من خالل جمل�س 69000Kfw-undp2014-2013 $م�سروع ت�سريف مياه اأمطار32
اخلدمات امل�سرتك

�سندوق البلديات وبلدية 153000يوروم�سروع تعبيد طرق داخلية33
�ساهمت البلدية 2014عّتيل

مببلغ51000 يورو

تاأهيل وتعبيد طرق داخلية وبناء 34
�ساهمت البلدية مببلغ Chf2014 وبلدية عّتيل310000$جدران

$120000

70000$م�سروع ان�ساء ملعب عّتيل35
بلدية عّتيل واحتاد كرة 
القدم واملجل�س االعلي 

للريا�سة وال�سباب 
�ساهمت بلدية عّتيل 2014

مببلغ $25000

36

م�سروع املياه ) خزان ار�سي 
�سعة 1000م3 وبو�سرت وحمطة 
�صخ وخطوط رئي�صية وخطوط 

داخلية (

3693000 �سيقل :-
- اخلزان 801000 �سيقل
- البو�سرت 522000 �سيقل

- اخلط الناقل 1284000 �سيقل
- ال�سبكة 1086000 �سيقل

USAID من خالل 

2014-2015موؤ�س�سة اأنريا

37
م�سروع ان�ساء عبارة �سندوقية 

يف واد م�سني قرب ماتور ابو 
ثابت

االغاثة الزراعية ووكالة $15000
500$2015-2016الغوث وبلدية عّتيل

م�سروع جتهيز مقر بلدية عّتيل 38
بلدية عّتيل والوطنية 300000 �سيقلاجلديد

�ساهمت  الوطنية مببلغ 2015-2016لالت�ساالت
70000 �سيقل

39
م�سروع تاأهيل طرق داخلية 

) �سارع لفة البلد ، �سارع 
الع�سا�سري (

20150.00-2016�سندوق البلديات160000 يورو

245000 دوالرم�سروع تعبيد طرق داخلية 40
امل�سرف العربي- 

�سندوق االق�سي – 
البنك اال�سالمي للتنمية

�ساهمت البلدية مببلغ 2016
45000 دوالر

اجلزء الثانى : امل�ساريع اجلارى تنفيذها :
مالحظاتاملمولكلفة امل�سروع us$     ا�سم امل�سروع     الرقم

1

2

3
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اجلزء الثالث : امل�ساريع التي مت االلتزام بتمويلها ومل يبداأ تنفيذها :

ا�سباب عدم البدء املمولكلفة امل�سروع us$     ا�سم امل�سروع     الرقم
بتنفيذها حتى حينه 

1

بناء وت�سطيب مدر�سة 2
امور تتعلق برتتيبات �سلطنة عمان  1،500000$منوذجية كاملة 

املمول وبراجمه

اجلزء الرابع  : م�ساريع الهيئة املحلية بحاجة ما�سة اليها:

توفر قطعة ار�س كلفة امل�سروع us$    ا�سم امل�سروع     الرقم
م�ساهمة الهيئة املحلية نوعا توفر خمططات للم�سروع 

وكما 

تكملة تاأهيل وتطوير ال�سارع 1
70000$+املخططات نعم نعم1،100000$العام 

والت�ساميم

 بناء وت�سطيب مدر�سة من ثالثة 2
املخططات والت�ساميمقيد التجهيز نعم700000$ادوار مب�ساحة 2000م2

م�سروع �سرف �سحي كلي او 3
املخططات والت�ساميمنعمنعم1،250000$جزئي 

تكملة بناء وت�سطيب جممع 4
االر�س والت�ساميم ون�سبة 5% نعمنعم 900000$الدوائر 

من التكاليف 

ن�سبة  من التكاليف حتدد نعمنعم 1،250000$بناء خزان مياه وخطوط ناقلة 5
الحقا 

ت�سريف مياه امطار وجدران 6
املخططات ون�سبة 10% من قيد التجهيز نعم400000$ا�ستنادية 

التكاليف

حتديث وتطوير �سبكة كهرباء 7
توفري طاقم فني للعمل نعمنعم750000$ال�سغط العايل 

بناء ملعب و�ساالت ريا�سية 8
نعمنعم750000$لل�سباب

املخططات والت�ساميم 

ن�سبة من التكاليف حتدد 
الحقا 
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الهيكل التنظيمي للبلديةعتنيل

املجل�س البلدي

رئي�س البلدية

�ضكرترية رئي�س البلديةم�ضوؤول امل�ضرتيات

ق�ضم ال�ضوؤون املالية والدارية

تدقيق مايل

ق�ضم الهند�ضة وامل�ضاريعق�ضم اخلدمات والعالقات

�ضعبة خدمات اجلمهور �ضعبة �ضوؤون املوظفني
والعالقات العامة

�ضعبة تنظيم وابنية

�ضعبة ال�ضحة�ضعبة امل�ضتودعات

�ضعبة املحا�ضبة
�ضعبة املرافق 

الثقافية والجتماعية
�ضعبة الكهرباء

�ضعبة املياه 
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كلمة رئي�س البلدية: عتنيل

لقد تطلعنا نحن يف  املجل�س البلدي لبلدة عّتيل ومنذ بداية ا�ستالمنا ملهامنا، الى تطوير اخلدمات 
التي تقدمها البلدية لتواكب التطورات الهائلة يف اخلدمات التي تقدم للمواطنني، وكانت روؤيتنا 
وا�سحة بتقدمي اف�سل اخلدمات وباأ�سهل الطرق املمكنة، وذلك لت�سهيل حياة املواطنني من خالل 
تنفيذ م�ساريع البنية التحتية التي تفتقر اإليها البلدة يف جميع املجاالت وجلميع الفئات العمرية، 
واجهتنا  فقد  خا�سة،  عّتيل  وبلدة  عامة،  وطننا  بها  مير  التي  ال�سيا�سية  الظروف  من  فبالرغم 
العديد من امل�ساكل: م�سادرة الأرا�سي البلدة الإقامة جدار الف�سل العن�سري، والطرق االلتفافية 
وعدم وجود �سبكة لل�سرف ال�سحي وحمطة للمعاجلة، وعدم ال�سماح لنا برفع القدرة الكهربائية 
للبلدة، باالإ�سافة لرتدي االأو�ساع املعي�سية للمواطنني وانعكا�ساتها ال�سلبية على ت�سديد م�ستحقات 

البلدية املرتتبة عليهم .

تعالى  قوله  �سعارنا  كان  اهلنا حيث  بها  وعدنا  ما  مع  من�سجما  كان  البلدية  اأداءن��ا يف  اأن  اإال 
اهلنا.  فكان  بها  ملا وعدنا  القوي االمني" فكان عملنا ترجمه حقيقية  ا�ستاأجرت  "ان خري من 
االداء مميزا واأثبتنا دوما اأننا قادرون على جتاوز الظروف ال�سعبة املتمثلة يف م�سادرة االرا�سي 
 ، للمواطنني  ال�سعبة  املعي�سية  االو�ساع  الى  باالإ�سافة  وقرانا  مدننا  على  امل�ستمرة  واالغالقات 

وبناء على ما تقدم اأ�سبح وا�سحا للجميع �سعوبة املهمة  امللقاة على عاتقنا يف املجل�س البلدي .

وب�سفتي رئي�سا منتخبا لبلدية عّتيل ، كان من اأهم املحاور التي عملت عليها ، حموران اأ�سا�سيان:

	 املحور االول هو التطوير االداري للموؤ�س�سة، ورفع كفاءات الطواقم يف البلدية، من خالل •
الدورات التخ�س�سية الداخلية واخلارجية، وكذلك اعتماد هيكلية وا�سحة للبلدية، وان�ساء 
وت�سطيب وجتهيز وتاأثيث مقر جديد للبلدية، ين�سجم مع  متطلبات الع�سر احلديث حتى 
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الفلسطينية يتمكن املوظفون من اداء عملهم على اأكمل وجه ، حيث اأ�سبحت االن جمهزة بكل ما يلزم 

لتقدمي اف�سل اخلدمات للمواطنني باأ�سهل الطرق وا�سرعها ، وعملنا على ا�ستحداث مركز 
خدمات اجلمهور التابع للبلدية الذي يقدم اخلدمات الأهلنا باأ�سهل الطرق وا�سرعها.

	  واملحور الثاين هو تنفيذ م�ساريع البنية التحتية يف جمال التعليم وال�سحة والبيئة واملياه •
والريا�سة  ال�سباب  بقطاع  واالهتمام  الزراعية،  الطرق  و�سق  الطرق  وتعبيد  والكهرباء، 
والطفولة، احلفاظ على الرتاث، االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�سة. والكثري من امل�ساريع 

التي تهدف الى تعزيز �سمود املواطنني على هذه االر�س الطيبة واملباركة .

وبالرغم امل�ساريع الكثرية التي متت يف الكثري من املجاالت اال انني مل اأن�س جانبا مهما وهو 
االهتمام بالنواحي االجتماعية واالن�سانية يف البلدة، فاأ�سبحت بلدة عّتيل كالعائلة الواحدة التي 
تربطها عالقة املحبة واالحرتام املتبادل وهذا �ساعدنا كثريا يف  التقليل من معاناة اال�سر الفقرية 

وم�ساعدتهم  وم�ساندتهم، حيث اأن م�ساعدتهم ال تقل اهمية عن اأي خدمة تقدمها البلدية .

اهايل  لكل  اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم  البلدي،  املجل�س  يف  زمالئي  وبا�سم  با�سمي  فاإنني  واأخريا 
البلدة للثقة العالية التي منحونا لنا، راجني من اهلل اأن يوفقنا واياكم خلدمة هذا البلد الطيب، وان 
يحقق اماين �سعبنا الفل�سطيني باإقامة دولته الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س ال�سريف يف 

ظل قيادة الرئي�س حممود عبا�س "ابو مازن" حفظه اهلل ، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

يا ربعي يا اأهلي اأخواتي اإخواين يف هذه البلدة ال�سامدة،  لقد �ساءت االأقدار اأن اأكون رئي�سًا 
لبلدية عّتيل،  فكلي فخر واعتزاز اأن اأكون على راأ�س الهرم يف تلك املوؤ�س�سة التي تقدم اخلدمات 
الأهلي واإخواين، واإنني اأ�سعر بالعز واالفتخار بكم اأن منحتموين الثقة يف اإدارة �سوؤون هذه البلدة 

حقبه من الزمن. 
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واأقول لكم اأننا على العهد ما�سون بكل ثقة باهلل، �سعارنا القوة واالإخال�س والعزمية ال�سادقة عتنيل
يف  اق��روؤه��ا  التي  اأمانيكم  حتقيق  اج��ل  من  بالنهار  الليل  �سن�سل  اأننا  امل�سوؤولية،   حتمل  يف 
ق�سمات وجوهكم  النرية،  واأقول لكم اأننا لن ن�سل اإلى هدفنا املن�سود ما مل نكن يدًا  واحدة تبني 

وتعمر يف بلد ال�سهداء والعطاء. 

 قلوبنا واأبوابنا مفتوحة ل�سماع كل انتقاد اأو توجيه اأو اقرتاح،  كيف ال ونحن منكم واليكم ومل 
ولن يكتب لنا النجاح اإال بهمتكم العالية وحمبتكم وتفانيكم من اجل اأمنا الروؤوم  عّتيل. 

اأدعو اهلل عز وجل اأن يعيننا على حتمل هذه امل�سوؤولية وان تتحقق روؤيتنا بان ي�سعر اجلميع باأنه 
ميثل البلدية وان البلدية متثله وان تزال كل احلواجز والفجوات وال�سعور باالغرتاب بني املواطن 

والبلدية. 

نحو  بقوة  تنطلق  والعطاء،   والت�سامح  وامل�ساواة  العدالة  �سعارها  عّتيل  نحو مدينة  و�سويًا  معًا 
امل�ستقبل الزاهر لنا والأبنائنا ولالأجيال املتعاقبة تظللنا حمبة وطننا الغايل عّتيل. 

    وطني احبك ال بديل                         اأتريد من قويل دليل
     �سيظل حبك يف دم���ي                        ال لن اأحيد ولن اأميل
    �سيظل ذكرك يف فمي                        وو�سيتي يف كل جيل

      حب الوطن لي�س ادعاء                     حب الوطن عمل ثقيل
      فانا اأكابد �س������ابرًا                          الأحقق الهدف النبيل
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 وقد قدم رئي�س البلدية اع�ساء املجل�س وهم:  

1. ال�سيد ن�ساأت را�سد دقة - رئي�سًا
2. �سفيع حافظ نا�سر - نائبًا للرئي�س

3. ال�سيد موفق علي ا�سعد خليل - ع�سوًا
4. ال�سيخ �سبحي عبدالرحمن خطيب - ع�سوًا

5.  االأ�ستاذ عبداهلل حممد قريني- ع�سوًا
6. ال�سيد اأكرم حممد رم�سان داوود - ع�سوًا

7. املهند�س نادر و�سفي �سلبي - ع�سوًا
8. االأ�ستاذ رائد فتح اهلل مالك - ع�سوًا

9. الفا�سلة اأمرية اآ�سيا- ع�سوًا
10. الفا�سلة اآمنة ح�سن �سالح دقة - ع�سوًا

11. االأ�ستاذ �سالح حممد منيزل - ع�سوًا



أعالم وشخصيات من عتّيل
المبحث الرابع
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عتنيل

اعالم وشخصيات من عتّيل
اكرم عبد اللطيف جراب

رئي�س جمل�س ادارة بنك القد�س 

وهو ميلك ويدير عدة �سركات،  كما انه رئي�س جمل�س ادارة وع�سو جمل�س للعديد من ال�سركات،  
ولعل اف�سل ما يك�سف عن �سخ�سية هذا الرجل الع�سامي هو احلديث معه عن عّتيل،  وقد كان 
اجراه ملحطة تلفزيونية فقد تبني ما يلي حيث يتحدث عن جتربته ال�سخ�سية،  وعن م�سرية حياته 
يف بع�س جوانبها، ومنوذج معاناة االجيال التي عاي�سها و�سار معها منذ الطفولة يف م�سقط راأ�سه 
يف بلدة عّتيل – طولكرم. . ويف املقابلة درو�س وعرب اأحببنا ان نقدمها كما رواها بلهجته لت�ستفيد 

االجيال الطالعة: 
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عمر بلدة عّتيل ؟ كم  معلومات  عندك  •	هل 

كل ما اعرفة اأنه هي بلدة رومانية قدمية جدا كان ا�سمها عوتيل على ايام الرومان. .

•	هل عندك معلومات عن م�ساحة ارا�سي عّتيل وا�سماء اهم اخلرب املوجودة فيها وما هي 
اهم املزروعات التي كان يزرعها اهل عّتيل ؟

بلدة عّتيل مقامة على تلة واالن تو�سع حول التلة م�سرفة على ال�ساحل الفل�سطيني كانت ارا�سيها 
متتد حول البحر كان يعتمد �سكان عّتيل قبل 1948 على الزراعة البعلية والزراعة البدائية، من 

ا�سهر منتجاتها البطيخ واملزروعات ال�سيفية. 

•	ما هي اهم ال�سجار التي كان يزرعها اهل عّتيل ؟

الزيتون بالتاأكيد قبل 1948 وبعد 1948،  كان يتبع لقرية عّتيل اأربع خرب وهي امتداد لالرا�سي 
الزراعية التي كانت كل عائلة من العائالت اال�سا�سية يف عّتيل تقيم فيها وت�سرف على زراعتها 

ومنتجاتها المتداد ارا�سي عّتيل مل�ساحة كبرية جدا الى ال�ساحل الفل�سطيني. .
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•	رغم ال�سعوبات التي كان يواجهها كل ابناء فل�سطني وخا�سة يف القدم بالن�سبة للتعليم 
كيف تغلب اهايل عّتيل على تعليم ابنائهم ومتى بداأوا بذلك؟

بعد نكبة 1984 كبلدة فقدت كل م�سادر الرزق وفقدت كل ارا�سيها ور�سمت احلدود قريبة من 
البلدة وا�سبح ال يوجد دخل للعائالت يف البلدة انك تعتا�س 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�سباب ومنهم من تركوا مدار�سهم وذهبوا الى الكويت من اجل العمل عتنيل
ومن اجل اعا�سة عائالتهم يف البلدة، تولد عن هذا املو�سوع نوع من الروؤية واالفكار اجلديدة انه 
�سالحنا الوحيد للح�سول على قوتنا وحت�سني او�ساع عائالتنا وهو التعليم فكان الرتكيز اال�سا�سي 
التعليم  التعليم،  فكان  الكويت يف ذلك احلني هو  املغرتبني خارج عّتيل وايل هاجروا على  لكل 
ق�سية ا�سا�سية تقا�س العائالت بنجاحها وتفتخر بعدد املتعلمني، �سار الرتكيز ب�سكل ا�سا�سي على 
التعليم يف البلدة،  وكان هناك مدر�سة ابتدائية ا�سبحت اعدادية فيما بعد وا�سبحت جمموعة من 

القرى املحيطة يف عّتيل تر�سل ابناءها الى عّتيل كمركز عّتيل بالو�سط بعد االبتدائية.

بالتعليم  اطفالهم  تبقى من  ما  والرتكيز على  للكويت  الهجرة  يف مرحلة اخلم�سينات متيزت 
و�سار اجلهد الكبري وكل الدخل للعائلة م�ساريف وتعليم لالبناء.

 هذه احلالة ا�ستمرت لنهاية اخلم�سينات عندما بداأوا يتخرجون ىمن الثانوية العامة وبالتايل 
املرحلة الثانية بعد املرحلة التا�سي�سية واجتيازهم املرحلة االبتدائية واالعدادية والثانوية بداأوا 

يتوجهون للجامعات الكمال درا�ستهم اجلامعية.

عدد كبري من الطالب بعد الثالث اعدادي برتوح على طولكرم للدرا�سة من عّتيل وغري عّتيل 
وامكانيات النا�س املادية كانت حمدودة ما عندهم فلو�س يعطوا ابنهم يروح ي�سرف وي�سرتي،  
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فكانت م�ساألة اتذكرها جيدا وجيلي يتذكرها جيدا انه كيف جاء هوؤالء جزء من التكافل والتعامل 
وجزء منها تبني احلالة التي كان يعي�سونها ياأتوا االهل �سباحا �سو طابخني يحطو بال�سلة ويروحو 
على كراج ال�سيارات يف عّتيل وال�سيارات يحملو ال�سالل الى الكراج يف طول كرم كل واحد ا�سمو 
على  يرجع  اليومية  املوؤنة  فيها  ايل  تبعتو  ال�سلة  ياخذ  كرم  بطول  ايل  الطالب  ييجي  ال�سلة  على 
البيت ياكل ويرجع ال�سلة على الكراج والتك�سي ياخذ ال�سلة ويرجع على البلد واالهل ياخذو ال�سلة 
ويرجعوها ع�سان ثاين يوم،  بامكانك تت�سور م�سقة وجبة الغداء ايل ياكلها الطالب اربع م�ساوير 
ال�سلة من الكراج ويرجعوها قدي�س كانت  ال�سلة ويرجعها واهله ياخذو  الطالب م�سوارين ياخذ 
احلياة �سعبة وقا�سية لكن النا�س عا�ستها وا�ستمرت وتعلمت وجنحت ما كان عندنا ال كهرباء وال 

ا�سي 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�سبح عنا عدد كبري من اخلريجني ايل بامكانيات حمدودة 
ومن خالل دعم اهلهم واقاربهم يف هذا املو�سوع �سار عدد كبري من اخلريجني من هذه اجلامعات 
باخلارج  العمل  على  قدرتهم  خالل  من  عائالتهم  على  او�ساعهم  انعك�ست  اخلريجني  وه��وؤالء 
التعليم  ا�سبح  جماالت  عدة  يف  وفنيني  ومدر�سني  ومهند�سني  اطباء  من  جيدة  وظائف  واخ��ذوا 
عن�سر ا�سا�سي ومبداأ بحيث عندما كنت تزور اي منزل بالبلدة كان احلائط يف غرف اجللو�س 
كان  وال  على اجلدران  املتعلقة  ال�سهادات  بعدد  النا�س  تقي�س  بذلك  االوالد  �سهادات  عليه  معلق 
يف لوحات وال كان النا�س تفكر مبو�سوع اللوحات،  اللوحات ايل كانو يعتزو فيها ويعتربوها زينة 
للبيت هي ال�سهادات الأبنائهم طبعًا كانت معظمها �سهادات اعدادية و�سهادات ثانوية وفيما بعد 
�سهادات جامعية،  وبالتايل �سار التعليم هو النافذة التي ت�ستطيع اي عائلة ان حت�سن او�ساعها 

االقت�سادية. 
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مرحلة ال�سبعينات �سهدت عدد كبري من اخلريجني يف الثانوية العامة وتوجهوا الى البلدان ايل 
ممكن ان ت�ساعد بالقبول ا�سبح التعليم هو العماد الرئي�سي حتى لالقت�ساد بحيث ا�سبح مدخل 
االقت�ساد هو التعليم جتد يف اي منزل بالقرية اي عائلة متوا�سعة او فقرية ا�سبح لديها ثالث او 
اربع خريجني بكليات الطب والهند�سة و�سيدلة واخت�سا�سات اخرى وق�سم بداأ باكمال درا�ساته 
العليا، يف ظاهرة متر فيها البلدة ايل هو امل�سوؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي بحيث كان 
التعليم كما ذكرت �سابقا واال�سا�س هو النافذة وبوابة الدخول لتح�سني الو�سع االقت�سادي،  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�سوؤولية تعليم عائلته، اخوانه عندما 
يتخرج واحد العائلة جتده ا�سبح م�سوؤول عن تعليم بقية اخوانه ومن هنا الى نهاية ال�سبعينات 

ا�سبح يف مراكز عمل خمتلفة لهم مواقع متميزة يف دول اخلليج العربي بالذات. 

هذا انعك�س ب�سكل وا�سح على احلياة االقت�سادية واالجتماعية والثقافية للبلدة من اكرب ن�سب 
التعليم يف املنطقة منطقة طول كرم عّتيل هي من �سمن هذه املنطقة. 

•	هل اهتم اهل عّتيل بتعليم البنات مثل البناء ؟

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�سباب ايل تعلموا. 

•	تعاون وحمبة العاقات مع اهايل عّتيل بخ�سو�س امل�ساعدات والتكافل الجتماعي كيف 
كان اجلار ينظر جلاره وكيف كان الخ ينظر لخيه،  كيف كانت البلدة يف هذاك الوقت حمبني 

لبع�س م�ساعدين لبع�س ؟
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تقدم  اليه من  و�سلت  ما  الى  ت�سل  ان  الى  البلدة  �ساعدت  التي  االيجابية  الظواهر  هذه من 
وازدهار وت�سلح مركز للمنطقة حماطة بت�سع قرى وهي تعترب املركز  الرئي�سي خلدماتها واالن 
كل دوائر الدولة توجد يف عّتيل،  بداأ هذا املو�سوع بالتعليم وبالتكافل االجتماعي والت�سامن 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�سية االولى بدات بالتكافل والتعاون،  الق�سية 
الثانية كبلدة مبناطق حدودية كانت تفتقر لكل اخلدمات اال�سا�سية وكانت مهملة من ال�سلطات 
بال�ستينات، كهرباء ال يوجد  البلدة اال  الوقت حتى �سندوق الربيد مل يدخل  احلكومية يف ذلك 
كهرباء حلد عام 1964 بداأ التحدي بالتعليم كان يف مدار�س الغرف غري كافية لعدد الطالب كان 
يجتمع اهل البلدة ويبعثوا وفود لبالد املهجر ليجمعوا النقود لبناء �سف وليغطوا تكاليف مدر�س 
ا�سايف بداأت بالتعليم ثم امتدت الى النواحي االخرى بدهم يبلطوا ال�سوارع يذهب ابناء البلدة 
الى الكويت ليجمعوا فلو�س م�سان يبلطوا �سارع، الكهرباء مثال جمعت البلد حمطة كهرباء، على 
ح�ساب اهل البلد،  مياه يف بداية ال�ستينات حفروا ابار ويف ال�سبعينات عملوا �سبكة مياه حملية، 
البلدية عندما �سكلت يف  توافقهم حتى املجال�س  نتيجة  البلد  هي كلها مبادرات فردية من اهل 
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 عّتيل بامل�ساعدة لبناء املنزل؟

ذلك ق�سة اخرى تذكرنا بالفقر وذلك �سيء جميل اعتز فيه عندما كان احد يبني منزل طبعا 
حمل  يف  ي�سرتكوا  واال�سدقاء  واالق��ارب  اجل��ريان  كل  ال�سبة  وقت  عند  االن  مثل  م�س  متوا�سع 
الباطون او يف امل�ساعدة كان يعترب مثل عر�س عندما تبني بيت وت�سقف البيت كان يعترب عر�س 

جماعي وي�سرتك معظم اجلريان واالقارب واالهل يف امل�ساعدة يف انهاء البيت. 
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•	ل �سك ابناء عّتيل كان يف منهم بالغربة والغربة �سعبة كيف تغلب ابناء عّتيل على هذه 
الغربة وما هي اهم ق�س�س النجاح التي ميكن ان ن�ستذكرها ؟

ق�س�س 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�ستات واالن يف امريكا يف جزء كثري منها من 
عّتيل يحملون �سهادات عليا ومتخ�س�سني ميار�سون اعمالهم هذا على م�ستوى النجاح االقت�سادي 
بالفعل ح�سلوا الى حد ما جناحات جيدة على كل امل�ستويات بحيث ا�سبح على امل�ستوى املعا�سي 
الغلبية ال�سكان ب�سكل جيد لكن مع اال�سف بعد احتالل ال�سفة الغربية بعام 1967 عدد كبري من 
موجودة يف  االف  االن  فتجد  البلدة  الى  الرجوع  ي�ستطيعوا  ال  وال�ستات  املهجر  البلدة يف  اهايل 
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االردن حوايل 6000 من عّتيل مل تتح لهم الفر�سة وال ي�ستطيعون العودة الى عّتيل فهذا الواقع لكن 
ال زالو متم�سكني، عملنا جمعية عّتيل وديوان عّتيل كنا من خالل اجلمعيات التعاونية او الديوان 
ن�ستطيع ان ن�سخ�س ون�ساعد العائالت والطالب املحتاجني حتى بالغربة ا�ستطعنا ان نعمل �سيء 
يجتمعو  دائما  كانو  بالكويت  باالالف  عّتيل  من  جدا  كبري  عدد  كان  بالكويت  حتى  البلدة  الوالد 
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�سوع ويكلم اوالده بهذا املو�سوع النه يجب ان يعرفوا كيف بداأنا 
م�س وين و�سلنا كيف بداأنا وماذا واجهنا بحياتنا ليعرفوا �سعبهم ويعتزوا ب�سعبهم ويعتزوا باهلهم 
النه هذه النا�س اهلهم و�سلوا هذا الو�سع م�س ب�سهولة طبعا مثلي مثل اي طفل بعد النكبة الزراعة 
كانت ال�سْي الرئي�سي للنا�س ايل ما هاجروا حاول انه ي�ستغل بالزراعة واحنا عائلة فالحية كنت 
ام�سي 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 �ساق الى ان اطريت ان اترك البلدة 
ب�سبب التعليم مثل اي �سخ�س بداأ بدون اي امكانيات فقط يف ت�سميم وارادة كيف ما بعرف حتى 
الوالد اهلل يرحمه كان �سد ان اخرج انه كربت اكرب واحد باخوانك وما كان عندي فلو�س ابعتلك 

كيف بدك تدبر حالك بدي ارميك بال�سارع وخروجي كان جزء من التحدي واال�سرار.

واجهت ظروف غري طبيعية ا�ستغلت عدة اعمال منها اخلدمة يف الفنادق واإلى ان اكملت درا�ستي 
الثانوية ح�سلت على معدل جيد يف عمان بظروف �سعبة جدا وذهبت الى بغداد للدرا�سة طبعا كل 
�سب بحياته عنده حلم ماذا يدر�س كان عندي حلم ادر�س مادة حمددة لكن كان هديف اال�سا�سي 
ان اح�سل على �سهادة جامعية قبلت يف كلية ال�سيدلة بالن�سبة يل كلية جيدة قد ال تنا�سب رغباتي 
لكن در�ست هذا املو�سوع وح�سلت على ال�سهادة كان اال�سا�س ان اح�سل على ال�سهادة من اجل 
معظم  واجهه  ما  وواجهت  غياب  �سنوات  �ست  بعد  لالردن  ورجعت  ال�سهادة  على  ح�سلت  العمل 
ابناء ال�سعب لكن كنا ا�سلب من ان ننك�سر او ننهزم اتيحت يل فر�سة عمل يف اخلليج �سمح يل 
بال�سفر كنت حمظوظًا بالفر�سة التي قدمت يل كان عندي مهمة ا�سا�سية انه عندي ع�سرة اخوان 
انا اكربهم بدي اعلم اخواين وبدي ا�ساعد اهلي وفقت بال�سغل ب�سكل جيد وخالل فرتة ب�سيطة 
تدرجت باملواقع الى ان ا�سبحت مدير ملنطقة اخلليج يف هذه ال�سركة االجنبية بو�سع متميز وراتب 
جيدة  بداية  وظيفة  واعطاين  وواجباتي  مب�سوؤولياتي  اعانني  اهلل  هلل  واحلمد  �ساعدين  ايل  جيد 
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بالتاأكيد اي وظيفة اذا انت ما بتكون متميز ومنتج ما بتح�سل على �سيء كان جهد غري طبيعي 
بالن�سبة ايل لعملي واجتهادي واخال�سي ومتابعتي ونتائج عملي ايل عك�س على و�سعي االقت�سادي 
هذه اعتربها املحطة الثانية بعد ق�سية التعليم فر�سة العمل االولى يعني بعترب الواحد هذه حمطات 
متوقفة عندها قليال او كثريا وكل حمطة الها معاملها املحطة االولى بعد اخلروج للتحدي من اجل 
احل�سول على �سهادة 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 عتنيل
بدي اتعلم اعطاين هذا ت�سميم وارادة بالفعل وفقنا بقبول عدد كبري من طالب فل�سطني،  من 
البلدة يف اجلامعات ا�سبح عددنا كبري جدا قمت مببادرة �سعبة جدا والكل اعتربها مغامرة 
انا ما  غري مدرو�سة اين ذهبت الى بريطانيا الكمال درا�ستي االدارة وتركت وظيفتي وعملي 
تركت وظيفتي انا اخذت اجازة بدون راتب الكمال درا�ستي باالدارة العامة يف بريطانيا كان 
تت�سور  ان  بامكانك  ودر�ست.  اثنني اخذت عائلتي معي  واطفال  الوقت  عندي عائلة يف ذلك 
ممتازة  ووظيفتك  عليا  �سهادات  تخل�س  ليه  هذا  على  وافقني  حدا  ما  ادر�س  رحت  التحدي 
وراتبك ممتاز وبهذه االمتيازات؟! فكان القرار �سعب وحتدي لكن كان عندي ت�سميم وروؤية 

بهذا املو�سوع. 
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اكملت احلمد  هلل النجاح بالفرتة املقررة )12 ( �سهر وخل�ست االدارة العامة يف اعرق اجلامعات 
وا�ستمريت  عمان  على  ورجعت  اوالد  ثالث  �ساروا  بريطانيا  يف  وانا  بطفل  ورزقت  بريطانيا  يف 
بال�سركة بعد ا�سهر معدودة بعد ذلك اجريت ح�سبة ب�سيطة الى متى عمري ب�ساعدين انو اجرب 
حظي باالعمال كمان كان قراري كثري �سعب مل يتفق معي عدد كبري من االهل واال�سدقاء قدمت 
ا�ستقالتي وبداأ ت االعمال اخلا�سة �سنة 1987وبحمداهلل وتوفيقه وباال�سرار والعمل اجلاد وبتحمل 
امل�سوؤولية ربنا وفقنا احلمد هلل وفتحت افاق عمل كبرية يل من خالل وكاالت جتارية وجنحت يف 
عملي وح�سلت على نتائج اكرث من ممتازة لدرجة انه منذ ان ا�ستقلت من عملي كان و�سعي جدا 
�سعب ب�سنة 1988/1987 بالذات يف االماكن التي تتجه اليها النا�س للعمل فيها املكان ال�سعب 
هو املكان االف�سل انك تعمل �سغل ناجح يف املكان ال�سهل كل النا�س تذهب له ووفقت بهذا العمل،  

ال يوجد عمل كله �سعود وجناح. 
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بالعمل اجلديد  �سنوات  بعد ثالث  ب�سنة 1990  الكويت  معي يف دخول  م�سكلة جديدة  �سارت 
على  احل�سول  ا�ستطعت  مميز  جناح  وجنحنا  جيد  ب�سكل  بالعمل  ا�ستمريت  لكن  موؤقتا  تاأثرت 
عدد كبري من الوكاالت من ال�سركات العاملية يف جماالتها املختلفة ا�ستثمرت بال�سناعة باالردن 
ا�سافة الى الوكاالت ونوعت ن�ساطي التجاري بالزراعة وال�سناعة والتجارة ويف وقتها كنت جامع 
ثروة ال با�س بها فكانت املرحلة االخرية هذا الو�سع يجب ان نكيف انف�سنا به فبدات اال�ستثمار 
وعربية ممتازة  دولية  وعالقات  وامكانيات ممتازة وخربة ممتازة  مال جيد  را�س  طبعا عندي 
انك  الرجوع  فل�سطني طريق  الى  ارجع  اين  كان هدف عندي  واالمتداد  بالتو�سع  الق�سية  بداأت 
واحد  مبكان  املخاطرة  تاخذ  ما  انك  ا�سا�سية  ق�سية  كانت  ذاته  بالوقت  بفل�سطني  ت�ستثمر  انت 
بدات على عدة ن�ساطات 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 
بعد  فل�سطني  ادخل  اين  الروؤية  و�ساعدتني هذه  اي�سا  بالعقارات  وعملت  ن�ساطي  تو�سع  خمتلفة 

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�سعه �سيئ 
املوؤ�س�س كان مري�س والبنك مرتوكًا،  ا�ستطعنا ان جنعل بنك القد�س من اخر بنك بفل�سطني الى 
اول بنك يف فل�سطني ب�سعود م�ستمر ومتيز م�ستمر وجناح م�ستمر هذا كان الرتكيز طبعا، رفعت 
ح�ستي الى ن�سبة كبرية يف البنك وا�سبح البنك العمل الرئي�سي، لدي ح�س�س يف بع�س الفنادق 
ال�سلطة قدرت اح�سل على الرقم  مثل موفينبك، لدي ح�سة ا�سا�سية فيه وعقارات ومب�ساعدة 
الوطني وتركيزي االن ب�سكل رئي�سي على فل�سطني الكرث من �سبب الرئي�سي هذه ق�سية وطنية نحن 
االن نريد ان ن�ساعد �سعبنا، ظروفنا �سعبة ما ا�ستطيع ان افعله االن لفل�سطني امل�ساعدة والعمل 
هو  بفل�سطني  العمل  وم�ساهمة  القد�س  بنك  م�ساهمة  يعترب  وبالتايل  بار�سه  �سعبنا  تثبيت  على 
جزء ا�سا�سي لعملنا الوطني باملرحلة احلالية،  دعم االقت�ساد وايجاد فر�س العمل للم�ساعدة يف 
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تثبيت اهلنا و�سعبنا يف ار�سهم باال�سافة الى امل�سوؤوليات االجتماعية الى دعم االن�سطة الثقافية 
والريا�سية وال�سحية بالوقت ذاته عندي ن�ساطات جتارية اخرى.

كربوا االوالد وتخرجوا من اجلامعة وجميعهم احلمد هلل ح�سلوا على �سهادات عليا من اف�سل 
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�سة يف �سوريا ح�سة 
رئي�سية يل واي�سا يل ح�سة يف دار الدواء يف االردن ويف البداية ا�سرتكت ب�سركة تاأمني ومدر�سة 
خا�سة،  االن ا�سعر بارتياح وفخر واعتزاز بعترب حايل جزء من هذا ال�سعب وجزء من جناحات 
هذا ال�سعب وتربيت يف هذه املدر�سة مدر�سة فل�سطني التي علمتنا اال�سرار وعدم الهزمية مهما 

كانت الظروف اعترب نف�سي انت�سرت الى ما حققته. 
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عدد كبري من �سعبنا لهم ق�س�س جناح انا م�س احلالة الوحيدة بعترب حايل جزء من احلاالت 
الناجحة التي حققت او�ساع ممتازة وهذا طموح ال�سعب الذي ال ينك�سر ال يقهر وال ينهزم مهما 
حاالت  يف  بواجباتي  قمت  نف�س  ر�سى  يف  هلل  احلمد  تواجهنا  التي  وامل�سائب  ال�سعوبات  كانت 
الوالدنا  �سي  اعمل  بدي  و�سمرينا  وانف�سنا  اهلل  ير�سي  مبا  ونعمل  الكثري  لها  نقدم  ان  ن�ستطيع 
واجيالنا ايل يعتزو فينا وتبقى رحلتنا دليل عمل لهم،  اثبتت االحداث ان هذا اجليل اجلديد ان�سج 
واوعى واقدر على الت�سحية والعطاء واال�ستمرار يف معركته وحتقيق طموحاته وبن�سوف هذا من 
خالل ال�سهداء االن وانا اعتز بهم ا�سرارهم على ال�سمود على العمل اجلاد عدم االنهزام وعدم 
ال�صت�صالم وعدم الحباط، ثقتي ب�صعبي كبرية ثقتي بامل�صتقبل جدا كبرية وا�صتطعنا انه بدل ما 
يكون �سعب م�سطوب كان القرار انه ي�سطب ويوزع على الدول العربية وياخذوا جن�سياتهم وين�سوا 
وممنوع حتكي انك فل�سطيني،  انا بعترب فل�سطني هوية وطنية عندما يتعلق املو�سوع 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�س اعترب نف�سي مكمل فانا اعمل لفل�سطني 
واعمل لالردن واعمل لعروبتي واعمل ل�سعبي يف كل مكان هذا امياين وهذه قناعتي،  هذه التجربة 

تنطبق على االف احلاالت الفل�سطينية وكل ق�سة جناح فل�سطينية ق�سة حلالها. 

ر�سالتكم  وما هي  تقيم ق�سة جناحكم  كيف  الفل�سطيني  القت�ساد  رج��ال  من  ب�سفتك  	•
للجيل ال�ساب يف اول حياتهم املهنية والعملية ويحاولوا ياأمنو م�ستقبل لكن الطريق �سعب؟

حاولت  جماعية  او  �سخ�سية  مببادرات  فر�سة  يل  اتيحت  متفائل  انا  للم�ستقبل  انظر  كيف 
لدرا�سة  واالرجنتني  للربازيل  و�سافرت  وال�ستات  املهجر  ويف  الفل�سطينية  االو�ساع  يف  الدرا�سة 
اذا  والكفاءات  االمكانيات  املهجر فوجدت عندنا ر�سيد كبري جدا من  الفل�سطينيني يف  او�ساع 
ا�ستطعنا ان ن�ستقطب 10% فقط من امكانيات الفل�سطيني يف املهجر وال�ستات ن�ستطيع ان نبني 
دولة مثالية، دولة غنية ال تقل عن الدول املتقدمة بطبعا بدها جهد وبدها تعب لكن انظر للم�ستقبل 



144

عتنيل

من خالل روؤيتي لالمكانيات الفل�سطينية،  االن انا بتفق معك انو عندنا بطالة مرتفعة عندنا كثري 
�سباب بتخرجو من اجلامعة وال يوجد فر�س عمل،  فر�س اجليل احلايل اف�سل من ايل مررنا فيه 
احنا حتى كان جيلنا وانا اتذكر جيدا م�سكلتنا بال�ستوية النا�س كيف بدها تديف حالها من الربد 
كانت وكالة الغوث توزع مالب�س ممكن يطلع قمي�س، ممكن جاكيت،  كانت م�سكلة النا�س بال�ستاء 

الربد القار�س وكان همها بال�ستاء تديف حالها م�س تعي�س وتتوظف. 

الفل�سطينية  الذاكرة  عن  حكيت  ملا  الذاكرة  على  دائما  حري�س  انا  تختلف،   م�سكلتهم  هال 
املفرو�س هذا املو�سوع نعمة انه �سعبنا هذا ما ح�سل معهم ب�سنة 1948 عا�سوا اهلنا واجدادنا 
بظروف غري طبيعية وجيلنا احنا كنا اطفال كنا �سايفني احلياة كيف وا�ستطعنا ان نتغلب عليها،  
كيف  الكبار  واخوانكم  اآبائكم  بتجربة  واتعظوا  وحتملوا  ا�سربوا  لل�سباب  ر�سالة  ار�سل  ان  اريد 
نحتوا بال�سخر و�ساروا وبنوا بلد،  عدم الت�سرع وال�سرب واالتعاظ مبن �سبقوهم �سنة او �سنتني 
او ثالث يف عمر ال�سباب وال �سي احنا �سلينا �سنني بهذه احلالة احلمد هلل ال نزال بن�ستغل دائما،  
ق�سية الذاكرة الفل�سطينية وتركيز االعالم على هذا املو�سوع ي�ساعد ال�سباب ايل عندهم هذا 
ال�سعور انهم يتعظوا ويعرفوا ان امل�ستقبل الهم ب�س يتعظوا وي�سوفوا كيف اجليل بعد النكبة عا�س 

والتجربة ايل مر فيها ال�سعب بتعلم �سعوب العامل. 
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املهند�س فتحي يو�ضف خلف

والده:  يو�سف خلف حممود خلف دّقة، ُولَد يف عِتّيل عام 1910 وُتويَف يف 
باقة الغربية يف 12 / 1 / 1967.  

اما والدته فهي:  ر�سيدة حممود م�سطفى علي داود، ُولدت يف عِتّيل عام 
1921، وتوفيت يف باقة الغربية يف 2005/1/1

اأّن  دان  ُتوؤِكّ تعالى،  ااهلل  رحمهما  ال�سعد،  �سريفة  وقاِبلتها  والدته  ظَلّت 
فتحي ُولَد يوم اجلمعة 27 رم�سان 1355ه� املوافق 1936/12/11م، لكَنّ 

التبليغ عن والدته مَتّ يف 1937/1/1م.

امل�ستعمرين  �سلطة  اإع��الن  �سادف  والدت��ه  يوم  الأّن  فتحي،  اأب��وه:  �سّماه 
االإجنليز فتَح االأ�سواق يف فل�سطني واإنهاء اإ�سراب اأهايل فل�سطني الذي دام 
ام العرب  ل ُحَكّ �ستة �سهور عام 1936م دون انقطاع، ومل يتوقف اإال بعد تدُخّ

الإنهائه. 

عام  خريف  االبتدائية  عِتّيل  مدر�سة  يف  االبتدائي  الثاين  ال�سف  دخل 
االبتدائي يف  ال�سابع  ال�سف  اأنهى  اأن  اإلى  االأول،  ال�سف  يًا  1944ه� متخِطّ
نف�س املدر�سة �سيف عام 1950م باملرتبة االأولى.  دخل ال�سف الثانوي االأول 
كانت  التي  1950م،  عام  خريف  بطولكرم  الثانوية  الفا�سلية  املدر�سة  يف 
الطالب  يرتاُدها   طولكرم:  ق�ساء  يف  الوحيدة  الثانوية  املدر�سة  حينذاك 
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من قرى ناحية ال�سعراوية، وقرى ناحية وادي ال�سعري، وبع�س قرى ناحية بني �سعب. وقد حافظ 
الع�سرة  بني  وكان من  بامتياز،  العامة  الثانوية  امتحان  اجتاز  اأن  اإلى  االأولى  مرتبته  على  فيها 

االأوائل فيها �سيف عام 1954م.

كانت ال�سدمة االأولى التي واجهها يف حياته يف عام 1951م، وله من العمر ثالث ع�سرة �سنة 
ًا، وانقطعت  ًا وحياتَيّ حني رحل والداه وكامل اأ�سرته اإلى باقة الغربية يف ظروٍف قاهرة للغاية اأمنَيّ
ل بني عِتّيل وطولكرم يف  �سلته بهم انقطاعًا تامًا، لغاية اآب 1967م، وعا�س وحيدًا دونهم يتنَقّ

َكَنِف خاله: عبد الرحمن حممود م�سطفى داود.

ح�سل على بعثة درا�سَيّة يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت التي تخرج فيها مهند�سًا كهربائيًا 
�سنة 1960م.

جه من اجلامعة ب�سنتني من ابنة خاله: نظمية عبدالرحمن حممود م�سطفى  ج قبل تخُرّ تزَوّ
واء. بها فيما بعد، بذاِت الُرّ داود التي لَقّ
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جه من اجلامعة يف ميناء العقبة، م�سوؤواًل عن حمطة توليد الطاقة، ونظام التوزيع  عمل بعد تخُرّ
يف امليناء حتى �صباط عام 1965م. ويف اأثناء وجوده بالعقبة قّدم خدمته االأولى لبلدته عِتّيل: فاأعَدّ 
الدرا�سات واملوا�سفات واملخططات ملحطة توليد كهرباء بوقود الديزل و�سبكة توزيع �سملت معظم 
عام  عِتّيل  اأ�سبحت  اأن  اإلى  الغر�س،  لهذا  متعاقبة  زي��اراٍت  العقبة  من  عِتّيل  يزوُر  وكان  البلدة، 
ى بال�سفة الغربية من االأردن. 1964م، اإحدى اأّول قريتني ُت�ساءان بالكهرباء يف عموم ما كان ُي�سَمّ

ا�ست�ساريًا  مكتبًا هند�سيًا  �س  واأ�َسّ �سنة 1975م،  ال�سعودية  الكهرباء  بوزارة  العمل  من  ا�ستقال 
تنفيذ  واأ�سرف على  املكتب �سّمم،  الريا�س، ومن خالل هذا  العا�سمة  الدولة يف  برتخي�س من 
العديد من م�ساريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يف ال�سعودية باال�سرتاك مع ا�ست�ساريني 

اإيرلنديني واإجنليز.
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املوت  فهي  حياته  يف  الثانية  ال�سدمة  اأّم��ا 
املفاجئ لزوجته اأِمّ بالل، وهي يف اأْوِج بهائها، 
���س��ب��اح ال��ث��الث��اء 1429/5/22ه�������� امل��واف��ق 
خم�سني  معه  عا�ست  اأن  بعد  2008/5/27م 
الذي  من  اأح�سن  منها  ي��وٍم  ك��ُلّ  ك��ان  ع��ام��ًا، 

�سبقه.

برتتيب  ج���ون،  م���ت���زِوّ وجميعهم  اأوالده، 
مي�سون،  حنان،  عّمار،  ب��الل،  ه��م:  االأع��م��ار 
وله  ب�سرى.  جن��وى،  عامر،  يو�سف،  اإمي���ان، 

منهم واحٌد وثالثون حفيدًا.

اقرتن موؤخرًا بعد وفاة اأم بالل رحمها ااهلل 
خلف  حممد  فتحي  �سمرية  باالآن�سة  تعالى، 
التي  1960م،  �سنة  عِتّيل  يف  امل��ول��ودة  ���ة،  دَقّ
اأكملت  حيُث  بالكويت،  حياتها  معظم  ق�ست 
اجلامعي،  اأم��ا  والثانوي،  االبتدائي  تعليمها 

فبمدينة املو�سل �سمال العراق.

العربية  اململكة  الريا�س عا�سمة  ُيقيُم يف   
اأوالده،  معظم  حميطه  يف  وُيقيُم  ال�سعودية، 

ل بني الريا�س وعّمان ب�سفة م�ستمرة. ويتنَقّ
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بال�سعودية  الكهرباء  وزارة  يف  كُم�ست�سار  التحق 
وتطبيق  و�سع  يف  عِمل  حيُث  1965/2/23م،  يف 
اأنظمة اخلدمة الكهربائية يف ُمدن اململكة، وت�سميم 
التعريفات وتخطيط م�ساريع كهرباء االأرياف جلميع 

مناطق اململكة املرتامية االأطراف.

من  الكثري  عّتيل  لبلده  فتحي  املهند�س  قدم  لقد 
بناء  �ساهم يف  باهله،  فقد  ب��ارا  اخل��دم��ات،  وظ��ل 
م�ست�سفى الهالل االحمر يف عّتيل،  وبناء مدر�سة عن 
روح زوجته املرحومة نظمية داوود يف عّتيل،  وقدم 

الكثري من امل�ساهمات التي ي�سهد له بها الكثريون.  
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ابراهيم العجمي 

يف مقابلة معه يقول اإبراهيم العجمي من بلدة عّتيل اأن لديه هواية جمع االأدوات القدمية بكافة 
اأنواعها واأ�سكالها واالحتفاظ بها حفاظا على الرتاث الفل�سطيني من االندثار.

واعتاد العجمي على جمع اأدوات من الرتاث الفل�سطيني القدمي منذ اأكرث من 15 عاما، ويحتفظ 
املا�سي  و�سل بني جيلي  ليكون حلقة  ال�سفلي من منزله  الطابق  �سعبي �سغري يف  بها يف متحف 

واحلا�سر.

ويحتوي متحف العجمي ال�سعبي على اأدوات من االأواين الفخارية القدمية، والزراعية واملنزلية 
التي كانت ت�ستخدم يف اإنتاج اخلبز وغريه من االأطعمة.

كما ي�سم املتحف اأطباقا �سنعت من الق�س، واأثوابا �سعبية مطرزة، واحللي واأدوات زينة واأدوات 
نحا�سية ومعدنية خمتلفة، اإ�سافة اإلى بع�س العمالت النقدية القدمية، وغريها من االأدوات التي 

كانت ت�ستخدم قدميا يف القرى والبلدات الفل�سطينية.
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روزنة البئر 
الفلسطينية ويقول افتخر مبحتويات املتحف مبا جمعه عرب ال�سنوات املا�سية »كنت اأجمع ما كان ي�ستخدمه 

النا�س يف املا�سي من اأدوات املطبخ والزراعة واحلرث وما كانوا يرتدونه من ثياب، واأ�سعه يف 
بيتي للحفاظ عليه«.

وي�سيف وهو مي�سك بطبق كبري من الق�س ا�سرتاه من اأبناء �سيدة طاعنة يف ال�سن »ما جمعته 
عر�سته هنا يف هذا املتحف ال�سعبي ال�سغري ليكون اأمام جميع النا�س حتى يتعرفوا على الرتاث 

الفل�سطيني، وليكون حلقة و�سل بني املا�سي واحلا�سر«.

واإثراء  النا�س  املقتنيات يف متناول  الرتاثية هو و�سع هذه  االأدوات  الهدف من جمع  اأن  يذكر 
معرفتهم بالرتاث القدمي.

ويقول وهو واقف اأمام زاوية خ�س�سها لو�سع كل ما هو قدمي من اأدوات الزراعة »كنت ا�ستغل 
الفر�س التي كانت تتاح ل�سراء اأي �سيء من الرتاث، �سواء من داخل اأو خارج البلدة )..( وباأي 

ثمن يطلبونه وذلك حبا يف اقتنائه«.

اإلى اأن عمله يف جمال احلدادة قربه من الفئات الكبرية بال�سن والتي حتتفظ ببع�س  وي�سري 
الرتاث، ما �سمح له بالتعرف على املزيد.

ويطمح م�ستقبال لتطوير متحفه ال�سعبي وتو�سيعه وزيادة عدد حمتوياته وتنوعها، ويقول بينما 
كان يرتب زاوية و�سع فيها عددا من االأواين النحا�سية القدمية خمتلفة االأحجام »اأرغب بو�سع 
اأمام كل قطعة تراثية تاريخها القدمي وكيف كانت ت�ستعمل وما حل مكانها اليوم، ليتمكن الزائر 

من احل�سول على كل املعلومات التاريخية لكل قطعة«.
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اأو عتنيل ال��رح��ى  حجر  ي��دي��ه  بكلتا  ومي�سح 
الطاحونة،  الفل�سطينيون  عليه  يطلق  ما 
من  املكونة  االأداة  ه��ذه  اأن  اإل��ى  م�سريا 
البازلتي  احلجر  من  دائريتني  قطعتني 
وتدار باليد كانت ت�ستخدم لرحي القمح، 
اأن »كل قطعة تراث موجودة هنا  معتربا 

تروي ق�سة وما�سيًا«.

وي�سري اإلى اأن متحفه ال�سعبي ال�سغري 
اأبناء  م��ن  العديد  وزي���ارة  بحب  يحظى 
ل�سنيعه،  اإعجابهم  يبدون  الذين  البلدة 

وفكرته الوطنية اجلميلة.

ويوجه العجمي وعائلته الدعوات للجيل 
يف  امل��دار���س  طلبة  من  وخا�سة  ال�سغري 
التعرف  اأجل  من  املتحف  لريتادوا  عّتيل 
بالتال�سي  بداأ  الذي  القدمي  الرتاث  على 

واالندثار يف ع�سر التطور.
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اأحمد ر�ضاد العّتيلي

ال�ساعر واالأديب الفل�سطيني اأحمد ر�ساد العّتيلي من عائلة »العّتيلي« يف عّتيل ال�سعراوية �سمال 
اأثناء حجز والده ال�سيخ يف �سجن  طولكرم.ُولد العام 1939 يف قرية ال�سنديانة من قرى حيفا، 
العام 1936- عام  ثوار فل�سطني  الروؤو�س من  تداولت زنازينه  الذي طاملا  االنتداب الربيطاين، 
اإلقاء  اإلى  بالدعوة  1939م  العام  مرا�سيها  الثورة  األقت  حتى  امل�سهور-  الوطني  االإ�سراب  ثورة 

ال�سالح بدعوى نقل الر�سالة الفل�سطينية اإلى م�سامع اجلاللة الربيطانية. 

ال�سيخ، وحّددت له »حيفا« املدينة منفًى  الوالد  اأفرجت �سلطات االنتداب الربيطاين عن  وملّا 
ح�سريًا يثبت يف دوائر ال�سلطات ح�سوره اليومّي مرة اإلى ثالث، التحقت اأ�سرة ال�ساعرالعّتيلي 
للفل�سطينيني  الق�سري  التهجري  حتى  القريبة،  ال�ساحية  ال�سيخ  بلد  يف  لت�ستقر  ال�سيخ  بالوالد 

املواطنني العام 1948م.

لقد ُكِتب على االأ�سرة �سقاء التنّقل بني قرى يف متاهة م�سنية ع�سرية من احلياة خّلفت يف نف�س 
ال�ساعر جراحًا غائرة من االأ�سى ظّلت تتجّذر يف النف�س والوجدان تن�سح رف�سًا وتنّز �سيقًا، حتى 
�سعرًا وطنّيًا  ر  تتفجَّ اأن  قبل  بنات اخليال،  ن�سج  تفا�سيله من  َغِزاًل  �سعرًا  َبعُد-  – من  انفجرت 

ت�سادمّيًا ذا �ِسمٍة بكائية غالبة يف اإطار قلق من احلنني اإلى الفردو�س املفقود.

اأكمل االأديب العّتيلي درا�سته الثانوية يف »نابل�س« متخرجًا يف املدر�سة ال�سالحية الثانوية  العام 
امللتهب 1956م. وبعد ق�سائه عامًا درا�سّيًا معلمًا للغة العربية يف مدر�سةال�ساوية/ اللنبَّ امل�سرتكة 
اإلى ال�سعودية معلمًا متعاقدًا يف قرية »الُو�َسيَطى«  العّتيلي  انتقل  اهلل،  رام  نابل�س-  طريق  –على 
اأو قريبة من املركز »اأبها« يف منطقة ع�سري  النائية يف منطقة حائل التعليمية ثم يف قرى بعيدة 
التعليمية يف اململكة العربيةال�سعودية، ليحطُّ به التَّ�سيار يف املدر�سة العزيزية االبتدائية )مدر�سة 
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امللك عبدالعزيز تاليًا( حيث اأم�سى فيها بقّية عمره التدري�سي التي نيَّفت على العقدين معلمًا للغة 
العربية ومنها كتب ال�ساعر العّتيلي هاويًا يف اجلهاد املقد�سية، والد�ستور العّمانية، ثم يف الندوة 
املوزون  العمودي  القافية  الثقافية واالدبية وتنوعت كتاباته من �سعر  والعديد من املجالت  املكية 
الى �سعر التفعيلة املوزون مو�سيقيا دون االلتزام بت�ساوي ال�سطرين وكتب النرث ومتيزت ق�سائده 
يف كل اأبواب ال�سعر وكتب ناقدا وحمققا يف العديد من الدرا�سات واالأبحاث ومتيز بكتابة االأنا�سيد 
الى  اإ�سافة  واالأدب،   النحو  درا�سات يف  الهادفة عدا عن  املقالة  وكتب يف  ال�سعرية  وامل�سرحيات 
العديد من الدرا�سات النقدية حيث ياأتي هذا املوقع كمرحلة اأولى من مبادرة حمبي االديب العربي 
العّتيلي لي�ستمل على جممل النتاج الفكري وال�سعري والبحثي لل�ساعر واالأديب العربي املخ�سرم 
احمد ر�ساد العّتيلي »ابو عماد« يف مبادرة من اأبنائه وحمبيه اغناًء للمكتبة العربية ل�ساعر متفرد 

لي�س ككثري من ال�سعراء والأديب ملتزم ول�ساحب قلم مل يكتب اإال لي�سدح حقا كقوله امل�سهور:

لن يكون الرجال اإال رجاال! نفل القول ان نعيد املقاال    
قدر للكري���������������م ان يتعالى يظماأ احلر او ميوت كرميا    
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ومن ق�سائده:  

نعلني

الطريق اإلى القد�س

عاٍل نخيُلِك فوَق �َسمِت الَغْيِم، نربا�سًا ِل�َسعٍب قاَل: ال!

َفت َزَبدًا ُجفاًء لِب َغرَقَدٍة َطَ عاَف ب�سُ ها الهادي الزُّ فِر تنُفُث �ُسمَّ ال للوجوِة ال�سُّ

ال النحناِء القامِة ال�سّماِء ِمن اأجِل احِتماالِت الَبقاْء

ال َتنحني هاُم الّنخيٍل

ْف َوَلْو َعَتا �َسْيُل الَعوا�سِ

ويقوُل: ال!

ْف حّتى اجلداُر َيرَع�ُس حتَت زلزلِة الَقوا�سِ

َيرَتُ حتَت �َسناِبِك اخليِل االأ�سيَلْة

- يا نعلنُي – خاِئْف الل�سُّ

هيْل نعلنيَيْجتاُحُه َموُج ال�سَّ
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َرْرعتنيل اإّن اخليوَل املُورياِت الَقْدَح َترمي بال�سَّ

َوْر يف الكفِّ ِمفتاٌح ِمن الذكرى            ويف االأَُخرى َمفاتيُح ال�سُّ

ِمقالُعها ِحَمٌم           وَجْذوُتها َحَجْر

عاٍل نخيُلِك يف َف�ساِء اهلِل – يا نعلنُي- عاْل!

ُبّ َحِميَمُه يف َحْلِقِهْم �سابًا ِمَن الِغ�ْسٍلنْي اأعلنِتها: »اإّنا َلَها !« َقدرًا َي�سُ

يِهْم باأمرا�ِس احِلباِل فَتَزنَّروا حّتى َنوا�سِ

وعلَُّقوا االأغالَل يف ياقاِتِهْم

وا- َخَدرًا- َهياكَل ِمْن ُدمًى. . وَبَياِدقا وَترَبجَمُ

ِخيْل وعلى ُلهاِث اخَلوِف يف الَوْكِر الدَّ

بُّوا اللُّهاَث َبناِدقًا وَخَناِدقًا �سَ

ليْل يلُهو ِبها َخلَف اجلداِر العاِر �ِسم�َساٌر ِمن االإفرجِن َمْوتوُر الَغَ

وَيتيُه َمن �َسَكٍر. . وًي�سَخُب َعْرَبَدْة
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جاْل يُد الَعَماِليُق الرِّ لِكّنما ال�سِّ

َيَتدّفقوَن كتائبًا وَمواِكبًا و�َسعرَي ناٍر ُموَقَدْة

ِجيُتو  ُج���دراُن  َح��وِل��ِه  ِم��ن  جهّنمًا  اأّن  اخَل���َزِريُّ  َي�سهَد  كي 
َدْة.  ُمو�سَ

�َساأَن الويفِّ مَع الَويّف

ال َيعرُف ال�سعُب الفل�سطينيُّ يف َدرِب اخَلال�ِس امل�ْسَتِحيْل

ِهَي َب�سعٌة من روحه: »ال ُم�سَتحيْل«

م�ِس- ِللوَطِن  ُه يف الَعودِة الُكربى- َكَعني ال�سَّ َد َحقَّ َحّتى ُيعمَّ
يْل االأ�سِ

خِر- ال. .  - مثَل ال�سّ َر التاريًخ يف الَغوِر الفل�سطينيِّ وُيجذِّ
ال َي�ستِحيْل
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ال�ضاعر حكمت العّتيليعتنيل

عا�سق النوار�س و�ساحب البحر

طولكرم، وانتقل  عّتيل-ق�ساء  بلدة  يف   1938/8/8 يف  العّتيلي  حكمت  ال�ساعر  ولد 
الثانوية وينتقل من طولكرم  لينهي درا�سته  اإلى طولكرم،  بعد درا�سته االبتدائية هناك 
لدى  ح�سل  ال��ع��رب��ي��ة.  للغة  م��در���س��ا  لي�سبح  لتوؤهله  ع��م��ان،  يف  املعلمني،  دار  اإل���ى 
حيث  هناك،  املقام  به  يطل  مل  لكن  االأردنية،  معان  مدينة  يف  معلم  مهنة  تخرجه على 
عني مدر�سا للعربية يف "اأرامكو" بال�سعودية، وهناك عني بعد زمن لي�س طويال حمررا 
اأم�سى ما جمموعه خم�سة ع�سر عاما.  بالعربية، حيث  الزيت التي ت�سدر   ملجلة قافلة 

ليم�سي  كاليفورنيا،  دييجو يف جنوب  �سان  اإلى  عائلته  عام 1976 مع  انتقل يف مطلع 
هناك خم�سة ع�سر عاما اأخرى من الغربة. ويف بداية ت�سعينيات القرن املا�سي انتقل اإلى 
منطقة لو�س اأجنيلو�س، حيث التقى مبجموعة من ال�سعراء والكتاب وال�سحفيني، واأ�س�س 
معهم املنتدى الثقايف العربي االأمريكي، الذي مازال قائما حتى االآن، وان�سم ال�ساعر اإلى 
جتمع الكتاب واالأدباء الفل�سطينيني يف بداية تاأ�سي�سه و�ساهم بتاأ�سي�س لقاء االأربعاء يف 
منطقة لو�س اأجنيلو�س الذي ظل ي�ساهم فيه �سبع �سنوات طويلة زاخرة باالأدب وال�سعر 

والثقافة. 

عادل،  )ج��اد،  منها  واأجن��ب  عّتيلي  اأم��ل  الت�سكيلية  بالفنانة  ال�ساعر العّتيلي  اق��رتن 
�سرى(، وكانت زوجته اأمل خري معني له يف رحلة �سقائه الطويلة والتي ظلت مالزمة له 

منذ كان �سابًا يافعًا اإلى اأن انتهى به املقام على فرا�س املر�س.

ال�ساعر حكمت العّتيلي
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�سدر لل�ساعر حكمت العّتيلي ديوان وحيد يف منت�سف �ستينيات القرن املا�سي حمل ا�سم )يا 
بحر( عن دار االآداب يف بريوت. وب�سبب �سنوات غربته القا�سية، مل يت�سن لل�ساعر التوا�سل مع قرائه 
وحمبيه على الرغم اأن لديه ما يقرب من �ستة دواوين �سعر جاهزة للن�سر، ن�سر بع�س ق�سائدها 
يف جمالت ثقافية متخ�س�سة مثل )اإبداع(، )ج�سور(، )اأخبار االأدب( كما وا�سل كتاباته النرثية 
 وال�سعرية يف �سحف مهجرية كان اأهمها �سحيفة )الوطن( االأ�سبوعية التي ت�سدر يف لو�س اأجنيلو�س.

ب������داأت ���س��ح��ت��ه ب��ال��ت��ده��ور ال���ت���دري���ج���ي، ن��ت��ي��ج��ة م���ر����س ال�����س��ك��ر، ال�����ذي ا���س��ت��ط��اع اأن 
يقيم  وه����و  ع����ام  م��ن��ذ  ب��االن��ه��ي��ار،  ل��دي��ه  ���س��يء  ك���ل  ب����داأ  ذل����ك  ب��ع��د  طاقة كليتيه،  ي��دم��ر 
 اإق���ام���ة ���س��ب��ه دائ��م��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ى، ال����ذي دخ��ل��ه ق��ب��ل ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا ح��ت��ى رح��ي��ل��ه.

كان املرحوم يف غيبوبة دائمة منذ اأكرث من �سهر ون�سف، اإلى اأن �سكت نب�سه، لكن ظلت نوار�س 
�سعره حتلق يف �سماء بلدته عّتيل وغربته الطويلة.

تويف يوم اخلمي�س املوافق 23 فرباير/�صباط يف لو�س اأجنيلو�س بجنوب كاليفورنيا، عن عمر 
يناهز  67 عاما،  وقد ظل يحمل هموم اأمته العربية عامة و�سعبه الفل�سطيني خا�سة، حتى اآخر 

حلظة يف حياته.

 وقد كتب عنه �سديقه عي�سى بطار�سة يف 19 / 2 / 2006 :
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) عا�سق البحر. . على �سرير املر�س (عتنيل

وملجموعة  الثقيلة،  االأدوي��ة  لرائحة  ت�ست�سلم  منت�سف غرفة �سغرية  يقبع يف  �سرير طبي   بني 
كبرية من االأجهزة، خمتلفة الوظائف التي حت�سر نف�سها، وحت�سر زوايا الغرفة فيما بينها، وبني 
غرف العناية املركزة، يف اأكرب م�ست�سفيات مدينة ويتري يف جنوب كاليفورنيا، تعرثت رحلة عمر 
اأو اأخرجت مرغمة عن م�سار �سبعة و�ستني عاما،  ال�ساعر الفل�سطيني حكمت العّتيلي. وخرجت 

لتقف بال حول اأمام الفا�سل ال�سغري بني املوت واحلياة.

ورغم احلب الذي يحيطه به اأفراد عائلته، واأ�سدقاوؤه وحمبوه، فلقد قرر اأو قرر له اأن يدخل 
�سبه غيبوبة، مل يخرج منها حتى هذه اللحظة، وبعد مرور اأكرث من خم�سة اأ�سابيع.

�سيخرج  االأب��واب  اأي  الغيبوبة، ومن  �ست�سب هذه  اأين ومتى  يعرف  االأر���س  �سكان  اأحد من  ال 
حكمت العّتيلي يف نهايتها، لكنه من املوؤكد اأنه يقف يوميا، وجها لوجه اأمام االأذرع ال�سوداء العنيدة 

الفوالذية، هو نف�س املوت الذي �سرخ يف وجهه منذ اأكرث من اأربعني عاما:

يا �سارق االأحباب. .

اأنت !

االأخرية  يده ق�سيدته  قبل عامني ويف  امل�ست�سفى،  لنف�س  الكثرية  زياراته  زيارة من  خرج من 
اجلميلة الدامعة العينني املت�سبثة باحلياة التي يقول فيها:
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مازال يف القنديل زيت،

ما زال يل امراأة

واأوالد

واأحباب وبيت،

لكاأن يف قلبي �سهيل �ساخُب

لكاأن األفا من جيادٍ 

يف دمي تتواثُب«.
هل ن�سب زيت القنديل هذه املرة يا حكمت؟

هل تعب ال�سهيل يف قلبك، وانكفاأ على نف�سه؟
وان�سمت  ال��ت��واث��ب،  ع��ن  اجل��ي��اد  كفت  وه��ل 
وال�ساعات  الوقت  اأم��ام  يقفون  الذين  الأحبائك 
ال  مرتع�سة  خائفة  مك�سورة  بقلوب  وال��دق��ائ��ق 
ويو�سلك  �سيو�سلها  اأي��ن  وال  تتوقع،  ما  تعرف 
الدعاء وال اللهفة وال الدموع وال الطب الذي يرفع 
يديه قليال قليال كل يوم حائرا فيما يفعله اأمام 

هذه االنهيارات املتوالية.
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وماذا ظل لدينا غري: يا رب. عتنيل

اإذا كان ال�ساعر حممود دروي�س قد لقب على اأيدي بع�س النقاد بعا�سق الرتاب، فحكمت العّتيلي 
هو عا�سق البحر والنوار�س بال منازع. فاأنت تكاد ت�سمع هدير البحر، اأو ا�سطفاق اأجنحة النوار�س 
على املاء يف كل ما كتب حكمت العّتيلي من �سعر، طوال حياته، فهو عا�سق ويف لهذا الع�سق، اأمني 

له، وقد يقوي هذا الهدير وقد يخف مثله مثل خفق اأجنحة نوار�سه، ح�سب مو�سوع الق�سيدة.

دنا ال�ساعر اإيليا اأبو ما�سي من البحر قليال حني قال يف طال�سمه:

»قد �ساألت البحر يوما

هل اأنا يا بحر منكا؟

هل �سحيح ما رواه

بع�سهم عني وعنكا؟

اأم ترى ما زعموا زورا وبهتانًا واإفكا؟

�سحكت اأمواجه مني وقالت. . ل�ست اأدري«

اأما حكمت العّتيلي، فلم يكتِف بالوقوف اأمام البحر، ومغازلته مغازلة اخلائف، بل دنا منه اأكرث، 
مل�سه باأ�سابعه، غم�س رمو�س عينيه مبائه املالح، ليت�سنى له اأن يرى يف العمق اأكرث، واأن ي�سغي 
ال�سمع الأنفا�س البحر، على نحو يتيح له اأن يرتجمها بدقة ال متناهية، واأن يرقب عن قرب تلك 

االأعماق الغام�سة الرهيبة القاتلة حينا، الثائرة حينًا، احلنونة حينا اآخر:
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»يف عينيك راأيت احلزن نديا كالنعناع الربي

حزنا دفاقًا اأي حنان فيا�س قد�سي

ولقد قلت حزنا يا بحر

و�سرخت عطبنا يا بحُر«

ولي�س �سدفة اأن ديوان �سعره الوحيد الذي �سدر له، يف منت�سف 
ال�ستينات، عن دار االآداب البريوتية، يحمل ا�سم يا بحر.

ال�سوت،  خفي�س  كان  يعرفني.  ال  وهو  و�سافحني  ده��ور،  منذ  اأعرفة  كنت  لو  كما  �سافحته 
هادئ ال�سمات، يف عينيه وح�سة غربة طويلة، رمبا �سكنتهما نتيجة لهذا الرحيل املتوا�سل، وعدم 
ا�سطرته  منذ  رمبا  املبكرة.  حياته  مراحل  منذ  العّتيلي  �ساعرنا  عا�سه  الذي  االأزيل  اال�ستقرار 
درا�سته اأن يرحل عن قريته عّتيل وهو بعد يف مطلع مرحلته الثانوية، لي�ستقر يف مدينة طولكرم، 

كما �سيظهر الحقًا.

عندما تاأملت وجهه، كادت ع�سرات ال�سور ال�سعرية التي اأوقفتني اأمامها مذهواًل، منذ زمن 
طويل، احلائرة الثائرة الباكية ال�ساكية املتمردة املوؤمنة، جميعها ترفرف حوله مثل جمموعة من 
الفرا�سات التائهة، ال يراها اأحد غريي، حتى هو نف�سه. �سحيح اأن �سديقي فخري، كان يع�سق 
�سعره مثلي، لكن �سيئا ما خا�سا، كنت اأح�س اأنه ي�سبغ همومي واأحالمي بنف�س اللون الذي كان 

ي�سبغ به هموم واأحالم حكمت.
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يف  حبيبته،  عن  فيها  يبحث  ق�سيدة،  لنا  ق��راأ 
مدينة كبرية مزدحمة، رمبا كما هي لو�س اأجنيلي�س. 
كان �سوته مييل اإلى الهم�س، والحظت اأنه مل يرفع 
راأ�سه من الورقة التي حتمل ق�سيدته، لريى وقع ما 
يقراأ يف عيون م�ستمعيه. وطوال اجلل�سة كان يجيب 

عن اأ�سئلتنا باقت�ساب، ولكن بعمق.

وعدت  حبيبته،  بال  ال�ساعر  عاد  الق�سيدة  يف 
املغرتب،  هذا  يف  �سيكون  حكمت  اأن  نيتي  ويف  اأن��ا 

�سديقي االأقرب.
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موؤيد العّتيلي

�ساعر مميز ارتبط ا�سمه ب�سعر الثورة والوطن،  ولد وبداأ درا�سته 
االحتالل  بعد  الثانوي  االول  ال�سف  اكمل  حيث  عّتيل،   بلدته  يف 
  ، اال�سرائيلي مما تبقى من ار�س فل�سطني التي احتلت عام 1948
وقد نزح موؤيد الذي ولد يف 13/ 1951/3 مع والدته و�سقيقاته الى 

عمان.  

در�س ال�سف الثاين ثانوي العلمي يف كلية احل�سني الثانوية ثم 
مدّر�سًا  يعمل  االأك��رب  �سقيقه  حيث  الكويت  اإل��ى  عائلته  مع  �سافر 

هناك، در�س الثانوية العامة يف ثانوية الفحاحيل. 

 �سافر يف منحة درا�سّية اإلى اجلزائر حيث التحق بكلّية الطب 
يف  الن�سر  ووا�سل  مّبكرًا  ق�سائده  ن�سَر  ب��داأ  �سنتني،  مل��ّدة  هناك 
�سحيفة ال�ّسعب اجلزائرية، خالل ال�ّسنة الثانية �سافر اإلى فرن�سا 
قطع  الفل�سطينية،  الطالبّية  احلركة  �سفوف  يف  نا�سطًا  واأملانيا 
درا�سته وعاد اإلى االأردن.  يف نهاية العام 1970 التحق باجلامعة 
االأردنية/كلّية االقت�ساد والتجارة، وا�سل ن�سر ق�سائده يف �سحيفة 
يف  التحق  اجلامعّية.   املطبوعات  اإلى  باالإ�سافة  االأردنية  ال��راأي 
يف  ون�سط    ،1971 العام  يف  االأردين  ال�سيوعي  احل��زب  �سفوف 
و�سارك يف حترير مطبوعات  اآنذاك  املحظورة  الطالبّية  احلركة 
يف  اعُتقل  الثقايف.  اجلانب  يف  وخا�سة  املحظور  الطالب  احت��اد 
وانتمائه  الطالبّية  احلركة  يف  ن�ساطه  ب�سبب  الثالثة  ال�ّسنة  نهاية 

ال�ساعر موؤيد العّتيلي
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  ، احلزبي، ومت منعه من ال�ّسفر واحتجاز جواز ال�ّسفر اخلا�س به وا�ستمر ذلك حتى العام 1989
وخالل درا�سته اجلامعّية اأ�سبح ع�سوًا يف رابطة الكتّاب االأردنيني منذ بداية تاأ�سي�سها. يف العام 
نا يعقد املق�سلة" يف العام 1976 ويف العام نف�سه ابتداأ عمله موظفًا  1974  اأ�سدر ديوانه االأّول "اأُيّ
يف البنك العقاري العربي يف عمان وظل يعمل حّتى العام 2003 حيث اختار التقاعد املبّكر.  وا�سل 
ن�سر ق�سائده يف ال�سحف االأردنية واأ�سدر عّدة دواوين �سعرّية وكذلك عددًا من الروايات، كان 
ع�سوًا فاعاًل يف رابطة الكّتاأب االأردنيني ومّت انتخابه الأكرث من دورة يف الهيئة االإدارّية للرابطة، 
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كما  رحيله،  حتى   2011 حزيران  منذ  للرئي�س  ونائبًا    ،1994  -  1992 الفرتة  يف  لل�سر  واأمينًا 
اأّنه كان ع�سوًا يف احتاد الكّتاب العرب.  راأ�َس نقابة العاملني يف امل�سارف والتاأمني واملحا�سبة 
)1994/1993( وانُتخب ع�سوًا يف هيئتها االإدارية لدورات عدة. تر�ّسح لالنتخابات النيابّية يف 
ة بحقوق االإن�سان  االأردن يف دورة الربملان 2003.  �سارك يف عدد من املهرجانات الدولّية اخلا�سّ
ومناه�سة الفقر يف العامل وخا�سًة تلك التي اأقيمت يف الربازيل ويف كينيا.  كان من�ّسق الربنامج 
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والفنون عتنيل للثقافة  ج��ر���س  م��ه��رج��ان  يف  ال��ث��ق��ايف 
اإلى اجتماعات  الرابطة  وفود  وتراأ�س   .)2012(
والكّتاب  لالأدباء  العام  لالحتاد  الدائم  املكتب 
العام  وامل��وؤمت��ر  واجل��زائ��ر،  القاهرة  يف  العرب 
كما   ،)2012-2011( البحرين  يف  ل��الحت��اد 
ت��راأ���س وف��د ال��راب��ط��ة يف م��وؤمت��ر اإح��ي��اء احت��اد 
اأُ�سند  الذي   )2012( بالقاهرة  واآ�سيا  اإفريقيا 
فيه للرابطة من�سب نائب االأمني العام لالحتاد 

)عن اآ�سيا(.

اما موؤلفاته فهي: 

)�سعر(                اأينا يعقد املق�سلة 

)رواية(               ثم وحدك متوت  

)�سعر(                 بيان خا�س   

)رواية(                خيط الرمل   

)�سعر(                  ن�سيد الذئب  

)روايه(                 الكمربادور   

)رواية(                 دوائر اجلمر  

)�سعر(       ولكن الفتى حجر  
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تعر�سه  من  يومني  بعد    ،2013/1/30 االربعاء  يوم  الها�سمية  االردنية  اململكة  يف  تويف      
حلادث �سري على الطريق الى العقبة )معان(. 

2014 يوم  العّتيلي يف مقرها يف 2 �صباط  اأّبنت ال�ساعر   وكانت رابطة الكتاب االردنيني قد 
االثنني،  واجمع املتحدثون اأن ال�ساعر والروائي الراحل موؤيد العّتيلي ترك خلفه اإرثا جميال مهما 
التي  الفكرية  وااللتماعات  الفنية  والقيم  اجلمالية  باالأ�ساليب  الغنية  ال�سعرية  املجموعات  من 
تتما�س مع الروؤيا امل�سم�سة وتنت�سر للدمعة وتدافع عن حق ال�سوكة يف العطر وعن حق االأفواه 

اجلائعة باالأرغفة املبت�سمة.

االأردنيني،   الكتاب  رابطة  يف  ال�سعر  جلنة  اأقامته  ال��ذي  العّتيلي  تاأبني  حفل  يف  امل�ساركون  واعترب 
دائما  ح��ا���س��رة  فب�سماته  ال��ع��ام  طيلة  ي��غ��ادرن��ا  مل  العّتيلي  اأن  ���س��رط��اوي،  ن���زار  ال�ساعر  واأداره 
وال��ث��ق��ايف. ال�سعري  بهائنا   ي��وم��ي��ات  يف  االأث����رية  م�ساحتها  حتتل  وابت�سامته  وال��زم��ان  امل��ك��ان   يف 
وقال املتحدثون اإن القارئ ل�سعر العّتيلي �سيقف على اأ�ساليب خمتلفة من البناء الفني يف ق�سائده، اإذ 
متتاز جملته ال�سعرية بالق�سر وكثافة االإيحاء ور�ساقة التوقيع املو�سيقي وتكاد ال تخلو احدى ق�سائده من 

توظيف املوروث اأو ا�ستدعاء الرمز او االإحالة االإميائية اإلى �سخ�سية تاريخية اأو حدث خالد. 

ال�ساعر ه�سام عودة
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و�سدد امل�ساركون على ان العّتيلي �سيظل حا�سرا.. �سيظل بينهم ومعهم، و�سوف نقراأ ق�سائدك عتنيل
وجنمل اأيامنا ببهي اإبداعك واأنت لنا الرفيق وال�سديق والزميل واالإن�سان. 

رئي�س رابطة الكتاب االأردنيني موفق حمادين  و�سف العّتيلي الذي كان نائبه ب�"يو�سف" حيث 
قال:"يو�صف، البئر اأرحب من بنات اآوى،يف بالط العزيز، قد ب�صمن ول تفنى العناقيد، والذئب 
اأولى بالقمي�س، وجنم املبحو�س قاب قو�سني اأو اأدنى، والفي�س يرمي ظله عليك وعلينا، عذيرك 

اإذن ما التقينا وم�سينا". 

واإن�سانا طيبا،  ونقابيا  ومنا�سال  وروائيا  العّتيلي:"�ساعرا  اإنه عرف  قال  ال�ساعر ه�سام عودة 
وعرفت فيك ما مل يعرفة كثريون غريي"، م�سريا اإلى اأن العّتيلي الغائب احلا�سر، كان موؤ�س�سا 
التي  التاأ�سي�س واالجتماعات  الوا�سحة يف هذا  الرابطة، وله ب�سمته  العربي" يف  ال�سعر  ل�"بيت 
تختلط  حني  اأمان  �سمام  وكان  ورفاقه  لزمالئه  بو�سلة  كان  اأنه  اإلى  الفتا  العّتيلي،  بوجود  متت 

االأوراق لذلك ن�سعر جميعا بحجم اخل�سارة التي تركها رحيلك املفاجئ. 

 وراأى عودة اأنه بعد مرور عام على رحيل العّتيلي ما زلنا ن�سعر اننا بحاجة اإليك وما زلنا غري 
قادرين على ت�سديق حكاية الغياب القا�سية واملوؤملة، فمكانك مل يكن يف يوم من االأيام �ساغرا 

الأنك معنا داخل رابطة الكتاب وخارجها �سديقا ورفيقا ال اأنبل وال اأجمل وال ا�سدق.  

ال�ساعر والناقد د. را�سد عي�سى قال اإن العّتيلي الذي رحل عن اأعيننا �سيظل مقيما يف م�ساعرنا 
وجوا ال يف حدائق اأحزاننا وجبال اأحالمنا، الفتا اإلى اأنه منذ اأن تعرف على الراحل قبل ثالثني 
عاما وهو: زاهد بال�سهرة، و�ساحب موقف حازم ال تلونه املراحل واملغريات، كتب ال�سعر بطباع 
�سقر يبني ع�سه على اأعلى قمة يف اأنف اجلبل، �سادا وجهه عن عرو�س الدنيا واأخادعها الزائفة، 

وم�ستم�سكا بالعروة الوثقى من �سهقات احلنني اإلى اجلمال واحلرية واحلق الوطني. 

الكاتب والباحث موفق حمادين
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من  اخلالية  العبارة  اأناقة  وهي  ب��ارزة  باأ�سلوبية  متتاز  باأنها  العّتيلي  ق�سائد  عي�سى  وو�سف 
العوالق واالأتربة، فال ح�سو وال زوائد وال نعوتا فائ�سة اإمنا هي لغة �سعرية �سافية، مرنخة بالداللة 
و�سماء بحجم  ال�سماء، تظل عمان غربًا،  »�سماء بحجم  العّتيلي يف ق�سيدته  قال  كما  العميقة، 

الرغيف، تظلل عمان �سرقا، ويف القاع يبتهل الغرباء، بدون �سماء.

اأو ماأخوذ بالغطر�سة، فقد جاء  وراأى عي�سى اأن العّتيلي �ساحب �سخ�سية متزنة غري مغرورة 
�سعره حميما قريبا اإلى �سرفات القلب وف�ساءات الروح، وهو واحد من القالئل الذين قاتلوا اأ�سكال 
القبح واال�ستالب بالكلمة ال�سعرية الوردية من غري �سجيج وال مفاخرة اأو ادعاء، مرجعا ذلك اإلى 
اإميانه بان الدنيا كذبة كبرية، وان لي�س لنا منها اإال ف�سحة البحث عن احلرية واجلمال واخلري، 
فقد عا�س حياة ب�سيطة مع دميومة الب�سمة وتاأجيل اجلمعة واالجتهاد يف اأن يعطي اأكرث مما ياأخذ.  

ن�سر ق�سائده مبكرًا،  وبداأ يف  والتجارة،  كلّية االقت�ساد  االأردنية يف  العّتيلي باجلامعة  التحق 
وجتول يف فرن�سا واأملانيا، وهو نا�سط �سيا�سي، وكان ع�سوًا فاعاًل يف رابطة الكتاب، وهو ممثل 
والنقابي  الوطني  العمل  يف  املرموقني  القادة  من  وهو  واأفريقيا،  اآ�سيا  كتاب  احتاد  يف  الرابطة 
لل�سر يف  واأمينًا  للرابطة،  االإدارّي��ة  هيئتها  دورة يف  من  الأكرث  انتخابه  مّت  والثقايف،  واال�سرتاكي 
الفرتة 1992 - 1994 كما اختري الأكرث من دورة ع�سوًا يف جلنة الع�سوّية للرابطة، كما اأّنه ع�سٌو 

يف احتاد الكّتاب العرب. 

 ويف مقابلة معه اجرتها �سحيفة الد�ستور/ه�سام عودة، قال ال�ساعر موؤيد العّتيلي ان ال�سعر 
اأ�سرع يف التعبري عن هموم االمة وحاجاتها .
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الوزير وخبري املياه الدكتور �سداد العّتيلي: "يكفيني فخرا 
ان ا�سرائيل ال تريدين"

 وهو خبري يف جمال املياه،  ا�سبح وزيرا للمياه وم�سوؤواًل عن 
�سلطة املياة الفل�سطينية،  ويف كل املفاو�سات كانت ا�سرائيل 
م�سادر  على  هيمنتها  ا�ستمرار  لتفر�س  خاللها  من  تهيمن 
جرى  فانه  لذا  املياه،   هذه  وم�سادرة  الفل�سطينية،   املياة 
ا�صرائيلية  ل�صغوط  الفل�صطينية  املياه  �صلطة  رئي�س  ا�صتبعاد 

كما ذكرت �سحيفة يديعوت احرنوت اال�سرائيلية.  

ملواقفه  غنيم  مب��ازن  ا�ستبدل  انه  ال�سحيفة  ذك��رت  فقد 
املت�سلبة،  ومما جاء يف ال�سحيفة يف 25 / 8 / 2014: 

عالقة  رواب��ي  مدينة  ال�سفة  يف  العظيم  املدين  امل�سروع  هذا  ان 
مكانها منذ �سهر اآذار، وال ميكن ت�سليم ال�" 600 "�سقة االولى التي 
فاإ�سرائيل ترف�س ان تربط  الأنه ال يوجد ماء،  الى امل�سرتين  اأمتت 
التي  العقاب  خطوات  من  ج��زءا  ذل��ك  باعتبار  باالأنبوب  املدينة 
ت�ستعملها على ال�سلطة الفل�سطينية. وبح�سب ال�سحيفة االإ�سرائيلية 
�سرائهم،  امل�سرتين عقود  ع�سرات  اعاد  ان  ذلك  نتيجة  كانت  فقد 

وجمد املال ملتابعة  البناء.  
الدكتور �سداد العّتيلي
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امل�ساحلة بني  اأمرين: وهما  ن�ساأ عن  املو�سوع  اأن اخلالف حول هذا  اإلى  ال�سحيفة  واأ�سارت 
"يديعوت"  واأ�سافت  بامل�ستوطنات.  الفل�سطيني  االنبوب  ربط  ال�سلطة  ورف�س  وحما�س،  ال�سلطة 
وا�ستبدلت  معار�سته،  ا�سرائيل  يف  ال�سيا�سي  امل�ستوى  ا�سقط  االعالمية،  التغطية  اثر  على  اأنه 

ال�سلطة الفل�سطينية رئي�س �سلطة املاء فيها �سداد عّتيلي، مبازن غامن وهو �سريك ا�سهل.  

ونقلت "يديعوت" عن ح�سني ال�سيخ، وزير ال�سوؤون املدنية يف ال�سلطة الفل�سطينية انه تو�سل الى 
تفاهم مع اللواء بويل مردخاي من�سق العمليات يف املناطق، حول هذا املو�سوع، م�سيفا اأنه يوجد 
خالف عميق بيننا وبني ا�سرائيل يف االمداد باملاء، وقال ال�سيخ: ال ن�ستطيع ان مند امل�ستوطنات 

باملاء يف انبوب مير يف ار�سنا. فنحن لن نعطي امل�ستوطنات �سرعية.  

واأ�سافت ال�سحيفة االإ�سرائيلية اإن روابي �ستح�سل على مائها، واإذا مل يحرز اتفاق بالتباحث يف 
اللجنة ف�صتوجد طريقة لربط املدينة باإجراء من طرف واحد، م�صيفة اأنه قد مت احباط ف�صيحة 

دولية قبل اوانها.  

رف�س  اقالته،  مو�سوع  على  للتعليق  العّتيلي  �سداد  الدكتور  لالنباء" مع  "وطن  ات�سال  وعند   
ان  فخرا  يكفيني   « املياه  �سلطة  يف  املوظفني  اأم��ام  وداع��ه  حفل  يف  قال  العّتيلي  ولكن  التعقيب. 

اإ�سرائيل ال تريدين«. 
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املياه عتنيل �سلطة  وزي��ر  دوزينيوقّلد   ف��ردري��ك  الفرن�سي  العام  القن�سل   كان 
الو�سام  وهو  فار�س  بدرجة  ال�سرف  جوقة  و�سام  العّتيلي  د.�سداد  الفل�سطيني 

االعلى يف فرن�سا.

وجرت مرا�سيم التقليد خالل احتفال القن�سلية 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 العّتيلي الو�سام االعلى يف فرن�سا تقديرا 

جلهوده ومهنيته ومثابرته يف ادارة احد اهم ملفات احلياة "املياه".

و�سامها  العّتيلي  منح  قررت  فرن�سا  ان  الفرن�سي  القن�سل  حديث  يف  وجاء 
االعلى تقديرا لل�سعب الفل�سطيني ورئي�سه ال�سيد حممود عبا�س الذي دعمت 
اال�سالح  الفل�سطينية يف  وتقديرا جلهود احلكومة  الدولة  لنيل  م�سعاه  فرن�سا 

والذي يقود العّتيلي احد اهم برامج اال�سالح القطاعية.

وجاء التقليد امام نخبة من املدعوين من الوزراء يف احلكومة الفل�سطينية 
واع�ساء  البلديات  وروؤ�ساء  والع�سكرية  الدينية  والقيادات  القد�س  وحمافظ 
 ال�سلك الدوبلوما�سي يف القد�س والعديد من ال�سخ�سيات االجتماعية واالعتبارية

ويف كلمته عرب العّتيلي عن فخره بنيله الو�سام.

ولقائد  يا�سر عرفات  ال�سهيد  روح  الى  التكرمي  وهذا  واهدى هذا االجناز   
ال�سعب  الى  واه��داه  مازن  ابو  عبا�س  حممود  الرئي�س  الدولة  بناء  يف  امل�سرية 
الفل�سطيني الذي يعاين العط�س وا�ستمرار ال�سيطرة اال�سرائيلية على م�سادر 
املياه،  ووعد العّتيلي ان يوا�سل هو وطواقم �سلطة املياه العمل ليل نهار من اجل 
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تزويد املياه ومعاجلتها و�سكر العّتيلي فرن�سا لدعمها املتوا�سل للق�سية الفل�سطينية وجلهود الرئي�س 
ابو مازن وحلركة التحرر الفل�سطيني، وقال العّتيلي يف اليوم الوطني لفرن�سا والذي ي�سادف انهيار 
�سجن البا�ستيل نهنئ فرن�سا وال�سعب الفرن�سي ون�سكر فرن�سا البلد ذي القيم يف احلرية واالخاء 
وامل�ساواة لكل الدعم الذي تقدمه لل�سعب 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�سه االحتالل على ال�سعب الفل�سطيني اجمع 
وقد هنا الرئي�س حممود عبا�س ابومازن د. العّتيلي لهذا االجناز والتكرمي والذي يعترب تقديرا 

لل�سعب الفل�سطيني الذي ينا�سل من اجل م�سادره وحريته وبناء الدولة. 
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رميا عزالدين العّتيلي

ما يحدث يف فل�ضطني، »نباأ عظيم«

خ�سئ املت�سلقون من على �سطوح املنازل الذين ا�ستباحوا حرمات ودماء االأبرياء،  خ�سئ ال�سهاينة 
املف�سدون يف االأر�س، العابثون مب�سائر االإن�سانية، خ�سئوا اأن يظنوا اأن لهم الغلبة، اإمنا هي اأيام 
ي�سكرون فيها و�سيفيقون على حقيقة مرة اأن احلق هلل، واأن الدار دارنا، فلينعموا قليال ب�سكرتهم، 
و�سياأتي اليوم ويتدحرجون من على هذه ال�سطوح، اأما تر�سانتهم الع�سكرية اأ�سطورة القرن هذا 
 والقوة التي ال تقهر فلن تقيلهم من عرثاتهم. ومهما طال الزمن اأم ق�سر »اإنا يا اأق�سى قادمون«.
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ها نحن نرى منذ عام 2000 وبعد مرور على ما يقارب اأكرث من ع�سر �سنوات على االنتفا�سة 
العربي يف  الربيع  باملنطقة جراء  الذي حلق  التحول اجلذري  وبعد  الفل�سطيني،  لل�سعب  الثانية 
معظم الدول العربية، اإال اأن االأق�سى عاد بثورة غ�سب جلية عالية اخلطى، ينب�س حبه يف قلوب 

املخل�سني الذين يهتفون با�سم فل�سطني منذ االأزل.

تخوننا العبارات لو�سف �سجاعة اأبطال القرن الواحد والع�سرين، يف بلد ا�ستبيح ترابه ودماء 
اأبنائه، �سباب فل�سطني، ون�ساء فل�سطني، واأطفال فل�سطني تكالب عليهم كل املتواطئون، ومل يبق 

لديهم ما يخ�سرونه، فهم ال يبالون مبن خذلهم اأو عاداهم، ديدنهم »جنة جنة حبك يا وطنا«.

اأي ثمن غاٍل يدفع من اأي اإن�سان حتما لن يكون اأغلى من روحه وحياته! هوؤالء ال�سباب يقدمون 
الوطن،  اأجل  االآخرة من  ا�سرتى  اإال من  عليها  يقدر  ال  الفاتورة مرتفعة  للوطن،  فداء  اأرواحهم 
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ونقول لكل من ي�ستخف بالدم الفل�سطيني: اإن العدو ال�سهيوين قادم ال حمالة، وقتئذ لن يفرق 
بني م�سيحي وال م�سلم وال فل�سطيني وال عربي، اإمنا الفل�سطينيون هم املحطة االأولى التي ينزل 
النيل". اإل��ى  "الفرات  من  نبوءتهم   وتتحقق  املنطقة  على  جولتهم  ليكملوا  ال�سهاينة   عندها 

اإن ما يحدث يف فل�صطني »نباأ عظيم«،  ها هم اأهلنا يف فل�صطني يف رباط »ل ي�صرهم من خذلهم 
وال من خالفهم حتى ياأتيهم اأمر اهلل وهم على ذلك، فهم على احلق ظاهرون لعدوهم قاهرون«، 
يقاتلون باأج�سادهم ويقدمون اأرواحهم الطاهرة فداء لك يا اأق�سى، فداء لك يا وطن، يدافعون 
عن الوطن، وما قيمة الوطن بال هوؤالء! وما قيمة الوطن اإذا غابت �سم�س ال�سهداء! كيف ال! وقد 
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انطوى فيهم الوطن، وانطوى الوطن فيهم، و�ستبقى روحهم ال�سفافة ترفرف على اأجنحة الوطن 
حتمل الروح على االأكف فداء لك يا فل�سطني.

عن  ماذا  اجلائر!!  العاملي  والنظام  اأمريكا  من  املدعومة  ال�سهيونية  االعتداءات  بعد  ماذا 
دميوقراطي،  اأم  جمهوري  يذهب،  اأم  ياأتي  رئي�س  ا�سم  يهم  ال  الالحمدود  اأمريكا  روؤ�ساء  دعم 
املدللة. ل��ه��ذه  اأب���دي  ودع���م  الإ���س��رائ��ي��ل  العبودية  بوتقة  يف  ي�سبون  كلهم  حمامة،  اأم   �سقر 
اأي اإن�سانية هذه يتحدث عنها العامل! هذا العامل املادي املتخبط والغارق براأ�سماليته، واأكاذيبه 

التي تتهم امل�سلمني باالإرهاب!
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اإن طريقة االإعدام الال اإن�سانية التي ميتهنها ال�سهاينة مبباركة من اأمريكا ومنظمات ال�سهاينة عتنيل
املزعومة كاالآيبك IPAC،  وغريها هي االإرهاب بعينه، اإنهم ميار�سون اأب�سع اأنواع القتل والت�سريد 
والتنكيل ب�سعب لطاملا بات اأعزل اأمام مراأى وم�سمع كامريات وف�سائيات العامل، اإن كالمهم عن 
الدميوقراطية املزعومة ما هو اإال خدعة ودجل مدون يف اأوراق االأعور الدجال الذي ينتظرونه، 
واإن هذا من اأخطر ما نراه االآن دميوقراطيتهم املزيفة املنمقة بكالمهم ولكن ال�سورة ب�سعة يف 

جوهرها.

الطويل  �سكوتهم  ع��ل��ى  ���س��اه��دًا  ليقف  ال��ت��اري��خ  واإن  ك��ذب��ه��م،  م��ن  ل��ت��ت��رباأ  االإن�����س��ان��ي��ة  اإن 
وامل��ع��ي��ب  ال��ع��ار  م��ن  واإن����ه  الفل�سطيني،  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى  ج��اث��م��ًا  زال  م��ا  ال����ذي  ال��ظ��ل��م  ع��ل��ى 
الع�سر. ن��ازي��ة  اأع��م��ال  ع��ن  ال��ط��رف  تغ�سوا  اأن  امل��زي��ف��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  دع���اة  اأن��ت��م   عليكم 
واأقول علقوا مبادئكم التي تختبئون وراءها على "حائط املبكى"! وكفى بنا اليوم اأن ن�سدقكم،  

واعلموا اأن االأيام دول،

 »وال حت�سنب اهلل غافال عما يعمل الظاملون، اإمنا يوؤخرهم ليوم ت�سخ�س فيه االأب�سار«.

واإين واهلل الأرى ذلك قريبًا، ن�سرًا موؤزرًا، ولكنكم �ستنالون الكثري من لعنات الزمن ومن عقالء 
االأمة من اأبناء جلدتكم املن�سفني عرب التاريخ، »�سهد �ساهد من اأهله«، عندها لن يرحمكم التاريخ 

وال �سعوبكم.

اأما نحن فاأطمئنكم اأننا ناأ�سى مبا تقولون ولكننا ال نن�سى،

ن���ت���ن���ازل اأن  م����ن  اأ�����س����د  ف���ن���ح���ن  واالأق�����������س�����ى؟!  ال����وط����ن  ي��ن�����س��ى  ال�������ذي  ذا   وم������ن 
عن اأنف�سنا وذاتنا، وذاتنا هي وطننا، ووطننا هو ديننا، وديننا هو اإ�سالمنا.اأما اأنتم فاأعداء اهلل 

واأعداء االأنبياء واأعداء االإن�سانية، وتبًا لكم وملن واالكم.
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عماد حلمي العّتيلي

كتب عماد حلمي العّتيلي عن نف�سه يقول:  

، وبي من ُكل ُقطٍر قطرُة دم« »عربٌيّ

امَل��وِل��د. كويتّي  واأن���ا  فل�سطني،  م��ن   وال���داي 
ان  من  الرغم  وعلى  َكن،  وال�َسّ �ساِة  الَنّ ارُديُنّ 
 . اأَره��ا.  اأنني مل  اإاّل  »َعَتّيل«.  ُمتَجّذرة يف  روحي 
درجة  احمل  االإلكرتونية،   املواقع  بع�س  يف  اإاّل 
جامعة  من  االجنليزية  اللغة  يف  البكالوريو�س 
معّلما  واع��م��ُل  االأردن��ي��ة،  والتكنولوجيا  العلوم 
اأي  يل  لي�ست  ل�"االأنروا"،  تابعة  مدر�سة  يف 
من  جمموعة  ه��ي  اإمن���ا  مطبوعة،  اإ����س���دارات 
اخلواطر والق�س�س الق�سرية واملقاالت املَُعَلّقة 

بكة العنكبوتية. هنا وهناك على خيوط ال�َصّ

من  ال��ذي  اجل��زء  ال��ى  ا�سل  عندما    دائمًا 
اأق��ف   . نف�سي.  ع��ن  اع���رف  ان  فيه  امل��ف��رت���س 
ما  اج��د  فلم  ال��ي��وم،  قبل  بحثُت  فقد    ، �ساكنًا 
ا تختفي احلقيقُة يف زمٍن  ُي�سّوُر حقيقتي،  فرمَبّ
ازدَهَرت فيه �سناعُة االقِنعة. . وراَج فيه �سوُقها.

عماد حلمي العّتيلي
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لذا اِجُدين االآن عاجزًا عن التمييز بيني، وبيني. . اأظن اأنني كائن متقلب،  اأتنقل من �سخ�س عتنيل
الى اآخر بني احلني. . واالآخر،  ولكنني متاأكد من حقيقة يتيمة،  اأنني ل�سُت كما ُكنت. . واحلياة 

ة. تِتَمّ

اما ال�ساب املبدع فقد كتب: 

القلب اخلراب 

َتَعب،

اإره�اق،

ا�سمئزاز!

اأُِحُبّ اأَحدًا؟

ال!

لن اأُطيل االإجابة كباقي الّنا�س،

اأَُجّمُله  اأُلِب�َس ال�ّسوؤال �ِستارة الَكعبة، واأدور حولها باِحثًا عن جواٍب َذَهِبّي، ثّم عندما اأِجُده  لن 
واأُلِب�ُسه ثوَب الفل�سفة، ُكُلّ ذلك كي اأبدو يف عيون الّنا�س »َفِهيم�ًا«.

لن اأفعل ذلك!
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لن اأرَكَب ظهر احِلكمِة رغمًا عن اأنِفها واأُِجيب: » اأَتدرون، اجلواب �سعب. لكن اإن اأردمُت ِحكَمتي 
يف احلياة فاإّنني اأٌِحُبّ من ُيِحُبّني ويعاملني بُرقٍيّ واحرتام"

ال. .

ة االأكرب من الُبغ�س، هم الذين ُيحبوَنني ويعاملونني »بُرقّي  بل من اأحِمُل لهم يف قلبي احل�سّ
واحرتام« !

ال اأحد يعامل االآخرين »برقّي واحرتام« اإال املنافق!

ذاك الذي يتلّوى كاالأفعى حتى يك�سب ُوّد النا�س عنوًة، ثّم ياأكُلُهم حني تاأتي الفر�سة.

لن اأ�سمح الأحٍد اأن ياأُكلني، لن اأتيَح له الفر�سة.

ال يعني هذا اأنني ال اأعامل النا�س »برقّي واحرتام«.

بل اإّن هذه هي �ِسَمتي بني النا�س!

اأنا اإن�ساٌن حمبوب.

اأنا ابُن »الع�سر« احلديث!

ُبنا! ُكُلّ ما يف االأمر، اأنني اأحيانا اأُِح�ُسّ اأن االأر�س ال حُتِ

اأِح�ُسّ باالأ�سفلت حتتي يتَكّلم عندما اأُمُرّ فوقه.
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اأُظّنه ي�سُتُمني!

�سحيح،

القلب  يتَعّفن  وحني  ح�ّسا�سة،  كائنات  "نحن 
تنتهي �سالحية اجل�سد"

كما قال »كائٌن ح�سا�س« ما، قبل اأن يتَعّفن!

احلقيقة، اأنني ال األوم �سيئًا على كراهيتِه لنا.

قد األومه اإن اأَحّبنا حّق�ًا.

احُلُبّ ُهنا اإح�سا�ٌس ي�ستدعي احُلزن!

ال ُحزننا نحن )الكائنات احل�سا�سة( !

فهي  حولنا،  ال�سامتة  الطبيعة  ُح��زن  اإمّن���ا 
بقلبه حتى  الذي ما زال يحتفظ  الوحيد  ال�سيء 

االآن.
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ماهر العّتيلي

ال�سعبي  ل��ل��رتاث  »م��ي��ج��ن��ا«  ف��رق��ة  ق��ائ��د  العّتيلي  م��اه��ر 
�ساب  لطموح  منوذجا  يعترب  العّتيلي  املطرب  الفل�سطيني. 
مغرتب مل يكف عن تطوير مواهبه معززا خاللها حبه لوطنه 
منا  الذي  »الكويت«  الثاين  بوطنه  واعتزازه  »فل�سطني«  االأم 
الرايتني م�سرتكتي  كلتا  وعا�س يف حماه، حامال  ار�سه  على 
باإحياء  الفنية  ر�سالته  موؤكدا على  والعروبة،  والدين  االألوان 
الرتاث الفني الفل�سطيني لكل االأجيال العربية داخل الوطن 

العربي واملهجر. 

اأر�س الكويت عام 1983 وعا�س طفولته  ن�ساأ العّتيلي على 
االأردن  اإلى  منها  وخرج  واأخته  واأخيه  والديه  مع  الكويت  يف 
الدرا�سة دون  واأخيه ال�ستكمال  واأخته  عام 1991 مع والدته 
والأن  الكويت،  يف  والعمل  االإق��ام��ة  يف  ا�ستمر  ال��ذي  ال��وال��د 
اأعمامه عازفان ماهران ووالده �ساعر، فقد وجد  اثنني من 
والتم�س  االأول،  الطراز  من  مو�سيقية  بعائلة  حماطا  نف�سه 
مب�ساعدة  عمره  من  الثامنة  يف  الناي  بعزف  له  موهبة  اأول 
اأخيه االأكرب �سامر، ثم التحق مبعهد يف االأردن لتقوية موهبته 
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الفل�سطينية عتنيل الرتاثية  ب��االآالت  �سغفه  اكت�سف  وهناك  بالعلم 
ماهرا  عازفا  وا�ستمر  والقربة«  وال�سبابة  »الريغول  الثالث 
تخ�س�س  االأردنية  اجلامعة  من  ودرا�سته  فنه  بني  متوازنا 
علوم االأدوية مقدما على تفوق مو�سيقي بعد تخرجه، ليعود 

اإلى الكويت م�ستكمال م�سوارا فنيا ومهنيا م�سيئا. 

يقول العّتيلي "تخرجت يف اجلامعة عام 2008 وعدت اإلى 
الكويت متذكرا العود الذي جاءين هدية من �سديق، فبداأت 
اعزف واأغني معه، وقررت اأن اتقن عزفه كذلك، فاالآن اأجيد 
العزف على 5 اآالت مو�سيقية كما در�ست »�سولفي« ال�سوت 
وبذلك اأتقنت الغناء، وي�سرين اأن ا�ستقبلني اجلمهور كمطرب 

بعد اأن عرفني منذ طفولتي كعازف". 

قدم  التي  عبدالدامي  اإينا�س  د.  ف�سل  العّتيلي  وا�ستذكر 
بع�س  اإل��ى  ا�سافة  االأوب��را  دار  اللقاءات يف  من  ع��ددا  معها 
بتلك  الإعجابهما  مهران  د.طارق  املاي�سرتو  مع  الت�سجيالت 
االآالت ال�سعبية الب�سيطة التي تثري احلنني وتبعث يف النف�س 

عبق املا�سي واأ�سالته، ولذا فهو متم�سك بها منذ �سغره. 

اأخيه  على  ماهر  عر�س  ال��رتاث،  حفظ  على  حر�سه  ومع 
وا�ستطاع  الفل�سطينية،  الرتاثية  للفنون  فرقة  فكرة  �سامر 
املاهرين،  العازفني  من   "6 ب�"  الفرقة  يكمال  اأن  االأخ���وان 
اأع�ساء  ع��دد  لي�سبح  الدبكة  راق�سي  من   10 ال��ى  ا�سافة 
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الطريق  بداية  واجهوها يف  التي  ال�سعوبات  مبينا حجم  17 ع�سوا،  ماهر  املطرب  مع  الفرقة 
والتي ما لبثت اأن تغلبوا عليها باإقبال اجلماهري والو�سول الى قلوب النا�س ب�سدقهم يف التعبري، 
ال�سبابية  الفئة  لتنا�سب  القدمي  الرتاث  يف  اجلديدة  االأحلان  توظيف  يف  االأهم  الدور  مو�سحا 
امل�ستهدفة من 20 - 40 ليحبوها، م�سيدا بفرقة »دلعونا« التواأم يف قطر بقيادة الفنان عبداهلل 
مطر، والتي حتمل نف�س ال�سعار واالأهداف واالألوان، الفتا الى اال�ستعداد النطالق فرق مماثلة 
باقي دول جمل�س  ثم  ال�سقيقة قريبا ومن  االإم��ارات  ابتداء من  العربية  الدول  كذلك يف جميع 

التعاون، انت�سارا الأكرب م�ساحة يف العامل معلقا باأن االإ�سرار اهم عوامل النجاح.  
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وعن اأهمية االآالت ال�سعبية الثالث امل�ستخدمة يف الرتاث الفل�سطيني تزامنا مع الدبكة، اأ�سار 
تتكون  نفخ  اآلة  الريغول  ان  كما  الزفات  وت�ساحب  اإ�سكتلندي  اأ�سل  ذات  القربة  ان  الى  العّتيلي 
كاملا�سورة  ال�سبابة فهي  اأما  البنيات،  والعزبات  والدواي  اللعابة  الق�سب وهي  اأجزاء من   3 من 
حتتوي على 6 ثقوب وت�سبه الناي، الفتا الى طرفة القول باأنها ت�ساعد املاعز يف اإدرار احلليب حني 

ا�ستخدمت اأثناء الرعي. 
وب�سوؤاله عما ال يعرفة االآخرون عنه، بنّي انه لي�س جمرد مطرب يحب الغناء ولكنه اإن�سان مثقف 
اأكادميي وناجح يف عمله وميتلك قدرة على االإدارة، وانه يحب عمله اكرث مما �سواه، لذلك تبلغ 
املكتب  العمل ومن  املطار ملكتب  ما يجعله من  �ساعة وهذا  يومه من 12- 14  العمل يف  �ساعات 
للمهرجان، مو�سحا �سعادته الكبرية باإجنازاته خا�سة عندما ي�سمع ان جمهوره يتكلم عنه بحب 

وبخري، فهو يحب التوا�سع وهدفه االأ�سا�سي الو�سول الى قلوب النا�س. 
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وبخ�سو�س اأعماله ذكر ان لديه فيديو كليب »ظريف الطول« والذي يوؤديه مب�ساركة فنان الراب 
العربي املطرب �سامر �سوان، والفيديو يتكون من 6 مقاطع تتناوب بني الراب والرتاث وهو فكرة 
وت�سوير واخراج املخرج الداعم له دائما حممد القا�سم يف قطر كما �سارك فرقة الدلعونا يف 
امل�ساهد امل�سورة، م�سيفا انه �سارك مبهرجان يف ا�سطنبول مبنا�سبة ذكرى النكبة الفل�سطينية،  

كما اأحيا مهرجان يف كندا .  

و�سجل العّتيلي اعتزازه مبن دعمه فنيا ونف�سيا ووقف الى جانبه حتى ذاق حلظات النجاح بعد 
كفاح مبتدئا بوالديه ثم مبن ا�سماه بتواأم الروح اأخيه �سامر، مثنيا على الكويت واأهلها الأن لها 
الف�سل يف �سهرته، ويتبعهم اأ�ستاذ املو�سيقى باجلامعة االأردنية د. حممد وا�سف وكذلك املطرب 

الرتاثي عبدالفتاح ال�سوياين. 
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وطنه عتنيل اج��ل  من  يحملها  التي  الر�سالة  اأهمية  على  العّتيلي  الفنان  اك��د  الفنية  ر�سالته  وع��ن 
املغت�سب م�ستدال باعتقاد اإ�سرائيل اخلاطئ باأن الفل�سطينيني جيال بعد االآخر �سين�سون تراثهم، 
ولكنه ينت�سر لرتاث ار�سه قائال: »�سنتم�سك بالرتاث وكل جيل �سينقله عن اآبائه الن الرتاث هو 
و�سول  على �سرورة  م�سددا  الأر�سنا«،  نعود  ن�سكت حتى  ولن  االأر���س،  واحل�سارة هي  احل�سارة 
بالداخل  العرب  لكافة  عربي  تراث  كل  وكذلك  انت�ساره  واأهمية  ال�سحيحة  بالطريقة  ال��رتاث 

واخلارج. 

وكان الفنان ماهر العّتيلي اطلق خالل موؤمتر �سحفي عقده يف فندق هوليداي اإن بال�ساملية اأول 
فيديو كليب ر�سمي له بعنوان »فل�سطيني واأفتخر«، والذي مت ت�سويره يف قطر حتت اإدارة املخرج 

حممد قا�سم، كلمات واأحلان حممد ب�سناق .

 وقد �سهد املوؤمتر ال�سحفي عر�س فيلم ت�سجيلي، وقدمت فرقة الرتاث ال�سعبي "امليجانا" التي 
يرتاأ�سها العّتيلي،  فقرات ا�ستعرا�سية ورق�سا الدبكة على وقع اأغنية »فل�سطيني واأفتخر« وجتاوب 

معها احل�سور ب�سكل كبري. 

يذكر اأن املوؤمتر ال�سحفي اأقيم حتت رعاية احتاد املهند�سني الفل�سطينيني يف الكويت، وح�سره 
رئي�س االحتاد ه�سام عبدالنور، وال�سيخ دعيج اخلليفة ال�سباح، وعدد من اأبناء اجلاليات، واأداره 

الزميل ال�سحفي نا�سر قديح. 
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الفريق الركن الدكتور قا�ضد حممود �ضالح ابو الذنني  يتذكر..

مواليد اخر متوز من خربة ال�ساوية ق�ساء جنني، حني كان والده ووالدته يف �سيافة فوزي جرار 
ولكن مت ت�سجيله من مواليد عّتيل 4/ 8 / 1951، حيث ن�ساأ و ترعرع والتحق مبدر�سة عّتيل وحيث 
در�س فيها املرحلتني االبتدائية واالعدادية وال�سف االول الثانوي ، والذي مع نهايته جاءت حرب 
حزيران 1967 ، وبالرغم من ان قرار العائلة كان البقاء يف عّتيل اال ان معركة وعر عّتيل التي 
خا�سها رجال املقاومة الفل�سطينية يف ايلول 1967 مع العدو اال�سرائيلي والتي ا�سفرت عن قتل و 
وجرح ع�سرات اجلنود اال�سرائيليني،  وا�ست�سهاد اربعة من الفدائيني وان�سحاب اربعة وجرح اثنني 

والقاء القب�س عليهما.

 ا�ستمرت املعركة �ست �ساعات نهارا ويف م�ساء يوم املعركة مت جتميع رجال عّتيل وتطويقهم يف 
ار�س الربكة )طوق الربكة( الربكة هي بركة ماء متتلئ �ستاء وجتف �سيفا يف و�سط عّتيل من جهة 
ال�سرق وكانت ليلة الطوق ليلة ع�سيبة على اهل عّتيل حيث مت فر�س منع التجول، و بقيت الن�ساء 
واالطفال يف البيوت واجلنود ميالأون الطرق وا�سطح البلدة، ويف اثناء الطوق مت اح�سار الفدائيني 
اللذين مت القاء القب�س عليهما ومت و�سع احدهما  يف جنوب الربكة واالخر �سمالها، ومت تق�سيم 
الثاين، وكانا ملثمني وكان  البلد الى ق�سمني، ق�سم جل�س امام االول والق�سم االخر امام  رجال 
احدهما يوؤ�سر على اال�سخا�س الذين كانوا ي�ساعدونهم واالخر مل يوؤ�سر على احد، وحل�سن حظ 
ال�سقيق االكرب للفريق قا�سد هو )خطاب( انه مر من امام الذي مل يوؤ�سر على احد، وبعد انتهاء 
الطوق والعودة الى املنزل كان خطاب يف و�سع مرتبك النه وبعلم �سقيقة قا�سد كان له دور فعال 
بتلك املعركة، حني كان على ارتباط مع اخللية التي كانت جتتمع ليال على �صطح منزل العائلة، 
وكان قا�سد م�سوؤواًل عن املراقبة  وو�سع ال�سلم و رفعه حتى ال ي�سعر احد منهم بتلك الليلة مبينني 
للوالدين ان خطاب واحتمال ان يكون معه قا�سد لن يفلت من االعتقال، وان الذين مت القب�س 

عليهم �سيتعرفون عليه اثناء التحقيق. 
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العائلة عتنيل كانت  ال�سم�س  �سروق  وقبل  �سحن  ب�سيارة  العائلة  وغ��ادرت  ليال  املغادرة  ق��رار  فكان 
�سقيقة  توجد  الزرقاء حيث  املطاف يف مدينة  بهم  وانتهى   ، ال�سرق  باجتاه  تغادر عّتيل  بكاملها 
على خطاب  القب�س  اللقاء  التايل  اليوم  �سبيحة  االحتالل  قوات  وفعال ح�سرت  للوالدة هناك، 
ولكنهم ح�سروا الى مكتب الربيد الذي كان يعمل مديرا له وانتظروه اكرث من �ساعة قبل ان ياأتوا 
الى البيت ومل يجدوا احدا وفعال كانت العائلة بعد �سهر تعرب نهر االردن ال�ساعة التا�سعة �سباحا. 

وبعد ايام من و�سولهم الزرقاء وب�سعوبة التحق قا�سد مبدر�سة الزرقاء الثانوية للبنني الفرتة 
 ،1969 عام  يف  التوجيهي  الثانوية  الدرا�سة  وانهى  العلمي  الثانوي  الثاين  ال�سف  يف  امل�سائية 
وبالرغم من ح�سوله على قبول يف اجلامعة االردنية وجامعة بغداد اال انه اختار االلتحاق بالقوات 
 امل�صلحة كتلميذ ع�صكري،  يف الكلية الع�صكرية امللكية حتى ان�صم الى دورة ال�صباط العا�صرة يف
يف م���الزم  ب��رت��ب��ة  ت��خ��رج  واالك���ادمي���ي  الع�سكري  ال��ت��دري��ب  م��ن  �سنتني  وب��ع��د   ،1969/9/1 
1971/9/21 ومت نقله الى كتيبة احل�سني الثالثة ام ال�سهداء بعد اجتيازة دورة ال�ساعقة، وقد 
يف  �سواء  التفوق  دائم  فكان  واملثابرة  ال��دوؤوب  والعمل  بالعطاء  حافلة  الع�سكرية  م�سريته  كانت 
واالدارة،  واالرك��ان  والقيادة  التدريب  يف  وكفاءة  امليدان  يف  املجاالت  كافة  �سملت  التي  وظائفه 
وتدرج بالرتب حتى رتبة فريق وبالوظائف من قائد ف�سيل الى نائب رئي�س هيئة االركان امل�سرتكة 
)الرجل الثاين( وقد �سارك باكرث من 15 دورة تدريبية داخلية و خارجية كان االول يف دورة قيادة 
االركان االردنية ، وكذلك القيادة واالركان االمريكية ، �سارك بدورات تاأ�سي�سية و متقدمة وقيادة 
اركان وادارة عليا يف امريكا وبريطانيا وباك�ستان وامت درا�ساته اجلامعية  حتى ح�سل على درجة 

الدكتوراه يف ادارة االعمال عام 2003، مت منحه 15 و�سامًا وميدالية.

االركان  رئي�س هيئة  نائب  قا�سد  الفريق  تقاعد  وبعد 39 عامًا من اخلدمة  و يف عام 2008   
الوظائف  عن  االبتعاد  واختار   ، العربي  اجلي�س  قيادة  يف  الثاين  الرجل  اي   ، حينئذ  امل�سرتكة 
مركز  اختاره  حيث  اال�سرتاتيجية،  والدرا�سات  اخلا�سة  الن�ساطات  الى  واالن�سراف  الر�سمية 
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والذي  العربية  االزمات  فريق  �سمن  ليكون  اال�سرتاتيجية،  للدرا�سات  االو�سط  ال�سرق  درا�سات 
يقوم بدرا�سة وحتليل االزمات التي تعي�سها االمة العربية ، يف كافة اقطارها ويقدم اوراقًا بحثية 

معمقة مع تو�سيات للخروج من كل ازمة. 

مدينة  يف  التجميل  جراحة  م�ست�سار  نا�سر  الدكتور  الطبيب  قا�سد  للفريق  االكرب  االبن  	•
احل�سني الطبية .  

مدر�سة الزرقاء الثانوية للبنني عام 1969
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الدكتور ماهر �ضليم

يقول الدكتور ماهر �سليم، عن حياته: ولدت يف قرية عّتيل/طولكرم بتاريخ 1960/11/18 من 
والدين كرميني احلاج لطفي داود �سليم اأبوعيدة اأبوخليل واحلاجة �سعاد )مطيعة( �سفيق �سعيد 
العمو�س وع�ست هناك اإلى �سن اخلام�سة حيث �سافرت بعدها مع الوالدة لالن�سمام 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 1994/1983 وعملت لفرتة 
ق�سرية يف م�سروع بيئي تابع للجامعة كم�ساعد بحث وتدري�س واأثناءها ح�سلت على قبول لدرا�سة 
املاج�ستري من جامعة دبلن – اإيرلندا اجلنوبية،وكان لدعم الوالد والوالدة ونزوال عند رغبتهما 
يف اإكمال حت�سيلي العلمي العايل اأن قدمت اعتذاري وا�ستقالتي اإلى م�سوؤول امل�سروع يف الكويت 
و�سافرت يف �سهر اأكتوبر 1984 والتحقت بربنامج املاج�ستري يف الكمياء احليوية – جامعة دبلن، 
مع  واندجمت  والثقايف  اللغوي  احلاجز  تخطي  ال�سهرين  تتعدى  ال  وجيزة  بفرتة  ا�ستطعت  وقد 
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الربف�سور  الحقا  الدكتوراه  وم�سرف  الق�سم  رئي�س  دعم  بف�سل  وذلك  قيا�سية  فرتة  يف  املجتمع 
وقراءة  الريا�سة  خالل  من  املجتمع  مع  باالندماج  ن�سحني  الذي  هريينغتون"  جري  "مايكل 

ال�سحف اليومية وم�ساهدة التلفاز.

وكان اأول اجناز علمي يل الورقة العلمية التي قدمتها يف جامعة كوينز يف بلفا�ست بريطانيا يف 
�سهر حزيران عام 1985 والتي تو�سح العالقة ما بني جتلط ال�سفائح الدموية والدم والزيوت 
غري امل�سبعة امل�ستخل�سة من زهرة الربيع والتي كانت اآنذاك حمطة اهتمام عاملي كبري . ومن ثم 
�سجلت يف برنامج الدكتواره بعد اأن �سجعني الوالد واأتذكر كلماته املحفزة يل دائما حيث اأنهيت 
برنامج الدكتوراه وناق�ست الر�سالة بتاريخ 1988/12/2 وعندها ا�سبحت طالب الدكتوراه الوحيد 

الذي ينهي هذا الربنامج بفرتة ق�سرية جدا مقارنة بزمالئي الذي �سبقوين وحتى احلاليني.

بعد التخرج مبا�سرة عملت يف جامعة دبلن – اإيرلندا اجلنوبية،وانتقلت بعدها اإلى الكويت بطلب 
واإحلاح �سديدين من العائلة وعملت باحثا يف احدى املوؤ�س�سات احلكومية يف دولة الكويت باالإ�سافة 
اإلى ارتباطي مع الربوف�سور "اأوالف ذول�سيز"- رئي�س ق�سم الفارماكولوجي )علم العقاقري( يف 
كلية الطب بجامعة الكويت ببحث م�سرتك باالإ�سافة اإلى م�ساركة ق�سم زراعة االأع�ساء الذي كان 

يراأ�سه اآنذاك الربوف�سور"جورج اأبونا" الرائد يف زراعة الكلى يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

ونظرا حلرب اخلليج، ا�سطررت اإلى ال�سفر مرة اأخرى حيث عملت يف جامعة دبلن، وبعد انتهاء 
االأزمة وباإحلاح من العائلة مرة اأخرى وخ�سو�سا والدتي – رحمها اهلل -قدمت اإلى االأردن للعمل 
يف جامعة عّمان االهلية حيث عملت على تاأ�سي�س كلية ال�سيدلة والعلوم الطبية وخالل هذه الفرتة 
تدرجت بكافة الدرجات العلمية واالإدارية حيث عملت رئي�س ق�سم وعميد كلية وعميد �سوؤون طلبة 
وعميد بحث علمي ودرا�سات عليا. وقمت بت�سكيل خم�سة فرق بحثية يف جماالت متنوعة ذات �سلة 

واأ�سرفت على عدد من طلبة املاج�ستري والدكتوراه.
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ويف عام 2005 اأ�سبحت رئي�سا جلامعة عمان االأهلية بقرار من جمل�س التعليم العايل يف وزارة عتنيل
التعليم العايل والبحث العلمي واأ�سبحت بعد ذالك  ع�سوا يف جمل�س التعليم العايل االأردين وع�سوا 
يف كثري من جلان الوزارة؛ مثل اللجنة اخلا�سة بامتحان الكفاءة واللجنة اخلا�سة بالتعليم التقني 
واللجنة اخلا�سة باأ�س�س القبول واللجنة اخلا�سة باعتماد اجلامعات وكنت �سمن الوفد االأردين 
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�سوية الدكتور وجيه 

عوي�س والدكتور زياد رم�سان باالإ�سافة اإلى �سخ�سي.

ومثلت االأردن يف موؤمتر خرباء ووزراء التعليم العايل يف الوطن العربي الذي نّظم يف جمهورية 
اليمن عام 2006، كما اأ�سرفت اأكادمييا على جامعة اململكة يف مملكة البحرين واأي�سا اأ�سبحت 
جامعة  اإلى  انتقلت   2012 عام  ويف  عمان،  �سلطنة  يف  الزهراء  كلية  اأمناء  جمل�س  لرئي�س  نائبا 
ال�سرق االأو�سط يف عّمان الأعمل رئي�سا لها ملدة دورة واحدة مكونة من اأربع �سنوات وكنت خالل 
هذه الفرتة ع�سوا يف عديد من اللجان اأهمها اللجنة الدائمة لالعرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

لغري االأردنني باال�سافة اإلى اللجان االأخرى اخلا�سة بالتعليم التقني واأ�س�س القبول وغريها.

واأ�سبحت  االأردن  املنعقد يف  العربية  اجلامعات  العام الحتاد  املوؤمتر  تراأ�ست  عام 2014  ويف 
رئي�سا للمجل�س التنفيذي الحتاد اجلامعات العربية  2014 – 2015 كما اأ�سبحت رئي�سا ملجل�س 
دورته  يف  العربية  اجلامعات  الحت��اد  العام  املوؤمتر  من  بقرار  للحاكمية  العربي  املجل�س   اإدارة 

ال�"48 "والتي عقدت يف لبنان  - جامعة القدي�س يو�سف.
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كما كنت ع�سوا يف جلنة املبادرة النيابية - �سيا�سات اإ�سالح التعليم العايل يف االأردن  - وع�سوا 
يف اللجنة الفرعية لتطوير اخلطة التنفيذية ملحور اال�ستقاللية واأ�س�س القبول والتمويل يف وزارة 

التعليم العايل وع�سوا يف اللجنة الفرعية للجنة الوطنية لتطوير املوارد الب�سرية.

اما على ال�سعيد التجاري فقد اأ�س�ست �سركة لالدوية واملعدات الطبية باال�سافة الى 
ا�ست�سارات و�سركة متخ�س�سة يف امهات الدواجن  البيولوجية ومركز  �سركة املنظفات 

باال�سرتاك مع اخوتي.



العادات والتقاليد في عتّيل  
المبحث الخامس
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العادات والتقاليد في عتّيل  
ال تختلف العادات والتقاليد يف عّتيل عن �سائر مناطق طولكرم وفل�سطني،  ولكل جمتمع منا�سباته 
التي يحتفل بها والتي يعتربها من مقومات تراث�ه، وم�ن مالم�ح خ�سائ�سه االجتماعية، واملجتمع 
الفل�سطيني كاأي جمتمع له تراثه الذي يفتخر به ويتم�س�ك ب�ه، وتغر�س فيه روح االنتماء لهذه القيم 

واملبادئ التي ورثها االأبناء عن االآباء واالأجداد، ومن اأه�م هذه التقاليد والعادات:

ومرا�سيمها  �سلوكياتها  املنا�سبات  هذه  من  منا�سبة  لكل  الدينية:  باملنا�سبات  االحتفال   -  1
واأعرافها، وال�سك يف اأن هذه املنا�سبات تغر�س فيهم روح االنتماء، وال يختلف املجتم�ع الفل�س�طيني 
املنا�سبات  من  بعدد  يحتفل  كان  فقد  عّتيل،  وفيه  الفل�سطيني  املجتمع  الدرا�سة عن  منطقة  ف�ي 

الديني�ة يف ال�سنة وعلى راأ�سها:
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اأ- راأ�س ال�سنة الهجرية: فقد كان النا�س يف عّتيل مثل �سائر امل�سلمني يف خمتلف اأنحاء الدول�ة 
العلية يحتفلون براأ�س ال�سنة الهجرية يف االأول من �سهر حمرم من كل عام.

ب- املولد النبوي: حيث كان النا�س يف عّتيل يحتفلون بذكرى املولد النب�وي ال�س�ريف ف�ي امل�ساجد 
واملنازل، وتقراأ ق�سة املولد النبوي يف امل�ساجد بعد �سالة الع�سر م�ن ذل�ك الي�وم، وكانت حلقات 
الذكر تعقد يف الزوايا وامل�ساجد واملقامات وامل�سافات، وتردد ف�ي االحتف�االت اأبيات �سعرية يف 
مدح الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف تلك املنا�سبة، منها: �سلوا عليه و�س�لموا ت�س�ليما، اهلل زاد 
حممدا تعظيما، يا اآمنة ب�سراك �سبحان من اأعطاك... يا حاملة ملحمد، رب ال�سماء، هناك ولد 

احلبيب ومثله النور من وجناته يتوقد... الخ.
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باالإ�سراء عتنيل االحتفال  العادة  جرت  وامل��ع��راج:  االإ���س��راء  ج- 
واملعراج يف امل�ساجد، وذلك يوم ال�سابع والع�سرين من رجب 
ويتل�و  الع�س�ر  بعد �سالة  االحتفال  يقام  كل عام، حيث  من 
ال�س�يخ عل�ى احل�سور ق�سة اإ�سراء الر�سول )�سلى اهلل عليه 
القد�س  اإلى  الرباق  ليال على ظهر  املكرمة  و�سلم( من مكة 
ال�سماوات  اإلى  عرج  ومنه  االأق�سى،  امل�سجد  حيث  ال�سريف 

العال.

د- عيد الفطر: يحتفل اهايل عّتيل بعد نهاية �سهر رم�سان 
يف االأول من �س�وال بعي�د الفط�ر ال�سعيد، حيث يوؤدي النا�س 
اأرح�امهم،   بزي�ارة  الرج�ال  يقوم  اأدائها  وبعد  العيد،  �سالة 
وكانت الدولة ت�سدر مرا�سيم تعلن فيها ثبوت العيد  ويتبادلون 
الزيارات ويهنئون بع�سهم البع�س،  وتظهر �سجالت املحكمة 
ذلك  على  ومثال  ال�سعيد.   الفطر  عيد  ع��ام  كل  ال�سرعية 

احلجة االآتية:

مبزيد  املخت�س  رم�سان  �سهر  غرة  ثبوت  على  بناء   ...«
االإح�سان والغفران، يوم الثالثاء مبا هو نهج الثبوت ال�سرعي، 
يوم  هو  املبارك  االأربعاء  يوم  وهو  احل��ايل  اليوم  هذا  يكون 
غد  نهار  اخلمي�س  يوم  ويكون  املذكور  ال�سهر  ختام  الثالثني 
هو غرة �سوال يوم عيد الفطر ال�ساطع، والنور الفائح العطر، 
فاإظهارًا ل�سعائر الدين، واإدخاال لل�سرور على كافة امل�وؤمنني 
ي�س�ري االأذان بع�د ع�سر هذا العيد احلميد وي�سري االإعالن 
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روزنة البئر 
الفلسطينية العي�د لذلك  العا�سرة بوقت �س�الة  ال�ساعة  �سباحا عند مرور 

ال�سرعية  املحكمة  م��ن  ال�سرعي  االإع���الن  ه��ذا  حترير  �سار 
�سنة  امل��ب��ارك  رم�سان   1 �س�هر  م�ن  الثالثني  ال��ي��وم  بتاريخ 

1304ه�/1886م«.

ه�-  عيد االأ�سحى: حيث يوؤدي النا�س يف عّتيل �سالة العيد يف 
امل�سلى او امل�ساجد يف اليوم العا�سر م�ن ذي احلجة ثم يقومون 
بذبح االأ�ساحي ملدة ثالثة اأيام، ويوزعون حل�ومها عل�ى ذويهم،  
العي�د،   بق�دوم  البع�س  بع�سهم  ويهنئون  الزيارات  ويتبادلون 

ويظهر ذلك من خالل �سجالت املحكمة ال�سرعية العثمانية.

باإ�سدار املرا�سيم ومثال على ذلك احلجة االآتية: “ثبت لدينا 
�سمن دعوى �سرعية بالبينة املزكاة �سرعيا اأن غرة ذي احلجة 
عليه  وبناء  منا  ال�سرعي  باحلكم  مت�س�ال  ثبوت�ه  �س�نة  احلرام 
يكون يوم اجلمعة القادم اليوم التا�سع من ال�سهر املرقوم هو ي�وم 
عرفة ويوم ال�سبت هو عيد ال�سحايا، فالقيام بواجب تكبريات 
الت�سريف يف فج�ر ي�وم عرف�ة ولع�سر اآخر اأيام الت�سريق، والأداء 
�سالة العيد ال�سعيد عند انق�ساء ال�ساعة الثانية ع�س�رة �س�باح 
يوم ال�سبت املذكور، �سار تقدمي وتنظيم من االإعالن ال�سرعي 
ي�سدر  لكي  املت�سرفية  ع��ايل  جلانب  ال�سرعية  املحكمة  من 
االأ�سول  وب�سائر  املمكنة  بال�سورة  ذلك  باإعالن  الكرمي  االأمر 

االأمر لولي�ة 4 اأفندم. 
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عتنيل

و- رم�سان:؛ وهو �سهر ال�سيام ويحتفل اهل عّتيل مبقدمه كل عام، وت�ستعد كل اأ�سرة له قبل 
ت�س�در  العثمانية  الدولة  وكانت  التخزين.  غرفة  يف  وتخزنه  اأج��وده  الطعام  من  وتدخر  قدومه 
املرا�س�يم عند ثبوت روؤية هالل �سهر رم�سان اخلا�سة باإنارة امل�ساجد واأمر االأئمة باإقام�ة �س�الة،  
امل�سجد  يف  الرتاويح   3 ويزي�دون  الف�رائ�س،  جميع  وي��وؤدون  امل�ساجد  النا�س  يالزم  رم�سان  ويف 
عليها بالنوافل، ويوؤدون بعد �سالة الع�ساء �سالة القيام )الرتاويح(، ويكرث الن�ا�س م�ن ال�دعاء 
والت�سبيح وقراءة القراآن يف هذا ال�سهر الف�سيل. وكان النا�س يحافظون على حرمة ه�ذا ال�س�هر 
وميتنع الذين ال ي�ستطيعون ال�سيام عن تناول االأطعمة على مراآى من النا�س ويف الطرقات. ومن 
اأهم مظاهر رم�سان عمل احللويات وخا�سة القطايف التي تعترب اأهم احللويات املرتبط�ة به�ذا 
ال�سهر الكرمي، ومن املظاهر الرم�سانية التي كانت موجودة يف املنطقة ظاهرة امل�سحراتية الذين 
وق�ت  الن�ا�س  ليوقظ�وا  عليها  يقرعون  طبواًل  حاملني  واحل��واري  واالأزق��ة  ال�سوارع  يطوفون  كانوا 

ال�سحور حتى يتناولوا ما �ساءوا من الطعام قبل االإم�ساك. 
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رم�ضان يف عّتيل

ي�ستد حنني املغرتب الى م�سقط راأ�سه ويزداد �سوقه الى مكان ن�ساأته ومالعب �سباه على قدر ما 
 تزدحم الذكريات يف خاطره مع كل رم�سان. وما اأجمل ذكريات رم�سان يف بلدة جميلة كعّتيل. .!!

قلوب  الطيبة  الب�سرى  فت�سود  كثرية  باأيام  رم�سان  يحل  اأن  قبل  من  رم�سان  احتفالية  تبداأ 
ب��داأوا  ال��ك��رمي  ال�سهر  ه��الل  ا�ستبانوا  م��ا  اذا  حتى  ال��ه��الل  بقرب  التهاين  ويتبادلون  النا�س 
الليلة  يف  متهر  كانت  ما  كثريًا  التي  الع�ساء  �سالة  اأداء  بعد  ليلة  اأول  يف  لل�سحور  اال�ستعداد 
اعتادوا  من  عن  ف�ساًل  ال���زوار  من  ا�سافيًا  ع��ددًا  ي�سهد  القدمي  امل�سجد  ب��ال��رتاوي��ح.  االول��ى 
ال�سنة. طوال  عليها  واالقامة  بالعبادة  النا�س  تعلق  كرثة  كثرية  اأ�سماء  من  فيه  ال�سالة   اقامة 
امل�سجد  االأول:  رم�سان.  يف  االأط��ف��ال  احتفالية  ي�سهدان  كانا  البلدة  يف  رئي�سيان.  معلمان 
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الزاوية عتنيل والثاين  ث��راه،  اهلل  طيب  العّتيلي  ر�سيد  ال�سيخ  املرحوم  عليه  يقيم  كان  ال��ذي  القدمي 
خ��ارج  م��ن  اأو  البلدة  م��ن  ال��دراوي�����س،  ال�سيوخ،  اأح��د  وَاخ���ر  ح��ني  ب��ني  عليها  يتناوب  ك��ان  التي 
وغ��ريه��م، البلبي�سي  وال�سيخ  ال��دوامي��ة  وال�سيخ  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  امل��رح��وم  ومنهم   ال��ب��ل��دة، 
اجتماع االوالد يف انتظار االأذان، اأذان املغرب، كان من اأكرث املباهج يف حياتهم واأ�سعد حلظات 
املعروفة  اللعب  اأ�سناف  يلعبون  امل�سجد،  عند  حارة  من  اأكرث  من  يجتمعون  كانوا  حيث  مرحهم 
اآَنذاك ومنها، الدحدول وال�سيارات ال�سلكية والبنانري وال�سرك والطمامية والدقه واحلب وطابة 
ال�سرايط وغري ذلك من األعاب االطفال، ويغنون بع�س االأغاين القدمية ويتندرون على من ي�سكون 
على  ب�سيطة  باأغاٍن  فيثنون  املدعي  من  احلقيقي  ال�سائم  االطفال  بخبث  ويتحرون  �سيامه  يف 
ال�سائم وياأكلون جلد املفطر فيقولون: يا مفطر ه�سه، الذبحلك ب�سه، تتغدى عليها وتتع�سى عليها 
وتقرم�س ذينيها، ويف انتظار االذان يعللون انف�سهم ببع�س االغاين اللطيفة التي حتمل العتاب 
للموؤذن ظنًا منهم اأنه هو الذي يوؤخر املوعد، فيقولون: اأذن يا �سكوكي قبل الديك يكوكي، خيتك 
�سبحية، واردة عاملية، القوها �سبني، من �سباب ح�سني، واحد ا�سمه حممد، وواحد اأ�سمه ح�سني، 
وغري ذلك كثري، لكن بع�سهم كان يحتد يف اغنيته حتت الزاوية، فيقول: اأذن يا �سيخ عبد اهلل، 
م�سفقني  مهللني  ان�سرفوا  اأذن،  ما  فاذا  واالنتظار،  اجلوع  �سدة  من  اهلل!!  من  تخاف  ما  يللي 
كانوا ي�سدمون  ما  لكنهم كثريًا  الى ذويهم،  االأذان  كاأنهم يحملون معهم  البيوت  الى  منطلقني 
ب�سبق اهلهم لهم على الفطور،اأما ال�سحور فذكراه مرتبطة بامل�سحراتي، الطبال، وقد امتهن ذلك 
ال�سيخ خليل احلثناوي الذي متيز ب�سوته اجلميل يف احلارة ال�سمالية ويف احلارة القبلية امتهنها 
اأ�سهر ماأكوالت اأهل البلدة يف رم�سان من احللويات  احلاج �سعيد البلبل، على ما اأذكر، ، ولعل 
كانت القطايف ولقمة القا�سي وبع�س العائالت كانت ت�سنع الكالج يف وقت متاأخر من رم�سان. 
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الغاين والدبكات ال�ضعبية يف عّتيل 

الأفراح:

تتعلق االأغنيات ال�سعبية بالزواج وحفالت الزفاف 
خلطبة  اجل��اه��ة  ذه���اب  اأي  اخل��ط��ب��ة،  منذ  وت��ب��داأ 
العرو�س  ك�سوة  ثم  املهر،  على  االتفاق  ثم  العرو�س، 
 – الذهب  من  وال�سيغة  بالثياب  جتهيزها  اأي   –
ثم تقدمي غداء العر�س لالهل واجلريان، ثم حمام 
لياأخذوا  العري�س  اه��ل  وح�سور  وال��زف��ة  العري�س 
العرو�س الى بيته واهله، ثم خروجها من بيت اأبيها 
مع  لتعي�س  الزوجية  بيت  فدخولها  زوجها  بيت  الى 

عري�سها واهله.
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لون من األوان الغناء ال�سعبي، وغالبا ما يرتبط 
يوؤدى يف حلقة  فهو  بالدبكة،  الغنائي  اللون  هذا 
وي��وؤدى  ال��ريغ��ول،  او  ال�سبابة  ع��زف  مع  الدبكة 
يف  منها  االولى  الثالث  تتحد  �سطرات،  اأربع  يف 
االلف  قافية  تلتزم االخرية  بينما  واحدة.  قافية 
وااللف.  النون  قافية  تلتزم  ما  وغالبا  املمدودة، 
م�سمونه  يف  الغناء  م��ن  ال��ل��ون  ه��ذا  وي�ستوعب 

الغزل كمو�سوع رئي�سي:

على دلعونا على دلعونا

الهوا ال�سمايل غري اللونا

الهوا ال�سمايل غرّي يل حايل

بدي حبيبي اأ�سمر اللونا

•	•	•

على دلعونا ولي�س دلعتي��ني

عرفتيني متجوز لي�س اأخذتي���ني

الأكتب كتابك على ورق تيني

واأجعل طالقك حبة زي����تونا
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جفرا:

ال�سغرية،  الغزالة  تعني  جفرة  كلمة  اإن 
�سنة،  عمرها  يتجاوز  ال  التي  الغزال  اأي اأنثى 
ويحكى اأنه كان هناك �ساب  يحب فتاة فتقدم 
خلطبتها، ولكن اأهلها مل يقبلوه البنتهم، ف�ساح 
يف هواها و�سار ي�سفها باجلفره كي ال يذكر 

ا�سمها �سراحة وراح يغني جلفرته هذه. 

 وفيما يلي منط هذه االأغاين:

جفرا ويا هالربع بني كروم التيني

غابت عليَّ ال�سم�س يا مهريتي طريي

وان كان ما يف ورق لكتب ع منديلي

وان كان ما يف حرب من دمع عينيَّه

•	•	•

جفرا وياها الربع بت�سيح دلوين

غ�سيم نوم احلظن يا عامل دلوين

وان كان حبي زلل يف البري دلوين

ا واقطعوا يفَّ احلبل ما هو جزا ليَّ
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عندنا  فيقال  ظريف،  كلمة  من  حم��ورة  وه��ي 
و�سال�سته.  اللفظ  لنعومة  ظريف،  بدل  »زري��ف« 
وظريف يعنى لطيف وطويل وجميل، وتقال للغزل 

والتح�سر.

العتابا:

ي�ستوعب هذا القالب اللحني ال�سكوى واحلزن 
واللوعة على فراق االأحباب:  

يا طولك طول عود الزان ال مال
و�سعرك حريَّ اجلدال ال مال

ابوك ما قبل فيكي ذهب وال مال
وكيف الراي عندك واجلواب

امليجنا:
ومن امليجنا هذه االبيات:

يا �س�جرة ف�ي ال�دار حاميك اأ�س�د
واتك�سرت الغ�سان من كرث احل�سد

احنا زرعنا الزرع واجا غرينا ح�سد
يا ح�س�رتي غ�ري التعب ما نابنا

•	•	•

ي�ا ميجنا، ي�ا ميجنا، ي�ا ميجنا        ري�ح ال�سمايل يا ن�سيم بالدن�ا



217

روزنة البئر 
الفلسطينية

ويقال بان ميجنا ا�سم لفالحة جميلة كانت زوجة لفالح كادح. وقد عاد الفالح 
ذات يوم فلم يجد زوجته، وفيما بعد علم اأن االإقطاعي املتويل ار�س الفالحني 
قد اختطف املراأة اجلميلة. وهام الفالح بعد ذلك على وجهه يغني باأبيات ينهيها 

ب�»ميجنا« حزنا على الزوجة التي �سلبها االقطاعي.

"دويل �ضافر دويل":

وال  اللحني،  القالب  بهذا  عّتيل  واي�سا  قلقيلية  تنفرد قرى  �سافر دويل:  دويل 
يعرف م�سدره. وهو حلن حزين، ويت�سمن احلديث عن فراق احلبيب.

 ومثال على ذلك: 

دويل �سافر دويلوي�س هالغزال الذي عن باب الدار عّدا
دويل �سافر دويليا خده قر�س اجلنب منه الع�سل نّدا
دويل �سافر دويلوامبارحة يا رفيقتي كنت انا وانتي

زتي دويل �سافر دويلكيف العمل يا رفيقتي ت� اجتوَّ

الدبكة:

الدبكة هي الرق�سة ال�سعبية التي ميار�سها الرجال على انغام الدلعونا وزريف 
الرتاث  يف  »الدبكة«  ا�ستهار  �سبب  ويعود  الريغول.  او  ال�سبابة  واحل��ان  الطول، 
الفل�صطيني، اإلى حيويتها والن�صاط واملرح الذي يرافقها يف الأداء والإيقاع، لذلك 

تتنوع الدبكات وتختلف يف طابعها من منطقة اإلى اأخرى.
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دبكة بدر قمرنا بدر:  عتنيل

وفيها يقال:  

ر ر قمرنا بدَّ بدَّ

وا�سرف علينا للدار

وبعيني �سفت املحبوب

ع الفر�سة حلَّ الزنار

وبعيني �سفته �سفته

باحلمرة �سابغ �سفته

�سدرك يومن ك�سفته

فاحت علبة العطار
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الزغاريد:

»زغ��اري��د«.  وجمعها  »زغ���رودة«  مفردها  الن�ساء،  اغ��اين  من  والزغاريد 
والزغرودة كاغنية ن�سائية جتري ممار�ستها عندما تاأتي الن�ساء من بيت اآخر 
اآخر لي�ساركن يف االحتفاالت، وعندما ي�سلن الى بيت العرو�س،  او من حي 

يبداأن باطالق الزغاريد.  

رق�س البنات:  

ترق�س البنت فقط بني الن�ساء وداخل جدران البيت، ويف اأح�سن االأحوال 
مفاتن  يت�سمن عر�س  الن�سوي  الرق�س  ان  ذلك  الداخلية،  البيت  �ساحة  يف 

اجل�سد، وهذا ما ال ت�سمح به تقاليد البلد.  

املطهر القانوين:

يقول احلاج خليل حمي�سن من اهايل عّتيل يف عمان: 

�سالح« »اأب���و  ط��اه��ر  احل���اج  فتحي  ال��ق��ان��وين  املطهر  ك��ان  ���س��ن��وات   بعد 
 -64 عامًا - ياأتي من طولكرم  ب�سخ�سيته النادرة والب�سيطة واأ�سلوبه املحبب 
يف الو�سول اإلى قلوب االأهايل وك�سب ثقتهم  خا�سة واأنه الوحيد الذي ميار�س 
هذه املهنة ال�سعبية والتقليدية والتي توارثها اأبا عن جد، حيث ال يزال يلقى 

اإقباال منقطع النظري يف عّتيل. 

قرو�س،  �سته  يتقا�سى  كان  حيث  املهنة  هذه  يف  عمله  بدايات  اإلى   واأ�سار 
و�سرعة  والرتكيز  الدقة  اإل��ى  وحتتاج  بال�سهلة  لي�ست  املهنة  هذه  اأن  موؤكدا 
عملية  الطهور  اأن  رغم  العملية  واملمار�سة  واخلربة  بالنف�س  والثقة  البديهة 

ق�سرية وال ت�ستغرق �سوى اخلم�س دقائق فقط.
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ويذكر احلاج حممد �سعيد هالل ابو بالل ) 86 عامًا(،انه يف �سنوات الثالثينات واالربعينات عتنيل
كان يح�سر الى عّتيل  خا�سة يف ايام ال�سيف مطهرون من �سوريا،  ياأتون ومعهم �سنطات فيها 
�سنطة جلدية كتب عليها  املطهر يحمل  وكان  البلدة.    يبيتون يف جامع  وكانوا  التطهري،  ادوات 
بتجربة  وا  م��رُّ ممن  االطفال  وكان  ر(.  ُمطهِّ  . ر.  )ُمطهِّ ينادي-  وهو  ويطوف  قانوين«،  »مطهر 
ر، وكذلك االأطفال الذين مل ُيطهروا بعد، لهول  اخلتان، او �سمعوا عنه، يهربون عندما يرون املُطهِّ

ما �سمعوه من اقراأنهم عن عملية التطهري وما ي�ساحبها من اآالم.

ومي�سك االأب بولده ويثبته يف ح�سنه، بينما ي�سرخ الولد من �سدة االأمل، حيث كان الطهور يتم 
اخلا�سة  االأغنيات  بع�س  بالدف  ي�سربن  وهن  الن�ساء  تغني  بينما  �سحية.  وغري  بدائية،  بطرق 

باملنا�سبة، ومنها:

ه طهروا يا مطهر وناوُله الأمُّ

ه يا دموعه الغالية نزلت على كمُّ

طهروا يا مطهر وناوُله الأبوه

يا دموعه الغالية نزلت على ثوُبه

طهروا يا مطهر وناوُله خلاُله

يا دموعه الغالية نزلت على خلخاله

طهروا يا مطهر وناوُله ل�سيُده



221

روزنة البئر 
الفلسطينية

يا دموعه الغالية نزلت على اإيُده

طهرو يا مطهر وناولو لعمه

يا دموعه الغالية نزلت على ثمه

  الغاين ال�ضعبية لالطفال يف عّتيل:  

ومنها:

 حمميه بليفة نظيف����������������������������������ة وا�سم اهلل عليك ال تخاف 
 واهلل يخ��������������������ليلك اب������������������وك من�س�����������ان النا�س يحبوك 
 واهلل يخليلك ام������������������������������������ك من�سان النا�س تزم��������������ك 
 حممته وا�س�����������������������������م اهلل عليه ويا ميت ا�سم اهلل علي��������ه 

 وحم�������������وط من عني النا�س               بجاه اخل�صر ابو العب�����������ا�س 
 حممتك ولب�ستك ولب�ستك الم                م����������ن خوف النا�س تزمك 

 واهلل يحميك م���������ن العني ومن بن�����������������ات الذنني 
 حممتك منك حلال������������ك حممتك يف دار اخوال�������ك 
 حممتك وانت مب�ص�������وط واهلل يخليلك اب���������������وك 
 فولة مبلول����������������������������ة تنف�س عاليفة وال�سابونة 
فولة تنف�س عال�سخن����������ة كل يوم قد الفول���������������ة 
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الزواج يف عّتيل والقرى املجاورة

للزواج تقاليده ومرا�سيمه يف املنطقة وال يختلف كثريا عما هو �سائع يف املدن والق�رى الفل�سطينية 
ال��زواج، والتي كانت ترتاوح ما بني )18و30 ( �سنة، يتم  يف ذلك الوقت، وعند بلوغ االبن �سن 
اختيار زوجة االبن من قبل والديه، والتي يرونها ت�سلح البنهم زوجة  وي�ستند هذا االختيار الى 
معايري يف�سلها املجتمع ويراها منا�سبة، ومن اأهمها: عامل القرابة كابن�ة الع�م اأو العمة اأو اخلال 
ل بنت عن الفر�س«، اأو من نف�س العائلة فقد كانت  اأو اخلالة، تطبيقًا للمثل ال�سائع »ابن العم بنزِّ



223

روزنة البئر 
الفلسطينية

بع�س العائالت حتر�س على عدم تزويج بناتها خارج العائلة خوفا على االأر�س اأو حفاظا،  تطبيقًا 
للمثل »من طني بالدك لط اخدادك«،  كم�ا جل�اأ بع��س االأفراد على م�ستوى العائلة االجتماعي 
للزواج من الغريبة وذلك لالعفاء الع�سكري وعدم التجنيد، حيث نالح�ظ ف�ي �س�جالت املحكمة 
ال�سرعية اأن اأبناء العائالت املتنفذة يتزوجون م�ن ع�ائالت من نف��س م�س�تواهم االجتماعي ومن 
علية القوم، كما اأن بع�س العائالت املتنفذة ال تزوج بناتهم خارج نطاق ع�سائرهم، مما كان يوؤدي 
اإلى ظهور الكثري من العوان�س ومن املعايري االأخرى يف اختيار الزوجة، اجلمال، ومن ال�س�فات 
اجل�س�دية  يف تلك العائالت اجلميلة يف الفتاة طول القامة والرقبة، وات�ساع فتحة العينني، و�سدة 
�سواد البوؤبوؤ، و�سدة البي�ا�س من حوله، والب�سرة البي�ساء امل�سربة بحمرة، وال�سعر الكثيف الطويل 
امل�سفر، والفم ال�س�غري،  ويكون طلب العرو�س بوا�سطة اجلاهة، ويتكلم كبريهم بطلب العرو�س من 
اأهلها، ويرد عليه والد الفتاة اأو كبري العائلة، وبعد ذلك تتم عملية عقد القران، ثم تبداأ مرا�سيم 
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ال�زواج بليل�ة احلن�اء للعرو�س والعري�س، ويحيي الرجال عتنيل
اليوم  ويف  الزجالني،  بع�س  با�ستئجار  ال�سهرة  حفلة 
وبعد  الوالئم،  وعمل  العري�س  وزف��ة  حمام  يتم  التايل 

ذلك جلب العرو�س اإلى بيت الزوجية.  

القرية،  اإم��ام  قبل  من  القرية  ال��زواج يف  عقد  ويتم 
ي�سجل  ك��ان  ما  وغالب�ا  واملعجل،  املوؤجل  املهر  بتبيان 
عقد الزواج يف املحكمة ال�سرعية، وقد وجدت �سجالت 
خا�سة  لعّتيل لالأنكحة يف حمكمة طولكرم، تبني ا�سم 
الزوج والزوجة ومكان �سكناهما، ومقدار املهر املوؤجل 

واملعج�ل، واإذا م�ا كانت الزوجة بكرا اأو ثيبًا.  

ومثال على ذلك احلجة الآتية:

بناًء على  ال�سيخ داود القطاوي...  »....ال�سالم على 
الغافر  باأن عبد  القري�ة  واختيارية  علم وخرب خمتاري 
ابن �سالح  مراده الزواج م�ن البنت البكر زبيدة بنت 
علي الزبيدي واأنه ال مانع مينعه من نكاحها �س�رعا وقد 
ال�سهود  بح�سرة  بينهما  النكاح  باإجراء  جلنابكم  اأذنا 
مينع  �سرعي  م�انع  هن�اك  يك�ن  مل  اإذا  املهر  وت�سمية 

ذلك«.  
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الفلسطينية املدور،  �سالح  بن  الغافر  عبد  باأن  الذكر  �سالفة  احلجة  وتبني 

اإلى  مذكرة  رفع  اختياريتها  وجمل�س  القرية  خمتاري  من  طلب 
على  النكاح  عقد  الإج��راء  طولكرم  يف  ال�سرعية  املحكمة  قا�سي 
البنت البكر زبيدة ومت ذلك وجاء رد املحكمة ال�سرعية على ذلك 

باملوافقة.

تبني  والتي  املنطقة  الزواج يف  االأخرى على عقود  االأمثلة  ومن 
قيم�ة امله�ور احلج�ة االآتية:

»يف املحكمة ال�سرعية بطولكرم ح�سر الرجل اأحمد يو�سف وعلي بن داود،  اأقر اأحمد باأن عقد 
نكاحه على البنت البكر فاطمة بنت ف�ار�س على مهر قدره 800 قر�س �ساغ.

ومن احلجج التي تبني قيمة املهور يف: 

الفتاح بن يو�سف حممد ال�درك... م�ن اأه�ايل عّتيل، قائال  عبد  �سرعا  املكلف  الرجل  "اأدعى 
�سرعي  نك�اح �سحيح  بعقد  املهنا  �سالح  بنت  ب�سعاد  تزوجت  �سنتني  منذ  اأنني  دعواه  تقريره  يف 
باإيجاب وقبول مبهر قدره 5000 قر�س عملة رائجة ودفعت له�ا 2500 ق�ر�س مهر معجل وبقي لها 

2500 قر�س موؤجله ودخلت بها"

التي  الكثري من احلجج  ال�س�رعية  لنا �سجالت املحكم�ة  الزوجات �سائعا،  وتظهر  وكان تعدد 
تظهر فيها هذه الق�سايا.

ومثال على ذلك احلجة الآتية:
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»....حتقق وظهر انح�سار ورثة عبد ااهلل بن خليل عتنيل
ال�سيخ اأحمد من اأه�ايل قري�ة عنبت�ا القاطن بخربة 
�ستابا )اكتابا( واملتوفى قبل تاريخه، وانح�سر اإرثه 
ف�ي زوجتي�ه حليم�ة بن�ت م�سطفى العمر وغالية بنت 

اأحمد ال�سيخ اأحمد«. 

ومن الأمثلة الأخرى احلجة الآتية:

»....دفرت يت�سمن مرتوكات املرحوم احلاج قعدان 
التابعة  الغربية  ال�سعراوية  من  الوتد  اإبراهيم  ابن 
لناحية بني �سعب واملنح�سر اإرثه يف زوجتيه فاطمة 
املذكورة  القرية  اأه��ايل  من  العي�سي  ااهلل  عبد  بنت 
وعي�سة بنت عبد ااهلل اجلراب من قرية عّتيل بحق 

الثمن«. 

اأفراد  عدد  كان  فقد  االأ�سرة  حلجم  بالن�سبة  اأما 
ونالحظ  ف�����ردًا،  )5و15(  بني  م�ا  يت�راوح  االأ���س��رة 
وذلك  الدرا�سة  منطقة  يف  اخل�سوبة  ن�سبة  ارتفاع 
لطبيعة العمل الذي كان ميار�سه �س�كان املنطقة، وهي 
الزراعة التي تعتمد على االأيدي العاملة، اإ�سافة اإلى 
انعدم  جمتمع  يف  لالأب  وق�وة  عزوة  االأوالد  كرثة  اأن 
كانوا  الريف  اأبناء  اأن  كما  طويلة،  فرتة  االأم��ن  فيه 
ينجبون كثريا خوفا م�ن االأوبئة واالأمرا�س التي تفتك 
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بال�سكان، كما اأن الن�ساء تنجب كثريا ملن�ع االأزواج 
�سجالت  وتظهر  عليهن،   ب��ال��زواج  التفكي�ر  م�ن 

املحكمة ال�سرعية عدد اأفراد االأ�سرة. 

ومثال على ذلك احلجة الآتية:

بن  ااهلل  عبد  ورث��ة  انح�سار  وظهر  »....حت��ق��ق 
خليل من عّتيل يف زوجته... ويف اأوالده وهم العبد 
وم�سعود وحليمة و�ساحلة وخديجة وفاطمة واآمنة 
و�سعاد البالغون واأ�س�عد و�سعدى وهند واأم ال�سعود 

القا�سرين.

اأما بالن�سبة حلاالت الطالق وامل�ساكل الزوجية 
فتظهر لنا �سجالت املحاكم ال�سرعية ف�ي كل من 
حمكمة نابل�س وطولكرم الكثري من الق�سايا التي 
كانت تعالج هذه الق�سية كق�سايا النفق�ة واملطالبة 

باحلقوق، اأو الهجران.  

ومن الأمثلة على ذلك احلجة الآتية:

»....مبجل�س ال�سرع ال�سريف املعقود يف حمكمة 
قدرها  �سرعية  نفقة  وقدرنا  فر�سنا  طولكرم... 
ثالثة قرو�س �ساغ اخلزينة يوميا اعتبارا من تاريخ 
هذه احلجة لفاطمة بنت اأحمد حمي�ي الدين على 



228

عتنيل

ولبنيتها  لها  عّتيل  من  الدين  حميي  حممد  بن  عبداهلل  زوجها 
ال�س�غريتني املوج�ودتني حت�ت ح�سانتها 1332ه�/1913م«.  

الأزياء  واملالب�س يف عّتيل والقرى املجاورة 

واختالف  املناطق  بتنوع  فل�سطني  يف  واملالب�س  االأزي��اء  تنوعت 
املوؤثرات  من  لكثري  البالد  تعر�س  اإلى  اإ�س�افة  املحلية،  البيئات 
اخلارجية، وعّتيل من مناطق فل�سطني التي �ساد فيها الزي االآتي:

1 - ماب�س الرجال:

1- القنباز: وهو اللبا�س التقليدي للرجال، وهو عبارة عن ثوب 
طويل مع ال�ساك من نف�س اللون، وجمع القنباز  قنابيز، وكان قما�س 
البدو ي�سنعون  وكان  ال�س�وف،   او  ال�س�يت  القنباز م�سنوعا من 
قنابيزهم ال�سيفية من قما�س حريري لونه ما بني البيج واالأ�سفر 
ويقال ل�ه روزة،  وي�سد الرجل و�سطه بحزام حريري اأو �سويف وقد 
اأم�ا عامة النا�س في�سعون اأحزمة  تكون �سادة وبع�سها مزخرف�ا، 

عري�سة من اجللد.

قما�س  من  م�سنوع  طويل  ثوب  عن  عبارة  وهي  الدمياية:   -2
ال�سيت وهي لب�ا�س الفق�راء وه�و اللبا�س ال�سعبي لل�سكان.
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واالبي�س  اال�سود  باللون  مقلم  قما�س  وهي  ال�سرطلية:   -3
طوليًا، وهي لبا�س �سعبي ت�سبه الدمياي�ة، وت�سنع يف ال�سام.

طويلة  �سرتة  القمباز  على  يلب�سون  الرجال  كان  الكبود:   -4
متتد اإلى دون الركبة وي�سمونها �س�اك ويلب�س يف ف�سل ال�سيف، 
اأما الكبود )البالطو( فيلب�س يف ف�سل ال�ستاء وغالبا ما كانت 

ت�سنع من الكتان وال�سوف

ال�ساك  حمل  وحت��ل  القمباز  ف��وق  تلب�س  وه��ي  ال��ع��ب��اءة:   -5
والعباءة  ال�سوف،  من  اأو  احلرير  من  ت�سنع  وكانت  والكبود، 
اجلمل  وبر  من  امل�سنوعة  فالعباءة  امل�ستوى،  نف�س  على  لي�ست 
تدل على اجلاه والزعامة، اأما العباءة الب�سيطة فهي للوقاية من 

الربد.

)بنطلون(  بنطال  وه��و  القمباز  حتت  يلب�س  ال�����س��روال:   -6
ف�سفا�س فوق الركبة ثم ت�سيق رج�اله حتى تكاد تالم�س �ساق 
و�سط  على  ويربط  )اللبا�س(  باملنطقة  ي�سمى  وك��ان  الب�سه، 
ال�سخ�س ب�سريط قوي من القما�س ي�سمى دكة تدخل يف جمرى 

ال�سروال يف اأعاله.
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م�ن  واللبا�س  هو  ويعترب  القطن،  من  ي�سنع  ياقة،  دون  القنباز  حتت  يلب�س  القمي�س:   -  7
املالب��س الداخلية.

8 - احلطة والعقال: وهو لبا�س الراأ�س، فكان معظم اأفراد املجتمع بعد �سن البلوغ يلب�سون 
احلط�ة ومن فوقها العقال غطاء للراأ�س، وهو �سعار العربي ورمز عروبة اأهل فل�سطني

9 - احلذاء: ا�ستخدم ال�سكان النعل وال�سندل لبا�سا للقدم يف ال�سيف والكندرة يف ال�ستاء، 
والن�ا�س الب�سطاء ال�سروخ، وهو م�سنوع من اجللد، اإ�سافة الى القبقاب وهو مكون من خ�سب 
وقطعة من اجللد،  وقد وجد هذا الزي يف جميع قرى منطقة الدرا�سة. وتظهر �سجالت املحكمة 
احلجج  ذلك  على  ومثال  الدرا�سة،  منطق�ة  ف�ي  االأزي�اء  وط�ولكرم  نابل�س  من  كل  يف  ال�سرعية 

االآتية:
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»... حتقق انح�سار ورثة املرحوم زغلول بن عمر ق�سوان من عّتيل يف زوجة اأمون بن�ت داود 
اأبي عودة بحق الثمن ويف بنيته عيو�س القا�سر بحق الن�سف، ويف اأختيه الأبي�ه بح�ق الب�اقي 
واملرتوكات هي: نحا�س 300 قر�س، قنبازان 35 قر�سًا، دمياية �سدار عدد 4 بقيمة 220 قر�سًا، 
وقنباز �سرتي 40 قر�سًا، قمي�س كهنة عدد 71 قر�سًا، وكبود �سوف 12 قر�سًا كوفي�ة حري�ر 

قدمية 26 قر�سًا«.  

مثال اآخر:

»يف املحكمة ال�سرعية بطولكرم... جرى �سبط تركة ح�سن ب�ن احل�اج ح�س�ني اأب�ي حالوة... 
وروزة،  قط�ن،  حطة  و13  حرير،  غياين  حطات  واأرب��ع  حرير،  حطات  ت�سع  هي:  واملرتوكات 
واأربع قنابيز ري�اين، وخم�س�ة قنابيز  واأربع ف�ساتني �سود، و16 قنباز حرير،  وف�ستان حرير، 

قطن، و14 عقااًل، وبقجتا حرير، و17 جوز جرابات، وخم�س اأواقي خيطان«
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لبا�س الن�ضاء  

احلرير  من  م�سنوع  طويل  ث��وب  وه��و  الف�ستان:   -1
حمكمة  �سجالت  يف  ذل��ك  ويظهر  امل���راأه  تلب�سه  كانت 

طولكرم ال�سرعية.

2- الثوب الطويل املطرز: وامل�سمى يف املنطقة ثوب 
املردن ذو الرقع�ة احلريري�ة عل�ى �سدره.

3- القفطان اأو املخمل: يلب�س فوق الثوب وي�سنع من 
احلرير اأو الكتان.

  4- ال�سال: ويلب�س حول الو�سط وي�سنع يف الغالب من 
احلرير املزرك�س اأو الكتان.

الراأ�س  على  يلب�س  اأبي�س  و�ساح  وه��و  اخل��رق��ة:   -5
لتغطية ال�سعر وي�سنع يف الغالب من القطن. 

من  ف�سفا�س  الثوب،  حتت  يلب�س  وه��و  اللبا�س:   -6
االأعلى ومالم�س لل�ساق من االأ�سفل مطرز عند  الرجلني،  
)ال�سلحة(  العلوية  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��الب�����س  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
معظم  يف  ال��زي  ه�ذا  �ساد  وقد  القطن،  من  م�سنوعة 
قرى طولكرم،  وكانت الن�ساء ت�سع على وجهها اخلمار 
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الفلسطينية

اأو الربق�ع،  املكون من غطاء الراأ�س والوجه، وغالبا ما يكون لونه اأ�سود، اأما املراأة البدوية 
وهو  البدوي�ة  بالعباءة  ي�سمى  الذي  املطرز  االأ�سود  اللون  ذا  الطويل  الف�ستان  تلب�س  فكانت 

الزي ال�سعبي الذي ال يزال موجودًا يف منطقة اخلليل.

املن�زل  اأما يف  البيت،  امل��راأة عند خروجها من  عند  القدم  لبا�س  الكندرة:  احل��ذاء   -7
فت�س�تخدم  القبقاب اخل�سبي.  
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املاأكولت وامل�ضروبات ال�ضعبية يف عّتيلعتنيل

طرًقا  ابتكرت  ال�سعوب  بع�س  اأن  اإال  العامل؛  �سعوب  من  العديد  عند  االأغذية  مكونات  تت�سابه 
باقي  عن  متيزها  اإليها،  اأخ��رى  عنا�سر  اإدخ��ال  يف  وتفننت  وم�سروباتها،  اأغذيتها  �سناعة  يف 
ال�سعوب. وتتمازج احل�سارات وتتالقح ب�سكل دائم؛ ما ينتج عنه تغيريات م�ستمرة ت�سيب معظم 
اأ�ساليب وطرق احلياة، اإال اأنه يبقى لكل �سعب خ�سو�سيته التي ي�ستمدها من ما يتوفر يف بيئته 
من م�سادر، وما يحيط به من ظروف؛ فاأهل فل�سطني قبل حرب العام 1948 مل يكونوا ي�سرتون 
املعلبات على االإطالق، فمعظم حاجاتهم متوافرة، اخل�سروات والفواكه واحلبوب ياأخذونها من 
اأرا�سيهم وب�ساتينهم، واحلليب من ما�سيتهم وي�سنعون م�ستقاته داخل بيوتهم، واملرّبى »التطلي« 
من فواكه ب�ساتينهم التي كانت تعج باأنواع الفواكه نتيجة تعدد املناخات، والت�ساري�س؛ فقد كانت 
ذاتيًا،  مكتفية  �سبه  كانت  اأنها  حتى  االأغذية،  حفظ  يف  طرق  عدة  ت�ستعمل  الفل�سطينية  االأ�سرة 
تاأكل مما تنبت االأر�س، وما جتود به �سروع املا�سية واأبدانها من حليب وحلوم، وما تنتجه همم 
االأهايل العالية التي مزجت عطاء االأر�س بعرق العمل ومهارة االأم الفل�سطينية، التي حر�ست على 

ا�ستخدام م�سادر الطبيعة الفل�سطينية لتقدمها حياة تر�سعها الأبنائها.

وعرب ال�سنني والهجرات امل�ستمرة ونتيجة لكون فل�سطني بلًدا يتمتع باأهمية دينية؛ يتوافد العديد 
كنوز  معهم  حاملني  اليها،  خمتلفة  وثقافات  حل�سارات  تنتمي  التي  االأخ��رى  ال�سعوب  اأبناء  من 
يرثي  ثقايف  متازج  عرب  فل�سطني،  اأهايل  اإلى  مهاراتهم  خال�سة  لي�سفوا  بلدانهم  من  جتاربهم 

املعارف واأ�ساليب العي�س الفل�سطينية.

وتتوارث االأمم طرق طهي اأطعمتها وتقدميها كما تتوارث اأغانيها واألب�ستها ولغتها وطرق عي�سها 
تتفنن  االأطعمة  من  باأنواع  الفل�سطينية  واملدن  القرى  بع�س  وتخت�س  ال�سعبية.  وفنونها  واأمثالها 
بطرائق �سنعها، حتى تغدو اإحدى مميزاتها التي متيزها عن باقي بقاع ومدن العامل، تقرتن يف 
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اأحايني كثري با�سمها؛ فهناك الكنافة النابل�سية، وامللنب اخلليلي، وكعك القد�س، وقطني �سلواد... 
وغريها.

ومن املاأكولت ال�سهرية التي ترتبط باملدن الفل�سطينية:

واملدلوقة. بالكنافة  نابل�س  •	ت�ستهر 

بدون  العنب  )طبخ  طبيخ  عنب  رقه(  بعد  املجفف  العنب  )ع�سري  بامللنب  اخلليل  •	ت�ستهر 
اإ�سافة �سكر(، والدب�س.

الكعك ب�سم�سم مع بي�س احلميم. باملطبق،  القد�س  •	ت�ستهر 

•	ت�ستهر قرى فل�سطني بالهيطلية امل�سنوعة من احلليب املجمد بن�ساء القمح البلدي وامل�ساف 
اإليه ال�سمن.
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قرى اجلبل بخبز الطابون.عتنيل •	ت�ستهر 

املجفف(. )التني  بالقطني   اهلل  رام  •	ت�ستهر 

•	ت�ستهر يافا باملفتول، والفول، والفطري.

املح�سوة االوزي، وكعك الهواري. اخلراف  وطبخ  بالتمرية  عكا  •	ت�ستهر 

باملجدرة مع الربغل و"املقيقة" وهو �سراب اخلروب  النا�سرة  •	ت�ستهر 
االأخ�سر اأي الفج مع احلليب.

قرى ق�ساء طولكرم وخا�سة عّتيل ب�سنع امل�سخن. •	ت�ستهر 

فتتداخل  اأخ��رى  ومبنا�سبات  باالأعياد  اخلا�سة  التقليدية  املاأكوالت  اأما 
من  العديد  وتقدمي  العديد  طبخ  باالأعياد  املحتفني  على  وتفر�س  التقاليد، 
�سفة  عليه  واأ�سبغت  العيد،  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  اأ�سبحت  حتى  امل�سروبات، 

ي�ستدل منها على نوع العيد واأهدافه.

ونورد بع�س االأكالت الفل�سطينية، على �سبيل املثال ال احل�سر:

- املفتول:

قبل  ما  ع�سور  اإلى  تاريخه  يعود  ال�ستاء،  اأيام  يف  يوؤكل  �سعبي  طعام  هو 
امليالد. وقد انت�سرت هذه االأكلة يف العديد من الدول.
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روزنة البئر 
الفلسطينية - امل�ضخن:

بالدجاج  املغطى  الطابون  خبز  من  تتكون  �سعبية  اأكله  امل�سخن 
والب�سل املقلي وال�سماق وزيت الزيتون.  واأكلة امل�سخن اأكلة تاريخية 
ابتكرها الفل�سطينيون منذ الع�سور املوغلة يف القدم، وتقدم معها 

�سوربة الفريكة.

- املن�ضف:

واالأردين،  الفل�سطيني  ال�سعبي  امل��وروث  من  جزءًا  املن�سف  ويعد 
ويقدم يف املنا�سبات للرتحيب بال�سيوف، ويف االأعياد.

لتناول طعام املن�سف تقاليد توارثتها االأجيال؛ حيث تلتف جماعة 
الي�سرى خلف ظهورهم،  اأيديهم  وي�سعون  املن�سف،  املدعوين حول 

وياأكلون باأيديهم اليمنى فقط، دون ا�ستعمال املالعق.

- املقلوبة:

املقلوبة من االأكالت ال�سعبية امل�سهورة جدًا يف فل�سطني، تف�سلها 
اأهل  بها  ا�ستهر  طبخها،  و�سرعة  حت�سريها  ل�سهولة  البيوت  ن�ساء 
ال�ساحل على �سواطئ البحر االأبي�س املتو�سط، الذين كانوا يعتمدون 
»ال�سيادية«،  ت�سمى  كانت  حيث  ال�سمك؛  �سيد  على  طعامهم  يف 
الفل�سطينية  املناطق  اأهايل  بني  انت�سرت  ثم  ال�سمك«،  »مقلوبة  اأي 
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و�سميت عتنيل ال�سمك  بدال من  واللحم،  الدجاج  با�ستخدام  اجلبلية 
مقلوبة؛ الأنه يتم و�سع اللحم اأو ال�سمك اأو الدجاج مع اخل�سار 
امل�سكلة يف قاع الوعاء الذي تطبخ فيه، ثم تقلب عند تقدميها، 
بحيث ي�سبح االأرز اأ�سفل الطعام؛ اأما اخل�سار واللحم فت�سبح 

يف االأعلى.

- ورق الدوايل )ورق العنب(:

من اأ�سهر الوجبات يف فل�سطني عموما وجبة »ورق العنب« اأو 
من  الوجبة  هذه  تعد  الفل�سطينية(.  )باللهجة  ال��دوايل«  »ورق 
ال�سنة؛  اأي��ام  طيلة  الفل�سطيني  البيت  يف  تتوفر  التي  الوجبات 
اإذ حتر�س كل اأ�سرة على تخزين كمية كافية من ورق الدوايل 

لف�سول ال�سيف واخلريف وال�ستاء.

- العكوب:

العكوب نبات �سوكي، يعي�س يف جبال اجلليل واالأغوار ونابل�س. 
ي�سنع منه االأهايل العديد من اأ�سكال الطعام واأنواعه؛ فالبع�س 
كما  اللنب،  مع  مطهًوا  ياأكله  واملعظم  البي�س،  مع  مقلًيا  ياأكله 
يدخل يف العديد من اأ�سكال ال�سوربات، وي�سعه البع�س مع اأكلة 

املقلوبة. 
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الفلسطينية - املجدرة:

وزيت  امل�سلوق(  )القمح  والربغ�ل  العد�س  من  تتكون  �سعبية،  اأكل�ة 
الزي�تون، والب�سل املقلي املحمر. وي�سكل الب�سل املقلي مكوًنا رئي�سًيا 

عظيم ال�ساأن يف هذا الطعام.

- ال�ض�ضربك:

قيمة  الفالحني، وهي ذات  لدى  امل�سهورة  ال�سعبية  االأكالت  اإحدى 
غذائية عالية. وهي منت�سرة يف مدن فل�سطني ال�سمالية.

- الفريكة:

من االأكالت ال�سعبية الدارجة يف فل�سطني؛ يتم احل�سول عليها من حرق 
نت�س؛ ثم جتمع  اأو  نا�سف  القمح اخل�سراء حرقا خفيفا على ق�س  �سنابل 
اأن توؤكل دون طبخ قبل جفافها،  وتفرك ال�ستخراج حبات القمح، وميكن 
وتكون لينة ولذيذة؛ كما ميكن  جتفيفها وجر�سها وخلطها بقليل من امللح 

حتى ال يهاجمها ال�سو�س، وتخزن جافة يف اأماكن جافة حلني اال�ستعمال.

- الفالفل:

�سكل  على  مقلًيا  يقدم  فل�سطني،  مدن  كافة  �سائع يف  �سعبي  طعام 
اأقرا�س، ي�سنع من احلم�س املنقوع واملجرو�س امل�ساف اإليه بهارات 

خا�سة مع الثوم والب�سل.



من كفاح أهالي عتّيل عبر مسيرة 

القضية الفلسطينية 

المبحث السادس
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عتنيل

من كفاح اهالي عتّيل عبر مسيرة القضية الفلسطينية  

�ساهمت عّتيل يف معركة قاقون من خالل م�ساركة ابنائها الذين التحقوا بثورة 1936،  ومن 
خالل قادة الف�سائل الذين كان يتفقدهم القائد عبداهلل اال�سعد ابن عّتيل،  والذين جند معه 
الكثريين من ابناء قريته والقرى املجاورة،  ولقد �سميت املعركة معركة قاقون،  والتي كان لها 
موقعها  بحكم  قاقون  كانت  ال�سهيونية،  الغزوة  ومقاومة  فل�سطني  يف  الو�سع  على  كبرية  اهمية 
)على ال�سكة احلديدية التي كانت تربط اخل�سرية وطولكرم(، وبحكم ثرواتها وخرياتها، اأحد 
املقرات املهمة لقادة الف�سائل يف املنطقة خا�سة عبد اهلل االأ�سعد من عّتيل،  خالد احلامد من 
عّتيل، وعبد الرحمن زيدان من دير الغ�سون. وقد انتظم من اأبنائها يف الثورة 18 ثائرًا ا�ست�سهد 
ثالثة منهم )عثمان يو�سف زيدان، فوؤاد �سالح زيدان واإبراهيم النايفة (. اأما الباقون من الثوار 
فكانوا: منر احلايف، راجح احلاج ح�سني، حممد �سعيد �سحادة، راغب النا�سر، داود عبد ربه، علي 
االأعرج، اأني�س عبد احل�سن، منر احلامد، حممد االأحمد ال�سلمان، عبد الروؤوف حممد زيدان، 
حممد اأبو حميد زيدان، عبد الفتاح حممد زيدان، عبد الرازق عثمان زيدان، حممد جابر العبد 

وكامل م�سلح. 
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الفلسطينية

اأمامية على خطوط القتال بني القوات اليهودية والقوات العربية املتعاقبة  كانت قاقون نقطة 
التي حاولت الدفاع عن منطقة طولكرم. بداية كان اأولئك �سكانًا حمليني ثم قوات غري نظامية 
من املتطوعني العرب. وبعد ذلك كان جي�س االإنقاذ الذي بعث ب�سريتني للدفاع عن القرية. ويف 
الع�سرين من اأيار و�سلت وحدة من اجلي�س العراقي اإلى قاقون، وتولت الدفاع عنها اإلى اأن جرت 

املعركة الفا�سلة يف اخلام�س من حزيران 1948. 

املواقع  قبالة  املثلث  منطقة  يف  العربية  للقوات  الرتكاز  نقاط  من  مهمة  نقطة  قاقون  كانت 
يف  و�سندلة  مقيبلة  وحتى  اجلنوب،  يف  العني  راأ���س  من  اجلبهة  هذه  امتدت  وقد  االإ�سرائيلية، 
ال�سمال. كانت قاقون مقامة على تل م�سرف ي�سيطر على منطقتي وادي احلوارث ووادي القباين 
بكاملهما وعلى امل�ستوطنات اليهودية التي جاورتها مثل »همعبيل« و«عني هحوري�س« اللتني كانت 

بينهما وبني قاقون مناطق حرام ف�سلتها عن املناطق حتت ال�سيطرة العربية. 
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ب�سبب هذا املوقع اال�سرتاتيجي املهم قررت القيادة االإ�سرائيلية احتالل قاقون وبكل ثمن ملقية عتنيل
املهمة على عاتق قوات لواء »األك�سندروين« وقد تقرر اأن يكون الهجوم يف الليلة الفا�سلة 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 مقاتاًل. كانت هذه القوات مركزة يف 
مبنيني: االأول يف اجلهة ال�سمالية ال�سرقية يف منطقة بيارات احلم�سيات، وقد كانت مقر قيادة 
رجال  اأق��ام  كما  املدر�سة.  كانت  حيث  القرية  من  الغربية  اجلهة  يف  والثاين  العراقية،  للقوات 
هذه  ربط  مت  وقد  والغربية،  وال�سمالية  اجلنوبية  جهات:  ثالث  يف  مدفعية  مراب�س  املدرعات 
املراب�س بقناة بعمق مرتين متركز فيها معظم مقاتلي القرية واملتطوعني. ترك املدافعون اجلهة 
لنقل  اأو  وامل��وؤن  النجدات  لتلقي  حرة  طولكرم  نحو  احلركة  يجعل  ب�سكل  حم�سنة  غري  ال�سرقية 
اجلرحى. مع معرفة القوات املهاجمة للتح�سينات يف القرية وقع االختيار على اجلهة ال�سرقية 
لتكون املحور االأ�سا�سي للهجوم وذلك لكونها مفتوحة وملباغتة املدافعني الذين مل يتوقعوا هجومًا 

من هذه اجلهة. 

مت تركيز قرابة 1500 جندي مهاجم م�سلحني باملدرعات واملدافع الثقيلة والر�سا�سة يف حميط 
القرية ومن ثم مت تطويقها والتح�سري لق�سفها قبل اقتحامها. يف ال�ساعة احلادية ع�سرة لياًل 
وحدات  مع  باال�ستباك  وقاموا  للهجوم،  التح�سريات  اجلنوبية  اجلهة  من  املدافعون  اكت�سف 
يت�سنى  كي  الت�سليل  بق�سد  الغربي  اجلنوب  جهة  من  جاءت  التي  االأولى  اليهودية  اال�ستك�ساف 
املركز  املدفعي  الق�سف  بداأ  ال�سرق.  القرية من  االلتفاف ومهاجمة  املهاجمة  االأ�سا�سية  للقوات 
متام ال�ساعة الواحدة بعد منت�سف الليل وا�ستمر ثالث �ساعات كاملة. وقد تخلله ق�سف معاك�س 
من قبل املدفعية العراقية املوجود يف القرية ومراب�س بعيدة اأكرث تواجدت يف حميط قرية �سويكة. 
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الفلسطينية

بداأت حماوالت االقتحام مع فجر يوم اخلام�س 
م��ن ح��زي��ران وق���د مت ���س��د ال��ه��ج��وم م��ن جهتي 
بع�س  املهاجمون  حقق  حني  يف  واجلنوب  ال�سرق 
ال�سرقي حيث قاموا  ال�سمال  االجنازات من جهة 
العراقية  القيادة  ومبنى  املطحنة  مبنى  باحتالل 
املهاجمة  القوات  تقدم  باإيقاف  املدافعون  وق��ام 
يف  القيادة  مبنى  ربطت  قناة  قي  حت�سنوا  حيث 
مبنيا  هناك  كان  حيث  القرية  مركز  مع  ال�سمال 

القلعة واخلان االأثريان. 

قام  �سباحًا  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف 
على  ال�سيطرة  بق�سد  معاك�س  بهجوم  املدافعون 
ال��ل��ي��ل. جن��ح الهجوم  ال��ت��ي ف��ق��دوه��ا يف  امل��ب��اين 
القوات  باإيقاع خ�سائر كبرية يف �سفوف  املعاك�س 
املهاجمة و�سدها نحو 500 مرت اإلى الوراء بحيث 
كان للنريان امل�ساندة من حميط �سويكة وطولكرم 
القوات  �سفوف  االإ�سابات يف  باإيقاع  الكبري  االأثر 

املهاجمة لتواجدها يف اأماكن مك�سوفة. 
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القوات عتنيل قامت  ظهرًا  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  يف 
وكيبوت�س  املهاجمة  ال��ق��وات  بق�سف  ال��ع��راق��ي��ة 
من  املدافعني  مكن  ال��ذي  ال�سيء  وه��و  »همعبيل« 
م�صت�صفى  اإل��ى  اجل��رح��ى  ونقل  الأن��ف��ا���س  التقاط 
حيث  طوياًل  ي��دم  مل  ال��ه��دوء  ه��ذا  لكن  طولكرم. 
قامت القوات اليهودية بهجوم معاك�س وقد زجوا يف 
اأربع طائرات  �ساندتها  فرق جديدة  باأربع  الهجوم 
واإعطاب  املقاومني  تركيز  اأماكن  بق�سف  قامت 
ب��ا���س��ات ال��ن��ج��دة ال��ق��ادم��ة م��ن حم��ي��ط طولكرم 
والتي كانت حمملة بع�سرات "الفزاعة" من القرى 
ال�سابعة  حتى  امل��رك��ز  الهجوم  ا�ستمر  امل��ج��اورة. 
م�ساء، وقد تخللته ا�ستباكات بال�سالح االأبي�س اإلى 
اأن جنحت القوات اليهودية باإق�ساء اآخر املدافعني 

عن القرية واحتاللها. 

احتلت القوات اليهودية قاقون بعد معركة دامية 
من  ع�سرات  �سحيتها  ذه��ب  �ساعة   17 ا�ستمرت 
اأهايل القرية واملتطوعني العرب و23 جنديًا عراقيًا 
نظاميًا، يف حني كانت اخل�سائر اليهودية 26 قتياًل 

وع�سرات اجلرحى.
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الفلسطينية يف  ذكرى جمزرة عّتيل

مركًزا   1939-1936 االأع��وام  بني  عّتيل  قرية  كانت 
اأبنائها كان عبد اهلل االأ�سعد  االإنكليز. من  للثورة �سد 
اأبناء  م��ن  مكون  كبري  ف�سيل  راأ����س  على  وق��ف  ال��ذي 
القرية والقرى املحيطة بها. كان عبد اهلل االأ�سعد تابًعا 
لقيادة القائد عبد الرحيم احلاج حممد من ذنابة، وله 
�سلة وثيقة بالقائد يو�سف �سعيد اأبو درة يف ق�ساء جنني 
مهمة  االأ�سعد  اهلل  بعبد  اأنيطت  والكرمل.  وال��روح��اء 
حمكمة  ت�سدرها  كانت  التي  االإع���دام  اأح��ك��ام  تنفيذ 
الثورة �سد اجلوا�سي�س، وقد نفذها بدون تردد اأو رحمة. 
�سارك ف�سيل عّتيل يف االأعمال الع�سكرية �سد االإنكليز، 
لذا كانت القرية معر�سة لالأطواق واالجتياح، ففي يوم 
اجلمعة 18 نوفمرب/ت�سرين الثاين 1938 هاجم الثوار 
�سائقها  فجرحوا  باجلنود  مم��ل��وءة  ع�سكرية  �سيارة 
كتيبة  من  بذراعه  اآخر  جندًيا  واأ�سابوا  مميتة  بجروج 
رويال �سكوت�س، فرّد اجلي�س على النار باملثل وقتل اثنني 
من املهاجمني. بناء على معلومات تفيد باأن املهاجمني 
جاءوا من عّتيل �سرب اجلي�س طوًقا حمكًما على هذه 
القرية، ثم قام الحًقا بن�سف ع�سرة بيوت فيها.  يبدو 
اأن ال�سائق املذكور قد لقي حتفه، لذا فاإن جنود كتيبة 

رويال �سكوت�س مل ين�سوا ما فعله ثوار عّتيل!.
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ويف االأول من دي�سمرب/كانون االأول 1938 ُقتل خمتار قرية عارة، وابن 
عم خمتار قرية قنري. الروايات ال�سفوية التي جمعناها من كبار ال�سن يف 
اأن االغتيال مت على يد عبد اهلل االأ�سعد وهو من عّتيل.  عاره توؤكد على 
ويف ع�سر يوم الثالثاء 1938/12/6 اأطلقت النار على رجال �سرطة يهود 
ا�ستبكت قوات  اليوم  بالقرب من بيارة عطا باخل�سرية. يف م�ساء ذلك 
بريطانية من كتيبة رويال �سكوت�س مع ف�سيل كامل يف قرية عّتيل. وقد 
اآخرين، وجرح  اثنني  ا�ست�سهاد عربيني وجرح  اأ�سفر هذا اال�ستباك عن 
جندي بريطاين من الكتيبة  املذكورة، و�سبط ثالث بنادق. ي�سري عزرا 
قيام  اإلى  اأدى  ما  بريطاين،  �سابط  قتل  الثوار جنحوا يف  اأن  اإلى  دانني 
اجلنود باإجراءات �سارمة �سد �سكان عّتيل. مل يكن االأمر جمرد ا�ستباك 
�سحيفة  اأ�سارت  فقد  قبل،  من  لالأمر  ال�سلطات  خططت  واإمن��ا  عابر، 
القب�س  األقت  التفتي�س  خالل  الربيطانية  القوات  اأن  اإلى  العربية  دافار 
واثنني من  الثورة،  اأع�ساء حمكمة  اثنني من  االأربعاء على  يوم  يف عّتيل 
ا بع�س منهم كان قد ح�سر من القرى املجاورة  معاونيهم وعلى 34 �سخ�سً
للمحاكمة.  يوؤخذ من الر�سالة التي اأر�سلها عبد اهلل اأبو ليمون، ابن قرية 
عّتيل، اإلى القائد اأبي كمال عبد الرحيم احلاج حممد اأن عبد اهلل االأ�سعد 
وعبد القادر ال�سادق جنحا يف يوم االأربعاء �سباًحا يف االن�سحاب ب�سالم 

واالإفالت من الطوق الذي �سربه اجلي�س على عّتيل.

 الأهمية هذه الر�سالة نورد ترجمة لها عن االإنكليزية: 
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اأكتب اإليك واأنا اأ�سعر باحلزن ال�سديد ب�سبب الفاجعة التي وقعت يف بلدنا عّتيل يف يوم االأربعاء 
املا�سي. اأبو  نا�سر عبد احل�سور بخري وهو ب�سحة جيدة. عبد اهلل االأ�سعد موجود االآن يف منطقة 
اأبي نا�سر ومل ي�سب باأذى. احلادثة التي وقعت يف القرية كالتايل: عندما قدمت من عندك اأنا 
وعبد القادر ال�سادق و�سلنا اإلى القرية ال�ساعة الثامنة. عبد القادر وحار�سه كانا بالقرب من 
وقتلوا   عليهم  النار  باإطالق  وقاموا  اجلنود  بقدوم  علموا  احلرا�س  العا�سرة.  ال�ساعة  يف  القرية 
راجح  بن  الهادي  عبد  احل�سار.  فك  حاولوا  املحا�سرين  الف�سيل  اأع�ساء  بع�س  منهم.  خم�سة 
القطي�س ُقِتل، بينما �سخ�س اآخر ا�سمه خملوف حممد جرح بجروح بالغة، وثالث ا�سمه حممود 
من باقة الغربية جرح بجروح خفيفة يف رجله. بع�س املجاهدين جنحوا يف الهروب، وق�سم اآخر 
اختباأوا يف البلدة وبّدلوا مالب�سهم واختلطوا ب�سكان القرية. جنح اجلي�س يف اال�ستيالء على خم�س 
قتلوا  كالعادة   كثرية.  كانت  اجلنود  ارتكبها  التي  الفظائع  اأ�سرهم.  الذين مت  اأولئك  من  بنادق 
رجالنا واأهانوا م�ساجدنا ومزقوا القراآن واغت�سبوا الن�ساء و�سرقوا االأموال اخلا�سة اإلى جانب 
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حرق بيوتنا. من بني الذين قتلوا كان رجل ا�سمه حممد احل�سني النا�سر الذي اأُخذ من اجلامع 
ومت اإطالق النار   عليه خارج القرية. �سخ�س واحد اأخذ من بيته واأطلقت النار عليه. دخل اجلنود 
اإلى بيت �سفية زوجة حممد خليل �سكري، كي يغت�سبوها، فلما قاومت اأطلقوا النار عليها. بع�س 
اجلنود دخلوا اإلى بيت عبد الرحيم الفالح، وقد وجدوه برفقة ذيب عمر ور�سيد حممد الر�سيد. 
�سيق ثالثتهم اإلى كومة احلطب وا�سعلت فيهم النار. معظم الرجال ال يزالون يف الفرا�س نتيجة 
لل�سربات التي تلقوها. اأخذ اجلنود معهم اأكرث من 40 رجاًل واأتلفوا كل االأغذية يف القرية. غالبية 
اأراد اجلنود  اإلى القرى املجاورة الأن معظم البيوت قد هدمت.  العائالت تركت القرية وانتقلت 
اغت�ساب الن�ساء ومزقوا ثيابهن واغت�سبوا بع�س االأوالد. هيا اأعط اأوامر اإلى جميع املعنيني واإلى 
اإلى  احتجاج  تقدمي  والزعماء  املحامني  على  عّتيل،  حادثة  ب�سبب  االإ�سراب  ليعلنوا  املدن  جميع 

املندوب ال�سامي.

 املخل�س لك:  عبد اهلل اأبو ليمون-عّتيل.
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يبدو اأن الر�سالة كتبت على عجل يوم اخلمي�س املوافق 1938/12/8، وقبل اأن تت�سح ال�سورة 
الكاملة. اإذ اأن عبد الهادي راجح قطي�س )اأبا مفيد( مل ي�ست�سهد وعا�س طوياًل يف عّتيل حتى وفاته 

يف 2011/9/14. 

بتاريخ 12/12/ 1938 خل�س اأكرم زعيرت ما حدث يف عّتيل مبا يلي: "كنا قد طلبنا اإلى القائد 
عبد الرحيم احلاج حممد وغريه اأن يزودونا باأ�سماء الذين قتلوا، اأو عذبوا، اأو اغت�سبت اأعرا�سهم 
الأن  امل�ستعمرات  وزير  واإلى  الربيطانيني  النواب  اإلى  واإر�سالها  املاأ�ساة  لرتجمة  عّتيل  ماأ�ساة  يف 
ذكر االأ�سماء هو البينة القاطعة. وقد تلقينا ر�سالة جوابية عممناها على ال�سحف وترجمناها 
اإلى االإنكليزية، وبعثنا بها اإلى املراجع الر�سمية وال�سحفية والربملانية، وفيها مناذج مما اقرتفه 
اجلي�س ثابتة يف االأ�سماء. منها دخول اجلند اإلى م�سجد القرية و�سوقهم حممد احل�سني النا�سر 
اإلى خارجه واغتياله، كما اخذوا عو�س حممد التقي ورموه بالر�سا�س ثم مّثلوا براأ�سه وحّطموا 
خليل  حممد  زوجة  �سفية  ا�سمها  ام��راأة  فيه  فوجدوا  بيًتا  ودخلوا  باالأقدام.  ودا�سوها  جمجمته 
فيه  بيًتا  دخلوا  كما  فا�ست�سهدت.  عليها  النار  فاأطلقوا  فامتنعت  الفاح�سة  منها  وطلبوا  ال�سكري 
ثالثة اأ�سخا�س هم: عبد الرحمن الفالح، وذيب عمر ا�سيا، ور�سيد حممد ر�سيد، وا�ستاقوهم اإلى 
خمزن مملوء باحلطب والزبل واأ�سعلوا النار يف املخزن واأغلقوا عليهم الباب فاكلتهم النار. رحمة 
اهلل عليهم. كما هدموا �سبعة بيوت واأحرقوا 25 دكاًنا. ومل يبق يف كل القرية �سيء من الفرا�س، 

اأو اخلزائن، اأو الزجاج، اأو االآنية مل يتحطم اأو ُينهب".

اأكرم زعيرت
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اجلهات عتنيل جميع  من  عّتيل  حا�سروا  �سكوت�س  روي��ال  الكتيبة  جنود  اأن  ال�سفوية  الروايات  تفيد 
ودخلوها و�سط اإطالق نار كثيف. ثم اأمروا الرجال بالتوجه اإلى املدر�سة والن�ساء واالأطفال اإلى 
اجلامع، وكان اجلو قار�ًسا �سديد الربودة، واأنهم اأخرجوا ال�ساب حممد احل�سني من اجلامع حيث 
اختباأ بني الن�ساء وقتلوه بدم بارد. وخالل التفتي�س اأ�سعلوا النار يف متنب ما اأدى اإلى موت ثالثة 

حرًقا وهم: عبد الرحيم،  وذيب عمر اآ�سيه، وعو�س. وقد مت تدمري 23 منزاًل تدمرًيا تاًما.

ما قامت به القوات االإنكليزية يف عّتيل هو بكل املقايي�س جمزرة رهيبة راح �سحيتها �ستة �سهداء 
وهم: حممد احل�سني النا�سر، عو�س حممد التقي، �سفية زوجة حممد خليل �سكري، عبد الرحيم 
الفالح، ذيب عمر اآ�سيه، ر�سيد )اأو ر�ساد( حممد ر�سيد؛ ناهيك عن جرح العديد منهم خملوف 
بهم  والتنكيل  االأهايل  الع�سرات من  واعتقال  الغربية،  باقة  ا�سمه حممود من  و�سخ�س  حممد، 
بفظاظة وق�سوة متناهية. لقد اأ�سبح يوم االأربعاء 1938/12/7 يوًما م�سهوًدا يف تاريخ فل�سطني، 
وقد �سعرت قيادة الثورة، اآنذاك، بحجم املاأ�ساة وتاأثرت بها عميًقا وطوياًل، ففي 1938/12/21 
اأ�سدرت تلك القيادة بياًنا موقًعا من القادة: يو�سف �سعيد اأبو درة، عبد الرحيم احلاج حممد، 
عارف عبد الرازق، ح�سن �سالمة، وعبد الرحمن ال�سالح حول ماأ�ساة عّتيل، وفيه دعت ال�سعب 
اإلى اإعالن االإ�سراب العام يف يوم اجلمعة 1938/12/23 تعبرًيا عن اال�ستنكار ال�سديد لالأعمال 

الرببرية التي قام بها االإجنليز يف تلك القرية.

علق هذا احل�سار الغا�سم يف ذاكرة النا�س يف عّتيل ف�سموه ح�سار اأو طوق »�سكوت�س« ن�سبة اإلى 
الكتيبة االإ�سكتلندية امللكية )رويال �سكوت�س( التي قامت باأعمال بربرية منها اغت�ساب ن�ساء وقتل 

عّزل وحرق اأحياء وتدني�س امل�سجد ومتزيق القراآن!.
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بالغ من ديوان الثورة العربية الكربى يف فل�سطني يدعو اإلى االإ�سراب ا�ستنكارًا ملاأ�ساة عّتيل  1938/12/21

ديوان الثورة العربية الكربى يف فل�ضطني

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بالغ اإلى النا�س

اأمر ال ي�ستهان به، فهو عدا عن كونه �سابقة خطرة، فاإن فيه م�سا�ًسا حلرمة  اإن حادث عّتيل 
الدين وحتقرًيا للم�سحف ال�سريف وانتهاًكا للعر�س. واإن االإقدام على واحد من هذه االأمور يكفي 
البلدة  تلك  ثالثتها يف  العربية على  االأمة  اأع��داء  االأن��ذال  باإقدام  فكيف  اأنهاًرا،  الدم  ي�سيل  الأن 
اأُ�سيبوا بها  اإخواننا املواطنني العرب يتاأملون لهذه امل�سيبة التي  اأن  املنكودة احلظ. واإننا نعتقد 
يف دينهم واأعرا�س ن�ساء اإخوانهم ولذلك نرى اأن نعلن �سخط االأمة العربية الكرمية يف فل�سطني 
وازدراءنا حلماة املدنية الغربية باإ�سراب النا�س يف كافة مرافق احلياة يوًما عن العمل يبتداأ من 

ال�ساعة ال�ساد�سة. 
زوالية �سباح اجلمعة املوافق 23 كانون االأول �سنة 1938 اإلى ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء ذلك اليوم.

 نرجو من اهلل التوفيق والن�سر
يو�سف �سعيد اأبو درة، عارف عبد الرازق، عبد الرحيم احلاج حممد، 

ح�سن �سالمة، عبد الرحمن ال�سالح 
)ختم(

اهلل اأكرب
ن�سر من اهلل وفتح قريب

1257ه�/1938
ديوان الثورة العربية الكربى يف فل�سطني
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عتنيل

العتداء على الر�س بامل�ضادرة وعلى املواطنني بالتطهري والرتحيل يف قرى عتيل 

�سلخ االحتالل اال�سرائيلي عام 1948 والذي جاء بالنكبة على الفل�سطينيني معظم ارا�سي بلدة 
عتيل التي مل يبق لها �سوى خم�س امل�ساحة التي كانت حتيط بها ، فقد جردت عتيل من ارا�سيها 
حني جرى احتالل وم�سادرة ارا�سي اأربع خرب حول عتيل وهي : قرى املجدل و زلفة و املن�سية 

واجللمة  . 

يف  املحا�سر  الباحث  كبها  م�سطفى  الربوفي�سور  مع  حتدثت  كنت  االربعة  القرى  هذه  وحول 
مو�سوعي التاريخ واالعالم يف اجلامعة املفتوحة وجامعة بئر ال�سبع والذي ا�سدر العديد من الكتب 
ال�سهيوين  لالحتالل  الع�سكري  والتاريخ  احلديث  الفل�سطيني  التاريخ  عن  واالبحاث  واملقاالت 

للبلدات والقرى العربية وما ا�سابها من تدمري . 

وقد ذكر الدكتور كبها ان عتيل كانت تتبع لها اربع قرى هي : املجدل وزلفة واملن�سية واجللمة ، 
يف حني تبعت قرى بري ال�سكة و مّية واملرجة الى بلدة دير الغ�سون . 

وهذه البلدات التي تتبع عتيل والتي مل تعد موجودة على �سطح االر�س بعد م�سادرة ارا�سيها 
وتطهري اهلها عرقيا واقتالعهم وتبديدهم هي : 
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خربة املجدل )عتيل – ق�ضاء طولكرم(

 ، الغربي لطولكرم  ال�سمال  اإلى  وتقع  املجدل.  ا�سم خربة  اأي�سًا  قرية عربية كان يطلق عليها 
و�سمال قرية قاقون ، ومير خط �سكة حديد القنطرة – اللد -حيفا على م�سافة كيلومرت تقريبًا 
اإلى الغرب منها. كما اأنها تقع عند ملتقى طرق فرعية تربطها باملناطق املجاورة لها. وقد ن�ساأت 
القرية بجوار بئر املجدل التي جلبت كثريًا من بدو املنطقة ودفعتهم اإلى اال�ستقرار حولها. وبجوار 

هذه البئر �سريح ال�سيخ عبد اهلل الذي اعتاد �سكان املنطقة زيارته.

ترتفع اأر�س القرية قرابة )30 ( م عن �سطح البحر، وهي جزء من ال�سهل ال�ساحلي الفل�سطيني،  
وقد قامت الزراعة حول املجدل معتمدة على مياه االأمطار، وجنحت زراعة احلبوب واالأ�سجار 
املثمرة لتوافر الرتبة اخل�سبة واملناخ املنا�سب. ومير وادي املالح اأحد روافد وادي اخل�سرية من 
اجلهة ال�سرقية للمجدل فينحدر جمراه مع انحدار االأر�س نحو ال�سمال الغربي. وحتيط االآثار 

القدمية بالقرية وت�سهد على عمران البقعة قدميًا.

بنيت بيوت القرية من اللنب، وهي �سغرية امل�ساحة متال�سقة لي�س بينها �سوى اأزقة �سيقة. وكانت 
املجدل ت�سم عددًا قلياًل من ال�سكان الذي احرتفوا الزراعة. ولكن هوؤالء طردوا من قريتهم بعد 

اأن ا�ستولى عليها اليهود عام 1948 واأقاموا على بقعتها م�ستعمرة “�سده يت�سحاق”.

وقد جاء يف االح�سائيات انها احتلت يف 1 / 3 / 1948 وهي تبعد عن مركز املحافظة 10 كم 
�سمال طولكرم ، وكان احتاللها قد جاء عرب ما ي�سمى بعملية »التنظيف ال�ساحلي« ال�سهيونية 

حيث جرى تدمريها بالكامل . 
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قرية اجَلَلَمة )عتيل(عتنيل

اإلى ال�سمال الغربي من طولكرم، وهي غري قرية اجللمة املوجودة يف ق�ساء  قرية عربية تقع 
بها طريق  املعبدة، وتربطها  الرئي�سة  – حيفا  القرية 3 كم غربي طريق طولكرم  وتبعد  جنني. 
فرعية ممهدة. ومير خط �سكة حديد طولكرم – حيفا على م�سافة 2 كم تقريبًا اإلى الغرب منها. 

وتربطها دروب ممهدة بقرى عتيل وزيتا ودير الغ�سون وخربتي مّية وبري ال�سكة.

فوق  م   50 وترتفع  ال�سمايل.  ال�ساحلي  ال�سهل  اأرا�سي  من  منب�سطة  رقعة  فوق  اجللمة  ن�ساأت 
�سطح البحر. وكانت هي ومزرعة الزلفة يف االأ�سل مزارع ل�سكان عتيل الذين نزحوا من قريتهم 
املجاورة، وا�ستقروا يف مزارعهم، و�سيدوا فيها بيوتًا لهم. وبنيت تلك البيوت من اللنب واال�سمنت 
االأط��راف. وكانت اجللمة �سغرية  وتتباعد يف  الو�سط،  البيوت يف  يف �سكل خمطط ترتا�س فيه 

امل�ساحة، حمدودة النمو العمراين، خالية من املرافق واخلدمات العامة.

وي�سرب اأهليها من بري جلمة التي تقع على ال�سفة اليمنى لوادي جلمة، املار بالطرف الغربي 
الأ�س�س  اآث��ار  على  اجللمة  وحتتوي  اجلناحات.  وادي  لريفد  الغربي  ال�سمال  نحو  متجهًا  للقرية 
وجدران وبئر ومدافن. اأقطع الظاهر بيرب�س هذه القرية بع�س اأبناء االأمراء من اأ�سل اأيوبي يف 

عام 1265م.

والبطيخ  واخل�سر  احلبوب  فيها  وت��زرع  دومن��ًا.   7.713 وزلفة  اجللمة  اأرا�سي  م�ساحة  تبلغ 
والربتقال. وتعتمد الزراعة  فيها على مياه االأمطار وبع�س االآبار ، ومل يكن يف اجللمة عام 1922 

�سوى 29 �سخ�سًا. وازداد عدد �سكانها اإلى 70 �سخ�سًا يف عام 1945.

ويف عام 1948 ا�ستولى اليهود على اجللمة وطردوا �سكانها ودمروها، ثم اأقاموا على اأرا�سيها 
م�ستعمرة "اأهيتف ".
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لقد وقع االحتالل ال�سهيوين لقرية اجللمة يف 1 اآذار 1948، وذلك من خالل العملية الع�سكرية 
التي نفذت �سد البلدة »التنظيف ال�ساحلي« وكان االعتداء �سببا يف نزوح اهلها وطردهم على يد 
القوات ال�سهيونية امل�سلحة التي دمرت القرية  بالكامل، وحيث ما زالت اأنقا�س البيوت  موجودة. 

فقد �سهدت البلدة حالة من  التطهري العرقي بالكامل . 

بعد ان كان عدد �سكانها عام 1922 )29( ن�سمة ويف عام 1945 )70( ن�سمة ، اما عام 1948 
ا�سبح عددهم )81( ن�سمة ، ويقدر عدد الالجئني منها يف عام 1998 ب� )499( ن�سمة ، وكان 

ا�سمها ابان غزو الفرجنة لفل�سطني )غلينا(. 

قرية املن�ضية )عتيل(

املن�سية من قرى عتيل ق�ساء طولكرم: قرية عربية تقع اإلى ال�سمال الغربي من مدينة طولكرم 
وال�سمال الغربي من قرية عتيل، واجلنوب الغربي من اجللمة،  وعلى بعد ثالثة كيلومرتات �سمايل 
قرية قاقون، وهي على احلد االداري الفا�سل بني ق�ساء طولكرم وق�ساء حيفا. ومير اإلى ال�سرق 
منها خط �سكة حديد ي�سل طولكرم بحيفا. وبينها وبني قرى قاقون واجللمة وبري ال�سكة طرق 

فرعية ت�سلح لل�سيارات.

قامت القرية فوق رقعة منب�سطة من اأرا�سي ال�سهل ال�ساحلي االأو�سط ترتفع قرابة 35 م عن 
�سطح البحر وتقع اإلى ال�سمال قليال من احلو�س االأعلى لوادي احلوارث. وقد امتدت القرية يف 
– حيفا، كما  منوها العمراين ب�سكل طويل مبحاذاة اجلانب الغربي خلط �سكة حديد طولكرم 
انت�سرت بع�س املحاور العمرانية باجتاه الطريق االآخذة جنوبا اإلى قرية قاقون. ومل تكن يف القرية 
خدمات اأو مرافق عامة فاعتمد �سكانها على القرى املجاورة للح�سول على ما يلزمهم وا�ستفادوا 

من االآبار التي تكرث بجوار القرية ل�سربهم وري مزروعاتهم.
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بلغت م�ساحة االأرا�سي التابعة للقرية 16،770 دومنا منها 323 دومنا للطرق واالأودية. ويزرع يف عتنيل
اأرا�سيها البطيخ واحلبوب واخل�سر واحلم�سيات. ونت�سر الغابات غربها وجنوبها.

 260 بنحو   1945 عام  وقدر عددهم يف   ،1922 عام  ن�سمة يف   )94( املن�سية  �سكان  عدد  بلغ 
ن�سمة. ويعود ال�سكان باأ�سولهم اإلى اآل الدقة الذين نزلوا قرية عتيل قادمني اإليها من قرية عب�سان  

من اأعمال غزة.

فوق  واأقاموا  اأهلها  و�سردوا  ومزارعها  اأرا�سيها  واغت�سبوا   1948 عام  املن�سية  اليهود  دمر 
"حامعييل". "اأومت�س" و  اأرا�سيها م�ستعمرات "جفعات حاييم" و 

خربة زلفة )عتيل(

احتلت خربة زلفة من قبل االحتالل ال�سهيوين بتاريخ 15 ني�سان 1948، وكانت تبعد من مركز 
املحافظة 15كم �سمال غربي طولكرم ، ويبلغ متو�سط ارتفاعها عن �سطح البحر حوايل 25 مرتًا، 
حيث قامت عملية ع�سكرية �سد اأهايل تلك القرية )التنظيف ال�ساحلي(، وو�سل التدمري اإلى اأن 
دمرت بالكامل وبع�س انقا�س البيوت الزالت موجودة . ويرجع �سبب نزوح اأهايل تلك البلدة اإلى 

اخلوف من هجوم �سهيوين على البلدة جرى االعداد له .

ملكية الر�س

ميتلك الفل�سطينيون من ملكية االأر�س 6.865 دومنًا اأما ال�سهاينة فيمتلكون 617 دومنًا

اأرا�سى امل�ساع فهي من جممل امل�ساحة بلغت 231دومنًا ويبلغ املعدل االجمالى من ملكية  اأما 
االأرا�سي 7.713 دومنًا .
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ا�ضتخدام الأرا�ضي عام 1945

مت ا�ستخدام اأرا�سي اأهايل خربة زلفة املزروعة بالب�ساتني املروية الذي بلغ عدد م�ستخدميها 
6 فل�سطينني و109 يهود ، واالرا�سى املزروعة باحلم�سيات بلغ عدد م�ستخدميها 38 فل�سطينيًا ، 
اأما االرا�سى املزروعة باحلبوب فبلغ عدد م�ستخدميها 6.798 فل�سطينيًا و 505 يهود ، واالرا�سي 
ال�ساحلة للزراعة بلغ عدد م�ستخدميها 6.842 فل�سطينيًا و 614 يهوديًا . واالرا�سي الفقرية بلغ 

عدد م�ستخدميها 251 فل�سطينيًا و 3 يهود .

التعداد ال�ضكاين

بلغ  العام 1945  وفى   ، ن�سمة  زلفة يف عام 1922 حوايل )63(  اأه��ايل خربة  �سكان  بلغ عدد 
عددهم )210( ن�سمة ، اأما يف عام 1948 بلغ عددهم )244( ن�سمة . ويقدر عدد الالجئني فيها 

عام 1998 حوايل 1.496 ن�سمة .

القرية قبل الغت�ضاب

كانت القرية تقوم على تل �سغري قليل االرتفاع و�سط �سهل ف�سيح وكانت طرق فرعية ت�سلها 
بالقرى املجاورة ف�سال عن عتيل البلدة )االأم( وكان �سكان خربة زلفة اأتوا اأ�سال من عتيل حلراثة 
اأرا�سي القرية نظرا الى قربها من مزارعهم. يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر و�سفت خربة زلفة 
باأنها مزرعة �سغرية حتف ب�سعة ينابيع بها من جهة اجلنوب. ويتو�سط القرية جمموعة من املنازل 
لكن كان ثمة كثري من املنازل االأخرى مبعرثا يف اأنحاء االأرا�سي الزراعية. كانت الزراعة يف خربة 
زلفة تعتمد على البطيخ واخل�سروات واحلبوب والزيتون. يف 1944 - 1945، كان ما جمموعه 38 

دومنًا للحبوب و6 دومنات مروية اأو م�ستخدمة للب�ساتني.
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اليهودية  الدولة  )قلب  اأبيب  تل  �سمال  املمتدة  ال�ساحلية  املنطقة  الهاغاناه  قيادة  اعتربت 
النا�سئة( وقررت اأن ت�سمن �سالمتها قبل 15 اأيار 1948 برتحيل �سكان هذه املنطقة العرب عنها. 

بقوا  الذين  ال�سكان  القرى من  باإخالء  القا�سية  االأوام��ر  �سل�سلة من  ني�سان �سدرت  اأوائل  يف 
فيها وكان ممثلو الهاغاناه يف اأوا�سط ني�سان الى اتفاق مع �سكان خربة زلفة يق�سي بان ت�سون 
اإذا رحلوا وت�سمح لهم بالعودة الى منازلهم بعد  امل�ستعمرات ال�سهيونية يف املنطقة ممتلكاتهم 
اأنهم )رمبا حملوا على الرتحيل جراء ال�سغط(  احلرب. ويذكر املوؤرخ االإ�سرائيلي بني موري�س 
ومع نهاية ذلك ال�سهر، ويف اأوائل اأيار، كانت منازل القرية )ف�سال عن منازل ب�سع قرى اأخرى( 
تدمر تدمريا منظمًا على يد الهاغاناه، يوؤازرها يف ذلك �سكان املنطقة ال�سهيونية. ال معلومات 

عما حل باأرا�سي القرية.

القرية اليوم

�سويت القرية باالأر�س، وباتت ب�ساتني احلم�سيات االإ�سرائيلية تغطي املوقع االأ�سلي واالأرا�سي 
املحيطة به.

اما عن املغت�سبات ال�سهيونية على ارا�سي القرية فانه ال م�ستعمرات على اأرا�سي القرية. 

اما القرى االخرى املحتلة ارا�سيها والتي دمرت منذ عام 1948 فهي تابعة لدير الغ�سون جوار 
الدكتور م�سطفى كبها يف  اي�سا  ال�سكة ومّيه واملرجة .وقد حتدث عنها  : خرب بري  عتيل وهي 

ابحاثه .
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كة )دير الغ�ضون( خربة بري ال�ضِّ

 وتقع �سمال غرب دير الغ�سون، والتي هي من مزارعها. وتقع �سرق )قاقون( وترتفع 75 مرتًا، 
وتبعد �سبعة اأكيال عن باقة الغربية.

ي�سرب ال�سكان من بئر. دخلها االأعداء مبوجب اتفاقية رود�س �سنة 1949م، وكان بها ح�سب 
اإح�سائياتهم من 1/ 1/ 1961م )250(  ،  اما �سنة 1948م فكان عددهم )142( عربيا. 

خربة مّيه )وهي جوار دير الغ�ضون( 

10 كم �سمال طولكرم، ومتو�سط االرتفاع الرا�سيها 75 مرتًا ، اما  وتبعد عن  مركز املحافظة 
عن التعداد ال�سكاين لها ففي �سنة 1922 كان )48( ن�سمة ، ويف �سنة 1961 ا�سبح )375( ن�سمة.

وتلفظ بفتح اأوله وت�سديد امليم والف بع�سهم يرى ان بلدة )ياحام( الكنعانية كانت تقوم على 
بقعة هذه القرية ، ويف عام 663 ه� ، 1256 م اقطع امللك الظاهر بيرب�س ن�سف مّيه الى االمري 

�سيف الدين اإيثام�س ال�سعدي والن�سف الثاين الى االمري �سم�س الدين اق�سنرت ال�سالح داير.

قرية املرجة )جوار دير الغ�ضون(

تقع وراء اخلط االخ�سر وهي مغت�سبة منذ عام 1948 من ارا�سي البلدة االم ، وتغطيها الغابات 
اخل�سراء التي ا�ستعلت فيها النريان يف اواخر عام 2016 ، وامتدت لتلتهم الكثري من م�ساحاتها .

ويطلق على املنطقة التي تقع فيها ا�سم منطقة جمل�س موحد لقرى با�سم )زمير( بعد ان �سادر 
االحتالل ارا�سيها واقتلع مواطنيها عام 1948 عن طريق التطهري العرقي  ومن عائالتها امتدادًا 

لعائالت دير الغ�سون غامن والعمر.



264

�ضهداء وا�ضرى من عّتيل عتنيل

ال�ضهداء:  

ِهْم ُيْرَزُقوَن« �َسنَبَّ اَلِّذيَن ُقِتُلوْا يِف �َسِبيِل اهلّلِ اأَْمَواتًا َبْل اأَْحَياء ِعنَد َرِبّ »َواَل حَتْ

ال�سهيد �سالح عمر كركور 
ال�سهيد حممد عبداجلبار طوير

ال�سهيد عمر عبداحلليم 
ال�سهيد اأحمد حت�سني جراب

ال�سهيد حت�سني اأحمد نايف جراب 
ال�سهيد اأجمد �سعيد العجمي 

ال�سهيد معتز ابوخليل 
ال�سهيد علي ابوخزنة )ابوخليل( 

اال�ست�سهادي �سهيب ابراهيم يا�سني )عجمي( 
ال�سهيد ل��وؤي جهاد ال�سعدي      

ال�سهيد عادل حممد ابوخليل
اال�ست�سهادي احمد �سامي ابوخليل 

ال�سهيد حممد عبداللطيف اأبوخليل 
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 ال�سهيد االأ�سري فواز �سعيد ح�سان 
 ال�سهيد ابراهيم خليل ابومنيزل 
ال�سهيد اأ�سامة ربحي اأبوخليل     
ال�سهيد ر�ساد عبدالرحمن مهنا 

ال�سهيد املجاهد اأ�سعد عبد الرحمن دقة 
ال�سهيد  ماهر حممد ابوخليل

ال�سهيد  اأجمد عبدالرازق ابوخليل
ال�سهيد كمال حممد اأبو جزر 

ال�سهيد �سامي عبدالرحمن كحلة
ال�سهيد نبيل عبداللطيف اأبوخليل 

ال�سهيد اأ�سامة و�سفي ال�سلبي 
ال�سهيد اأمين اإبراهيم �سمريي
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الأ�ضرى

اأ�ضماء اأ�ضرى من بلدة عّتيل

 )1( زاهر عبد الرحمن دقة

انهى فرتة حكمه البالغة 15 �سنة. وكانت �سلطات االحتالل قد اعتقلته بتاريخ 2001/5/23، 
ومل يكن هذا اعتقاله االأول فقد اعتقل يف االنتفا�سة االأولى واأفرج عنه عام 1995 بعد اأن ق�سى 
خم�س �سنوات يف �سجون االحتالل،  واالأ�سري دقة هو �سقيق االأ�سري املحرر حممد دقة، وال�سهيد 

اأ�سعد دقة الذي ا�ست�سهد اإثر اغتيال االحتالل له عام 2001.  

   )2( باهر حممد عو�س حدرب 

ولد لعائلة فل�سطينية منا�سلة بتاريخ 1985/5/5 يف بلدة عّتيل �سمال طولكرم، تتكون اأ�سرته 
من 3 اإخوة و6 اأخوات، تربى وترعرع يف مدار�س بلدة عّتيل �سمال مدينة طولكرم واأنهى الثانوية 
– الفرع العلمي من مدار�س البلدة �سنة 2003 ومن ثم التحق ليكمل درا�سته يف جامعة  العامة 
التابع   ال�سابق  الع�سكري  ال���)17(  قوات  جهاز  ب�سفوف  التحق  درا�سته  واأثناء  املفتوحة  القد�س 

لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 

) 3 ( وجيه جالل ابو خليل 

حمكوم عليه من املحكمة الع�سكرية اال�سرائيلية يف �سامل بال�سجن املوؤبد  )16( مرة،  واي�سا 
خم�سني عاما اخرى بتهمة الع�سوية يف حركة اجلهاد اال�سالمي ولتنفيذه عدة عمليات ع�سكرية.  
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و�سف املحامي املعتقل بانه اقتيد الى املحكمة مقيد اليدين والقدمني،  و�سط حرا�سة م�سددة عتنيل
ليمتثل بني اأيدي ثالثة ق�ساة،  وكانت النيابة اال�سرائيلية قد طالبت املحكمة بانزال ا�سد العقوبات 
بحق وجيه الذي اتهم بانه من جمموعات ال�سهيد لوؤي ال�سعدي،  ووجهت املحكمة لال�سري وجيه 
تهمة التخطيط لعملية نتانيا وحاجز جبارة واخل�سرية التي ادت الى مقتل وا�سابة الع�سرات من 

اال�سرائيليني.   

 )4( �ضامي احمد  الغاوي 

�سهرا،    )18( ملدة  الفعلي  بال�سجن  عليه  حكمت  قد  اال�سرائيلية  الع�سكرية  املحكمة  كانت 
 وكان �سامي خليل قد اعتقل من قبل �سلطات االحتالل يف 2008/3/10 وجرى اطالق �سراحه

 يف 24 / 6 /2010 بعد ان ام�سى 25 �سهرا.  

)5(  قا�ضم نظمي احمد الغاوي 

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

 )6( ال�ضحفي همام عّتيلي 

كانت �سلطات االحتالل قد اعتقلته وعمره 23 �سنة،  وقد ا�ستمر اعتقاله ثمانية �سهور قبل ان 
يفرج عنه.  

يذكر اأن همام اعتقل منذ تاريخ )2014/8/12( قبل اإنهاء درا�سته اجلامعية باأيام، وهو عائد 
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اأقبية  اأي�سا عام 2012 مدة �سهر يف  من االأردن بعد تلقيه دورة يف االإع��الم، وكان قد اعتقل 
التحقيق، وهو معتقل �سيا�سي �سابق.  

)7( حمزة رمزي ابو �ضنان 

اعتقلته �سلطات االحتالل اال�سرائيلي يف 18/ 12/ 2014،  بعد اقتحام بلدة عّتيل،  الى ان افرج 
عنه بتاريخ 2015/4/13.  

 )8( م�ضعب قطي�س  

اعتقل من بيته يف حارة الب�سنة يف عّتيل فجر االربعاء 9/9 /2015.

 )9( امري تي�ضري جراب 

وقد داهموا بيته واعتقلوه.  

)10( حممود�ضعيدي 

اعتقل وحكم عليه بال�سجن الفعلي )26( �سهرا،  وغرامة مالية مقدارها )12( الف �سيكل،  
وهو معتقل منذ 24/ 2014/2. 

)11( �ضامر ابو خزنة 

معتقل منذ �ست �سنوات .
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)12( مروان حممود حممد �ضدقي عتنيل

)13( نهاد �ضليم عجاج 

حكم بال�سجن مدة ) 28 ( �سهرا،  وهو طالب يف كلية االداب يف جامعة بريزيت.  

)14( احمد عادل �ضلبي 

اعتقل بعد اقتحام منزله. 

)15( م�ضعب و�ضفي ال�ضقر 

اعتقل �سمن حملة طالت )70( مواطنا من ال�سفة الغربية املحتلة. 

)16( معاوية عبد اللطيف ال�ضلبي 

جرى اعتقاله على حاجز زعرتة االحتاليل اثناء توجهه الى عمله.

اتهموا  وق��د  عّتيل،   بلدة  من  �سبان  اربعة  فيها  خلية  اعتقلت  قد  االحتالل  �سلطات  وكانت 
بالتخطيط لتنفيذ عمليات �سد اهداف ا�سرائيلية،  منها اطالق نار وو�سع عبوات نا�سفة بحافلة 

جنود،  وتخطيط خلطف جنود ا�سرائيليني.  
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روزنة البئر 
الفلسطينية وادعى "ال�ساباك" اال�سرائيلي ان ال�سباب اعرتفوا بالتهم املوجهه اليهم،  وان  لديهم بندقية 

�سيد ومواد متفجرة ل� "ام 16"،   كما عرث بحوزتهم على بندقية من نوع "ام 16"،  واورد ال�ساباك/ 
م�سيمي  ها�سم  اخلالق  وهم: عبد  اخللية  افراد  ا�سماء  اال�سرائيلي،   الداخلية  املخابرات   جهاز 
يف اعتقل  وقد  عاما،    )20( معتز  وو�سقيقه   2014/10/26 بتاريخ  اعتقل  وقد  عامًا،    )22( 
 3/ 11/ 2016،  ومروان حممود حممد �سديق ) 20 ( عاما،  واعتقل بتاريخ 11/24/ 2014.  
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اجلداول:  
جدول )1( امل�ضتوطنات يف حمافظة طولكرم

عدد ال�سكان املقدر للعام �سنة التاأ�سي�سا�سم امل�ستوطنةالرقم
الت�سنيف2013

مدنية19871683اأفني حيفت�س1

مدنية1979560�سلعيت2

مدنية1981704عيناب3

جدول رقم )2( البوؤر ال�ضتيطانية يف حمافظة طولكرم

امل�ستوطنة االأما�سم البوؤرةالرقم

اأفني حيفت�سهاهار1

عينابكرمي دورون2

جدول رقم )3( البوابات على جدار الف�ضل العن�ضري

مالحظاتالت�سنيفا�سم البوابهالرقم

تفتح 3 اأيام يف االأ�سبوعمو�سمية اأ�سبوعيةبوابة قفني1

تفتح 3 اأيام يف االأ�سبوعمو�سمية اأ�سبوعيةبوابة نزلة عي�سى2

ملحق 1
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تفتح 3 ايام يف اال�سبوعمو�سمية اأ�سبوعيةبوابة عكابا3

تفتح 3 ايام يف اال�سبوعمو�سمية اأ�سبوعيةبوابة زيتا4

تفتح 6 ايام يف اال�سبوعزراعية يوميةبوابة عّتيل5

بوابة 6
تفتح 6 ايام يف اال�سبوعزراعية يوميةدير الغ�سون

زراعية يوميةبوابة �سويكة7
تخدم ال�سكان املعزولني يف �سويكة 
)مو�سمية للمزارعني  ويومية لل�سكان 

املعزولني(.
تفتح يومًا واحدًا يف االأ�سبوعزراعيةبوابة فرعون8

مغلقة اأمام الفل�سطينينيع�سكرية ال�ستخدام اجلي�س فقطبوابة �سوفة9

تفتح طوال االأ�سبوعزراعية مفتوحة يومًيابوابة كفر �سور10

بوابة 11
مفتوحة طوال اأيام االأ�سبوعباقة ال�سرقية

تخدم ال�سكان املعزولني يف قرية 
نزلة عي�سى واملزارعني

مفتوحة طوال االأ�سبوع، تخدم بوابة جبارة12
جتمعًا �سكانيًا معزواًل

متت اإزالتها بتاريخ 2013/5/1 مع 
تفكيك الق�سم ال�سرقي من اجلدار الذي 

التف حول قرية جبارة



اكرم عبد اللطيف ..  
!! " النمل  حرفة  " واأتقن 

لعل ال�سعار االن�سب الذي متثله اكرم يف حياته كان يف قول املتنبي :
                                                    اذا اعتاد الفتى خو�س املنايا           فاأ�سهل ما مير به الوحول
يذهبون  كانوا  حني  يلمع  االمل  بريق  وراأى  معاناتهم  وعانى  قريته،  ابناء  حياة  عا�س  لقد 
الذين حولهم  واخوانهم  واخواتهم  امهاتهم  و  اآباءهم  ي�سندوا  ان  اجل  الدنيا من  ا�سقاع  يف 
"زغب احلوا�سل ال ماء وال �سجر"، �سق حياته ب�سعوبة وكتم  االحتالل الى ما ي�سبه الفراخ 
االمل واملعاناة و راأى ان النجاح يف الغربة وطن، وان عليه ان يبني وطنه اخلا�س 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�س املرء ملا يعتقد .
مل تكن الرحلة يف املنفى �سهله و مل يكن الطريق ممهدا، فقد عانى �ساحب الرحلة طفال 
و�سابا يافعا النه حمل نف�سه حلما اعتقد فيه اخلال�س، لقد تنف�س ال�سيا�سة وخربها يف مناذج 
عدة وراأى كثريا من رفاق امل�سرية منهم من اخل�س ومنهم من مل يخل�س، منهم من و�سل 
ومنهم من مل ي�سل ولكن اكرم مل يخطئ الدرب ومل ي�سع البو�سلة حتى حني كان ياخذ مببداأ 
اال�ستطاعة او يرى ان امل�سوار طويل ويحتاج الى حكمة، لقد ادرك ا�سلوب النمل يف الو�سول 
وادرك ان اال�ستعال ال�سريع قد يقود الى انطفاء �سريع، واظنه متثل قول توفيق زياد ال�ساعر 

امللتزم بقوله :
                  الين ل�ست كالكربيت               اأ�س������يء ملرة.. واأم���������وت

                  ولكني كنريان املجو�س           اأ�سيء من مهدي الى حلدي
                              ومن �سلفي الى ن�سلي .. طويل كاملدى نف�سي .. واأتقن حرفة النمل

                                                 الأن وظيفة التاريخ ..  ان مي�سي كما منلي
حرفة النمل هذه ادركها اكرم وجعل االرقام فيها ت�سعد بالنجاح واملثابرة، لتكون الوالدة 
بنكا يعمر املكان، وينتزع من الزمان ا�سما حمببا، لقد اتخذ من ال�سيدلة �سالحا وعلمه الدقة 

واجادة التن�سني، والكيل مبكيال دقيق .

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



عرفت اكرم وعرفت فيه الو�سوح وال�سدق واالبتعاد عن االدعاء وقدرته على اح�سان ال�سمت حني يكون �سرورة، 
والتحدث حني يكون احلديث مكلفا ال هذرا وال ت�سلية .

كان ان�سرافه الى العمل واجبا ظل يتقنه، ويرى انه مربر ر�سالة االن�سان يف احلياة، وكان دائما يرتك اثر �سلوكه يف 
ا�سدقائه واملتعاملني معه، مل يخذل احدا و�سع ثقته فيه ومل يظلم من عمل معه او راأى ان العمل معه �سرف وم�سوؤولية .

اكرم عبد اللطيف �سخ�سية متكاملة يرى ان العلم و طلبه والنجاح فيه هو ما ي�سقل ال�سخ�سية وُيّعدها للتحديات، 
ولذا مل ينقطع عن طلب العلم حني كان يق�سم كلفته بني طلبه له وبني تربيته الطفاله وتغطية كلفة عي�سه، مل تاأخذه 

احلياه وهي تقبل عليه باالثم او الغرور او تبديد الرثوة، بل اخذته الى تكدي�س ما يوؤمن به من مبادئ .
مل ينب مكانا ناجحا فقط، بل بنى اأ�سرة غر�س فيها نباتات مثمرة حني قدم ابناء نافعني ومتعلمني ومتاأثرين باخالقه 

ومناقبة .
ما زالت فل�سطني فيه و ت�سري يف عروقه، ويراها بحاجة الى ابناء خمل�سني يرون ان الو�سول اليها تتعدد طرقه 

�سريطة ان ت�سفو النية وتتوفر االرادة ويعمر االميان باخال�س النفو�س .
باملعرفة  النفو�س  يف  ال�سق  الوطن  يجعل  ان  ميكن  ما  تاأكيد  على  التقينا  وحني  كثريا  فعرفته  اخريا  معه  تعاملت 
والكتابة والتوثيق، كانت هذه الثمرة، ان ا�سع كتابي عن "عتيل .. روزنة البئر الفل�سطينية "، لتكون القرية الفل�سطينية 

منوذجا من كفاح اهلها وتكون من عناوين ن�سالهم، فمعرفة الوطن هي �سالح حلبه والدفاع عنه .
هو من القالئل الذين يعمر التفاوؤل نفو�سهم حني يكون العمل اجلاد هو الو�سيلة، مل يعرف الياأ�س وهو يعمل و ينجز 
وينجح، وهو من القالئل الذين ال ي�سمتون امام االخطاء الوطنية التي ترتكب، وهو من القالئل الذين ال ي�سيعون 

بو�سلة التوجه ملجد االمة واالم�ساك باجمل ما فيها .
مل ياأخذه املال الذي حققه بعيدا عن ما ظل يوؤمن به طوال حياته من قيم ومبادئ ووطنية .

اأكرم عبداللطيف اليوم .. علم يف بلده ووطنه احيل الراغبني ملعرفة املزيد عن �سخ�سيته الى املقابلة التي حتدث 
فيها عن نف�سه وبلده يف ثنايا هذا الكتاب .

واذا كنت يف هذا املخت�سر من الكالم اكتب عن هذه ال�سخ�سية فان الكثري مما اعرفه ومما ال اعرفه مل اكتبه، فقد 
ظل اكرم يرغب ان ُيحكم عليه من �سلوكه واجنازه والتعامل معه الأن يدرك ويوؤمن ان ما ينفع النا�س ميكث يف االر�س، 

واما الزبد فيذهب جفاء.



بنك القد�س

من��وًا  واال���س��رع  فل�سطني  يف  العاملة  البنوك  اك��رب  اح��د  ه��و  القد�س  بنك 
الرئي�سي  مقره  ليكون   1995 ال��ع��ام  م��ن  ني�سان   2 يف  البنك  تاأ�سي�س  وج��اء 
القد�س  مدينة  اختيار  ومت   ، اهلل  رام  مدينه  يف  املوؤقت  ومقره  القد�س  مدينة 
ل�سعار تر�سيخًا  الت�سمية  واختريت   ، امل�ستقلة  الفل�سطينية  العا�سمة   ب�سفتها 

على  العمالء  ودائ��ع  جذب  على  البنك  عمل  واملواطن"ويرتكز  الوطن  "بنك 
وال�سركات  االف��راد  ت�ستهدف  متويلية  حلول  و�سع  عن  ف�سال  انواعها  خمتلف 
باال�سافة الى امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية يف خمتلف القطاعات وامل�ساركة يف 

دعم االقت�ساد الوطني . 

تاأ�س�س بنك القد�س ك�سركة م�ساهمة عامة حمدودة وميار�س ن�ساطه امل�سريف 
براأ�سمال حايل يبلغ 61 مليون دوالر امريكي . و�سريتفع راأ�سمال البنك الى 75 

مليون دوالر امريكي يف نهاية العام 2017 .

يدير بنك القد�س ن�ساطه امل�سريف من خالل االدارة االقليمية العامة ومن 
خالل 37 فرعا ومكتبًا ، وخالل ع�سرين عامًا من االجناز والتطور �سعى البنك 
لتو�سيع رقعة خدماته و�سبكة فروعه يف كافة مدن ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
كما حر�س على توظيف م�سادر االموال لديه وذلك للقيام بدور فعال وتنموي 

لكافة �سرائح عمالئه.

جمتمعية  تنمية  لتحقيق  تهدف  التي  املبادرات  خالل  من  البنك  وي�ساهم 
م�ستدامة يف كافة املجاالت )التنمية،االغاثة ،التعليم، الثقافة والفنون، ال�سحة 

والبيئة، واجتماعيات ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة، والريا�سة(.

ويعد بنك القد�س احد اكرب البنوك الوطنية التي �سرعت با�ستثمار راأ�س مال 
على  العائد  وتنمية  املواطنني  جميع  احتياجات  تلبية  يف  للم�ساهمة  فل�سطيني 

اال�ستثمار للم�ساهمني وامل�ساهمة يف تنمية ودعم االقت�ساد الوطني .

ع�����س��وًا   11 م���ن  اإدارة  جم��ل�����س  ال��ق��د���س  ب��ن��ك  ادارة  جم��ل�����س   وي���راأ����س 
برئا�سة ال�سيد اأكرم عبد اللطيف جراب .



1973 الأردنية  اجلامعة   - اداب  بكالوريو�س  	•
1975 الآداب  يف  ماج�ستري  	•

رومانيا  -  1979 ال�سحافة  يف  ماج�ستري  	•
1990-1986 الأردنية  ال�سعب  �سوت  جريدة  حترير  رئي�س  	•

2014  -  1990 الراأي  جريدة  "ب�سراحة" يف  يومي  عمود  كاتب  	•
اليوم حتى   1990 الدورية  الها�سمية  الراية  جملة  حترير  ورئي�س  نا�سر  	•

ومنظمة  العرب،  ال�سحفيني  واحتاد  الأردنيني،  ال�سحفيني  نقابة  ع�سو  	•
ال�سحفيني الدولية

2010 الدولية  ال�سوؤون  جلمعية  الإدارية  الهيئة  ع�سو  	•
الأردنية. الإذاعة   - �سيا�سية«  »�سوؤون  برنامج   	•

كبار«  مع  حوار  »برنامج  منها  تلفزيونية  برامج  	•

�ضلطان ها�ضم احلطاب

 الو�سمة
فل�سطني  1992 القد�س  درع  و�سام  على  حائز  	•

الردن  1992 ال�ستقال  و�سام  على  حائز  	•
الردن  1991 ط2  االأردين  الكوكب  و�شام  على  حائز  	•

1982 واآيدولوجياتها  ن�سووؤها  ال�سرائيلية  الحزاب  	•
النتفا�سة نهاية املعاناة وبداية ال�ستقال 1989  	•

الواقع ال�سيا�سي والتجربة الدميوقراطية يف الأردن 1989 	•
1990 الإن�سان  امللك  	•

2006 فل�سطني  من  جاء  العمالقة  اآخر  �سعيد  اإدوارد  	•
2008 امل�ستقبل  ووهج  املا�سي  عبق  عمان  	•

2007 ال�سرق  مدينة   .. الزرقاء  	•
2010 وامل�ستقبل  التاريخ   .. العقبة  	•
2009 ؟  التاريخ  يقول  ماذا   .. غزة  	•

2009  .. القت�سادي  الثاين  عبداهلل  امللك  لفكر  قراءة  	•
2010  .. املتقدة  التاريخ  �سعلة   .. نابل�س  	•

2010 وال�سمود  املقاومة  اأ�سطورة   .. جنني  	•
اأذربيجان .. عرو�س القزوين وباد النفط .. 2010 	•

2011 الآر�س  على  ال�سماء  مدينة   .. القد�س  	•
2012  .. ال�سائعة  اململكة   .. �سفد  	•
2012  .. العرب  خزانة   .. الب�سرة  	•

2013  .. للبحر  امليناء  قاله  ما   .. يافا  	•
2013  .. الأعظم  الفرح  مدينة   .. حلم  بيت  	•

الكرك .. حكمت القاهرة .. و�سريت الفتح الثاين للقد�س .. 2014 	•
2014.. امل�ستقبل  ووهج  املا�سي  عبق  عمان..  	•

2015-2014.. و�سلطان  �سلطنة  	•
2015  .. القد�س  حترير  بوابة  عجلون  	•

2015  .. الكروم  واأر�س  الأدوميني  مملكة  الطفيلة  	•
2015 الأردن..  يف  القدمية  وامل�ساجد  والأ�سرحة  املقامات  	•

2016 القلوب..  مهفى  الأق�سى  امل�سجد  	•
2016 الأردين  النموذج  الزرقاء..  	•

2016 املعلوم  ذلك  الأردن..  	•
2016  .. ال�سهادة  ودرب  النهو�س  طريق  الكربى...  العربية  الثورة  	•

موؤلفات الكاتب

موؤلف الكتاب
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يتحمل املوؤلف كامل امل�سوؤولية القانونية عن حمتوى م�سنفه وال يعرّب هذا امل�سنف 

عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى.
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