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 المقدمـة

ني ،   م آثارا مدمرة على الشعب الفلـسطي       1967 م ، وعام     1948    تـركت حرب عام    
مساحة واسعة من أرضه ، وشتاته في بقاع عديدة واسـتمرار           ل إسرائيل   احتاللتمثلت في   

  .معاناته

بنتائج هـذه    " )م2007 – 1948 (بين عامي قطاع اللطرون   "      وترتبط هذه الدراسة    
الحروب بدرجة كبيرة ، حيث سيطرت إسرائيل على قسم من أراضي هذه القـرى عـام                

لـى  دمرتها وأجبـرت سـكانها ع     و م ،    1967 عام   لسيطرة عليها أكملت ا  م ، ثم     1948
  .الرحيل منها تحت تهديد السالح

تتحكم في الطرق الرئيسة بـين         وتنبع أهمية هذه القرى من موقعها االستراتيجي ، فهي          
  مروا من هذه البوابـة           جميع الفاتحين والغزاة   نإ حيث    ، الساحل الفلسطيني ومدينة القدس   

  فـي    ستراتيجيةاو إلى أنها تمنح من يسيطر عليها ميزة عسكرية          ، إضافة ) واد  باب ال ( 
 المـدينة المقدسة ، إضافة إلى ميزات أخرى ترتبط بتوفر مخزون           الوصول والتحكم بهذه  

الدولـة   باشا في عهد     إبراهيمحيث قام    ، خاصجعلها محل اهتمام    مما   ،   هامائي كبير في  
جانـب الغـزاة    وأيضا مـن      ، زات هامة لعائلة أبو غوش     امتيا من خالل منحه  العثمانية  

  .سياسة الدولة الصهيونية التوسعيةم  وفي 1948والفاتحين وحرب 

في  )242( وضع هذه القرى ضمن قرار       فكان االهتمام بهذا الموضوع هو التأكيد على         
 إلـى   فةباإلضـا ،    واالتفاقيات المبرمـة   )أوسلو(دعم هذه القضية باتفاقية      إغفالحين تم   

 أهـالي  وإبراز دور  ،واالهتمام بقضايا الالجئين والنازحين، حق العودة جل  أالنضال من   
  .  معاناتهموإظهار من أجل مطلبهم  قرى اللطرون

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي مارسته  قوات االحتالل اإلسـرائيلي مـع                    
، وإلـى مخالفـاتهم الـصريحة       م1967السكان المدنيين في هذه القرى خالل حرب عام         

نيف الرابعة التي تنص على حقوق المدنيين وقت الحرب ، والـذي            جوالواضحة التفاقية   
  .مرتكبي جرائم الحرب ضد اإلنسانيةيضع منفذيها ضمن قائمة 
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التـي  قضية قرى اللطرون الـثالث      كما تهدف هذه الدراسة إلى تسليط األضواء على    
في المفاوضات بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي ، والرفض        يكتنف الغموض مصيرها    

 م ،   1967اإلسرائيلي الواضح للتعاطي مع قضيتهم ، بالرغم من كون قراهم محتلة عـام              
  .) 242(وتأكيد الشرعية الدولية على حقهم في العودة بناء على قرار 

ضيتهم ، ومحاوالتهم   تهدف كذلك إلى إبراز دور أهالي قرى اللطرون في التفاعل مع ق           و  
توصيل رسالتهم إلى الرأي العام المحلي والدولي ، وإدراج قضيتهم في صلب المفاوضات             

  .الفلسطينية اإلسرائيلية ، وتكوين رأي عام شعبي مؤيد ومواز وضاغط من أجلها

   وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول ، ناقش الفـصل األول الجغرافيـا التاريخيـة               
  .ون و قراه ومساحته وسكانه ومعالمها التاريخيةلقطاع اللطر

 الفصل الثاني الحياة االقتصادية واالجتماعية في قرى اللطرون قبل عام           شمل     في حين 
  .ا م ، والخدمات الصحية والتعليمية فيه1967

 م ، وتفاعالتها وآثارها على سكان هذه        1967 حرب عام    عالجأما الفصل الثالث فقد       
تم تهجيرهم وتدمير قراهم ، ومعاناتهم  أثناء عملية التهجير القسري وعـدم             القرى الذين   

  .التزام الجانب اإلسرائيلي بالقرارات الدولية الصادرة عن هذه الحرب

    وتناول الفصل الرابع مساعي أهالي قرى اللطرون من أجل العودة ، وموقف أطراف             
ي يحكم أطـراف النـزاع ، وموقـف         النزاع من قضيتهم ، واإلطار القانوني الدولي الذ       

  .اإلسرائيلية  - القضية في المفاوضات الفلسطينيةاألطراف المتنازعة منها ، وتفاعل هذه

وتم ترتيبها حسب أولوياتها في الرجوع      ،   إلحاق الرسالة بقائمة المصادر والمراجع       كما تم 
  .إليها
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ـ           ر ول إلـى مـصاد      وقد واجهت هذه الدراسة مصاعب عديدة تمثلت في صعوبة الوص
لتـوزعهم   مقابلة األهالي والحديث معهـم        الباحثة في  المعلومات ، والمشاق التي واجهت    

 مناطق عدة في الوطن وخارجه ، إضافة إلى العراقيل التـي تمثلـت بإرهاصـات                على
الوضع الراهن وكثرة الحواجز واإلغالقات المستمرة وحالة الحصار التي يعـاني منهـا             

  .الوطن

 إن هذه القرى هي جزء من فلسطين ، وتتشابه إلى حد كبير مع كثيـر مـن                      والواقع
البقاع الفلسطينية في مسارها التاريخي ، والعادات والتقاليد والمحن التي مـر بهـا هـذا                

 م وتـدميرها ، وتهجيـر   1967الشعب ، ولكن األحداث التي مرت بها هذه القرى عـام            
ة محددة ضـمن الـسياق الفلـسطيني العـام          سكانها عنها ، جعلت الباحثة تدرسها كحال      

    .واألحداث التي مر بها هذا الشعب
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  :المصادر والمراجعفي دراسة 

  المصــادر  .أ 

منـشورة  الغير معلوماتها القيمة ، وخاصة المصادر   تكمن أهمية دراسة المصادر في        
 همة في البحث ،    توضيحا دقيقا في كثير من األمور الم       أعطتالتي  والسجالت والوثائق ،    

ضافة إلـى   إ ،    عاشوا الحدث وتفاعلوا معه    أشخاص مع   أجريتوالمقابالت الشفوية التي    
  :، كالتاليالمصادر المطبوعة 

   المصادر غير المنشورة :أوال

  : السجالت:أ

تعتبر هذه السجالت مـن المـصادر       حيث  القدس ،   في   سجالت المحكمة الشرعية     -1
فدت منها في الحديث عن التركيبة السكانية في قرى         لتي أ االمهمة والضرورية للدراسة ،     

ل أبو غوش على ممرات     آاللطرون وخاصة عمواس قبل االحتالل االنجليزي ، وسيطرة         
 ، وهذا االمتياز منحته لهم الدولة العثمانية ، وكذلك عن            المؤدية إلى القدس   المهمةالطرق  

التي خصـصت كوقـف علـى الحـرم         بيت نوبا   في  و،   في يالو     التاريخية بعض المعالم 
  .اإلبراهيمي

لحديث عن األراضي في كل قرية       سجالت ضريبة المالية في رام اهللا ، أفادتنا في ا          -2
أسماء األراضي التي يملكها األهـالي ، وأيـضا معرفـة             ، ومعرفة   فيها عدد المالكين و

ائب  في قـرى اللطـرون ويـدفعون الـضر      تملك أراضٍ   التي العائالت من خارج القرى   
   .المستحقة عليهم إلى المالية

رام اهللا ، التي أمدتنا بمعلومات دقيقة عن الحالة         في   سجالت مديرية التربية والتعليم      -3
وعدد الطلبة والمراحل التعليمية في هـذه القـرى       ،  التعليمية وأوضحت لنا عدد المدارس      

  .قبل تدميرها
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 لة مرور خط سـكة الحديـد      مسأالفلسطينية التي عالجت     سجالت وزارة المواصالت     -4
تزويـدها  أهالي قرى اللطـرون     من   من خالل طلبها      عبر قطاع اللطرون ،      اإلسرائيلية
، وثائقية حول ملكيتهم لألراضي التي ستمر بها سـكة الحديـد اإلسـرائيلية              بمعلومات  

راضي التي تمر    على اعتبار أن األ    ، اإلسرائيلية وزارة المواصالت    تقدمها بشكوى على  و
  .مصادرتها، وبالتالي عدم جواز  ها سكة الحديد تعود ملكيتها إلى أهالي قرى اللطرونب

مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي ، القدس ، أفادتنا في معرفة أراضي األوقاف    ملفات   -5
   .التابعة لهذه القرى ، ومساحتها ، ومكانها في هذه القرى

   الوثائق الشخصية :ب

 بمعلومات مهمة وضرورية لهذه الدراسة ، وهي مجموعة من          لقد أفادتنا هذه الوثائق     
األوراق الرسمية التي يحتفظ بها أهالي قرى اللطرون مثل شهادات الميالد أو عقود زواج              

، باإلضافة إلى توثيق أنشطتهم التي      ) أوراق طابو   ( أو أوراق ملكية ألراضي في القرية       
  .يقومون بها  لدعم حقهم في العودة

  الت الشفوية   المقاب:ج

تعد المقابالت الشخصية رغم الذاتية والشخصية التي تتسم بها وما يصاحب ذلك مـن              
 لدراسة التاريخ المعاصر ، وقد تـم االعتمـاد       المهمةحذر في قبول الرواية من المصادر       

عليها في دراسة المسيرة التاريخية للموضوع ، حيث أفادتنا بمادة غزيرة يندر وجودهـا              
ر المكتوبة مثل وصف التدمير والمعاناة ووصف الشتات ، كما وضحت العديد            في المصاد 

  .وقامت بتفسيرهامن النصوص المبهمة في المصادر األخرى 
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  المصادر المنشورة :ثانيا

  الخرائط والمخططات  :أ

في هذه الدراسة استخدمت الباحثة عدة خرائط تحدد موقع قطاع اللطرون والتغيـرات      
  ومخططات قرى   ، والمناطق المجاورة له  ،    ، وحدوده  ، من حيث مساحته    فيهالتي حدثت   
 المنطقة باألحواض المائية ، باإلضافة       هذه ىط تظهر غن  ـ قبل تدميرها ، وخرائ    اللطرون

  .لقرى إلى إسرائيليضم هذه اإلى خريطة الجدار العازل الذي 

 رام اهللا   -احة  مخططات قرى اللطرون في دائرة المـس        من  كذلك  أفادت الباحثة  كما 
ؤون المفاوضات فـي منظمـة      شوخرائط المركز الجغرافي الفلسطيني ، وخرائط دائرة        

سـلمان أبـو   "للباحـث   "  Atlas  Of Palestineِ" مـن  ، ولتحريـر الفلـسطينية   
  ." Salman Abu sitteستة

   الصحف:ب

فكـان    ، كثير من المسائل المتعلقة بموضوع الدراسة     إلى  في التعرف    الصحف   أفادتنا
 التعـرف علـى روايـات       فـي  ، و  التي واكبت عملية التهجير    دور في نشر األحداث      لها

 قرى اللطرون بنـاء علـى       أهاليالرهبان المجهولين الذين دونوا مالحظاتهم عن تهجير        
 في  " شبابيك" نقل خالصتها ضمن زاوية      قام الباحث نمر سرحان ب     مشاهداتهم الحية ، وقد   

  .م1997عام )  األيام(  صحيفة

  المصادر المطبوعة :ج

، التي تطرقت إلى األصول التاريخية لهـذه المنطقـة           اعتمدنا على عدد من المصادر    
اعتمدنا على بعض المصادر العربيـة      القديم والجديد ، و    :قدس بعهديه وخصوصا الكتاب الم  

 ،  التي تحدثت عن المنطقة في بدايات الفتح العربي اإلسالمي وفترة الصراع مع الفرنجـة             
أحسن التقاسـيم فـي     " وكتاب   ،) م892/ـه279ت( للبالذري    "فتوح البلدان "   كتاب :مثل
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ـ 380ت  ( للمقدسي البشاري  " معرفة األقاليم  الفتح القسي في الفـتح     "وكتاب   ،) م  990/  ه
ياقوت الحموي ل  "معجم البلدان" وكتاب،   )م  1201/هـ597ت  ( للعماد األصفهاني     "القدسي

 البـن شـداد    "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسـفية       " وكتاب   ،) م1228/ هـ626 ت(
 ألبي   "الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية      " وكتاب   ، )م  1234/ هـ632ت(

  .)م1267/هـ665ت(شامة 

          بمثـل كتـا    ها أحداث النكبـة    التي عاصر مؤلَّفو   الدراساتمدنا على بعض    كما اعت 
م معـارك   1973-1947حروبنا مع إسـرائيل     "كتاب  و،   لعبد اهللا التل      "كارثة فلسطين " 

ن مؤلفيها كانوا قادة عسكريين فـي       أوقد ميز هاتين الدراستين     لصادق الشرع ،    " خاسرة  
  .م1967 -م 1948 وشاركوا في العمليات العسكرية بين عامي  ،هذه المنطقة

  المراجع :د

معلومات  المراجع التي أغنت  الموضوع ب      الباحثة في هذه الدراسة بعدد من      استعانت 
إشارة باقيـة مـن      ناللطرولقرى الفلسطينية الثالث     ا "كتاب   ة ، ومن هذه الدراسات    ممه

عن  للباحث شهوان جبارين ، وهو عبارة      "اإلسرائيلي لالحتالل   الجرائم الدولية المستمرة  
 م2005، عام    ايرلندافي   الوطنية   جامعةال في   ، نوقشت   باللغة اإلنجليزية  رسالة ماجستير 

  .والتي تطرقت إلى الموضوع من زاوية القانون الدولي اإلنساني

 ومـدى  تفـسيرها   و،   القوانين الدولية  بعض   إلىفي التعرف   ه الدراسة   هذ من   أفادناو   
، وتجاوزها   ، وممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي       انطباقها على قرى اللطرون الثالث    

تعد جـرائم حـرب ضـد       تي  ـالالهم  ـأثناء تهجير هذه القرى ، وأعم     ألخالقيات القتال   
  .اإلنسـانية

 في الحديث عن     غوش يعقوب أبو للكاتب  " قرية عمواس   "    كما أفادت الباحثة من كتاب      
 ، وعن األماكن األثرية والمقامات اإلسالمية والمـسيحية          قرية عمواس  وتاريخ غرافيةج

  .م1967، معاناة األهالي أثناء حرب عام وعن بعض المشاهير البارزين فيها 



 8

 للدكتور ربحي عليـان     "يالو األرض واإلنسان والمأساة     "    كما أفادت الباحثة من كتاب      
فقد بين في كتابة الجغرافيا التاريخية لقرية يالو والحياة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية            

 م1967 بالقرية عام    والتشرد الذي حل   التدمير   مأساةح   باإلضافة إلى انه وض     ، والصحية
  .بشكل مفصل
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  الفصل األول

  

  ة ــا التاريخيــالجغرافي
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  :الموقـــع .1

القدس ، وتبلغ مساحة هذا     مدينة  كم شمال غرب    )  20(يقع قطاع اللطرون على بعد        
 القطاع في داخله  ا  ، ويضم هذ    دونم )13307 ( م1948القطاع الذي نشأ في أعقاب حرب       

تم تهجير سـكانها وتـدميرها عـام        والتي  ،  بيت نوبا   ،  ، يالو   عمواس   : قرى هي  ثالث
     .)1( اإلسرائيليمن قبل قوات االحتالل م 1967

 مصطلح جيوسياسـي     ، م1948التفاعالت المرافقة لحرب عام     بويرتبط بهذا القطاع      
 دونـم  )48.487(ه المنطقة ، ومساحة هذ )No Man Land  )2  "المنطقة الحرام" وهو 

تسير باتجاه الجنوب محاذية لقطاع اللطرون حتـى قريـة          و ،   )3(" بدرس" غرب  تبدأ من   
 -200( يتراوح بين     في أضيق منطقة    كم ، وعرضها   )40(وطول هذه المنطقة     )4( "قطنه"

   .)5(في أوسع منطقة   م)3500

ـ 100(ما بين  قطاع اللطرون والمنطقة الحرامويرتفع     عن سطح البحر ، م )300  
تم زراعتها بشكل   ، حيث    ) 6(ض خصبة ، ومخزون ضخم من المياه الجوفية         متع بأرا تيو

 هامة في الطريق بين يافا والقدس ، مما جعلها في بـؤرة             إستراتيجيةمكثف ، ولها ميزة     
  .)7(م1967م ، وكذلك في حرب 1948الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في حرب من بؤر 

                                                 
  ).1( رقم  راجع خريطة ) 1( 

        ).3( راجع خريطة رقم )  2( 
        .144ص معجم بلدان فلسطين ، شراب ، .القدسمدينة غرب شمال  تقع قرية :بدرس )  3( 
 المواقع الجغرافية في فلـسطين ،  معجم  حمود ، أبو. غوشأبوتقع شمال غرب القدس بالقرب من قرية   قرية    :قطنه)  4( 
  .169ص
 )5 (  Farsakh , The Status of the Latrun's No Manland , P. P. (18-19).                                                 
         ).4( راجع خريطة رقم )  6( 
 )7 (                                  Farsakh , The Status of the Latrun's No Manland , P. P. (18-19).   
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 ، إال أن المنطقة     م1948عد حرب عام     مساحة قطاع اللطرون ب    استقراروبالرغم من   
الحرام جرى عليها عدة تعديالت حتى أخذت شكلها النهائي في اتفاقية الهدنة بين إسرائيل              

  .)2( م1949 نيسان عام 3 بتاريخ  )رودس( ، التي وقعت في )1( واألردن

ـ             ي وقبل اتفاقية الهدنة كان هذا القطاع مسرحا للعمليات العسكرية بين الجيش األردن
 حيث دارت معـارك ضـارية بـسبب          ، )3(يات النكبة   اوبين المنظمات الصهيونية في بد    

محاولة المنظمات الصهيونية السيطرة على طريق باب الواد الذي يؤمن طريق تل أبيـب              
   .)4( ـ القدس ، ويمنحهم تفوقا عسكريا في منطقة القدس

  تسمية ال .2

             ، باسـم    )5(ن الداويـة    جاءت تسمية اللطـرون مـن القلعـة التـي بناهـا فرسـا             
Letoron des chevaliers  كلمة اللطرونوردت، وقد ) 6( م1170 ـ  1150 يبين عام  

 ، وأطرون   ألطرونالنظرون ،    :عديدة هي في أدبيات المصادر اإلسالمية تحت مسميات       
والجيـوش  ،   وكانت أراضيها ميدانا للصراع بين قوات السلطان صالح الدين األيـوبي           ،

 الغازية التي هبت الحتالل مدينة بيت المقدس بعد أن استعادها المسلمون إثـر              اإلفرنجية
   .)7(م 1187/  هـ 583معركة حطين 

                                                 
 .) 1041 - 1032 ( ، ص 5ج  نكبة فلسطين ،،العارف )  1(

 . )161 -148( ف ، ص مالك ، من رودس إلى جني)  2(

 .480ص  ،2 ج ،نكبة فلسطين  ،العارف)  3(

 بن غوريـون  ؛ ) 198 – 183 (  الشرع ، حروبنا مع إسرائيل ، ص؛)  185 ـ  181 (التل ، كارثة فلسطين ، ص)  4(
 . )318 ـ 316(، ص  1949 – 1948، يوميات الحرب 

 أسسوا  ، حيثم1118/  هـ512ة محاربة أسسها الفرنجة عام  فرقة ديني"  " Knights Templars: فرسان الداوية )  5(
 الصوري ، األعمال المنجـزة  ."  Templum Dominic"لهم مقرا وديرا في قبة الصخرة ، أطلقوا عليه دير معبد السيد 

 , King؛ ) 48 – 40(ص ، تاريخ الفرق الدينية المحاربة ، ؛ عوض 830، ص 2ج  ،576 ، ص1ج فيما وراء البحار ،
The Knights Hospitallers , P.P (10-20) ; Addison , The History of the Knights Templars , 

P.P.(1-59.                                                                                                                                       
  .251، ص نسىكي ال ن  ،خالديال)  6(

  .291ص ، السلطانية النوادر ابن شداد ، ؛ 218 ، ص 1الحموي ، معجم البلدان ، ج)  7(
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 ، وبدأ السكان    اإلفرنجيلقد أصبحت المنطقة خالية من السكان إثر الصراع اإلسالمي          
لقرن التاسع عشر وكانت    في أواخر ا   اللطرون من المواقع المجاورة      العرب يتجمعون في  

 أسـس الرهبـان      حيـث  ، )1(اإلفرنجية  اللطرون قرية صغيرة مبنية داخل أسوار القلعة        
 ، ديرا ومدرسـة زراعيـة علـى    م 1890في عام Trappists   الالترابيون " الفرنسيون

  .)2 (منحدر قريب من القرية 

للطرون قبـل سـنة     وقد كشفت المقابالت التي أجريت مع الرهبان الذين وصلوا إلى ا          
وكانت اللطرون  ،  أنه ثمة قريتان بهذا االسم اللطرون القديمة واللطرون الجديدة          ،  م  1940

بينما بنيت اللطرون الجديـدة سـنة       ،  إلى الشرق من الدير      م )100(القديمة تقع على بعد     
وكان الرهبان قد اشـتروا     ،  الدير    إلى الجنوب من   م  )  500 – 400( م على بعد  1940
  .)3( اللطرون القديمة ومنازلها وبنوا لسكانها عشرين منزالً بدالً منها أرض

  رى ــقال .3

  )4(مع أراضيها الزراعيـة     دونم )31.769( بلغت مساحة قرى اللطرون ما يزيد عن         
 اإلسرائيليينثر اتفاقية الهدنة مع     إ،  م  1948 بعد عام    أرضيهاوقد فقدت مساحة كبيرة من      

 المباشـرة ،    اإلسـرائيلية  للسيطرة   أرضيهاع قسم كبير من      ، حيث خض   )5( م1949عام  
  .)6(" المنطقة الحرام  "وقسم آخر أصبح ضمن

                                                 
 . )1( راجع صورة رقم  .بقايا قلعة اللطرون القديمة)  1(

 .) 2( رقم  دير اللطرون راجع صورة ؛ 251ص ، كي ال ننسى ،لخالدي ا ) 2(

 .251ص ، كي ال ننسى  ،لخالدي ا)  3(

)4  (Abu Sitta , Atlas of Palestine , P. 20. . 

ــد)  5( ــسطين ، ص   عي ــي فل ــر ف ــان واث ــل مك ــسطين ؛ 448، ك ــة فل ــارف ، نكب                     ؛1039، ص 5ج ،  الع
Farsakh , The Status of the Latrun's No Manland  , P 7.                                                             

واقعـة  بلغت المـساحة ال   و ،م  1948دونم من أراضي قرى اللطرون الثالث عام        )  6308( احتلت إسرائيل مساحة     ) 6(
، حسب إحصائيات المركز الجغرافي     )  دونم   13620(  والتابعة أصال لقرى اللطرون الثالث حوالي        ضمن المنطقة الحرام  

ا احتلته إسرائيل من أراضي قرى اللطـرون بلـغ عـام            ، ويرى سلمان أبو ستة أن م      ) 1(راجع خريطة رقم    . الفلسطيني
   ). 2( راجع خريطة رقم . دونم) 14.374(دونم ، وما وقع في األرض الحرام ) 4.415( م 1948
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فتاريخياً تعود هذه المنطقة إلـى      ،  لقد اكتسبت هذه القرى أهمية خاصة عبر العصور         
وتفاعلـت بـشكل واضـح فـي        ،   )1( وورد ذكرها في الكتاب المقدس    ،  الفترة الكنعانية   
   .يخية الالحقة كما سيظهر عند الحديث عن هذه القرىاألحداث التار

 الـذين    ، م لهذه القرى واضحا في تفكير الفاتحين والغـزاة        همكان الموقع الجغرافي ال   
أرادوا الوصول إلى القدس عبر السهل الساحلي ، فالقرى الثالث تقع في منتصف الطريق              

وتـسيطر علـى    ،   اهللا وغزة    الواصل بين يافا والقدس ، وعلى الطريق الواصل بين رام         
مرتفعاتها المشرفة على طريق باب الواد ، ولموقعها الجغرافي أهمية خاصة فهي بوابـة              

 قبل عـام     ومحاولة احتاللها   ومن هنا تكمن اهتمامات الصهيونية بها       ، الدخول إلى القدس  
  .م1948

وبعد م قد هاجر منها ،      1948وكان قسم كبير من أهالي قرى اللطرون في حرب عام           
ن بشكل عـام ،     القتصادية التي عانى منها الالجئو    الحرب عادوا إليها مع سوء األوضاع ا      

م ، وهي الحرب التي شهدت تدمير ثالث قرى فـي           1967 حتى حرب عام     واستقروا بها 
  :وهذه القرى كالتالي،  )2(وتهجير سكانها منهاقطاع اللطرون ، 

     )3(واســـعم 1:3

 وتقابلهـا  يافا ـ القـدس ،  سفح تل يشرف على طريق ى تقع جنوب شرق الرملة عل  
م  )375(ترتفـع   و،  كم تقريباً    )28( وتبعد عن يافا مسافة       ، على سفح تل آخر   قرية يالو   

  .)4(عن سطح البحر 

                                                 
: ، كما ورد اسم عمواس في العهـد الجديـد    43:19في سفر يوشع    " أيلون" ورد ذكر يالو في العهد القديم تحت اسم         )  1(

 هوالغل(غلوه   60في عمواس التي تبعد عن القدس       "  قليوفا وسمعان " حيث ظهر السيد المسيح لتلميذيه      ،  13:24 ا لوق إنجيل
 هي قرية القبيبـة التـي       اإلنجيل عمواس التي ورد ذكرها في       أن، وهناك من يقول     )  كم   11 = 60×متر184.36تساوي  

  . )106 -103  (ص ، الدليل السياحي   خوري ،.كم عن غرب القدس11تبعد 

 .)2-1 (، ص عنوانها قضية قرى اللطرون ، م1997ورقة عمل غير منشورة مقدمة إلى السلطة الفلسطينية عام )  2(

  . )6(  راجع خريطة رقم .عن مسطح القرية والمناطق المجاورة له)  3(
      .5، ص ، قرية عمواس ، يعقوب  غوشأبو  ؛337ص ،2، ج ، الموسوعة الفلسطينية  ؟) 4(
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 بمعنى مدينة النصر    NicoPolis عرفت عمواس في العهد الروماني باسم نيقوبوليس           
على اليهود بـين عـامي       Vespasian نفسباسياي   انتصار اإلمبراطور الرومان   إلىنسبة  

  .)1(م  )135 – 132(

 القائد المسلم عمرو بـن      ها وفتح  ، )2( قائمة    آثارها أقام البيزنطيون بها كنيسة ال تزال     
وفيهـا   فلسطيناإلسالمية المتوجهة لفتح     للجيوش   مركزاًوكانت   ، )3( م634 عام   العاص

وصل عـددهم إلـى     لمين  ـالمسمن الجنود   انتشر طاعون عمواس وأصيب به عدد كبير        
وبسبب هذا الطاعون توفي الصحابي أبو      ،   )4( م   639 عام    حسب رواية الطبري   )اً ألف 25(

المقدسـي أن   وذكر   ، )5( عليهم السالم  عبيدة عامر بن الجراح ، وعدد آخر من الصحابة        
  .) 6(اإلسالم  عمواس كانت عاصمة جند فلسطين في صدر

 فـي األرض    اًدونم ) 24( منها    دونم )5.177( بلغت مساحتها    ي أراض تملك عمواس 
 ) 2.353( دونم داخل المنطقة الحرام ، و      ) 2.800(لي  ا وحو ، )7( م   1948المحتلة عام   

 ، وترجع ضخامة أراضي عمـواس إلـى سـيطرة أهلهـا             )8(دونم داخل الضفة الغربية     
، وقد   )9(في منطقة جبل القدس     في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين         همونفوذ

                                                 
 .510، ص 4ج بالدنا فلسطين ، ، دباغال)  1(

 . )3(  صورة رقم .كنيسة عمواس)  2(

 .144ص  ، فتوح البلدان البالذري ،)  3(

 .101ص ، 4ج تاريخ الطبري ،  الطبري ،) 4(

وعتبـة بـن     وسهيل بن عمرو ،    والحارث ابن هشام ،     سفيان ،  أبيويزيد ابن    معاذ بن جبل ،   : من هؤالء الصحابة     ) 5(
؛ الـسمعاني ،   60ص ، 4ج ، الطبـري   تاريخ  الطبري ، .ولى الرسول عليه السالم    العامري م  فزاره وثوبان بن     ، سهيل

 .197ص ، 1ج ، ؛ ابن حجر العسقالني ، اإلصابة في تميز الصحابة  151ص  ،3جاألنساب ، 

 .156، صاألقاليم ، أحسن التقاسيم في معرفة  المقدسي)  6(

 . )4(  راجع صورة رقم .م1948ستوطنة نحشون على أراضي عمواس المحتلة عام أقام اإلسرائيليون م)  7(

  . )2 ( راجع خريطة رقم  (8)
  .7، ص يعقوب ، قرية عمواس ، أبو غوش)  9(
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وقد وصل عددهم عـام     ،   )1( نسمة   1450 م حوالي    1945بلغ عدد سكان هذه القرية عام       
   .)2(  نسمة4000 م حوالي1967

   المواقع التاريخية 1:1:3

 عصور عديـدة ومـن هـذه        إلىتاريخية تعود   قع  امو ةخمس عمواس   أراضيتحوي  
   :المواقع

، وتعرضـت    ومغائر وبئـر     أبنيةوتحتوي على   ،   )3(اس غرب عمو  :خربة دير ذاكر    -
  .)4(للخراب بفعل الحرب األهلية في القرن التاسع عشر 

تحتوي على جدران متهدمة وحجارة ومعصرة      و،   )5(غرب عمواس  : حارتين أمخربة    -
  .)6( زيتون

 أنقـاض تحتـوي علـى     ، و  )7( القرية   جنوب غرب  في   : الجديري يخربة الشيخ عل    -
وفيها صهاريج مقوسة وحجرة مدفن منقورة فـي        ،  ومغارة منقورة في الصخر     وجدران  
  .)8(الصخر

 أعمـدة وجدران متهدمة وقواعد     ،   )9( عمواسجنوب غرب    :"الصفرة  "خربة الصفار     -
  .)10( وحجارة معصرة زيت ، وصهاريج منقورة في الصخر

                                                 
)1  (Abu Sitta , Atlas of Palestine , p.25.   

 عمـواس رئيس جمعيـة     مدرس ، ،   اًعام69وعمره  " عمواس  " مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش من مواليد          )  2(
  .م17/2/2004بتاريخ  في رام اهللا ، أجريت وعضو في لجنة التنسيق الموحدة للقرى الثالث

  .  )5( راجع خريطة رقم )  3( 

  .1547 ، ص  م1944 ، 2 ، ملحق 1375 عالوقائع الفلسطينية ، )  4( 

  .  )5( راجع خريطة رقم )  5( 

  .1517ص  ،  م1944 ، 2 ، ملحق 1375 عالوقائع الفلسطينية ، )  6( 

 . )5( راجع خريطة رقم )  7(

  .118 أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص)  8( 

 . )5( راجع خريطة رقم )  9(

  119غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص أبو )  10( 
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   المقامات 2:1:3

   : ومن هذه المقاماتيمةقد مقامات إسالمية ةأربعجد في قرية عمواس تو

 ثـالث قبـاب      العامة من القرية ، ويوجد لمقامه      المقبرة يقع في    :)1(مقام الشيخ عبيد     -
تاريخ البناء إلـى     ويعود   )2( عبيدة عامر بن الجراح    أبي إلى السكان   ينسبهومحراب حيث   

 م  )14( المقام من مبنى مستطيل الشكل طوله يتألفو،  )3(م 1277عام ة المملوكيالفترة 

 بحفريات داخـل    أبيب في جامعة تل     اآلثاروقد قامت دائرة    ،   الغرب   إلىمن الشرق    يمتد
  .)4(اكتشاف بقايا حمام روماني  ، وفي أساساته تم تخريبه إلى أدىالمقام مما 

 ، )6( قبـة    على مقامه ،   يقع في جنوب القرية      :)5() معاذ بن جبل    ( مقام الشيخ معال     -
 .)7( ة المملوكيةالفتر إلى البناءيعود و

كان عـام   و، كانت تقام به الصلوات الخمسو، وسط القرية  يقع  :مسجد الشيخ صالح   -
 .)8(م1967ه عام ـوتم هدم،  مستخدما وأصبح ترميمه وأعيد، رابا ـم خ1882

  

 

                                                 
   ).5(  راجع صورة رقم )  1(

عمان ، ويوجد تجمع سكني جوار ضريحه عرف بـأبو  كم غرب 91ضريح أبو عبيدة يوجد في غور األردن على بعد       ) 2(
 ).29-18( ؛ غوانمة ، أضرحة الصحابة في غور األردن ، ص253 ، ص3اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، ج. عبيدة

 .101 ، ص1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج)  3(

              .Staffan Ekegren , Nasta ar Iemmaus , p 36 ؛140-139أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص)  4(
 وهو صحابي جليل كان اعلم األمة       م639/هـ18عام وتوفي بطاعون عمواس في الشام سنة        34عاش  : معاذ بن جبل    )  5(

 مع أبي   كانو  ،  وسلم تى وآخى النبي محمد صلى اهللا عليه      سلم وهو ف  أن   وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآ      بالحالل والحرام 
 .كم من ضـريح أبـو عبيـدة       28في وادي اليابس بغور األردن على بعد        ودفن  ،  عبيدة عامر بن الجراح في غزو الشام        

  ).41-38( ؛ غوانمة ، أضرحة الصحابة في غور األردن ، ص258 ، ص7 ، األعالم ، جيالزركل
  ).6( راجع صورة رقم )  6(

 .141يعقوب ، قرية عمواس ، ص  أبو غوش ،) 7(

 .101 ، ص1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج ) 8(
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وكانت  أقيم على أنقاض مقام الشيخ خطاب        ، )1 (وسط القرية  يقع   :مسجد الشيخ خطاب   -
  .)2( الصالة تقام فيه

   اآلبار والينابيع 3:1:3 -

     :اآلبار والينابيع كالتالي من تسعةتوجد في قرية عمواس   

  .أسعيد بئر ارتوازي يقع شرق القرية في منطقة شعب :بئر بتريدس -

 الزيتـون والليمـون     أشجار احولهغرست  ،  قع شمال القرية    ت  :إسماعيلعلي  )3(بصة -
  .األسماكها فيربى تُ بركة سياحية يهاف اإلسرائيلي االحتالل ، وأنشأوالخضروات 

  .)4( غير مستعمل بشكل جيدوهو يقع إلى الجنوب من القرية ،  :بئر توفيق -

  .)5(ويستعمل لسقي الدواب، م  )12( عمقهيبلغ ويقع غرب عمواس ، و :ر التحتانيئالب -

بيـب منـه     ، تم تمديد أنا    )7(على طريق الرملة القدس      قع جنوب القرية  ي :)6(بئر الحلو  -
  .)8(م 1958للقرية ودير اللطرون منذ عام 

  . الخضروات والزيتون والليمونبجانبه يقع شمال شرق القرية ويزرع :بئر العامرية -

 مكـان   إلـى  ه منه اي م أنابيب القرية أهاليمد  وقد   ،   يقع غرب القرية     :البئر الفوقاني  -

                                                 
  . )6(  راجع خريطة رقم ) 1(
 .144أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص ) 2(

. بركة صغيرة من المياه التي تتجمع فيها خالل فصل الشتاء ، وتبقى المياه مستخدمة خالل فـصل الـصيف                  : البصة   ) 3(
   ).60 ـ 59(الوسيط ، ص أنيس ، المعجم 

 بتـاريخ   فـي بيتونيـا   أجريـت  مزارع ،عام ، " 77" وعمره  " عمواس " مقابلة مع موسى أحمد حسين من مواليد   )  4(
  . م19/2/2004

  .7ص، يعقوب ، قرية عمواس أبو غوش ، )  5(

    ).7(  راجع صورة رقم  ) 6(
    .10، صيعقوب ، قرية عمواس أبو غوش ، )  7(

     . )512 - 511 (ص  ،4ج بالدنا فلسطين ، الدباغ ، ) 8(
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قبل ى الحنفية خوفا من النزاعات       عل األدوار يقسمون   وكانوا،  )  العين   أوالحنفية  (يسمى  
  .م1958عام 

 مـن عـين العقـد    الميـاه ترفـده  ، ورق القرية في خلة الطاقة   ـيقع ش  :بئر مخلوف  -
  .طة قناةـبواس

، وتنبع مياها في جميع فصول السنة باسـتثناء الـصيف           قع شرق القرية    ت :عين نيني  -
 .)1( حيث تتعرض للجفاف

  )2(وـــيال  2:3

 بين قريتين وهي ديـر       ، )3( جنوب شرق الرملة     فوح جبال اللطرون  تقع يالو على س     
عـن سـطح    م )300( وترتفـع  ، )5( كم عن رام اهللا  )30(وتبعد وبيت نوبا ،     )4(أيوب  
   .)6(البحر 

  يالـو ،  وقد حرف اسمها لتصبح  ،زمن الكنعانيين)  بالطة ( أيلون و باسمـعرفت يال  

  وفـي  ،في القرن الرابع عشر قبل المـيالد         )7( رنةوقد ورد ذكرها في رسائل تل العما      
  .)Alus ( )8  (لوسأالروماني عرفت باسم  العهد

                                                 
  .7ص، يعقوب ، قرية عمواس أبو غوش ، )  1(

  . )7(  راجع خريطة رقم .حول مسطح يالو )2(
  .2، ص 67، قرية يالو مأساة سنة  م1997وثيقة غير منشورة  ) 3(

   . )5( راجع خريطة رقم  .قرية تقع ضمن المنطقة الحرام ، إلى الجنوب من يالو: دير أيوب )  4(

 .261، ص والقرى المدمرة المدن ،  العلمي؛ 518، ص 4، ج ، بالدنا فلسطين  الدباغ) 5(

 .3، صيالو ، قرية   المالح) 6(

وي هذا الموقع األثري علـى       جنوب القاهرة ، ويح     كيلومتر 193.12 على بعد     تقع تل العمارنة    :ةرسائل تل العمارن  )  7(
م في بقايا هذا    1891 ، وعثر عام     ةم بدل العاصمة القديمة طيب    .  ق 1360عام  )خناتون  أ( ا أمنحوتب الرابع     بناه بقايا مدينة 

 لوح طيني بالخط المسماري عرفت برسائل تل العمارنة ، وهي مراسـالت بـين اخنـاتون والحكـام                   )300(الموقع على 
 كـوترال ،    .، والعالقات بين الحكام في تلـك الفتـرة         ، وكان لها دور كبير في إعادة كتابة تاريخ هذا العصر             المجاورين

  .195الموسوعة األثرية العالمية ، ص

 .3، ص ، قرية يالو  المالح) 8(
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 وبعد   ، وتقع جنوب شرق مدينة الرملة     في الفترة العثمانية ،      كانت تابعة لقضاء الرملة   
  .)1( وأصبحت تتبع محافظة القدس،  ضمت إلى لواء رام اهللا م1948عام 

 حيث يقع نصفها ضـمن      واإلستراتيجية ، ن الناحية الجغرافية    مها متميزا   يعتبر موقع 
 وهذا   ،    يشرف على السهل الساحلي األوسط     اآلخروالنصف  ،  سلسلة جبال غرب القدس     

  .)2( القدس مباشرة إلىالموقع االستراتيجي جعلها تسيطر على الطريق المؤدي 

المحتلة اضي الواقعة في     ومساحة األر  ، )3(دونم ) 15.122(   يالو  مسطح تبلغ مساحة     
دونم ، وما تبقى للقريـة بعـد عـام           ) 5389( المنطقة الحرام   و ) 2165(  م1948عام  

 )4 ( نسمة 1220 حوالي   1945 وقد بلغ عدد سكان يالو عام     ،   دونم ) 7568( م بلغ    1948
  .)5( ة تقريباـنسم) 3000(حوالي  م1967 وبلغ تعدادهم عام

   المواقع التاريخية 1:2:3

 أهم هذه تاريخية تعود إلى عصور عديدة ومن        مواقع   ةتسعوي أراضي قرية يالو     تح
   :المواقع

  .)7(ةً قديماًتضم مدافن ومعاصر زيت وبئر، و )6(غرب القرية في  :خربة حيبا -

 .)8( ومقابر  قديمةآثاروتضم ،  أيوب بين يالو ودير :خربة البدادين -

                                                 
  .9، صوالمأساة  اإلنسان األرضيالو   عليان ، ؛728ص ، بلدان فلسطين ، معجم  شراب) 1(

  .2، ص م1997 السلطة الفلسطينية إلى وثيقة غير منشورة مقدمة ) 2(

  . )2( راجع خريطة رقم  ) 3(

)4 ( Abu Sitta , Atlas of Palestine , P. 25. . 

في بيتونيا بتـاريخ     ، أجريت عاماً ، مدرس     " 65" وعمره     " يالو" مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور من مواليد         )  5(
 في بيتونيا   ، أجريت  عاماً ، مزارع   " 73" وعمره    " يالو" مقابلة مع حسين ذيب حسين الرب من مواليد          م ؛ 19/1/2004

 .م14/1/2004بتاريخ 

 . )5( راجع خريطة رقم )  6(

 .520 ، ص 4الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج)  7(

  . )18 - 16 (صوالمأساة ،  اإلنسان يالو األرضعليان ،  ) 8(
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 وقبـور  ، وفيها أساسات أبنية وكهـوف    إلى الغرب من القرية   :خربة طل وارجع   -
  .)1(قديمة 

 ومـدافن    وآثـار  تحتوي على معاصـر   ، و   إلى الغرب من القرية    :خربة السوادية  -
  .)2( رمحفورة من الصخ

  .)4(ومعاصر كهوفتحتوي على ، و )3( بين عمواس ويالو :خربة العقد -

  .)5(بنية وبقايا أكهوفوتوجد بها ،  في شمال يالو :خربة الشيخ بريج -

 في الجهة الشرقية من القرية ، وفيها بقايا أثريـة تعـود إلـى               : زيدان خيطخربة   -
 .)6(عصور مختلفة

 .)7 ( شرق القرية ، وفيها بقايا أثرية تعود إلى عصور مختلفة:خربة القوقعة -

  .)8( ، وفيها بقايا أثرية وكهوف دفن  القرية شرق:خربة بئر مزة -

  

  

  
                                                 

 ، أجريـت فـي بيتونيـا     عاماً ، مزارع  "73" وعمره " يالو" المصدر السابق ؛ مقابلة مع علي نمر أحمد من مواليد     )  1(
 .م6/1/2004بتاريخ 

 .مقابلة مع علي نمر أحمد)  2(

 . )5( راجع خريطة رقم  ) 3(

 .1571 ، ص  م1944 ، 2 ، ملحق 1375 عالوقائع الفلسطينية ، )  4(

بتـاريخ    فـي بيتونيـا   يت   أجر  ، عاماً ،  ربة بيت     " 70" وعمرها     " يالو"  من مواليد    حمد حسن أ ه مقابلة مع نعيم   ) 5(
 .م27/1/2004

 .2، ص 67، مأساة سنة يالو قرية  ،م 1997سنة  ،   وثيقة غير منشورة) 6(

 .مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور)  7(

بتاريخ  في بيتونيا  ، أجريتعاماً ، ربة بيت " 65" وعمرها " يالو" مقابلة مع أمنه محمد عبد الحميد نصار من مواليد          )  8(
 .م26/1/2004
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   المقامات 2:2:3

  :مة ، وهذه المقامات تقع داخل القرية مثلقدي سالميةإمقامات سبع جد في قرية يالو تو

  .)1( وسط القرية :إسماعيلـ مقام الشيخ 

  .)2(القرية وسط  : مقام الشيخ غريب -

 .)3(القرية وسط :  مقام الشيخ مراد  -

 .)4( الغرب من القريةإلى  :الجبارةحمد أ  -

 .)5(وعمواس على تل بين يالو :ستنا المياسة   -

 .)6(  جنوب القرية :مقام الشيخ بريك  -

  )7( وهو مسجد قديم يقع في وسط القرية  ويوجد جامع عمري فيها -

  .م1967 ومن الجدير بالذكر أن القرية والمقامات قد تم هدمها بالكامل عام 

    والينابيعاآلبار 3:2:3

   :منها  وتوجد فيها تسع آبار ينابيعو  اآلبارمياهة بيالو من المواقع الغنيتعتبر قرية   

 إلـى   مياها منذ العهد الروماني    توتدفق،   إلى الجنوب من القرية    تقع    :عين العقد  -
                                                 

  ).4( راجع وثيقة رقم )  1(

 ؛ كنعان ، األولياء والمزارات اإلسالمية فـي   106 ، ص  1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج         )  2(
 .79فلسطين ، ص

اإلسالمية فـي   ؛ كنعان ، األولياء والمزارات  106 ، ص  1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج         )  3(
 .79فلسطين ، ص

 .106 ، ص1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج)  4(

 .نفس المصدر السابق)  5(

 .59كنعان ، األولياء والمزارات اإلسالمية في فلسطين ، ص)  6(

  .5 ، ص289، س  ـ ق  ش.س)  7(
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 .)1(عمواس

 .)2(الغرب من القرية إلى  :ةارببئر الج -

 .)3(الشرق من القرية إلى  :البيارة -

 .القرية شرق :ةبئر مز -

 .)4( يالوغرب  :بئر حيبة -

 .)5( يالو غرب :بئر الزيفان -

 .)6( شمال يالو :بئر الطويل -

 ، وبعـض    موقد استفاد أهالي القرية من هذه الينابيع في شربهم ، وسقاية حيوانـاته            
  .مزروعاتهم البسيطة

  ت نوبـــا ـبي 3:3

، كم شمال شرق يـالو      ) 2.5(قرية فلسطينية  تقع ضمن قطاع اللطرون ، وعلى بعد           
،  )7(م عن سطح البحـر      ) 250(وترتفع  مدينة رام اهللا ،     في الجهة الجنوبية الشرقية من      

م ، وكانـت قبـل ذلـك        1948مت إدارياً إلى قضاء رام اهللا بالضفة الغربية بعد سنة           ض
   .)8( تخضع للواء الرملة

                                                 
 .مقابلة مع علي نمر أحمد)  1(

  .؛ مقابلة مع حسين ذيب حسين ر أحمدمقابلة مع علي نم)  2(
 .نصارالحميد ؛ مقابلة مع حسين ذيب حسين ؛ مقابلة مع أمنه محمد عبد  مقابلة مع علي نمر أحمد )3(

  .حمد حسنأ مقابلة مع نعيمة  ؛2، ص 67، مأساة سنة يالو ، قرية م 1997 وثيقة غير منشورة، سنة ) 4(

  .رمقابلة مع  محمود محمد عياد الخضو)  5(
 . )5( راجع خريطة رقم )  6(

 .521، ص 4ج، بالدنا فلسطين ، الدباغ  ) 7(

 .206، ص بلدان فلسطين معجم ، شراب ) 8(
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ألنهـا  ،   منذ العصور التاريخية القديمة      اإلستراتيجية     يتميز موقعها الجغرافي بأهميته     
في الفترة  Beth Annabaكان على موقعها قرية ، و )1( يافا -تشرف على طريق القدس

ها ملك بيت   فيحيث شيد   ،    Betnobie  بيت نوبي  اإلفرنجيةوذكرتها المصادر   ،  الرومانية  
 Chastel Ernault  قلعـة )Fulk of Anjou(  )2(   فولـك األنجـوي   اإلفرنجيالمقدس

  .)3(م 1133لحماية طريق الحج بيت يافا وبيت المقدس عام 

حيـث   كما ورد ذكرها كقرية في وسط فلسطين في األدبيات التاريخية عند المسلمين             
 )4( نزل بها السلطان صالح الدين األيوبي أكثر من مرة في عملياته العسكرية ضد الفرنجة             

أثناء زحفه على بيت المقدس ، ومن       ،  م  1192 عام   األسدوعسكر بها الملك ريتشارد قلب      
، وفي العهد العثماني كانت قرية بيت نوبـا         ) 5(  القدس نحو الساحل  تراجع عن    بيت نوبا 

  .)6( الشريف اإلبراهيمي على الحرم اًوقف

 وقع منهـا فـي المنطقـة الحـرام           ،دونم    ) 11.470(  )7(بيت نوبا تبلغ مساحة   
أما في الضفة    دونم ،  ) 2.226(  م   1948دونم ، وفي األراضي المحتلة عام        ) 6.185(

  .)8( دونم ) 3.059(الغربية 

                                                 
 .521، ص 4ج، بالدنا فلسطين ، الدباغ  ) 1(

ـ  إلى حضر   أنجو وابن الكونت فولك الرابع كونت        الالتينية  الثالث لمملكة بيت المقدس     الملك :  فولك األنجوي  ) 2( شرق  ال
، تـاريخ الحـروب     الـصوري .م1143/هـ538 ملكا بعد والدها بلدوين الثاني ، توفي عام      وأصبح  ، وتزوج من ميلسند  

 .) 653 -652 (، ص 2ج ، الصليبية

 .372، ص 2، جالصليبية رنسيمان ، تاريخ الحروب  ) 3(

 364ص النوادر الـسلطانية ،  ابن شداد ، ؛  )562 – 552  (العماد األصفهاني ، الفتح القسي في الفتح القدسي ، ص      ) 4(
  .300 ، ص 4 أبو شامة ، الروضتين ، ج ؛

  . )119-118 ( ، ص 3، ج رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية   )5(

، م 1918 – 1858، ملكية األراضي في متصرفية القدس ؛ أبو بكر ) 661 – 655( ، ص134ش ـ ق ، س  . س   )6(
  .427ص

  . )8(  راجع خريطة رقم .ابيت نوبحول مسطح  )(7
    ).2( راجع خريطة رقم ) 8(
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 ، ووصل عددهم عام    )1(  نسمة 1240 م حوالي    1945 وكان عدد سكان بيت نوبا عام     
وعـددا مـن     نسمة ، وقد ضمت قرية  بيت نوبا مـسجدا ،             )2500(م ما يقارب    1967

    .)2(الحوانيت 

   المواقع التاريخية 1:3:3

ر عديدة ومن أهم    مواقع تاريخية تعود إلى عصو     ةخمس بيت نوبا تحوي أراضي قرية    
   :هذه المواقع

           باسـم  اإلفرنجيـة  ذكـرت المـصادر       ، )3 (تقع في شمال القرية    :خربة عجنجول  -
Bulbul          م ، وتكونت من منازل     1948، كانت هذه الخربة مأهولة بالسكان حتى عام

لـسكن فيهـا فـي المواسـم        وقد اعتاد األهالي ا   ،  متناثرة وسط المساحات الزراعية     
 .)4(م 1948وقد تم تدميرها وطرد سكانها منها عام عية الزرا

 .)6( ة صوانيأدواتوتحوي محاجر وبقايا ، ) 5( شرق بيت نوبا :خربة الصوانة -

 وبقايـا    ، ، وتحوي صـهاريج   )7(تقع جنوب عجنجول     :مانيربة الشيخ سل  كفرتا خ  -
  .)8(أثرية

  

 
                                                 

)1 ( Abu Sitta , Atlas of Palestine , P. 25.   

" بيـت نوبـا     " من مواليد    لقرى اللطرون الثالث     الموحدةزايد ، عضو لجنة التنسيق      علي محمود    إسماعيل مقابلة مع    ) 2(
 .م2005 / 5  /15 بتاريخ   في بيتونيا ، أجريتعاماً " 55" وعمره 

 . )5( راجع خريطة رقم  ) 3(

 . 524 ، ص 4الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج)  4(

 . )5( راجع خريطة رقم )  5(

 .1612 ، ص  م1944 ، 2 ، ملحق 1375 عالوقائع الفلسطينية ، )  6(

 . )5( راجع خريطة رقم  ) 7(

 .1582 ، صم1944 ، 2 ، ملحق 1375 عالوقائع الفلسطينية ،  ) 8(
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 .)2(  ، وأساسات أبنية وفيها كهوف دفن،)1(  بيت نوبامالشتقع  :سخربة رقوب -

  .)3(دفن ، وأساسات وأبنية من كهوف  تقع شرق البلد ، تحوي عددا:خربة الحريق -

   المقامات 2:3:3

  -:منهاوقديمة  إسالميةمقامات  ةخمس بيت نوباتوجد في قرية 

 هنـاك   الموجودة )الغار   ( شجر  أوراق وكانت،   الشرق من القرية     إلى  :ستنا الغارة  -
  .)4( والمرضىاألطفالتؤخذ لتبخير 

 .)5(شمال بيت نوبا  :الولية البطمة -

 .)6(يحوي بقايا أبنية وعمائرالقرية ، وشمال  :سليمانالشيخ  -

  . )7( وسط القرية:مقام النبي الطرفيني -

 .)8 (م1967 وكان المسجد الوحيد حتى عام ،وسط القرية  :عمريالجامع ال -

 

                                                 
   ).5( راجع خريطة رقم  ) 1(

عاماً ، ربة بيت ، أجريت فـي         " 78" وعمرها  " بيت نوبا   "  من مواليد   القاضي  عبد اهللا   حسن محمد   فوزية  مقابلة مع  ) 2(
 . م2005 / 2 / 22بيتونيا  بتاريخ 

 22أجريت في بيتونيا بتاريخ     عاماً ، موظف ،      " 58" وعمره  " بيت نوبا " من مواليد   مقابلة مع فالح حسن محمد القاضي      ) 3(
 .م2005 / 2/ 

تظهر في المنطقة تحمل في يدها سيفا  ، وتقاوم االنجليـز            " الغارة  " ردد السكان أسطورة تفيد أن سيدة       : ستنا الغارة    ) 4(
 90 ، ص  1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج         . م1917أثناء الهجوم البريطاني على فلسطين عام       

  .86؛ كنعان ، األولياء والمزارات اإلسالمية في فلسطين ، ص
 ؛ كنعان ، األولياء والمزارات اإلسالمية فـي         90 ، ص  1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج         )  5(

 .86فلسطين ، ص

 .90 ، ص1عراف ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسة ، ج)  6(

  . القاضي عبد اهللا حسن محمد فوزيةة مع مقابل) 7(
 ).19-18( ، ص322ش ـ ق ، س . س)  8(
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   اآلبار والينابيع 3:3:3

 عدد مـن الينـابيع التـي زودت         يعتمد على المستخدم في القرية    وكان مصدر المياه    
  -:السكان بحاجتهم من المياه مثل

  .القريةوسط  : بيت نوبابيارة -

  .)1(قرية  شمال ال:عين جزلة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . القاضي عبد اهللا حسن محمد فوزية مقابلة مع) 1(
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  الفصل الثاني

  

  م1967قبل عام   االقتصادية واالجتماعيةاألوضاع
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   األوضاع االقتصادية :أوال

 بشكل عام من حيـث      لم تكن منطقة اللطرون وقراها تختلف عن محيطها الفلسطيني          
 ينـدرج نمط الحياة االقتصادية ، كما أنها لم تشكل قطاعاً اقتصادياً مستقالً ، ولذلك فإن ما     

على المناطق المجاورة لها ، وشكلت الزراعة العمود الفقري لحياة سـكانها              يندرجعليها  
ديث عن  حمعيشتهم ، ويمكن ال    في   مهما  عامال وكانتعليها بشكل رئيس ،     اعتمدوا  الذين  

  :يةالزراعة من الجوانب اآلت

  :األراضي أقسام   - أ 

وباعتبـار  إلى أقسام عدة ،     األراضي   )1(م  1858عام   الصادر األراضيصنف قانون       
راضي قرى اللطرون على النحـو      فلسطين جزءاً من الدولة العثمانية ، فإنه يمكن تقسيم أ         

  :ياآلت

  ةكولــممالاألراضي  .1

 رقبتها إلى ملكية خاصة ، ويجري التصرف بها مثل البيـع             التي تعود  األراضيهي      
يلحظ المتتبع للملكيات الخاصة    ،  ) 2(والهبة والبناء والهدم والزرع والقلع    والرهن والتوريث   

في هذه القرى امتدادها على مساحات واسعة من قرى اللطرون الـثالث ، حيـث تبلـغ                 
اضي في قرى اللطرون ، وتشير من مساحة األر % ) 82( مساحة هذه األراضي حوالي     

م ، كـانوا    1967ل عام   عمواس قب   في قرية  )3( مالكاً   )583( إلى وجود    الضريبةسجالت  
 ، وخلة الحمام ، وخلة      ر الحوا كي  : في مسطح القرية ومواقع أخرى أهمها      يملكون أراضٍ 

                                                 
وانقيـاد  لة على تبعية للخزينـة      استخدمت للدال و ،واالنقياد   هي كلمة تركية تعني الطاعة       :) الطابو ( األراضي    قانون ) 1(

سجالت والدفاتر الخاقانية وسندات التصرف الصادرة عن نظارة الدفتر ألخاقاني وأحكام           الي  المتصرف بها لما هو مدون ف     
األراضي وفي مقدمتها قانون األراضي ، وقد تم إقرار تسجيل األراضي في الدولة العثمانية وفق نظام الطابو منـذ عـام                     

 ؛ أبو بكر ، ملكية األراضي في 71 ، ص1909-1897الحالق ، موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية  .م1858
   .322م ، ص1918 – 1858متصرفية القدس 

  . 341م ، ص1918 – 1858أبو بكر ، ملكية األراضي في متصرفية القدس )  2(
   . )6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ( واس ، دائرة مالية رام اهللا ، س أراضي عمض ، . س)  3(
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ـ  ،   )1(الطاقة ، والكروم ، وخلة السدرة ، وجبل الكنيسة ومواقع أخـرى            ة وامتلكـت عائل
 القرية مساحات كبيـرة مـن       ت سكن خرىأ الشيخ ، وعائلة أبو غوش ، وبعض عائالت       

  .)2( عنها لدائرة المالية في مدينة رام اهللا ضريبةودفعوا  ، هاأراضي

  ، ويملكـون أراضٍ    )3 (مالكا) 695( إلى وجود    الضريبةي قرية يالو تشير سجالت      وف
، وشـعب القهـر   ، والمطينـة  ، ر وخلة النـاد ، وبصة عباس   ،  في قطع وادي الزيتون     

  .)4( ومناطق أخرى  ،والبيادر، وكريكور 

عائلة الشعيبي ، وعائلة    وكانت تسكن في القرية بعض العائالت جاءت من القدس مثل           
  .)5(أراٍض في القرية التي امتلكت جاد اهللا 

 ، ويملكـون    )6( مالكـاً    )655( إلى وجود    الضريبةوفي قرية بيت نوبا تشير سجالت       
 في أبو حذورة ، وخلة النصارى ، والرماة الشرقية ، والخلة الـشرقية ، وبـاطن                 أراٍض

 ، وامتلكت عائالت القاضي ، وهيكـل ، وزايـد ، ودار فتيـان               )7(الحماد ومواقع أخرى    
  .)8(ها مساحات واسعة من أراضي

 :األراضي األميرية .2

يف والـشتاء    التي تتكون من الحقول ومنابت الربيع ومراعي الـص         األراضيهي  
ويجري التصرف بها بموجب تفـويض      ،  إلى بيت مال الدولة      ، وتعود رقبتها     واألحراش

درج ، وهي عادة ما تحيط بالقرى وأراضيها الزراعية ، وهـذا            من قبل مأمور الدولة       ين

                                                 
   .2 ، ص1 ية رام اهللا ، سواس ، دائرة مال أراضي عمض ،. س)  1(
  .مقابلة مع موسى أحمد حسين)  2(

   . )7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ( الو ، دائرة مالية رام اهللا ، س أراضي يض ،. س)  3(
   .2 ، ص1 الو ، دائرة مالية رام اهللا ، س أراضي يض ،. س)  4(
  .حسين الرب؛ مقابلة مع حسين ذيب  مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور)  5(

   . )7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ( با  ، دائرة مالية رام اهللا ، س أراضي بيت نوض ،. س)  6(
   .2 ، ص1 وبا ، دائرة مالية رام اهللا ، س أراضي بيت نض ،. س)  7(
  . حسن محمد عبد اهللا ؛ مقابلة مع فوزيةمقابلة مع فالح حسن محمد القاضي)  8(
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، وال يمكن تقدير مساحتها بسبب       على معظم القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بشكل عام       
ضمن حـدود    % ) 17.5 (   وبلغت نسبتها  ،   )1(اخلها مع القرى المجاورة      ، وتد  اتساعها

، وبيت نوبا ، وتختلف مساحة هذه األراضي من قرية إلى أخرى وكانـت              يالو  ،  عمواس  
مـساحتها   وكانت تقدر     ، )2 (تستعمل هذه المناطق والمساحات لرعي الحيوانات بشكل عام       

هذه األراضي  مساحة   تحديد   عقت الذي لم نستطِ    ، في الو   )3( دونم   )5000(  حوالي في يالو 
 .في المواقع األخرى

 :راضي الوقفيةاأل .3

حبس رقبة األرض ومنافعها    : ، وفي االصطالح معناه    )4(الوقف في اللغة معناه الحبس     
  :ويمكن التمييز بين نوعين من الوقف ، هما، )5( افعها دون رقبتها على جهة معينةأو من

يتم التعامل بـه    ،   وهو العقار المخصص لصالح جهة محددة        :حة األوقاف الصحي  -أوال  
الح  المسقفات التي تدر دخالً ، والمستغالت التي ترصد لص         :على أساس شروطه ، ويشمل    

  :وينقسم هذا الوقف إلى ثالثة أقسامفرد أو عائلة أو جماعة معينة ، 

مـساجد   ال : وهو ما خصص ريعه لإلنفاق على جهات الخيـر مثـل           :الوقف الخيري  .1
  .والمدارس والمشافي وغيرها

 وهو ما يخصص ريعه لذرية الواقف نفسه ، أو لغيره من األشـخاص              : وقف الذري  .2
 .أو لغيره ممن يعنيه بالوصف أو االسم من ذريته

                                                 
 .386م ، ص1918 – 1858 األراضي في متصرفية القدس أبو بكر ، ملكية )   1(

 بتـاريخ   فـي بيتونيـا   ، أجريـت عاماً ، ربة بيت   64وعمرها  " يالو  " مقابلة مع رسيله ذيب عيسى الرب من مواليد         )  2(
  ، أجريـت   عاماً ، تاجر  65وعمره    " بيت نوبا   " م ؛ مقابلة مع علي عبد العزيز مصطفى القاضي من مواليد            26/6/2005

   .م30/6/2005 بتاريخ في البيرة
  . )1(  وثيقة رقم  راجع) 3(
 .359 ، ص9 ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، ج1440 ، ص 4الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ج)  4(

ة  ؛ أمين ، األوقاف والحيـا 10؛ الزرقا ، أحكام الوقف ، ص  ) 342 – 334(البصري ، كتاب أحكام الوقف ، ص )  5(
   .)133 – 132(االجتماعية في مصر ، ص
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مثل تخـصيص نـصف       وهو وقف خيري وذري في وقت واحد ،        :الوقف المشترك  .3
  .ونصفه اآلخر ذرياً، الوقف خيرياً 

 :غير الصحيحة ، وهي على ثالثة أنواع األوقاف :ثانيا

  .تحديدهأرض تتبع الدولة مع وقف عائداتها من الضرائب على جهة الوقف الذي يتم  .1

أوقاف وقفت عائداتها على جهة الوقف ، ولكـن المتـصرف بهـا يجـب أن يـدفع               .2
 .الضرائب لخزينة الدولة

  .)1(وقف عائدات مصلحة معينة وضرائبها كذلك على جهة محددة  .3

 فلسطين ، وإثر انهيار الدولة العثمانية ، قام االنتداب البريطـاني بفـصل نظـام                وفي
األوقاف في فلسطين عن العالم اإلسالمي ، وتم إيجاد بنية إداريـة جديـدة هـي المجلـس                  

 )3(وأشرف على أراضي الوقف في فلسطين     م  1921الذي تأسس عام    ،   )2( اإلسالمي لشرعيا
ين والمجلس اإلسالمي األعلى الذي تم التوقيع عليـه عـام            وأقر االتفاق بين حكومة فلسط     ،

م ، ويقضي بدفع حكومة فلسطين مبلغا سنويا مقطوعا بدل عـشر األوقـاف مقابـل                1934
 .)4(ب الوقـف قيامها بتحصيل ضرائ

  :أراضى األوقاف في قرى اللطرون  .أ 

 عـن   من مساحة القرى الثالث وكان استغاللها يتم عـادة         % ) 0.5( وتبلغ مساحتها   
 وكان المجلس اإلسالمي األعلى ومن بعـده وزارة األوقـاف األردنيـة      طريق تأجيرها ،  

لمدة سـنة أو اثنتـين ،        لمن يرسي عليه العطاء أو المزايدة ،         ها الحق في تأجير   أصحاب

                                                 
 , .Heffening , W ؛72 ؛ اإلسعاف ، رسالة قصيرة في أحكام الوقف ، رقـم  701ابن ملك ، شرح المجمع ، رقم ) 1( 

Wakf , E.I2. Vol. , IV , P.P (1096-1103).                                                                                              
  .38م ، ص1988 – 1948ة في فلسطين دمبر ، سياسة إسرائيل تجاه األوقاف اإلسالمي)  2(
  .) 6 ـ 5(محمد اشتية ورفيقه ، اقتصاديات الوقف اإلسالمي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ، ص)  3(
  ). 131 ـ 127(، ص  الحسيني ، المنهل الصافي)  4(



 32

على زراعتها باالتفاق بين العائالت الساكنة      اتفاق بين أهالي القرية     هناك  يكون  وفي العاده   
  .)1( األولوية أور هناك حسب الدو

ي أصحاب الملكيـات     تعد :وكانت أراضي األوقاف تعاني من بعض المشاكل ، منها        
 ، وتأخر بعض المستأجرين وتقاعسهم عن دفع أجرة الوقف ، كما حـدث              الخاصة عليها 

 ، ويمكـن    )2(م  1938في عمواس عام    ) معاذ بن جبل    ( عند تأجير أراضي الشيخ معلى      
   :إلىة  الوقفياألراضيتقسيم 

  : )3 ( ـ األراضي الوقفية في قرية عمواس1

 )100(قطعة أرض تبلـغ مـساحتها       وهي   :)معاذ بن جبل    ( الشيخ معلي   ـ وقف    أ
 قسم مغروس بأشجار التين وهذا يؤجر لوحـده ، والقـسم            : ، ومقسمة إلى قسمين    )4(دونم
تـستخدم  أخـرى   ، وأقـسام  الحبوبب اعتهازر لألخر أرض سهلية تصلح بعض أقسامها     ا

  .)5 (للـرعي

   ـ األراضي الوقفية في يالو 2

مـساحتها  قطعة أرض مغروسة بأشجار الزيتـون ،   :أ ـ وقف أرض الجامع األولى 
غربـا  وشماالً الربيات ،    وشرقاً وعرة المومن ،     وحدها جنوباً النوادر ،     يو،   اً دونم )16(

  .نجمة الطويلة

                                                 
  . )2(  رقم  وثيقةراجع)  1(
  .المصدر السابق)  2(
 ، حيث توضح وجـود أرض واحـدة        ) 3(  رقم   ك أراضي قرية عمواس مع أراضي قرية العنب بنفس الوثيقة         تشتر)  3(

،      م  1882 دونـم تقريبـا عـام        )100 (وتبلغ مساحتها ) معاذ بن جبل    ( وهي أراضي الشيخ معلى     ،  لألوقاف في عمواس    
 كم إلى الشمال الغربي من مدينة القدس ، عرفت في الماضي بقرية العنب حتى نزلها في مطلع                  13وقرية العنب على بعد     

- 873( ، ص  2أبو حجر ، موسوعة المدن والقـرى الفلـسطينية ، ج          . العهد العثماني عائلة أبو غوش فحملت أسم القرية       
874.(  

  .6 ، ص6 واس ، دائرة مالية رام اهللا ، سأراضي عم،  ض. س)  4(

  . )3( وثيقة رقم  راجع  ) 5(
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مـساحتها  ة بأشجار الزيتـون   قطعة أرض مغروس :ب ـ وقف أرض الجامع الثانية 
غربـاً  وشماالً الـواد ،     وشرقاً الربيات ،    و ، ، يحدها جنوباًً نجمة الطويلة        دونمات )8.5(

  . العامالطريق

) 4(تقـدر مـساحتها   وهي عبارة عن قطعة أرض : )1(ج ـ  وقف أرض الشيخ بريج  
شـرقاً  وزيـاد ،    جنوباً الوعرة ودار    ، يحدها     مغروسة بأشجار الزيتون   دونمات تقريبا ،  

  .عبد اهللا شعيبي والطريقأرض غرباًً وعبد اهللا ، أرض شماالً والطريق ، 

 مغروسة دونمات تقريبا ،) 8( تقدر مساحتها  قطعة أرض :)2( د ـ وقف علي بن عليل 
شـماالً  ، و  مصطفى علـي      أرض شرقاًونوباً أرض المشاع ،     ـيحدها ج بأشجار الزيتون ،    

  .)3(أرض البلد  وغربا

  :األراضي الوقفية في قرية بيت نوباـ 3

يصرف ريعه على ، وقف مزروع بأشجار الزيتون  : )4(أ ـ وقف جامع سيدنا نفتائيل  
هالي القرية ، ولم تحـدد الوثيقـة        أل هتأجير، ويتم   جامع سيدنا نفتائيل في قرية بيت نوبا        

   .)5(موقع الوقف أو مساحته 

  

  
                                                 

 بالـسكان   وكان هذا الموقع مـأهوالً  ،اكم جنوب شرق حيف18خ بريج على بعد    يقع الشي ": الشيخ بريك   " الشيخ بريج   )  1(
؛ العباسي ، االستالب     484ص  ، 7 الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج      .حتى نهاية العهد العثماني كانت له أوقاف في منطقة حيفا         

  . )7 -6( اف اإلسالمية في عهد االنتداب ، ص الصهيوني لألوق
علي بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب رضي                    : علي بن عليل     ) 2(

 بتاريخ القدس والخليل  األنس الجليل   " ، وهو من أجداد مجير الدين الحنبلي صاحب كتاب          ) م  1081/هـ474ت  ( اهللا عنه   
 الحنبلي ، األنس    .كم شمال يافا على ساحل البحر المتوسط      18على بعد    " سيدنا علي  "رفات هذا الولي في قرية الحرم       و "

 .349 ، ص 4 ؛ الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج11 ، ص1 ، جبتاريخ القدس والخليل الجليل

 . )4(  وثيقة رقم راجع)  3(

 .8 : 7 : 30 العهد القديم ، سفر التكوين ، .ليه الصالة السالمهو االبن السادس لسيدنا يعقوب ع: نفتائيل )  4(

 . )5(  وثيقة رقم راجع)  5(
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  الزراعـــــة   - ب 

، ويمكـن   مطارها الغزيـرة    لخصوبة تربتها ، وأ    زراعية   اًأرضمنطقة اللطرون   تعد    
 :على النحو اآلتيالحديث عن األراضي الزراعية 

 األراضي الزراعية توزيع  .1

 ت المحاصـيل الزراعيـة     ـ، وبالتالي تنوع   تضاريس قرى اللطرون الثالث      تتنوع  
 إلـى   رون الثالث مـن ناحيـة جغرافيـة       ـوتقسم األراضي الزراعية في قرى اللط     فيها  
  :ام اآلتيةـاألقس

تقع األراضي السهلية في قرى اللطرون بشكل عام من جهـة   :راٍض سهليةأأ ـ  
، باإلضـافة إلـى     وغيرهـا   تزرع فيها الحبوب مثل القمح والشعير والذرة        ، و ) 1(الغرب  

  .الخضروات بأنواعها المختلفةالمحاصيل الصيفية مثل 

 ) 2(الـشرق  قرى اللطرون من جهة  الجبلية فياألراضيتقع  :راٍض  جبليةأب ـ  
تزرع باألشجار المثمرة بأنواعها المختلفة مثل أشجار الزيتون ، والبرقوق ، واللـوز ،              و

  .)3(والتفاح ، والعنب ، والتين 

  :أنواع المزروعات .2

وبفـضل األراضـي    لسكان وحيوانـاتهم ،     لتشكل الحبوب الغذاء الرئيس      : الحبوب 1:2
 تنوعـت المحاصـيل     هالي قرى اللطـرون بالزراعـة       م أ واهتما،  طار  ـالخصبة واألم 

  :الزراعية كالتالي

                                                 
    .522، ص 4 ج بالدنا فلسطين ،، الدباغ ؛ 7أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص)  1(

  .  حسن محمد عبد اهللافوزيةمقابلة مع   غوش ؛مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو)  2(

ع  محمود محمد عياد الخضور ؛ مقابلة مع نعيمة أحمد حسن ؛ مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أبو غـوش ؛                       مقابلة م )  3(
بتـاريخ  فـي بيتونيـا     ، أجريت   ، ربة بيت     عاما65ًوعمرها  " عمواس  " مقابلة مع رسمية محمود أحمد حسين من مواليد         

 .حمد عبد اهللا حسن مفوزيةم ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع 20/2/2004
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لكونـه  أهالي قرى اللطرون على زراعة القمح بشكل واسع           كان اعتماد  : القمح 1 :1 :2
 ويتم تصدير    ، ىكفي حاجة القر  ي، وكان    في السهل    تهنسان ، ويتم زراع   الغذاء الرئيس لإل  

  .)1( الفائض إلى الرملة أو رام اهللا 

الغذاء زرع في األراضي السهلية ، وكان االهتمام بمادة الشعير كونه             ي : الشعير 2 :1 :2
  .)2( ، وهو محصول شتوي  للثروة الحيوانيةالرئيس

 ، وهـي مـن      بزراعة الذرة البيـضاء    اشتهرت القرى الثالث   :  الذره البيضاء   3 :1 :2
وهـي   الـسهلية    اضـي األر ، وتزرع فـي      )3( في منطقة اللطرون  المزروعات المميزة   

   .)4(محصول صيفي

ومن أجل المحافظة على الحبوب سليمة ، وتخزينها بشكل سليم عملت نساء القـرى                
  . لتخزينها طوال السنة)5(" الخوابي" على بناء 

  :  األشجار المثمرة2 :2

ي قرى اللطرون ،    ـ زراعة األشجار المثمرة في المناطق الجبلية باهتمام أهال        حظيت   
  :على النحو اآلتيدراً اقتصادياً مهماً ، وهذه األشجار كثيرة ومتنوعة وتعد مص

 كان االهتمام بزراعة أشجار الزيتون واضحاً في هذه المنطقة ، لمـا             :الزيتون  1 :2 :2
 )6(تمثله هذه الشجرة كونها مصدراً غذائياً رئيساً ، وذات جدوى اقتصادية تصديرية كبيرة              

                                                 
  . محمود محمد عياد الخضورمقابلة مع)  1(
  .مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش)  2(

  .موسى أحمد حسينمقابلة مع   ؛مقابلة مع  محمود محمد عياد الخضور ؛  حسن محمد عبد اهللافوزيةمقابلة مع )  3(

  .خضور ؛ مقابلة مع فالح حسن محمد القاضيمقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع محمود محمد عياد ال)  4(

جمع خابية ، وهي عبارة عن مستودعات للحبوب مصنوعة من الطين  توضع في واجهة البيت ،  ويكـون                    : الخوابي  ) 5(
 سـرحان ،    .لها فتحة من األعلى لوضع الحبوب بها ، باإلضافة إلى فتحة أخرى صغيرة إلخراجها منها وقـت الحاجـة                  

   .161 ، ص3الفلسطيني ، جموسوعة الفلكلور 
  .مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش)  6(
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 ،  )1( الضخمة بكثرة في يالو ، وبيت نوبا ، وعمواس           )وميالر( أشجار الزيتون  تشروانت
، )3( وبيت عـور التحتـا       )2( بيت لقيا    :في القرى المجاورة مثل   وكان يتم عصر الزيتون     

  .)5( وكان يتم تخليل ثمار الزيتون واستخدامها كطعام ألهالي القرى ، )4(وبيت عنان 

ـ   ،  ) 6( شكل واسع  ب  في المناطق الجبلية   تمت زراعته  : العنب 2 :2 :2  هوكان قسم من
،  )7(البـاقي لالسـتهالك المنزلـي        إلى دير اللطرون ليستخدم في صناعة النبيذ ، و         يباع

  .)8( عملية الضمان لقطع أرض من العنب لمن ال يتوفر لديه أشجار وانتشرت

، وكـان   ) 9( أشجار التين في مناطق متفرقة من هذه القرى          تتوزع : التين  3 :2 :2
  .)11( في فصل الشتاء الستخدامه ) 10( تجفيفه تميوأ للسكان ، ءغذازجا كطا يؤكل

ـ             ار ، أو   وكان التكافل االجتماعي واضحاً عند سكان القرى الثالث سواء في جني الثم
 .)12( منها على الجيران واألقارب في نقلها ، أو توزيع بعٍض

                                                 
  .مقابلة مع علي نمر أحمد ؛ مقابلة مع فالح حسن محمد القاضي)  1(
  202 شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص.قرية إلى الغرب من رام اهللا ، قرب خربتا المصباح: بيت لقيا  ) 2(
  .                            195 المرجع السابق ، ص.قرية إلى الغرب من رام اهللا قرب قرية بيت عور الفوقا:  عور التحتابيت) 3(
 .194 المرجع السابق ، ص .قرية إلى الشمال الغربي من القدس ، قرب قرية بيت دقو: بيت عنان   ) 4(

  .مقابلة مع نعيمة أحمد حسن)  5(

  .104وب ، قرية عمواس ، صأبو غوش ، يعق)  6(

  .مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش)  7(

  .مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور)  8(

  .مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور ؛ مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أحمد أبو غوش) 9(

في أطباق مـن    لثمار الناضجة وتوضع    بحيث يأخذون ا  كان السكان يعملون القطين      : )القطين  ( التين المجفف يسمى    )  10(
 كل يوم ، وبعد التأكـد مـن         هاجف مع االستمرار بتحريك   تحتى  ، أو في منطقة نظيفة من الكرم        على سطح المنزل     القش
  . حسن محمد عبد اهللافوزية مقابلة مع . في أوعية خاصة األهاليا يخزنهاجفافه

  .سن محمد عبد اهللا حفوزيةمقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع )  11(

  . حسن محمد عبد اهللا فوزيةمقابلة مع )  12(
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  :  الخضار3 :2

 كموسم صيفي في األراضي     أوع ،    تزرع في السهول على مياه الينابي       الخضار كانت
 .)1(البعلية 

مثـل   وكان يتم تجفيف بعض الخضار الستخدامها فـي فـصل الـشتاء الطويـل ،                
وكذلك السبانخ والبامية وغيرها ، وما يميز قـرى اللطـرون أنهـا زرعـت                )2(ةالبندور

ضـي   المنتشرة فـي أرا    الينابيعالخضروات لالستهالك المحلي فقط ، وكان آلبار الماء و        
 التي أسهمت في تحسين     مختلف أصناف الخضروات    قرى اللطرون أثر كبير في زراعة       

  .لقرىلسكان هذه االحياة المعيشية 

  :األساليب الزراعية .3

 أوثـاني ،    ال حراثتها في شهر تـشرين       للزراعة عن طريق  تم تجهيز األرض     كان ي 
ـ         ، )3(شهر كانون أول من كل عام        ال فـي بقيـة      وكانت حراثة األرض  كما هـو الح

 ، عن طريق المحاريث التي تجرها األبقـار ، أو           تقليديةاألراضي الفلسطينية تتم بطريقة     
 م ، بعدها دخل المحراث اآللي بشكل تدريجي  إلـى            1948الخيول ، أو الجمال قبل عام       

  .)4(مناطق عديدة في الريف الفلسطيني 

                                                 
  .مقابلة مع علي نمر أحمد)  1(

قش ومن ثم وضع الملـح       مصنوعة من ال    الحبة إلى قسمين ويضعونها على صينية      تمت عملية تجفيف البندورة بتقسيم    )  2(
ن ؛ مقابلـة    مقابلة مع نعيمة أحمد حس    . زينهاخ جمعها وت  ة الشمس حتى يجف منها الماء وبعد ذلك       عليها ونشرها تحت أشع   

  .مع محمود محمد عياد الخضور ؛ مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش

، وبعض الفالحـين يبـذر      "شكاك  " في فصل الخريف دون بذار وتسمى     كان بعض الفالحين يقومون بحراثة األرض       )  3(
أبـو غـوش ، يعقـوب ، قريـة     . "عفير"سمى هذه العملية      المحاصيل الشتوية في أرضه ، ويحرثها قبل سقوط المطر وت         

  .103عمواس ، ص 
  .مقابلة علي نمر أحمد)  4(
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  كما تم اسـتخدام    عية ، ألرض الزرا  واستخدمت مخلفات الحيوانات وروثها كسماد ل     
تطورت األساليب الزراعية ، حيث استخدمت األسمدة       ثم   ،   )1(  كذلك اًسماد الطابون   رماد

  .)2(  من القرن العشريناتيفي مطلع الستين ةوالمبيدات الزراعي، الكيماوية 

ند نضج المحصول يقوم الفالحون بعملية الحصاد ، وتبدأ عادة في شـهر أيـار ،                وع  
ـ تجم ، وكان يـتم      "المنجل  " م األدوات البدائية في حصاد الحقول مثل        وكانت تستخد  ع ي

على   الحلل نقلت ، ثم    للِحفي  تجمع الغمور   و،  " غمور" أكوام صغيرة تسمى    في  السنابل  
 تالحيوانـا بوساطة  المحصول   درسثم ي ظهور الجمال أو الحمير أو البغال إلى البيادر ،          

 بوساطة المـذراة ،     المحصول يقوم الفالح بتذرية     ومن ثم  التي تجر لوحاً معدنياً خلفها ،     
الحـب ، وقـد     فينفصل التبن والقصول عـن      ،  اشتداد الريح    وتكون عادة بعد الظهر مع    

" راسة  الد" استعاض سكان القرى الثالث عن هذه العمليات بدخول اآلالت الزراعية مثل            
   .) 3(ات يالحديثة في مطلع الستين

 هذه القرى تقوم بطحن الحبـوب بوسـاطة الطاحونـة الحجريـة             وكانت النساء في    
المؤلفة من حجرين من البازلت ، ثم صار األهالي يطحنون الحبوب فـي ديـر               ة  ـالفردي

 الحبوب وغيرهـا مـن      اللطرون بوساطة المطحنة الحديثة ، التي استخدمت كذلك لطحن        
  .)4( المحاصيل

                                                 
 أحمد حسين ؛ مقابلة مع حسين ذيب حسين الرب ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع رسمية                    مقابلة مع نعيمة  )  1(

  .ة مع فالح حسن محمد القاضي حسن محمد عبد اهللا ؛ مقابلفوزيةمحمود أحمد حسين  ؛ مقابلة مع 

مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع حسين ذيب حـسين الـرب ؛                        )  2(
  .قابلة مع علي نمر أحمدم
 ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبـو               103أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص        )  3(

  حسين ذيـب حـسين      مع  مقابلة مع رسمية محمود أحمد حسين ؛ مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور ؛ مقابلة               غوش ؛ 
  .ن ؛ مقابلة مع فالح حسن محمد القاضيالرب ؛ مقابلة مع نعيمه أحمد حس

  .103أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص)   4(
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 ما يسمى بالـدورة الزراعيـة        أو حقلينوكان نظام الزراعة القديم المعروف بنظام ال        
رع القسم األول بالمحاصيل ، ويترك القـسم الثـاني          يزحيث تقسم األرض إلى قسمين ،       

  .)1 (للراحة ، والسنة التالية يكون العكس ، وتسمى هذه بالدورة الزراعية

   المشكالت الزراعة .4

ـ       ـعانت الزراعة في قرى الل       ة ، مـن     طرون الثالث من بعض المـشكالت الزراعي
  :هاـأهم

عدم قدرة الفالح على استغالل األرض على نحو أفضل ، بسبب المساحات الواسعة              .1
   .)2(التي كان األهالي يملكونها

 ضعف اإلمكانات ، وعدم القدرة على استخدام اآللة الزراعية الحديثة ، وخصوصاً             .2
  .)3( في المناطق الجبلية

إلى جفاف إضافة ، على اإلنتاجس بدوره تذبذب األمطار في  فصل الشتاء الذي انعك    .3
 . )4(في الصيف  الينابيع بعض 

 .)5(  لميكروبات واألعشاب الضارةل المقاومة  الحديثةعدم توفر المبيدات الحشرية .4

 .)6( على الفالحين اً وعبئاًجهدأضاف وهذا قلة وسائل النقل الحديثة  .5

 .قبل نضوجهاهجمات الجراد في بعض السنين على المحاصيل وهي خضراء  .6

                                                 
  . حسن محمد عبد اهللاةمع فوزي ؛ مقابلة مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أحمد أبو غوش)  1(

  .علي نمر أحمدمقابلة مع )  2(
  .رسمية محمود أحمد حسين  مقابلة مع)  3(

  .مقابلة مع موسى أحمد حسين)  4(

مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع حسين ذيب حـسين الـرب ؛                        )  5(
  .قابلة مع علي نمر أحمدم
  .مقابلة مع نعيمة أحمد حسن ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين فالح حسن محمد القاضي ،  مقابلة مع)  6(
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  :الثروة الحيوانيــة  - ج 

 وزراعة الحبوب بشكل واسع علـى انتـشار تربيـة            ، األراضياتساع رقعة    همسا
بحيـث شـكلت     الثروة الحيوانية    زيادة أعداد على   مراعيوفرة ال والحيوانات والمواشي ،    

  .الدخل الثاني ألهالي قرى اللطرون بعد الزراعة

ـ ا ، ومن مخلفاتها كسماد طبيعـي لألر       اءكغذمها ولبنها   و وكان يستفاد من لح      يض
ـ واأل،  الزراعية ، كما استخدمت الحمير والخيول والجمال في التنقـل            وحراثـة   ،   لاحم

  .)1( التي اعتمدت نظام التربية البيتية ، وكذلك الدواجن األرض

 ) عجال  راعي ال (  شخص يسمى    أو أصحابها في المراعي    تالحيواناكان يقوم برعاية    
واجهـت  م  1948وبعد عام   ،   )2( من المحاصيل الزراعية     اًابل هذه الرعاية قسم   ويأخذ مق 

كبيـرة مـن    ، بحيث لم تبـق مـساحة          مشكلة الرعي   ، ويالو ، وبيت نوبا     قرية عمواس 
 ها ، فتقلصت أعـداد     نتيجة لسيطرة االحتالل اإلسرائيلي عليها      لرعي الحيوانات  أراضيها

 اًرأس) 150(  من األبقار تقلصت     رأٍس ) 1000 ( فكان في عمواس  ) 3(نظر  بشكل الفت ال  
  .)4(رأس) 500(  رأس من األغنام إلى) 5000(و 

، ) 5(عدة صناعات بيتية ، منها الجبنة البيـضاء         على منتجات الثروة الحيوانية     وتقوم  
  .)6() التنجيد ( وصناعة الفراش العربي ،  والجميد  ،واللبنة، واللبن ، والزبدة 

  
                                                 

  .ن ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسينمقابلة مع نعيمة أحمد حس)  1(

  .مقابلة مع  محمود محمد عياد الخضور فالح حسن محمد القاضي ؛ ؛ مقابلة معمقابلة مع موسى أحمد حسين )  2(

  .مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛  مقابلة مع حسين ذيب حسين الرب ؛ حسن محمد عبد اهللاة مع فوزيةمقابل  ) 3(

لم نتمكن من الوصول إلى إحصائية دقيقة إلعداد الثروة الحيوانية في يالو وبيت نوبا ، ويبدو أنها قريبة مـن أعـداد                       ) 4(
  .الثروة الحيوانية في عمواس

ة المخصصة لعمل الجبنـة ، وتكـون        ا نقاط المس  يوضع فيه ، وبعد ذلك    الشوائب  لحليب من    بتصفية ا  يبدأعمل الجبنة   )  5(
 للـتخلص مـن     خشب  القالب من   يوضع في قطع صغيرة من الشاش األبيض ، ثم ترص في            جاهزة بعد عدة ساعات ، و     

  . حسن مقابلة مع نعيمة أحمد.المياه وتصف  بعدها الجبنة ، وترش بالملح ، وتصبح جاهزة لالستخدام

  .نمقابلة مع نعيمة أحمد حس)  6(
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 :صنائعالحــــرف وال  -د 

كانت قرى اللطرون الثالث تعتمد على الحرف المنزلية بدرجة كبيرة ، وكانت تُسهُِم               
   :، ومن هذه الحرفوغذائه دخل البيت  دعم في

 :الصناعات الغذائية :أوالً

 ،  المنتشرة بشكل واسع في هذه القرى      من الصناعات البيتية المميزة ، و      :مربى العنب  .1
 ،  قليلـة  وإضافة السكر إليه بنسبة      العنب على نار هادئة   حيث تتم صناعة المربى بطبخ      

 .)1(وكذلك قد يعمدون إلى تجفيفه لصناعة الزبيب  

 استخدمت الجنبة كغذاء لسكان قرى اللطرون ، وتم تصدير الفائض           : صناعة الجبنة  .2
 بعد م ،    1948منها إلى المدن المجاورة ، ولكن عملية صناعة الجبنة تراجعت بعد عام             

 .)2( اإلسرائيليعداد الثروة الحيوانية إثر االحتالل تقلص أ

 إلـى قـسمين ويـتم       ثمارم ال يتقس تمت عملية التجفيف ب     :هاعصرو البندورةتجفيف   .3
على النار للغلي    حيث توضع     أو عصر البندورة      ، تنشيفها تحت أشعة الشمس الساطعة    

  .)3( لالستعمال  في أوعية زجاجية مطوالً وبعد ذلك تخزن

 : الحرف اليدوية:ثانيا

لـسالل ،    بعد تنقيته وتلوينه في صناعة الصواني وا        القش ستخدما :السالل والصواني  .1
 .)4(وبعض األدوات المنزلية 

                                                 
  .نمقابلة مع نعيمة أحمد حس ) 1(

 غوش ؛ مقابلة مع  نعيمـة أحمـد          مقابلة مع  رسمية محمود أحمد حسين ؛ مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أحمد أبو               )  2(
  .  حسن

  .مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أحمد أبو غوش ؛ مقابلة مع نعيمة أحمد حسن)  3(

  . حسن محمد عبد اهللافوزية مقابلة مع حسين ذيب حسين الرب ؛ مقابلة مع أمنة محمد عبد الحميد نصار ؛ مقابلة مع  )4(
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يف المنزل من الخـارج     التي استخدمت في تنظ    مكانس النتش منها   :صناعة المكانس  .2
 .)1(لتنظيف من الداخل فكانت تستخدم ل لذرة والسناموأما مكانس ل

وهو الثوب الفلسطيني الذي يتميز بالحشمة ، ويتم تطريزه          : األثواب التقليدية  تطريز  .3
بخيوط الحرير ، ويلمس المرء من خالل خيوطه وأشكاله وألوانه تجانسا وتناسقا يدالن             
على ذوق فريد ، حيث تقوم النساء بتطريزه على اليد بأشكاله المتعددة منهـا العـروق                

 والصدر ، لكن بعد دخول ماكنة الخياطة اليدوية فـي           على أطراف الثوب ، وعلى القبة     
  وجـود  طريز باليد علـى الثـوب ال يـزال لـه          ات تراجع هذا الفن ، إال أن الت       يالستين
 .)2(زــممي

كانت القرى الثالث تشتهر بحرفة النسيج وعمل القمـاش منـذ            : النسيج على النول   .4
 .)3(م 1967ات حتى عام يالخمسين

 ،    بشكل واسع  صناعة حجارة البناء في قرى اللطرون الثالث      انتشرت   :حجارة البناء  .5
وخصوصا في يالو وبيت نوبا ، وسميت المحاجر التي استخرجت منها هـذه الحجـارة               

وقد عمل في   ،  سماء األراضي التي وقعت فيها ، مثل محجر بئر الطويل في شمال يالو              أب
) الدقيقـة أو  ارة  الحج( ا باسم استخراج الحجارة وتشذيبها وإعدادها للبناء صناعيون عرفو      
وكانت هـذه المحـاجر     ،  ) 4(واستخدموا لنقشها المطرقة ، واألزميل ، والشوكة ، والمتر        

 .)5(مرخصة من قبل الجهات المختصة 

                                                 
  . حسن محمد عبد اهللافوزيةمقابلة مع حسين ذيب حسين الرب ؛ مقابلة مع )  1(

  .مقابلة مع  أمنة محمد عبد الحميد نصار)  2(

  .أبو غوش ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسينمقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أحمد )  3(

  . حسن محمد عبد اهللافوزيةمقابلة مع )  4(

  .مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أحمد أبو غوش ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين)  5(
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واستخدم في  ، )الكُبارة أو اللتونة (  يصنع شيد البناء في أماكن خاصة :صناعة الشيد  .6
 .)1(لك طالء الجدران وتجميلها وفي البناء كذ

واسـتخدمت األدوات    من الحرف اليدوية التي انتشرت في قرى اللطرون ،           :الحدادة .7
 اليدوية وبعض األدوات المنزلية     القديمة فيها ، وتخصص بعضها في صناعة المحاريث       

  .)2(في يالو  ذياب قدورة حددةممثل 

   :ةالتجـــــارهـ 

   ـ التجارة الخارجيةأ  

  تشكل اقتـصاداً   لمرون كبقية القرى الفلسطينية ، كما أنها        كانت التجارة في قرى اللط       
م ، هـي الـسوق األساسـية        1948د والرملة قبل عام     ـ ، فكانت أسواق الل    نشطا كذلك 

 .المركز التجاري لهوالء السكانم أصبحت رام اهللا 1967وبعد عام لبضائع ل

ـ           تووصف   ع الفـائض عـن      التجارة بأنها محلية ، وكان التبادل التجاري يتمثل في بي
م ، وإلـى رام اهللا      1948حاجتهم سواء من المزروعات أو الحيوانات إلى الرملة قبل عام           

 حظ أن زيـت الزيتـون والحبـوب       ويال،   )3(بعد ذلك ، وشراء ما يلزمهم من هذه المدن        
 أو من القرى الثالث إلى الرملـة        ها يتم تصدير  المنتجات التي  هي أساس    ومنتجات األلبان 

  .جاورةالمناطق الم

                                                 
 حسين ذيب حسين الرب ؛ مقابلة مع  رسمية محمود أحمد حسين ؛ مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أحمـد                       مع مقابلة)  1(

  .غوش ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع فالح حسن محمد القاضيأبو 

  .مقابلة مع موسى أحمد حسين)  2(

 .مقابلة مع موسى أحمد حسين ؛ مقابلة مع  محمود محمد عياد الخضور ؛ مقابلة مع حسين ذيب حسين الرب)  3(



 44

 ، بـسبب موقعهـا الجغرافـي        بعيـد  القرى الثالث تتشابه إلى حـٍد         منتجات وكانت
 بدوره   هذا انعكس وهذا أدى إلى تشابه في منتوجاتها الزراعية والحيوانية ، و           وتضاريسها

  .)1( التبادل التجاري عملياتعلى

   ـ التجارة الداخلية ب

 على البضائع من المدن     تي حصل من الحوانيت الت  نشطت التجارة الداخلية عبر عدد      
في وسط القرى الذي عـرف      هذه الحوانيت   بنيت  و،   )2(ألهاليل ببيعها   قامتالمجاورة ، و  

  .السوقعادة بالساحة أو 

كما انتشرت ظاهرة الباعة المتجولين الذين يبيعون األقمشة وأدوات الزينة والعطور             
جن والحبوب ، وأحيانا تتم عمليـة       والحلويات وغيرها ، ويشترون الزيت والزيتون والدوا      

 ، كما وجدت في بعـض       )3(  أو ما عرف بالمقايضة    مبادلة البضائع بين البائع والمشتري    
  ،  ثل الجمعية التعاونية فـي عمـواس      هذه القرى جمعيات تعاونية يشترك فيها األهالي م       
 )4(ين أرباحه على المـشترك    تزع، وو ويقومون بتأسيس حانوت كبير يبيع بأسعار زهيدة        

   .)5( كذلكفي يالو تعاونية ال جمعيةوال

  واصالتمج ـ ال

   :أهمهاكان الوصول إلى هذه القرى يتم عبر عدة طرق 

ألهالي الشريان الرئيس   شكلت  م ، التي    1948 الطرق الرئيسة إلى الرملة قبل عام        : أوال
هذه الطريق   إلى رام اهللا ، وكانت       الطريق الرئيس م تحولت   1948، وبعد نكبة    هذه القرى   

                                                 
  . حسين ذيب حسين الرب معمقابلة)  1(

  .57عليان ، يالو، ص)  2(

  .مقابلة مع أمنة محمد عبد الحميد نصار ؛ مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور)  3(

  .علي نمر أحمدمقابلة مع )  4(

  .مقابلة مع أمنة محمد عبد الحميد نصارنعيمة أحمد حسن ؛ مقابلة مع )  5(
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 الكبير لسكان القرى الثالث في هذه البلدة        الوجود ، وهذا ما يفسر      )1(تمر عبر بلدة بيتونيا     
  .)2(وهجرتهم إليها 

 بيت لقيا ، بيـت      :  طرق داخلية تربط قرى اللطرون الثالث بالقرى المجاورة مثل          :ثانيا
طـرق  الالقـرى ، و ، وبيت عور التحتا ، وغيرهـا مـن         ) 4( ، بيت عور الفوقا      )3(سيرا  

  .)5( جاورة لهاكل قرية وأراضيها الزراعية المالتي ربطت معبدة الزراعية غير ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .196ن فلسطين ، ص  شراب ، معجم بلدا. كم إلى الجنوب الغربي من رام اهللا3بلدة تقع على بعد : بيتونيا )  1(

  .مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش ؛ مقابلة مع موسى أحمد حسين ) 2(
 .191 شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص. رام اهللا منالغربإلى كم 22قرية تقع على بعد : بيت سيرا  ) 3(

  .196ين ، ص شراب ، معجم بلدان فلسط.الغرب من رام اهللاإلى قرية تقع : بيت عور الفوقا  ) 4(
 .مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور ؛ مقابلة مع فالح حسن محمد القاضي)  5(
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  :اعيةــاالجتماة ــالحي :ثانيــاً

 :التعلـيم .أ 

الفلـسطينية  بدايات التعليم في قرى اللطرون ال تختلف كثيراً عـن القـرى             كـانت    
فـي   اًرئيس اً المساجد دور  ولعبت في التربية ،     حيث لعبت األسرة دوراً رئيساً     ،المجاورة  

والحساب ،  ) صلى اهللا عليه وسلم     (تعليم القرآن ، ومبادئ الدين اإلسالمي وحياة الرسول         
واستمر هذا الحـال حتـى بـدايات        ،    مقابل صاع من القمح    بذلكوكان المشايخ يقومون    

  .)1(األنتداب البريطاني 

يفاً بسبب عدم وجود المدارس ، حيث انتـشرت         كان التدريس في العهد العثماني ضع     
، وكان الطالب يجلسون على     ) 2(الكتاتيب التي يقوم بالتدريس فيها إمام المسجد أو الشيخ          

األرض أو تحت الشجر صيفاً أو في أحد البيوت شتاء ، ويستمعون للشيخ وهـو يعلمهـم                 
جرة الشيخ بعـض المـواد      الحساب ، وكانت أ   والكتابة ،   ولقرآن الكريم ومبادئ القراءة ،      

  .)3( القرى  هذه أهاليباحترام منالتموينية من أهالي الطالب ، وكان الشيخ يحظى 

  ، حيث تأسست في عمواس  مدرسـة         قليال أما في العهد البريطاني فقد تحسن الوضع      
م 1922 عـام     ، وفي بيت نوبا تأسست  مدرسة       )4(م للبنين بمعلم واحد     1919ابتدائية عام   

م ، علـى حـساب لجنـة        1947 ، وفي يالو أنشئت مدرسة ابتدائية للبنين عام          )5( للبنين
  .)7(م 1966 ثم تطورت إلى اإلعدادية عام )6(المعارف 

                                                 
  .مقابلة مع فالح حسن محمد القاضي ؛ مقابلة مع  محمود محمد عياد الخضور)  1(

   .110 ؛ أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص122عليان ، يالو، ص)  2(

  .ورمقابلة مع محمود محمد عياد الخض)   3(

  .9أبو غوش ، عبد المجيد ، عمواس ، ص)  4(

   .523 ، ص7الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج)  5(

  .519المصدر السابق ، ص)  6(

  .4 ، ص1981 عقل ، قرية يالو ، وثيقة غير منشورة ) 7(
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 بعـدها إلـى القـرى       يذهبون،    بنجاح  الطلبة مرحلة التعليم االبتدائي    يجتازوبعد أن   
لة الثانوية في   ـتم المرح ي اإلعدادي ، وقلة من الطالب كان        المجاورة إلتمام مرحلة التعليم   

  .)1( اللـدوأالقدس 

 إعداديـة  مـدارس    أصبحت بحيث   ،) 2(  تقدماً أكثر األردنيالعهد   التعليم في    وأصبح
، وكانـت    )3(  القـرى  هذه في   المعلمين العديد من    ووجد لإلناث إعداديةذكور ومدرسة   لل

  .م1967حتى عام  لواء رام اهللا -المدارس في قرى اللطرون تابعة لمحافظة القدس 

 ، وكان عـدد     )4(وكان في عمواس مدرسة للذكور تدرس حتى الصف الثالث إعدادي         
 ، ومدرسة لإلنـاث تـدرس حتـى الـصف األول            )5(م  1967عام   طالباً   )297(طالبها  

  . )6( م1967 عام  طالبة)158(اإلعدادي وفيها 

، وكـان عـدد     ) 7(أما يالو فكان فيها مدرسة للذكور تدرس حتى المرحلة اإلعداديـة            
 ، ومدرسة لإلناث تدرس حتى الصف الـسادس االبتـدائي           )8( طالباً   )257(الطالب فيها   

  .)9( م1967 عام  طالبة)171(وفيها 

  

                                                 
  . مقابلة مع حسين ذيب حسين الرب)1(

    ).8 ، 7 ، 6( اجع وثيقة رقم لالطالع على بعض الوثائق التعليمية في العهد األردني ، ر )2(

 .111 ؛ أبو غوش ، يعقوب ، قرية عمواس ، ص123عليان ، يالو ، ص)  3(

 .م1967ائج السنوية في عمواس عام  النتم ،.  س )4(

 .م1967النتائج السنوية في عمواس عام م ، . س  )5(

 .م1967النتائج السنوية في عمواس عام م ، .   س)6(

 .م1967 السنوية في يالو عام النتائجم ، . س )7(

 .م1967النتائج السنوية في يالو عام م ، .  س)8(

 .م1967النتائج السنوية في يالو عام م ، . س )9(
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، وكان   )1(أما بيت نوبا فكان فيها مدرسة للذكور تدرس حتى الصف السادس االبتدائي           
حتى الصف الخامس االبتدائي     ، ومدرسة لإلناث تدرس      )2( طالباً   )156(عدد الطالب فيها    

   .)3(م 1967عام  طالبة )107 (فيها

 أن بدايات التعليم كان لتعليم الذكور دون اإلناث ، ولم يذكر االهتمـام              المالحظومن  
بب العادات والتقاليد   ، وبس بتعليم الفتيات كون التعليم يتطلب االنتقال من منطقة إلى أخرى           

وأعمال البيـت المختلفـة     ،  مع األهل في الزراعة      دورهن على العمل  اقتصر  في القرى   
  . الزواجحتى

 :ةـــــالصح.ب 

ولم تكن حالة السكان    ،    من هذا القرن   اتي حتى الستين  تقليديةكانت القرى تعيش حياة     
 لكـن    ،  واألطباء المعالجين  المراكز الصحية   عدم وجود   بسبب  ،  بالمستوى الجيد  الصحية
  )4()المداواة باألعشاب البرية     (ت العالجية المتوارثة    كانوا يعتمدون على الوصفا   األهالي  

 فـي   ونكان يوجد متخصـص   و،   بين أهالي القرى      بارزاً كان الطب الشعبي يلعب دوراً    و
 ، والشيخ رمضان ووالـده      )5(الطب الشعبي أمثال محمود علي ومحمد خليل من عمواس          

   .)6 (حسين الشيخ في يالو

 الميرميـة ،    : ، مثـل   طـب الـشعبي   فـي ال   اعشاب خاصة استخدموه  أكذلك  وجد  و
 هنـاك أدوات خاصـة للتجبيـر      و والبابونج ، والحلبة ، والقزحة ، وغيرها ،       واليانسون  

عبارة عن صحن نحاسـي     ي  وه  ) الرعبة طاسة( ،   خاتبالرقعة واال كالعيدان والشاش و  
يـشرب  تستخدم عندما يخاف اإلنـسان و     و  ، ه سورة ياسين وأسماء اهللا الحسنى     فيمكتوبة  

                                                 
  .م1967 -م 1966  عامفي بيت نوبا النتائج السنويةم ، .  س)1(

 .م1967النتائج السنوية في بيت نوبا عام م ، . س )2(

 .م1967في بيت نوبا عام النتائج السنوية م ، .  س)3(

 .110ص عمواس ، قرية يعقوب ، غوش ،أبو )  4(

  .حمد حسينأ مقابلة مع موسى ) 5(

 .مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور)  6(
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 وهي ةوهناك الخرزة الزرقاء وهي خرزة العين والحسد ، والعطب         مرات منها  ةالخائف عد 
 والحجاب هو ما يكتبه شـيخ       للرقية ، ال طرفها   عشإ دقطعة قماش سوداء تستعمل عادة عن     

 في غالف معدني تستعمل للحماية والعين وعالج        فوتغل،   خاصة   ة تلف بطريق  أوراقفي  
أحـد المقامـات أو     إلـى   بـه   إذا مرض الطفل كانوا يذهبون       حياناًأ ، و   األمراض بعض

   .)1( على المريض ة بخار منهاضعتولمقام ويحضرون بعض األعشاب المجاورة ل

حظ أن أهالي قرى اللطرون كانوا يؤمنون بعالج الطب الشعبي ، ويعود الـسبب              الوي
 بمثابة  لحالقكان ا  و في ذلك إلى قلة وحدات العالج في القرى وندرة وجود األطباء فيها ،            

وهو حـالق   ،    في بيت نوبا   مثل الشيخ عثمان   طبيب شعبي يقوم بمعالجة األسنان وخلعها     
  .)2( األدوات الحديدية دون تخديرض بـلمريا أسنانوإمام كان يخلع 

تسبب الموت للعديـد مـن      وكانت  ،   هي الحصبة    كانت األمراض األكثر انتشاراً    و
والجفـاف ، فكـانوا يـدهنون       ،   السخونةوأيضا  ،  ف   في فصل الصي   وصاًوخصاألطفال  

ذي أما المريض ال  ،  البابونج    أو ة بعض الزهورات مثل الميرمي    يعطىالصغار بالزيت أو    
   .)3( هناك للعالج الرملة  مدينةإلى عاني من اآلم حادة فكان يتوجه

مستوصف دير اللطرون القريب من عمواس يعـالج مجانـاً وتحـضر إليـه      كان  و 
 ، وبيت لقيا    ، )4( المصباح   وخربثا،   يالو ، بيت نوبا      :ت الصحية من مختلف القرى    الحاال

 المـسافة    في مستوصف الدير هو    فكانت المشكلة الكبرى   )6(م ، 1948  قبل )5(وبيت سيرا 
 عدم  أن  اللطرون ، باإلضافة إلى     على األقدام للوصول إلى دير      األهالي مشياً  قطعهاالتي ي 

نـسبة  إلى ارتفـاع      تؤدي  في حالة الطوارئ كانت    خصوصاًو،   توفر وسائل المواصالت  
  .وكبار السنالوفيات بين األطفال 

                                                 
 .حمد حسينأ مقابلة مع رسمية محمود ) 1(

 .حمد حسينأمقابلة مع رسمية محمود )  2(

 .حمد حسينأ مقابلة مع موسى  )3(

 .)377 ـ376( ، ص8 الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج.قرية إلى الغرب من رام اهللا ، قرب بيت سيرا: مصباح خربثا ال  )4(

 .110ص عمواس ، قرية يعقوب ، غوش ،أبو   ؛ 119 عليان ، يالو، ص) 5(

 . غوشأبوحمد أ مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى ) 6(
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االتحاد اللوثري    التي أشرف عليها   المتنقلم انتشرت وحدات العالج     1967وقبل عام   
 أسبوعيا وتقوم بفحص المرضى وتقديم العـالج         واحدة كانت تحضر إلى هذه القرى مرة     و
  .)1( لهم

 :لـحمايال.ج 

اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي يحقق سلسلة من العالقات خالل حياته في إطار جماعة                
 اتساعه ، تنظمه مجموعـة مـن        أوتشكل مجتمعاً بغض النظر عن حجم هذا التجمع         ،  ما  

الخصائص والميزات التي يمتاز بها ، وتبرز خصوصية هذا المجتمع من خالل العائلة ،              
كونها جميعاً من ظواهر الحياة اإلنسانية التي نجدها في كل          لد  والزواج ، والعادات والتقالي   

في قـرى اللطـرون ال      ، والحياة االجتماعية     )2( مجتمع بغض النظر عن مستوى تطوره     
 الفلسطيني ، لكن يستند الحديث عن الحياة االجتماعيـة فـي قـرى              اتختلف عن محيطه  

ن من عاصر تلك المرحلة ،       لسا علىاللطرون بشكل أساس إلى الوصف الشفوي المنقول        
 هـو    ، وأول ما يمكن الحديث عنه ضمن الحيـاة االجتماعيـة           وما زال على قيد الحياة      

  :على النحو اآلتيالحمايل في هذه القرى التي كانت 

 :عمواس  .1

ـ نها في هذه القريـة       تفرع م  حمولة أبو غوش وقد     من الحمايل في عمواس          س ـخم
ـ  ول ،   ـ وخلي حسان ، وحمده ،    حمولة   :هيحمايل   ـ   اويـالشيخ العنب  أبـو   ولةـ ، وحم
  .)3( قطيش

النصف الثاني من القرن التاسع عشر      وكانت حمولة أبو غوش قد لعبت دوراً مهماً في             
 هاالزعامات المحلية قرب مدينة القدس ، حيث سيطرت علـى مـداخل           برز  أت أحد   وشكل

يافا ، وقـد منحـتهم الدولـة        الغربية ، والممر الذي يربطها بالسهل الساحلي عند مدينة          
                                                 

  .مقابلة مع  محمود محمد عياد الخضور)  1(
  .53 ، ص1 ، علم الفلكلور ، جالجوهري)  2(

  .31ص عمواس ، قرية يعقوب ، غوش ،أبو )  3(
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العثمانية امتياز حماية المسافرين والحجاج المسيحيين عبر ممر باب الواد ، كما منحـتهم              
  .العوائد الضريبية المترتبة على أديرة الطوائف المسيحية واليهودية في القدس

ـ           )1( وكان هذا االمتياز يجدد باستمرار          ذا  ، وقد حاول إبراهيم باشا إبعـادهم عـن ه
م ، مما دفعهم لالنخراط في التمرد عليه ، حتى إذا خرج مـن بـالد                1831االمتياز عام   

  .)2(م عاد امتيازهم كالسابق 1840الشام عام 

عائلـة أبـو    مثل  ووجد في عمواس عائالت صغيرة قدمت إليها من مناطق مختلفة ،               
ائلـة كيالنـي ،     عوعائلة الخطيب ،    و ،   ةعائلة حسن سالم  وعائلة حسن أحمد ،     والم  ـس
  .عائلة النجار ، وعائلة النوبانيو ، ةعائلة المحاسروعائلة قصول ، و

 :يالو .2

 :ل وهي عدة حماي يالووجد في

الـرب ،   و زيـاد ،  و عودة ، و  ، إبراهيمتفرع عنها عائالت     و :حمولة السلمة  .1
  .مصطفى عليو

 ضـيف اهللا ،   و شـعيبي ،  و،   خـضور  وتفرع عنها عائالت ال    :حمولة الفواقة  .2
  .مجدوبةو عيدو العرب ،اسو

  . عائلة صغيرةيوه :دار الشيخ .3

  . عائلة صغيرةي وه:المالح .4

  .)3( . عائلة صغيرةي وه:العارفية .5

                                                 
 . )6-3(  ، ص317  س ،89 ، ص 300 ـ ق ، س ش. س)  1(

 .59 ، ص320 ، س) 164 ، 62( ، ص 319ق ، س  ـ ش. س)  2(

 .46ص ، يالو عليان ، ) 3(
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 بيت نوبا .3

 :ل وهي عدة حمايبيت نوبا وجد في

 محمـد   ، وعائلـة    عبد الـرحمن   ، وعائلة  عبد اهللا    تضم عائلة  : زايد حمولة .1
 ، عائلة علـي     حسنية أبوة  ، عائلة برغل ،عائل    الحج عثمان    وعائلة ،عيسى  
 .عيسى

 ، وعائلـة   عيسى عبيـد     ، وعائلة  عبد المهدي    تضم عائلة  : القاضي حمولة .2
، عائلـة عميـري ، عائلـة          األخـرس  ، وعائلة  أبو رحال    عائلة،  يعقوب  
  .، عائلة الجوريمريشح 

 : وتفرع عنها بطنان هما : ريانحمولة .3

عائلة وعائلة حلوة ،    و ،   عائلة بكر وعائلة هيكل ،     وتكون من     : هيكل بطن  . أ
 .عائلة الخطيبوعائلة أبو هنية ، وعائلة الحديدي ، وأبو حميدة ، 

عائلة حمـد ،    وعائلة العوراني ،    وعائلة حماد ،     وتكون من    : فتيان بطن  . ب
 .)1(عائلة شحادة  وعائلة الخرج ، و

  

  

  

  

 

                                                 
 . حسن محمد عبد اهللا فوزيةمقابلة مع )  1(
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  الشعبي التراث .د 

ـ  مجتمع سـواء كـان       يّأل )1(دراسة التراث الشعبي  تتميز    القريـة   أولمدينـة   ي ا ف
وكذلك بسبب قلة العينات التراثية     ،  بسبب عدم وجود المادة التراثية المكتوبة       ة  ـبالصعوب
 أصاب والتطور الطبيعي الذي      ، والهجرات،  واندثار الكثير منها في الحروب      ،  للدراسة  
 في همن أقوى المحافظة على التراث في القرية أن وفي مجتمعنا الفلسطيني نرى       ، المجتمع
  والمـضافات  واألمثال المأكوالتحيث يعتز سكان القرى بتراثهم وتقاليدهم في        ،  المدينة  

   .وغير ذلك

 في التـراث االجتمـاعي      وأثرت تأثرت  فأنها  قرى اللطرون تتوسط فلسطين    أنبما  و
البيئـة  ت بهـذه    ، تأثر سبب قربها الشديد من مدينتي اللد والرملة        بو،   بشكل عام الشعبي  
  :على النحو اآلتييـر، ويمكن الحديث عن التراث الشعبي بشكل كب

  : العادات والتقاليد:1

 في فلسطين لها عادتها وتقاليدها التي تتميـز بهـا ، وهـي               قرى قرى اللطرون كأية     
 بـشكل يـومي ،      وتمـارس عبارة عن بعض السلوكيات المتوارثة من األجداد واآلباء ،          

االجتماعية التي تحيط بها ، ثم يصبح عادة وتقليـداً ،            البيئة   ميالئما  بوتطور هذا السلوك    
   :ومن بين هذه العادات ما يلي

 يبقى اللباس من العادات الشعبية الفلسطينية ، وهي عالمات بارزة دالة             : س المالب 1 :1
 ، ولها أيضا أهمية كبرى في نقـل تـراث           اعلى هوية الشعب حيثما حل أفراده وارتحلو      

 التـي   ا وتقاليده ا عاداته القرى من   قريةن لكل   األمر الالفت للنظر أ   السلف إلى الخلف ، و    
  .وهذه العادات والتقاليد تبقى محفوظة عبر األجيال،  ا عن غيرهاتميزه

                                                 
 المعتقدات واألساطير والعادات الشائعة بين الناس وغيرها مـن          )الفلكلور  (  بشقيه المادي والمعنوي     :التراث الشعبي   )  1(

اآلداب والسلوك والخرافات واألغاني ، المتوارثة من جيل إلى جيل على مر العصور ومع اختالف واضـح مـن حقبـة                     
   . )122 - 119 ( الشعبي الفلسطيني ، صأبو هدبا ، التعامل الصهيوني الميداني مع التراث. تاريخية إلى أخرى
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،  عبر األجيـال ها ونها الشعبي التي تفتخر به ويتوارث لقرى اللطرون الثالث زي    وكان
، تميز به سواء للذكور أو لإلنـاث         لها زيها الخاص التي ت     الفلسطينيةوهي كباقي القرى    

  :على النحو اآلتيوكان هذا اللباس 

  :الرجالمالبس  .1

 وهو رداء طويل يضيق من عند الصدر ويتسع مـن الوسـط إلـى               : والقمباز ةالدماي  .أ 
 في داخل الطرف اآلخر بقيطان متينة ويختلف نوعية القمـاش           ويربط أحد طرفيه  قدمين  ال

 . من الكتان أو القطن أو الحريرعادة يصنعوفي الصيف عنه في الشتاء ، 

ويلبس من تحت الدماية وهو مصنوع من قماش القطن ، لونه أبـيض وهـو               :السروال  .ب 
واسع وفضفاض وله ِرجالن ضيقتان وله ِدكة من الخيط القوي ، حيث يـشدها الرجـل                

 .ليحزم بها اللباس حول وسطه

 الكوفيـة   يقومون بارتـداء    بار  لكرجال ا ل هو لباس ل   :)1(  والعقال الكوفيةالرأس  لباس    .ج 
ـ         الفلسطينية أو الحطة البيضاء ،        ةوأحيانا كان رجال عمواس يلبسون الطربوش مـع لفّ

2() ةغبني( وتدعى أحياناًبه مذه(.  

لكن بعـد ذلـك     ،  م  1948 قبل عام     وكانت هذه المالبس واسعة االنتشار في فلسطين      
  .)3( كل تدريجيبدأت المالبس اإلفرنجية أو الغربية تحل محلها بش

  

  

  
                                                 

مقابلة مـع       ؛ 9/8/1988،   47ص ، 308 ، ع     البيادر السياسي  مجلة  ؛ 10ص عمواس ،  عبد المجيد ،   غوش ، أبو   ) 1(
 .محمد عياد الخضور محمود

   .665ص،  3ج الفلكلور الفلسطيني ،  سرحان ،. مطرزة بخيط حرير مذهبهقماش قطعة  : الغبنية ) 2(

 . مقابلة حسين ذيب حسين الرب) 3(
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  :النساءمالبس  .2

مالبس النساء في قرى اللطرون الثالث ال تختلف عن مالبس النساء في وسـط      تكان  
  اء ـطغ وهي عبارة عن الخرقةو  ،الثوب الفلسطيني المطرزوهي مكونة من ، فلسطين 

 سـم  با الـذي عـرف   حـزام   ال و ،  الخفيـف  ضـاألبيقماش  ـال  مصنوع من  رأسـلل
  .)1()الشملة(

 وبرنس ،  سوداء  تنورة    عبارة عن     فوق الفستان وهي    "المالية" بعض النساء   لبست   و   
 كما لبـست    ،  المنديل  عرف باسم   وغطاء للوجه   ،  الكتفين  من الصوف الذي وضع على      

يلبس معـه   و،  وهو عبارة عن ثوب لونه أسود        " الكاب" بعض النساء في قرى اللطرون      
  .هسود يغطي الرأس والوجأمنديل 

 وفي الـشتاء   ،   خفيف يلبس في الصيف      رداءوهو   " الترواق"  قسم من النساء لبس      و   
  .)2(كن يلبسن المعاطف 

  :  الزواج2 :1

،  أيامنـا هـذه    في   ى بعضها ن تالش إو  ، تميزت باألصالة لزواج عادات وتقاليد    كان ل   
  .بسبب الحداثة التي عمت العديد من المجتمعات ومنها المجتمع الفلسطيني

هناك قبل التهجير ، وهـي ظـاهرة         واإلناث لدى الذكور    كان الزواج المبكر شائعاً   و  
 كمـا   ،   م     1967كانت واسعة االنتشار قبل حرب عـام        ،  عامة في المجتمع الفلسطيني     

                                                 
 الوجهاء من كبار الـسن      خدمهستا،   أو الملون بألوان أخرى    صفرألا أو بيضألاحريري  القماش  الحزام من    : الشملة   ) 1(

 مجلـة  ؛  683 ، ص3ج الفلكلور الفلـسطيني ،   سرحان ،. النساء في منطقة القدساستخدمتهو،  فلسطين أنحاءفي معظم  
 .47ص ،م 9/8/1988،  308، ع  البيادر السياسي

 .  حمد حسينأ مقابلة مع موسى ) 2(
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ابـن العـم   "من ابنة العم    على الزواج    ابن العم    حيث أجبر  انتشرت ظاهرة زواج األقارب   
  . تزال هذه الظاهرة في الوقت الحاضر لكن على نطاق اقل، وال)1("ل عن ظهر الفرسنزب

بسبب عدم  ولجأ إليه بعض الناس      ،في قرى اللطرون     )البدل(زواج  ظاهرة   تانتشرو   
  .)2( وتوابعه  على دفع تكاليف الزواج من مهر تهمقدر

  :على النحو اآلتيتم على عدة مراحل تالزواج مراسم ت وكان

 العروس والتعرف عليها من قبل والدة العريس        )نقد(بعملية    كان يبدأ      :طلب العروس   .1
ونساء أقاربه ، وبعد أن تنال رضا والدة العريس خصوصا ، وموافقـة والـدتها علـى                 
تزويجها مبدئيا ، تتوجه جاهة إلى منزل والد الفتاة مكونة من والده وأخوته وأقاربه لطلب               

بلغهم أهل الفتاة بموافقتهم خالل أسبوع ،       ، ويتم االتفاق على أن ي     " بالجاهة  " يدها عرفت   
ان القرية وكبار أقاربـه      أعي  التي تكون عادة أوسع نطاقا لتشمل      ثم تتوجه الجاهة الرسمية   

ويتم فيها تحديد المهر ومستلزمات العروس ، ووقـت عقـد القـران والـزواج ،                أحيانا  
  .)3(إليجاب والقبول حيث يتم فيها قراءة الفاتحة داللة على ا، وتعـرف هذه بالخطوبة 

 ،  )4( اً دينار 150  م ال يتجاوز   1967في قرى اللطرون الثالث قبل عام       وكان المهر    
يذهب الخطيبـان   حيث    الذي يدفع ثمنها العريس إضافة إلى المهر ،        التلبيسةيتم إحضار   و

 " وهي مكونـة مـن       لمدينةالتلبيسة من ا   برفقة والدتها ووالدته وبعض نساء أقاربه لشراء      
 وبعـض العطــور ،      قمـاش ومالبـس ،    و ذهب ، من ال قالدة   وقرط ، و   أساورو ذبلة  

    .)6(  في القرية)خياطات(  تخاط ثياب العروس عند وبعد ذلك، )5( "ومستلزمات أخرى

                                                 
  .62يالو، ص  عليان ، ؛121ص عمواس ، قرية يعقوب ، غوش ،أبو  ) 1(

مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور      ؛  حسين ذيب حسين الرب     مع  مقابلة  ؛   محمد عبد الحميد نصار       أمنة  مع مقابلة  )2(
 .حمد حسينأمقابلة مع رسمية محمود ؛  حمد حسينأمقابلة مع موسى ؛ 

 . غوشأبوحمد أمقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى  ؛  محمد عبد الحميد نصارأمنةمقابلة مع )  3(

 . علي نمر معمقابلة؛  غوش أبوحمد أ مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى ) 4(

  .65 عليان ، يالو، ص) 5(

 .حمد حسينأ مقابلة مع  رسمية محمود ) 6(
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، يتم  في الفترة المسائية    التي تبدأ    حفلة الخطوبة    في :بة واالستعداد للزواج  والخط حفلة .2
 وهي بمثابة اإلشهار األول للزواج ويرافقهـا         ، الشعبيةتوزيع الحلوى وتهزج األغاني     

 الخاصـة   األغـاني ومن هـذه    ،    بين عائلتي العروسين    متبادلة ويتبعها كذلك زيارات  
 : بالنساء

 لد          ـ مشينا من بلد لبوإحـنا      لد    ـ مشينا من بلد لبوإحنا

  من بيها  خطبنا البنت وإحـنا       خطبنا بنت شيخ البلد  وإحنا

    قلعة حلب تسوى مالها ذهب     لب   ـيا بيها بسوى قلعة ح

  قولوا لبوي اهللا يخلي أوالده        انعم علي وأطلعني من بالده 

  قولوا لبوي اهللا يخلي ولده         استعجل علي وأطلعني من بلده 

  لية ـدها في العـب وقعـبكة ذهـخطبنالك يا محمد بنت ست وسريه  شكلها ش

  .)1( ديدـي قصر جوسيد   شكلها شبكة ذهب وقعدها فخطبنالك يا محمد بنت ست 

  منـزل تـذهب النـساء إلـى   حيث في الفترة المسائية حفلة الحناء تبدأ   :الحناءحفلة   .3
تقـام    التي  الحفلة أثناءالحلويات على النساء     الحناء و  عيتوزيتم  و،  العروس بعد المغرب    

ـ ومـن هـذه     ،   )2 (دد من األغاني الشعبية    ويتخللها ع  عادة في منزل العروس     انيـاألغ
       :الخاصة النساء

   فالنة        يا اهللا تخطب يا هيحناك مرطب يا 

  .)3(ناك مكركش يا فالنة      يا اهللا تنكمكش يا هي ح   

                                                 
 .66ان ، يالو، ص علي) 1(

 . حمد حسينأمقابلة مع موسى ؛ مقابلة مع  محمود محمد عياد الخضور  ؛  محمد عبد الحميد نصارأمنةمقابلة مع  ) 2(

 .69 عليان ، يالو، ص) 3(



 58

   :ي كالتاليهأما أغاني الرجال في الحناء ف

  ـا د قاعد بتحن     وأبو عيـون السو الحنه  ةيا زريف الطول والليل

  يا زريف الطول قاعد مرتكي      والثـم إزغير وال بنطق حكــي     

         .)1(  حناك      واعبروك في البيت وما عدنا نراكةيا زريف الطول والليل

فق طـول مـدة     اويتو،   العريس بذبح الذبائح     أهلفجر يوم الزفاف يقوم      :يوم الزفاف  .4
حيث استمرت احتفاالت أحد األعراس في عمواس       ،  عريس  للالمادية  الحالة  مع  االحتفال  

ـ  األهـالي ويدعى  ،  تنصب الخيام   وكانت  ،    م 1948 قبل عام     كامل أسبوعمدة   ى ـ إل
، لخيـل   لسباق   ، ويتخلل الحفل أحيانا      القرى المجاورة عدد من المعارف في     العرس و 

  .)2( تصحبها الشبابة واألغانيوحلقات الدبكة الشعبية 

 للحمـام فـي     دعوتهب ليقوموا    وأصدقائه  العريس أقاربضر الشباب من    وبعد ذلك يح  
  :منهاللرجال ، ويتخلل الحمام بعض األغاني الشعبية  )3(بيتهم 

  هــ  اهللا واسم اهللا علي ام  ـطلع الزين من الحم

  يا عريس امبارك حمامك   أوالد عمــك قدامك

  ةــمنين صايد هالبط   ة ـيا عريس يا أبو حط

      .)4(زال ـمنين صايد هالغ   يا أبو العقال   يا عريس

 يقودهـا   فرساً  وقد كان العريس يركب    ،"  الزفةب " االحتفاالت التي تعرف     تبدأبعدها     
 وأصـوات الزفـة مـصحوبة بالزغاريـد       ، وتكون    خلفهوتكون النساء من    ،   هقاربأحد  أ

                                                 
 .المصدر السابق ) 1(

 . غوشأبوحمد أ مقابلة مع  نهاد ظاهر مصطفى ) 2(

 . حسين ذيب حسين الرب معلةمقاب ؛ حمد حسينأ مقابلة مع  رسمية محمود ) 3(

 . فالح حسن محمد القاضي معمقابلة)  4(
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،  )1(  ديوان الحمولـة      العريس يعد الطعام في    وبعد الوصول إلى بيت   ،   أحياناًالرصاص  
) الفـاردة ( المجموعة   هذهوتذهب مجموعة من النساء والرجال إلى بيت العروس وتسمى          

وبعد دخول العروس إلـى      ، )2(  برفقة أقاربها  وتحمل على ظهر فرس   ،   العروس   ليأخذوا
خـضر  أصن  غ وحماتها والنساء وتعطيها حماتها عجينة بها        أهلهابيت العريس بمساعدة    

 النـساء   ، وتبـدأ   داللة على الفال الطيب لهـا         األعلىها على باب البيت من      حيث تلصق 
صف الليل توتبقى الحفلة إلى من،  العريس ويجلس بجانب العروس   يأتيوبعد مدة   ،  بالغناء  
واألصـدقاء   األقـارب من  إهداء العريس والعروس مبلغا من المال        ويتخلل ذلك     ، أحياناً

  .)3(نيسط األغاني الشعبية من قبل النساء ، ومن هذه األغا، ويتم ذلك و " بالنقوط"يعرف 

  روحي معاك معلقـــة    يا عروس يا مدقدقة

  واشرب مية من جرارك     واهللا لروح لدارك 

  .)4( لنصب على بيتك حلقة    السنجقة أميريا بنت      

  :عادات التعاون والتكافل االجتماعي  3 :1

  : المساعدةأوالعونة   .أ 

قطف الزيتون  موسم   في   وصاًوخصمة سائدة في القرى الفلسطينية عموما       س التعاون  
حيث يهرع الجيران واألقارب إلـى المـساعدة         سقف العقد    ء بنا أو  موسم الحصاد   في أو

، وكان يتخلل بعض هذه المراسم بعض        )5( وقلما يلجأ المواطن إلى استخدام عمال باألجرة      
                      ، حيث ردد الحصادون األغاني لزيادةاألغاني الشعبية ، وخصوصا موسم الحصاد 

                                                 
 .70 عليان ، يالو، ص) 1(

 .حمد حسينأ مقابلة مع رسمية محمود )2(

 .حمد حسينأمقابلة مع رسمية محمود  ؛ مقابلة مع محمود محمد عياد الخضور؛  مقابلة مع علي نمر ) 3(

 .65 عليان ، يالو، ص) 4(

 .128ص عمواس ، قرية يعقوب ، غوش ،أبو )  5(
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  :نشاطهم ومن هذه األغاني

   راح للســـايغ جــالهه      ا منجالـــمنجلي ي

  الهــ   يا ريت هالعـــلبه ب ه     ــما جاله إال بعلب

  زةـــي شريتك من غـيا الل         و رزةـمنجلي يا أب

  .)1( افشــي في الزرع طـيا الل     منجلي يا أبو الخراخش

 :الوفاةواجب  .ب 

فلسطيني ، ويتمثل بنـشر خبـر       نوع آخر من الترابط االجتماعي في المجتمع ال       وهو  
الوفاة بين الناس ، حيث يتسارع األهل واألقارب والجيران بتقديم العزاء للتخفيف عن أهل              

النتهاء من ذلك إلـى بيـت       د ا ـوالعودة بع ،  راسم الدفن   م  في لمشاركةتبدأ با  و ،المتوفى  
في ستقبال المعزين   ا ويكون    للرجال ، ويوم واحد لإلناث ،      ويستمر العزاء ثالثة أيام   الفقيد  

الطعام ألهل الفقيد   القهوة السادة ، ويقوم الجيران بتقديم وجبة من         تقدم فيها   ديوان العائلة ،    
 تؤجل األفراح إلى بعد األربعين احتراماً ألهل الفقيدوعادة ما لهم ، وهو نوع من المواساة     

  .)2( وال تزال هذه العادة شائعة في فلسطين 

 :الضيافــــة عادات  .ج 

حتـرام  وفير الراحة واال  وتيتميز المجتمع الفلسطيني بعادة احترام الضيف وإكرامه ،           
التـي  " المـضافة   "  باسم   ، ويتم استقبال الوفود عادة في ديوان الحمولة التي عرفت          )3(له

وعادة ما يـتم      ،  "بيت الرجال "  في كثير من مناطق الريف الفلسطيني باسم         كانت تسمى 
 الحمولة ، أو في بيت المختار ، ويقدم للضيوف فـي المـضافة ،               صنع الطعام في بيوت   

                                                 
  .قابلة مع حسين ذيب حسين الربم)  1(

 .127، ص عمواس قرية يعقوب ، غوش ،أبو  ) 2(

 .  مقابلة مع علي نمر ) 3(
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بـين  حل المشاكل الموجودة فـي القريـة و       دور اجتماعي بارز تمثل في      لمضافة  ل وكان
المشاكل التي   للنظر في     كما يجتمع بها كبار الحمولة     ،داخلها    حيث تتم المصالحة   ائلمالح

   .)1(تواجههم 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                 

  .قابلة مع حسين ذيب حسين الربم  ؛122ص، عمواس  قرية يعقوب ، غوش،أبو  ) 1(
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 مالحقة، بذريعة    للحرب استعداداًم  1967 قبيل عام    العسكرية هاتحركات  إسرائيل بدأت  
 المواقـع  لمهاجمـة  األراضـي المحتلـة    داخل إلى يتسللون الذين طينيينـالفلس الفدائيين

م 1966 الثاني تشرين في الخليل منطقة ي ف )1( السموع قرية بهاجمة فقامت،   اإلسرائيلية
 من العديد وهدم  من القرية ،   شخص 200 حوالي   استشهاد عن الهجوم اهذ أسفر وقد مثال

  .)2(البيوت

 ، واألردن إلى حرب جديدة      وسورية  ، مصر استدراج إلى   اإلسرائيلية الخطة وهدفت  
 الضفة حيث استولت الحقا على   من أجل السيطرة على أراض جديدة        ،لم تكن مستعدة لها     

  .وشبة جزيرة سيناء نتيجة لذلك، والجوالن ،  غزةوقطاع ،  الغربية

م ارتفعت وتيرة التهديدات اإلسرائيلية ضد سوريا ومصر حيث         1967 عام   مطلعي  فف  
م ، بأن إسـرائيل سـوف   1967 /12/5في ) Ishaq Rabeen  )3حاق رابين ـأعلن إس

 الهـدف كـان   و تشن حربا خاطفة على سوريا من أجل إسقاط النظام الـسوري فيهـا ،             
 الوضع يعزز مما،   اعنه السورية القوات وإبعاد  ، الجوالنلسيطرة على    ا هو اإلسرائيلي
 أمريكي إلى شن حرب ضد      ع ، كما بادرت إسرائيل بتشجي     )4(اإلسرائيلية للقوات العسكري

   .)5(مصر واألردن وسوريا 

طلب الرئيس المصري جمال عبد الناصر من األمـين العـام            ازداد التوتر بعد  و  
ق ائقوات الطوارئ الدولية من سيناء ، ثم قام بـإغالق مـض           حب  ـلألمم المتحدة س  

                                                 
  . 220 ، ص5 الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج.ليلالخمدينة بلدة تقع في الجنوب الغربي من : السموع )  1(
  .)292-291(ص ، الفلسطينية القضية إلى المدخل ،ورفيقة ربايعة )  2(

، ورئيس أركـان   اإلسرائيلي  جنرال عسكري في الجيش     وهو   ،   م1922  عام ولد في مدينة القدس في    : إسحاق رابين   )  3(
 ،  م1977 - م1974 في فترتين ، الفترة األولـى مـن          إسرائيليوخامس رئيس وزراء     م ،    1967الجيش اإلسرائيلي عام    
 المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية       . يهودي اغتاله متطرف     حينما م1995 – م1992وفي الفترة الثانية من     

 .248 ، ص4، ج

 .)289-288( ، ص المصدر السابق)4(

   .20 نوفل ، البحث عن الدولة ، ص) 5(
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بهدف تخفيـف الـضغط عــن       أمام المالحة المتجهة إلى إسرائيل واليها         )1( تيران
صـباح  قامـت   ف،  موجها ضدها   اعتبرته إسرائيل عمال من أعمال الحرب       فسوريا  

 وكـذلك   العـسكرية     مطاراتها  خالله تدمرم بهجوم جوي على مصر      5/6/1967
 إلـى تـدمير   أدىتالها هجوم جوي وبـري  لحال على الجبهة األردنية والسورية ،  ا

  .)2(الجيش المصري والسوري واألردني 

نـصراً خاطفـا علـى      حققت إسرائيل   م آثار مهمة ، حيث      1967كان لحرب عام      
م ، خاصة على الجبهة المصرية والـسورية        1967الجبهات التي خاضتها في حرب عام       

م ،  1948 بمساحات أخرى غير التي احتلتها في عام         التوسعإسرائيل   أرادتواألردنية ، و  
 ارتـأت  ذلك جلأ منإليها ،   العالم   يهود لتهجير كافية هذه غير  تهامساح أنوكانت ترى   

 دفـاع  خطـوط  إلى والوصول  ، المستقبل متطلبات تلبي وأراض مساحات لتوفير التوسع
المهاجمة التي تريد استعادة     الجيوش حركة عيقت ةـجغرافي موانع أو،   فواصل فيها ةجديد

م ، وحل مشكلة الالجئين التي خلقتها النكبة في         1948األراضي التي احتلتها إسرائيل عام      
  .)3(العام المذكور 

إلى جانب األراضـي     لضفة الغربية وقطاع غزة    إثر استيالئها على ا     إسرائيل أحدثت  
 أعداد كبيـرة    ةررات كبيرة كانت نتيجتها هج    تغي من الدول المجاورة     سيطرت عليها التي  

 ، لكي يحل محلهم المستوطنون اليهـود  )4(  جديدة إلى دول عربية وأجنبيةنمن الفلسطينيي 
  .)5(الجدد

                                                 
  المـضائق  هذه سيطر، وت  األحمر بالبحر العقبة خليج صلي  كم   9 من اقل عرضه ضيق مائي ممر  :انتير قائمض ) 1(

  .52ص ، م1967 عام حرب ، العلمي .العقبة خليج في ةالمالح على

  .24ص،  الثالثة الحرب ، دغارإ؛ ) 294-293(ص ، الفلسطينية القضية إلى المدخل ربايعة ورفيقه ، ) 2(

 .)289-288( ، ص الفلسطينية القضية إلى المدخله ،  ربايعة ورفيق)3(

 .) 455 ( ، ص 2 ، ق2والصراع العربي الصهيوني ، ج القضية الفلسطينية  قاسمية ،)4(

 .465 الشرع ، حروبنا مع إسرائيل ، ص)5(
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 مصادر المياه بوصـولها نهـر األردن ،       سيطرت إسرائيل على مصدر مهم من       كما  
ات العربية وانعـدام    جبل الشيخ ، باإلضافة إلى أن هذه الحرب كشفت عن ضعف القياد           و

، التنسيق فيما بينها ، وعدم قدرتها على تحرير فلسطين من خالل الوعود التي وعدت بها                
لذريعة التـي أشـعلت حـرب عـام         تيران إلسرائيل الذي كان ا     فضال عن فتح مضائق   

  .)1(م1967

 التـي أشـعلت    الشرارة تكان ،   إسرائيل وجه في المضائق إغالق أن الملحوظ منو
إلى سياسة التوسع اإلسرائيلية واالستعدادات الكاملـة        باإلضافة ، م1967 رانحزي حرب

    .مطلق سياسيو عسكري  معتمدة على ما تقدمه أمريكا من دعمالعسكري وتفوقهالديها ، 

 مـسبقا   معدةكانت الخطط العسكرية اإلسرائيلية     وعلى صعيد األراضي الفلسطينية ،      
واسـتهداف المواقـع الحـساسة       ،  وقطـاع غـزة    الغربيـة  الضفة احتالللالجتياح ، و  

 عـوزي "  إلـى  الوسطى الجبهة قيادةفي   القتالية المهام أسندت وقدواإلستراتيجية فيها ،    

  ، وإجبار سكانها على الرحيل  )3( وقامت بتدمير مواقع عديدة ، )Narkees )2 ناركيس

                                                 
 .)295-294(ربايعة ، ورفيقة ، المدخل إلى القضية الفلسطينية ، ص) 1(

م   1925يهودية ، ولد في القـدس عـام         ائيلي ورئيس قسم الهجرة واالستيعاب للوكالة ال      جنرال إسر : س  ناركي  عوزي )2(
م ، وملحـق    1959-1955درس في الجامعة العبرية والمدرسة الحربية الفرنسية ، وهو عضو هيئة األركان بين عـامي                

م 1975 -1968 عامي   م ، وكان قائد الجبهة الوسطى بين      1962-م1959عسكري في باريس وبروكسل والهاي من عام        
 .263 ، ص4موسوعة السياسية ، جالكيالي ،  .م1967وقائد القوات اإلسرائيلية التي دخلت القدس في حزيران 

  : م كالتالي 1967  كانت المواقع التي دمرتها إسرائيل في حرب عام ) 3(
  :قرى اللطرون الثالث وهو موضوع الدراسة :  أ 

  : حي المغاربة في القدس : ب 

هدم حارة المغاربة المالصقة للحرم القدسي الشريف من         طرد و  م أقدمت سلطات االحتالل على    1967 /10/6تاريخ  ب  
 منزالً في حارة المغاربة وقد أزيلت حارة المغاربة بأكملها من منازل ، ومدارس ، ومساجد                )135(جهة الغرب ، وتم هدم      

، مخصص للمسلمين الوافدين من بالد المغـرب منـذ مئـات            مي   وهذا الحي هو وقف إسال     ، وزوايا وتم تشريد سكانها ،     
 اليهود عليه اسم    السنين ، ويقع هذا الحي بمحاذاة المسجد األقصى من الجهة الغربية ، وهو المعروف بحائط البراق ويطلق                

 263 ، ص4جموسوعة الـسياسية ،  ال الكيالي ، ؛ ) 190 -189(مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص ).حائط المبكى (
  .م27/11/1999 ،  بتاريخ 10871 عصحيفة القدس ،   ؛41بنزيمان ، القدس مدينه بال أسوار ، ص ؛
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وتنفيذ سياسـتها    ،وركزت على تأمين حدود آمنة لها ، ولجأت إلى بناء المستوطنات            
وبعض المناطق العربية بحجة    في المناطق التي تمت السيطرة عليها في الضفة الغربية ،           

  .)1(األمن

                                                                                                                                               
  :قلقيلية : ج 

لكـان  ال  ميين اإلسرائيليين الليبـراليين وإ     قلقيلية تدخل مجموعة من المثقفين واألكادي      ذلقد أنق ،   طولكرم   جنوبمدينة    
 من قائد الجيش في المنطقة الوسطى لطرد السكان وتدمير البلدة نهائيا الغي من               ، حيث صدر أمر    مصيرها كقرى اللطرون  

ويبدو أن رئيف شاحام قائد القوة العاملة في منطقة قلقيلية وجنين تلقى أمرا من عوزي نركيس قائـد المنطقـة                    ،  قبل ديان   
يرها في قلقيلية على يد الجيش بتـاريخ         منزل تم تدم   )2000( من بين    )850(ن ما ال يقل عن      وإ ،الوسطى بتدمير قلقيلية    

م  ، كما أجبر عشرات المواطنين على الرحيل من البلدة إلى وادي األردن ، وكتبت ماري تيريـزا                   1967 حزيران   9-18
 العراء قالوا لنا أنهم من قلقيليـة ، ولـم   يأنه في نابلس رأينا مئات العائالت تحت أشجار الزيتون ينامون ف          " في مذكراتها   

" كانت المدينة تنسف بالديناميت     ،  ح لهم بالعودة ذهبنا إلى قلقيلية لنرى ماذا يحدث هناك ، أخذنا انطباعا ينذر بالسوء                يسم
الرابـي ،    . ثم توقف ذلك بامر من وزير الدفاع موشية ديان بسبب الضغوط الدولية والشعبية داخل األراضي المحتلـة                 ،

  ).65-64(، صقلقيلية وحرب حزيران 
 )1000(ويسكنها حـوالي  ، م 1948قرية تقع جنوب شرق قلقيلية تقع معظم أراضيها في فلسطين عام :   حبلةيةقرد ـ  

وتم نقلهم إلـى نـابلس ونقـل        ،   حزيران احتل الجيش اإلسرائيلي القرية وأخرجوا جميع من في القرية            27نسمة في يوم    
 ثم سمح لألهـالي بـالعودة إلـى         القرية ونسفها وإحراقها  بعضهم إلى قرية رأس عطية القريبة منها ، وقاموا بنهب بيوت            

  ).65-64(، صقلقيلية وحرب حزيران ؛ الرابي ،  ) 199-198( مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص.قريتهم
  : قريتي بيت عوا وبيت مرسم  : هـ

ـ         16تقعان في غرب الخليل بتاريخ         مـصالحة ، إسـرائيل     . ا حزيران دمر الجيش اإلسرائيلي هاتين القـريتين نهائي
  .199وسياسة النفي ، ص

  الجفتلك : و 

 حزيران دمر الجيش اإلسرائيلي أجزاء كبيـرة مـن          26قرية الجفتلك تقع شرق نابلس في الضفة الغربية ، وبتاريخ             
  .199مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص.  نسمة6000الموقع ، وكان عدد سكانها 

  أريحا ي  مخيمات الالجئين فإخالء: ع 
تركز التجمع السكاني للفلسطينيين في غرب نهر األردن في ثالث مخيمات لالجئين تحيط بمدينة أريحا عين السلطان                   

م يقدر عدد   1967م ، وفي حرب عام      1948والنويعمة وعقبة جبر ، وكان سكان هذه المخيمات قد طردوا من قراهم عام              
بعد استالم عملها في عام      على هذه المخيمات     وقد أشرفت وكالة الغوث   ة ،    نسم 50.000المقيمين في تلك المخيمات قرابة      

 وظلـت    بالترهيـب والقـوة ،     م1967 في حرب الخامس من حزيران عام        ، وقد تم ترحيل سكان هذه المخيمات       م1950
وت ، مبررة   م بعمليات هدم هذه البي    13/11/1985البيوت التي هجرها أصحابها خالية ، حتى قامت سلطات االحتالل في            

قدسـية ، موسـوعة المخيمـات       ؛  ) 204-203(مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفـي ، ص        .ذلك بأنه لمصلحة المواطنين   
  ).139 -137 -135 -131( ، ص1الفلسطينية ، ج

 .434، ص 2 ، ق2والصراع العربي الصهيوني ، ج القضية الفلسطينية قاسمية ،)  1(
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فقد أجبرت القوات اإلسرائيلية السكان على النـزوح عـن قـراهم بـالقوة وهنـاك                  
 وعموما   ، مجموعات من المدنيين نزحت بفعل العمليات العسكرية التي أثّرت على حياتهم          

  :تقسيم النازحين الفلسطينيين إلى فئتينكن يم

أجبـرتهم القـوات      ألـف شـخص ،     )251.000(مجموع هذه الفئـة      :الفئة األولى  .1
م 1967اإلسرائيلية على الهجرة مع بدء العمليات العسكرية في حرب حزيـران عـام              

 في شهر أيلول من نفـس العـام         نوحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيي      
 ، و بيت نوبا التي أزالتها قوات        لواي عمواس ،    : تشمل أيضا سكان القرى الثالث     وهي

 .االحتالل من الوجود

كان أفرادها يقيمون عـادة      ،   شخص  ألف )60.000( مجموع هذه الفئة     :الفئة الثانية  .2
م ، ولكن هـؤالء     1967في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لغاية حرب حزيران عام           

قوع الحرب كانوا موجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة بـشكل           األشخاص لحظة و  
دون تمكنهم من العودة إلى     مؤقت إلغراض الدراسة أو العالج أو العمل ، وحالت الحرب           

 .)1 (ومكان إقامتهم العادي والدائم في الضفة الغربية والقطاع والقدسوطنهم 

 الل ـــاالحت  .أ 

 واسع مـن قبـل قـوات        اجتياحطينية إلى   تعرض قطاع اللطرون كبقية القرى الفلس     
م ، حيث استعملت القوة في هذه القرى وتم طـرد    5/6/1967االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ    

المواطنين وتشريدهم عن قراهم ضمن مخطط الترحيل الجماعي المدروس ، الذي بدأتـه             
  .)2( "الحدود وتعديل تسويةب" م فيما عرف 1948عام 

                                                 
   .)13 – 12( السالم ، صالنازحون الفلسطينيون ومفاوضات) 1(

  .65ص ، عمواس يالو بيت نوبا والترحيل الجماعي، غانم  ، حبيب اهللا) 2(
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 ةالمناسب  ينتظرون الفرصة   كان اإلسرائيليون على ما يبدو      وأمنية ستراتيجيةا ألسبابو    
  هذه بتدمير اللطرون ، فقاموا     قطاع في   الحدود ليتعدلتنفيذ مخطط جاهز لديهم يرمي إلى       

  .) )3 (وبيت نوبا) 2( ويالو)1(عمواس( :الثالث القرى

لي جميع   ترك األها  حيث،   الحصاد موسم الهجوم على قطاع اللطرون مع       تزامنوقد  
يخطر ببـال    ولمما يملكون في بيوتهم قسرا مترقبين األحداث السياسية وما قد ينتج عنها             

  .)4(عودة  بالعن قراهم  الرحيل أحدهم

 التدمير .ب 

 العرب وخصوصا المصريين    )5(عدد من الفدائيين    قدم  م ،   1967 قيام حرب عام     عند  
 قطـاع اللطـرون     إلـى  نهمم وصل عدد م   5/6/1967الجبهة األردنية ، وفي يوم      لدعم  

 بيـت نوبـا ،       ، لواي  ، لدخول قرى عمواس   لمواجهة القوات اإلسرائيلية التي بدأت تستعد     
كل جيـد فقـد قتـل       ـواقع بـش  ـدم معرفة هؤالء الفدائيين المصريين بتلك الم      ـنظراً لع 
  .)6( هممعظم

ـ      موضوع البحث   قرى  اإلسرائيلي لل  جتياحالبدأ ا     ،  واسفي يوم االثنين من ناحية عم
وهي األقرب إلى حدود الهدنة من جهة الغرب ، فقام أهالي عمواس بالتوجه إلـى بيـت                 

 الذي يقع على    المختار لمعرفة ما سيؤول إليه أمرهم ، فنصحهم بالذهاب إلى دير اللطرون           
 ، واالحتماء به ، حيث توجـد فيـه مالجـئ ،             بعد كيلو متر واحد إلى الغرب من القرية       

                                                 
 .) 8 ( راجع صورة رقم .قرية عمواس قبل التدمير وبعد التدمير) 1(

 . )9(  راجع صورة رقم .قرية يالو قبل التدمير وبعد التدمير) 2(

 .  )10(   راجع صورة رقم .قرية بيت نوبا قبل التدمير وبعد التدمير) 3(

  .2ص ، م1997 الفلسطينية السلطة إلىمقدمه   ،1967 سنة  مأساة،يالو قرية )  4(
مقابلة مع  نهاد ظـاهر      . هم مجندون ومحاربون مصريون للحكم العسكري اإلسرائيلي في الضفة الغربية         :  الفدائيون   ) 5(

  .أبو غوش
  .غوشأبو  ظاهر نهاد معقابلة مقابلة مع رسمية محمود أحمد حسين ؛ م ) 6(
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 ،  )2( في النفق األرضي لدير اللطرون       واأواختب )1(ر من سكان القرية     فتوجه إليه عدد كبي   
 اللذان قاما بأعمـال المـساعدة لهـؤالء         )3(وكان في الكنيسة األب فريغيه واألب لويس        

  .جرين الذين احتموا بالديرهـالم

 فداهمتهم القوات اإلسـرائيلية فـي القريـة         قريتهموفي اليوم التالي عاد األهالي إلى       
بت منهم عبر مكبرات الصوت ، التجمع في ساحة القرية ، أو بيت المختار ، وبعـد                 وطل

 )4(التحقيق معهم ، والتأكد بأنهم غير مسلحين ، أمرتهم القوات اإلسرائيلية بمغادرة المكان            
ـ   ألحد، ولم يسمح     )5( قوات االحتالل     بمراقبة شديدة من   فخرجوا من القرية   العودة  منهم ب

قـد عـانى     ، ل  من التعب ونقص في الماء والغذاء     انوا في حالة يرثى لها       وقد ك  ،إلى بيته   
 أي، حيث الحقـتهم القـوات اإلسـرائيلية دون          شديدة في التهجير    أهالي عمواس معاناة    

ودون اعتبار للحالة الصعبة التي عانى منها الـشيوخ واألطفـال           اعتبار للحالة اإلنسانية    
ـ      المكفوفين والمعـاقين     امى جريمة إعد  ـ وأقدمت عل  ،) 6 (والنساء وق ـبهـدم البيـوت ف

، ) 8( ل هدمها    ينهبون القرية قب   جنود االحتالل وهم  الرهبان  أحد   قد راقب ، و  )7(رؤوسهم  
  .)9(سجل مالحظاته في دفتر خاص داخل الدير ، وقد األثاث في عربات خاصةملون ويح

                                                 
مقابلة مع محمد حسن عبـد العزيـز        ؛  م  17/11/1997 ،   685 ، ع    9سرحان ، نمر ، شبابيك ، صحيفة األيام ، ح         )  1(

   .م21/7/2005بتاريخ في بيتونيا  أجريت عاماً ، صاحب بقالة ، " 67" وعمره " عمواس"سالمة من مواليد 

    ).11 ( راجع صورة رقم .أهالي عمواسالنفق األرضي الذي اختبأ به )  2(

شاهدوا كل ما حصل وشـاركوا فـي المفاوضـات واستـضافة         ،    رهبان دير اللطرون   :األب فريغيه واألب لويس     )  3(
 .م11/11/1997 ، 679 ، ع4 سرحان ، نمر ، شبابيك ، صحيفة األيام ، ح.الالجئين

 . غوشأبو  ظاهر نهاد معمقابلة )  4(

 . )12( راجع صورة رقم .هالي عمواسعن رحيل أ)  5(

عاماً ، ربة بيت ، أجريت فـي         " 65" وعمرها  " عمواس"مقابلة مع عروب محمود عبد الحميد أبو غوش من مواليد           )  6(
 .م12/11/1997 ، 680 ، ع5سرحان ، نمر ، شبابيك ، صحيفة األيام ، حم ؛ 14/7/2005رام اهللا بتاريخ 

  ). 1( ملحق  ، راجع عمواسعن شهداء )  7(

  . )14(  راجع صورة رقم .م 1967 تدمير قرية عمواس عام ) 8(

 .م12/11/1997 ، 680 ، ع5سرحان ، نمر ، شبابيك ، صحيفة األيام ، ح)  9(
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بـان الـدير    رهال، وسط احتجاج شديد من      حاول بعض الضباط هدم دير اللطرون       و
  .)1 ( هدمهعدمجل أالقنصل الفرنسي في القدس الذي تدخل بقوة من لوا باتصالذين 

خرجـوا بـالقوة مـن      ُأ حيثأما أهالي يالو فلم يكونوا أحسن حاالً من أهل عمواس           
االحـتالل بعـدها   قام جنود    السادسة صباحاً    الساعة قوات االحتالل    التي وصلها  )2(قريتهم

د بالقتل على الخـروج مـن        ، وأجبروهم بالقوة والتهدي    وسط القرية رية  ـ الق يلابجمع أه 
  .)4 (والمعاقين المسنين   رؤوس، وهدمت المنازل فوقهم  العديد من)3(بعد قتلهمالقرية 

وبعد أن أتم الجيش اإلسرائيلي اجتياح قريتي عمواس ، ويالو ، توجه إلى قرية بيـت                
على يـد  ) 6(استشهد  ، وقد  )5(لقوة من قريتهم    نوبا حيث أجبروا أهلها أيضا على الخروج با       

  . أيضاقوات االحتالل اإلسرائيلي عدد من سكان القرية

ب ، وقد حـدد األ    ) 7(بدأت قوات االحتالل بهدم القرى الثالث بعد تفريغها من سكانها           
 وانتهى الهـدم    م ، 1967 من شهر حزيران عام      ) 28 -26(فريغيه بدقة أيام الهدم وهي      

وروى شـهود العيـان      ،    إسـرائيلية   جرافـات  )9( ه في تشارك، و حزيران   29في يوم   
جرافه ويقومون بنهب وسلب محتويـات البيـت      كانوا ينزلون من ال    بأن الجنود    الموثوقون
  .)8( خياطة من الحوانيت والبيوت ِت ، حيث نهبوا أمواالً وذهباً وماكيناقبل هدمه

                                                 
 كـم جنـوب     300كم إلى الشمال من ليون الواقعة على مسافة         180يقع المركز الرئيسي للدير في فرنسا على مسافة         )  1(

  .م19/11/1997 ، 687 ، ع11 سرحان ، نمر ، شبابيك ، صحيفة األيام ، ح."ير الينابيع السبعة د" باريس واسمه 

  . )13(  راجع صورة رقم .ترحيل أهالي يالو)  2(

  . )2( عن شهداء يالو ، راجع ملحق )  3(

 مقابلة مـع    ؛ أحمد نمر عليمع    مقابلة ب ؛ مقابلة مع حسين ذيب حسين الر      ؛    محمود محمد عياد الخضور    مع مقابلة   ) 4(
  . محمد عبد الحميد نصارأمنه

بيت " ؛ مقابلة مع فاطمة عبد الرحيم محمد عبد اهللا عيسى زايد من مواليد               القاضيمقابلة مع علي عبد العزيز مصطفى       ) 5(
 .م5/7/2005بتاريخ في بيتونيا  أجريت  ، ربة بيت ومزارعة ،عام " 75" وعمرها " نوبا

  ).3( نوبا ، راجع ملحق هداء بيت عن ش ) 6(

في بيتونيا بتاريخ    أجريت   عاماً ، مزارع ،    " 66" وعمره  " يالو"مع سليمان محمد إبراهيم ضيف اهللا من مواليد          مقابلة   ) 7(
  .م21/7/2005

  .م12/11/1997 ، 680 ، ع5سرحان ، نمر ، شبابيك ، صحيفة األيام ، ح)  8(
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، وهـو    ب وتدمير القـرى الـثالث       أحد الجنود الذين اشتركوا في الحر      وصفوقد    
واكبت تدمير وتهجير قرى اللطـرون   التي  األحداث)Amos Kenan )1 كينانعاموس 
 لبيـوت ا.. . ":قـائالً   "ضائع انتصار  إسرائيل "ه الصادر تحت عنوان     كتاب في،   الثالث
 نالمد منازلل ةضاهيم ء ، والرخا والترف الجمال من وبعضها  الحجر من ةمبني، و  ةجميل

،  الزيتـون ، و  والمـشمش ،   العنب بأشجار امليًئ كرماً بيت كل في لتجد وانك،   الكبرى
 رونقا القرى هذه تزيد التي ة ، الزين أشجار من أخرى وألوان السرو أشجار أيضا وهناك
.... " لها حد ال عناية ومنازلهمولون أشجارهم   ي األشجار هذه أصحاب أن ويبدو  ، وجماالً
 كمـا   ، جريحـا  مصريا فدائيا ضابطا،   البيوت نفتش ونحن،   وجدنا قدل"  :أيضا ويقول
 بـدأت   ، السماء كبد الشمس توسطت وعندما ة ، العجزو والنساء الرجال من عددا وجدنا

 الو جـذورها  من تقتلع األشجار وراحت  تتهاوى البيوت تأخذف،   الهدم عملية الجرفات
 حتـى  دقـائق  عشر تمضي فال ،   مرمث غير سرو شجر أو ، مثمر زيتون شجر بين فرق
فكان أهالي القرى الذين بقـوا فـي         ركاماً أصبح قد ومتاع أثاث من فيه وما البيت يكون

 اتجاه أي وفي؟   يفعلون ماذا حيارىبيوتهم قبل رحيلهم وهدمت بعض البيوت أمام أعينهم         
ـ  عـاجزات ال والنـساء  المـشي  عن عاجزونال السن كباروال سيما     ؟ يسيرون  ، نذمريت
 يبكون األطفال كان وفيما،   لماءل اًبلط يبكون صغار وصبيه أمهاتهن أحضان في واألطفال

 ال ولمـاذا  ؟د  القيـو  هذه كل لم الضباط لناأوس.. .يبكي  اإلسرائيليين الجنود من عدد كان
 كمـا  وايكون أن لهم خير :فقالوا ؟ حال على يستقرون بيوتهم دمرت الذين الالجئين نترك
 هـذا  كـل  علـيهم  وتعطفون،   االهتمام هذا كل بهم مهتمون نتمأ فلماذا،   ذبوايتع نأو هم

  " عربا كلهم ليسواأ  ،العطف

 إنقاذه يمكن ما وإنقاذ  ، قراهم بالعودة إلى  لهم نسمح لم  إننا  ": ثم أردف عاموس قائالً   
ـ  من نمنعهم أن علينا يجب انه على نصت أعطيت التي األوامر أن إذ ، أمتعتهم من  ةرؤي

                                                 
 بمهمة تدمير قرى اللطرون إليها التي عهد الكتيبة تلك اإلسرائيليحتياط في الجيش     كتيبة اال  أفراداحد   : عاموس كينان    ) 1(

  . )4(راجع ملحق رقم ، تقرير عاموس كينان  . عن الوجودوإزالتها
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ـ  أيـضا  الجنـود  نحن منا عدد كان يبكون األطفال كان وفيما ، تهدم وهي بيوتهم  ونيبك
 مـن  مـرت  وقد،   ماء نجد لم أننا ، إال  العطاش نسقيل الماء عن للبحث منا فريق وذهب
 رئـيس  برتبـة  وضابطان عقيد برتبة ضابط فيها،   ةعسكري سيارة اللحظة تلك في أمامنا
 بصفيحه علينا فتكرموا  ، ماءال من لديهم بما يزودونا بان ناهمفرجو،   مالزم برتبة هأوإمر
 واألطفـال  البنـات  مـن  كبيـر  عدد على الصفيحة بهذه ندور أن علينا وكان،   الماء من

  ." يبكون أيضا الجنود من عددا عيني بأم شاهدت وقد يبكون وكانوا،  العطاش والشيوخ

 نحـتفظ  ال ولماذا؟   البيوت هذه مهدوراء   من الحكمة هي ما يتساءل منا فريق وراح
 إذا عمـا  القـادة  لأليس القيادة مقر إلى سريتنا قائد وذهب ؟اإلسرائيليين   نحن لنسكنها بها
 والى منازلهم هدمت نذيال القرى هذه بسكان نفعله أن يجب ما حول خطي أمر هناك كان
  .)1( " نرسلهم أين

يست ، والى الصحف العبرية والـذي       إن هذا التقرير الذي بعثه كاتبه إلى أعضاء الكن        
يصف فيه مدى األلم الذي لحق بأصحاب القرى الثالث من عذابات وخسارة كـل شـيء                
وباإلضافة إلى شهادته الذي كتب كلمة حق مع أنه جندي يهودي ، وشهادة الجنود الـذين                

مـر  شاركوا بالهدم  وطرد أهالي قرى اللطرون الثالث ، كان تبريرهم انه كان لديهم أوا              
بفعل ما قاموا به من السلطات العليا ، ولكنه يقول إن هذا ليس نصراً لإلسرائيليين ألنهـم                 
خسروه ، فبعد تسعة عشرة عاماً ، سيصبح هؤالء األطفال فـدائيين ، يطـالبون بقـراهم       

  .)2 (وحقوقهم في العودة إليها

ـ ( نشرته صـحيفة     في مقالٍ " مايكل آدمز   " لبريطاني  وقد وصف الصحفي ا    صندي ال
الو وبيت نوبا بعد هدمها وترجمـت مقالتـه صـحيفة           ي البريطانية زيارته لقريتي     )تايمز

وفي الطريق عبر المنطقة التي كانـت       .. ."قائالً  م  19/6/1967األهرام المصرية بتاريخ    
إلى ما قبل عام منطقة حرام تفصل بين األردن وإسرائيل شاهدنا ثالث نساء يـسرن فـي     

                                                 
 .)180-179( ص  قرى اللطرون ، مأساة، العارف؛ راجع كذلك  ) 4(راجع ملحق رقم )  1(

    ).4( راجع الملحق رقم )  2(
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 الفـضفاضة ، التـي اشـتهرت بهـا     هنفوعة في كبرياء بمالبسرؤوسهن مر .. .الطريق
فلسطين القديمة ، وأوقفنا السيارة وتبادلنا التحية مع النـساء الـثالث ، وسـألناهن عـن                 

 من أين ؟ قلناها ونحن ننظـر        :ننا في طريقنا لجمع بعض الحطب فقلنا       إ :أجبنوجهتهن ف 
وفي لحظة  .. ."بيت نوبا   " حداهن من   ل الجرداء  وحقول القمح ، فردت إ       حوالينا إلى التال  

وانطلقت بنا السيارة ميال آخـر ،       .. .راحت ثالثتهن يتنهدن بأسى وينتحبن لكن بال دموع       
شاهدنا على تل عند نهايته خطاً طويال من شجر السرو على جانب قطعة مـن األرض ،                 

ـ                 ة واضح أنها خربت حديثا ، وعلى الجانب اآلخر قطعة أرض أخرى أكبـر مـن القطع
 وفيها وراء هذا الخط من شجر السرو امتدت سلـسلة            ، األولى محاطة بسياج من الصبار    

طويلة من هذه القطع من األرض ، تناثرت فيها بعض الصهاريج وقطع الخشب وبعـض               
الو ، لقد طمس اإلسـرائيليون      يقطع الصفيح ، ذلك كل ما تبقى من قرية بيت نوبا وقرية             

 بيـوتهم فـي     ألرض ، أما السكان العرب الذين كانت      المها ومسحوها من فوق ظهر ا     مع
هاتين القريتين ، والذين عاش آباؤهم وأجدادهم فيها مئات من الـسنين اهللا وحـده يعلـم                 

فلم يبق لهم من أمل إال جمع بعض عيدان الحطـب ، تكـون فرقـة اإلبـادة                  .. .عددها
  .)1( " يتها أثناء طمسها لكل معالمها كأرض عربيةـرائيلية قد نسـاإلس

لقد كان رهبان دير اللطرون شهود عيان على عملية ترحيل قرى اللطـرون الـثالث     
  .)2(وسجلوا مالحظات دقيقة حول عملية الترحيل والهدم ،  بالكامل هاوهدم

  

  

  

  
                                                 

  . )524- 523(  ، ص4ن الدباغ ، بالدنا فلسطين ، جنقال ع)  1(

 حلقـة   21، صحيفة األيام على شكل حلقات وتكونـت مـن           سرحان   ، نمر  هذه المالحظات أخذت من زاوية شبابيك        ) 2(
  .م ، فقد اعتمدت عليها الباحثة في معلوماتها عن ترحيل وتدمير هذه القرى2/12/1997  ــ م8/11/1997نشرت ما بين 
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 الشتات  .ج 

في أثناء الرحيل تعرض أهالي القرى الثالث لمعاناة كبيرة من شدة الحر والمشي في                
، باإلضافة إلى تعرضهم لـإلذالل      واألغطية وأماكن النوم    لشراب  العراء ، وقلة الطعام وا    

من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي وضربهم ، وقتل بعضهم أثناء الرحيل ، أدى ذلك كله               
  . ونسائهممإلى اإلحساس بالقهر والحقد لما آلت إليه ظروفهم ، وما حصل ألبنائهم وأطفاله

ى وبال مستلزمات الحياة األساسـية كانـت        خالل تواجد األهالي خارج قراهم بال مأو      
 ثم إلـى  الطريق الرئيسي من بيت سيرا إلى رام اهللا فيوجهتهم بيت لقيا ، فمنهم من سار     

بيت عور التحتا بعد ذلك اخذوا يسلكون طرق الجبال المختصرة إلـى رام اهللا ، وعنـدما                
  مـن   رووا الكثيـر   وقد غطاء   أيحل الليل عليهم ناموا تحت األشجار هم وأطفالهم دون          

وبعض   ، )1( وعاشها الجميع خالل رحلة التهجير    ،   بها   واالمعاناة المريرة التي مر    مشاهد
  .)2(األهالي وصلوا منطقة الطيرة القريبة من رام اهللا وناموا في بيوت مهجورة 

في هذه المرحلة الحرجة من الوقت ، كان واضحا تشتت األهالي في المناطق القريبة                
 رام اهللا ، باإلضافة إلى مالحقة الجيش اإلسرائيلي لهم في المناطق التي وصلوا              من مدينة 

إليها ، كانوا يسيرون في الطرق الفرعية كي ال يلتقوا بقوات الجيش اإلسـرائيلي التـي                 
 أنهم عسكريون في جيش التحريـر ، أو فـي           اًتنصب الحواجز العسكرية وتوجه لهم تُهم     

  .)3(الحرس الوطني 

ع من الرحيل عن القرى حضر رئيس بلدية رام اهللا مع ضـابط عـسكري               بعد أسبو   
إسرائيلي ونادى عبر مكبرات الصوت في منطقة رام اهللا ، طالباً من جميع األهالي العودة               
إلى قراهم التي خرجوا منها ، فكان أن اندفع الجميع باتجـاه قـراهم ، ولكـن النقطـة                   

                                                 
  .حمد عبد اهللا عيسى زايد ؛ مقابلة مع فاطمة عبد الرحيم ممقابلة مع حسين ذيب حسين الرب)  1(

  .غوشأبو  ظاهر نهاد معمقابلة )  2(

الـرحيم  ؛ مقابلة مع فاطمة عبد       ذيب عيسى الرب     ه مقابلة مع رسيل   مقابلة مع عروب محمود عبد الحميد أبو غوش ؛        )  3(
 .محمد عبد اهللا عيسى زايد
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بحجـة  ،  نعت األهالي من العودة إلى قراهم       العسكرية المتواجدة على أراضي بيت سيرا م      
 سكرية مغلقـة بموجـب القـرار      أن قرى عمواس ، ويالو ، وبيت نوبا أصبحت منطقة ع          

في أعقاب الحرب ، فظلوا مشتتين في المناطق القريبـة           اتخذته القوات اإلسرائيلية     )1(97
ـ    مثل بيت لقيا ، وبيت سيرا ، بيت عور الفوقا ، وبيت عور               ا ، ورام اهللا     فالتحتـا ، ص ،

لـى الـدول    إوبيتونيا ،  وضواحي القدس ، ومنهم من غادر إلى شرق األردن و            والبيرة  
   .)2 (العربية واألجنبية

ال اعا اقتصادية صـعبة للغايـة ، حيـث          بعد خروج األهالي من قراهم عاشوا أوض      
كانوا يملكون شيئاً يسد احتياجاتهم الضرورية من مأكل ، ومشرب ، ومالبس ، ومسكن  و              

يسكنون في العراء ، وتحت األشجار ، وكانوا حين يصلون إلى أحد األماكن يقيمون فـي                
الجامع أو في البيوت المهجورة أو تحت األشجار ، من أجل إيواء األطفال والنساء وكبار               

  .السن

 النبتـة مـن     ع بـاقتال  اشها هؤالء األهالي بمراحلها أشـبه     هذه الحياة الصعبة التي ع    
موا مرارة العيش في مناطق تواجدهم من أجل مواصلة الحياة ، مـن أجـل               وقاوجذورها  

  الغوث وكالةجامع رام اهللا إلى اقتحام مخزن       هم في   وجودأبنائهم ، لقد دفعهم الجوع خالل       
وكان منع التجول في كل مكان فخاطر صاحب المخبز بنفسه وفتح من أجل توفير خبـز                

يتسللون إلى  بعض أهالي القرى     وقد اخذ    ، اهللا   دون داخل الجامع في رام    يوجللناس الذين   
، ومع نهايـة الحـرب بقـي الـسـكان           المهدمة إلحضار ما تبقى من أغراضهم        اهمقر

  .)3 (موزعين ، ومنتشرين في منطقة رام اهللا 

                                                 
  . )9(  وثيقة رقم  راجع )1(
 .67حبيب اهللا ، عمواس ويالو وبيت نوبا والترحيل الجماعي ، ص)  2(

   .بد العزيز سالمةمقابلة مع محمد حسن ع)  3(



 76

 فعنـدما لقد أصر اإلسرائيليون على موقفهم وعلى ضرورة االحتفاظ بهذه المنطقة ،            
 والعـرب  إسرائيل بين ه للتسويةمشروع م1967 سنة )Egal Aloon)1 ألون إيغال وضع
  .)2(إلسرائيل اللطرون منطقة بضممن خالله  طالب

 دايانيه ـموشموشيه  قال  وتدميرهاالثـتعراض أسباب تهجير القرى الثـوفي اس  
Moshe Dayan    له ةمحاضر في  م ،1967وزير الدفاع اإلسرائيلي في حرب عام 

 لن ، كما هائبنا إعادة يتم لنف اللطرون قرى إلى بالنسبة  ":م1973 عام حيفا في ألقاها
 وتعديل اللطرون قطاع بتسوية إسرائيل قامت لذلك ، وةأمني ألسبابإليها  بالعودة يسمح
  . ")3( حدوده

ـ  مـع  ةمقابل، ومن خالل     إسرائيل وزراء سـرئي رابين إسحاق اعترفو     لـمراس
 اللطرون منطقة عن التخلي إسرائيلي قائد ألي نيمك ال نهأ  ، م1991 عام ) سي بي سي(

  .)4(في الطريق بين تل أبيب والقدس  الهام االستراتيجي هاعلموقوذلك 

 ، وتـم    )5 ()مـوفي حـورون     (  على أرض بيت نوبا مستوطنة دينيه        قام االحتالل وأ  
ـ        ـت ي المـستوطنات الزراعيـة     وزيع بعض القطع الزراعية األخرى على المستوطنين ف

  .وبقيت أراضي عمواس ويالو مهدمةيبة القر

 تم نقل ملكية هذه األراضي إلى مصلحة أراضي إسرائيل ، وبمساعدة            م1972 عام   وفي  
إقامة بعـض البـساتين ، والمنـاطق الـسياحية          ل التي تبرع بها يهود كندا ، تمت ٍ        األموا

                                                 
 المدارس الزراعية الصهيونية فيهـا ، لعـب         في وتخرج    ، صهيوني ولد في فلسطين   عسكري وسياسي    : ألون إيغال ) 1(

أكثر الزعماء الصهاينة ترويجا لفكرة     من  يعتبر  و كقائد للمنطقة العسكرية الجنوبية ،       م1948دورا عسكريا بارزا في حرب      
المحتلة عام   ، ويرفض الدمج االقتصادي الكامل بين اقتصاد إسرائيل واقتصاديات المناطق العربية             إلسرائيلالحدود اآلمنة   

ردن حدا امنيا إلسرائيل على أن تكون معظم        يقوم على أساس جعل نهر األ     الذي  لتسوية  ا مشروع   م ، ويشتهر باسمه   1967
م خاضعة من الوجهة اإلدارية لحكم ذاتي عربي أو لكيان فلسطيني هزيل يخضع             1967األراضي العربية التي احتلت عام      

   .274 ، ص1 الكيالي ، الموسوعة السياسية ، ج.عمليا لسيطرة إسرائيل
 .197ص عمواس ، يعقوب ،  أبو غوش ، )2(

   .197ص  ،ر السابقالمصد ) 3(

 .197ص عمواس ، يعقوب ،  أبو غوش ، )4(

   . )15( صورة رقم  راجع .موفوحورونمستوطنة  ) 5(
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كما أقيم علـى    ،   على أراضي عمواس ويالو    )1( " كندا بارك  " في هذه األيام باسم      وتعرف
أراضيها ما يعرف باسم واحة السالم التي يسكن فيها يهود وعرب ضمن سياسة التطبيـع               

   .)2(والتوافق 

إلى األماكن التـي     - كما ذكرنا  - أمام واقع االحتالل والدمار اضطر السكان للهجرة      
ة إلـى   ألمن لهم وألطفالهم ونسائهم ، ولكن بعضهم اضطر إلى الهجر         ا من ا  رأوا فيها نوع  
الدول األجنبية مثل أمريكا والبرازيـل وغيرهـا ،         إلى   المجاورة و   العربية األردن والدول 

  .وعاش الكثيرون منهم على أمل العودة

في ظل الظروف الجديدة عمل هؤالء المهجرون على تحسين أوضاعهم عن طريـق             
  . ما، مما ساهم في رفع مستواهم المعيشي نوعاتعليم أبنائهم ومزاولتهم المهن 

لقد ظل الكبار يتحدثون إلى أطفالهم وأحفادهم عن المرارة التي عانوها في نـزوحهم              
وتهجيرهم من قراهم وبيوتهم بالقوة وتهديد السالح والقتل ، لقد أصبحت حيـاتهم صـعبة        
للغاية لعدم توفر االحتياجات األساسية ، وأيضا لعدم مساعدة الجهات الرسمية لهـم فـي               

 يقصدون بالجهـات الرسـمية وكالـة الغـوث          الهجرة إليها ، وكانو   المواقع التي تمت ا   
ومؤسسات حقوق اإلنسان والصليب األحمر وغيرها من أجل الحصول علـى مـساعدات      

 ، وبالتالي كان على كل فرد أن يتولى شؤونه الخاصة ويعمل مـن              )3(عاجلة وضرورية   
  .)4 (أجل سد حاجته

وصلوا إليه ، وأخذوا يقـارنون بـين        أصحبوا يعانون من ضيق وصغر المكان الذي        
حياتهم هذه وبين حياتهم في قراهم ، حيث لم يعودوا قادرين على زراعة أي نـوع مـن                  

                                                 
 . )16( راجع صورة رقم  .كندا بارك)  1(

            . )17(  راجع صورة رقم .واحة السالم)  2(
  .قابلة مع رسمية محمود أحمد حسينم)  3(
  .اد الخضورمقابلة مع محمود محمد عي)  4(
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 ، وهم مع ذلك ما زالـوا        )1(النبات حول بيوتهم من شدة ضيق المساحة في هذه المناطق           
  .يوما ليها إينظرون بعين األمل إلى قراهم المهدمة لعلهم يعودون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .مقابلة مع علي نمر)  1(
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 الشعبية - أ

فرضت حيث   جديدا إلى القضية الفلسطينية ،     بعدا مأساويا    م1967أضافت حرب عام    
هم  وتدمير العديد من مـواقع     الفلسطينيين من   مزيدتهجير ال تمثل في   الحرب واقعا جديدا ،     

   .منها قرى اللطرون الثالثو السكنية

م إلى قراهم التي هجروا منها بالقوة ، وتم         جل عودته أمن  لقد نشط الفلسطينيون أيضا     
 من المخـاتير    في البداية هذه اللجان    تكونتده للمطالبة بحقهم في العودة      عدمتتشكيل لجان   

 االجتمـاع   لمنطقة رام اهللا  كري  ـ الحاكم العس   طلب حيثوبعض وجهاء القرى الثالث ،      
يردد كان  وول العودة ،    كانت المفاوضات تدور بين هذه اللجنة والحاكم العسكري ح        بهم و 
 وأمام إصرارهم الثابت بحقهم ، عرض عليهم الحاكم العسكري          )1( "انسوا بالدكم   " عليهم  

  :إحدى المواقع التالية  

 .)2 (معسكر الجيش في الطيرة  .1

 .)3 ( الجيبمثلث .2

 .)4 ( رافات فيمعسكر الجيش .3

  .)5 (مخيم عقبة جبر  .4

ى قرانا ، وال نريد منك أن تبنـي لنـا           ـلمح لنا بالعودة إ   ـاس" كان جواب األهالي     
  ال تعويض وال بديل عن حق العودة إلى  " شعار أهالي قرى اللطرون كان و ، )6 (بيوتا

                                                 
  .6م ، ص1967ورقة عمل غير منشورة ، قرية يالو مأساة سنة   ؛ عياد الحضور محمدمقابلة مع محمود)  1(
  . 382 ، ص2 ، ق8الدباغ ، بالدنا فلسطين ، ج. قرية تقع إلى غرب مدينة رام اهللا بانحراف نحو الجنوب:  الطيرة ) 2(
  .283شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص. قع إلى الشمال الغربي من مدينة القدسقرية ت:  الجيب ) 3(
  .406شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص .قرية تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس: رافات )  4(
لسطينية ،  أبو حجر ، موسوعة المدن والقرى الف      . كم جنوب غرب مدينة أريحا     ) 3(مخيم فلسطيني يبعد    :  عقبة جبر    ) 5(
  . 140 ، ص1ج
  .مقابلة مع حسين ذيب أبو الرب ؛ مقابلة مع محمود عياد الحضور)  6(
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  .)1 (" قرانا  فمن كان ضحية الحرب يجب أن ال يكون ضحية السالم 

  الثمانينات من القرن العشرين ، بعد ذلك تم تشكيل لجنة           بداية واستمر الحال كذلك حتى   
الثـاني التـرابط    ولكل قرية وبدأت هذه اللجان تعمل في اتجاهين األول حـق العـودة ،               

  :تيعلى النحو اآل وهي ،تطورت هذه اللجان لتصبح جمعيات ثم والتكافل االجتماعي ، 

   :رابطة أهالي يالو )1

 تتلخص في   هام ، وكانت أهداف   1979جبل الهاشمي الشمالي في عمان عام       تأسست في   
  :اآلتي

  .م المساعدات المادية والعينية للمحتاجين من أهالي يالوتقدي .1

 .مساعدة الطالب الفقراء والمتفوقين .2

 .رفع المستوى الثقافي واالجتماعي والصحي .3

 .تقديم الخدمات االجتماعية المختلفة .4

وهم  ،  مدينة عمانسكنوالو الذين امن أهالي ي ابطة أعضاء مؤسسونوكان للر:  

 .السيد أحمد حسين دهشان .1

 .السيد جميل أمين جبريل .2

 .السيد حمدي عيسى نمر الرب .3

 .السيد شعيب يونس العبد .4

 .األستاذ عبد الحميد حسن نصار .5

                                                 
  .ملفات جمعية أهالي يالو الخيرية)  1(
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 .الشيخ محمد حسين رضوان .6

 .السيد محمد سليمان شعيبي .7

 .السيد محمد محمود سالمة .8

 .السيد محمد خليل محمد علي .9

 .السيد محمد عبد الرحمن محمود علي .10

  .)1( المالحالسيد محمود محمد عليان .11

وتدير الرابطة هيئة إدارية ال تقل عن تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة ، ويجـوز                   
 ، وال تزال هذه الرابطة تقوم بعملهـا         إعادة انتخابهم مرة ثانية ، ولها نظام داخلي ينظمهم        

   .)2( إلى اليوم 

  جمعية يالـــو )2

 اهللا ، وكـان لهـا        رام  قرب نيام في بيتو  1998عام  الخيرية   يالو    أهالي تأسست جمعية 
  :على النحو اآلتي وكانت أهداف الجمعية )3( )221(ترخيص يحمل رقم 

وتعزيـز   هـا وتطوير تنمية أوضاع سكان يالو االجتماعية واالقتصادية والثقافية         .1
 .الترابط األسري بين أبناء البلد في فلسطين والشتات

  .تهاومسانددعم العائالت المحتاجة في شتى المجاالت  .2

غير القادرين علـى مواصـلة      فل األسري وتوفير الفرص الجامعي من       زيادة التكا  .3
 .تعليمهم

                                                 
  .137عليان ، يالو األرض واإلنسان ، ص)  1(
  .137عليان ، يالو األرض واإلنسان ، ص)  2(
  .)10( راجع وثيقة رقم .وثيقة ترخيص جمعية يالو)  3(
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العمل على إحياء البعد النضالي وتجسيده بحق العودة وذلك من خالل مجموعة من              .4
 .النشاطات الثقافية واالجتماعية والسياسية

عمل وعلى تحقيق   ، إلشراكهم في ال    االتصال بكافة أبناء يالو في فلسطين والشتات       .5
 .هاوتجسيد غايات وأهداف الجمعية

 والجمعيات والمنظمـات الحكوميـة      ةاالتصال مع كافة الجهات الرسمية الفلسطيني      .6
  .وغير الحكومية بهدف تحقيق أهدافها

 .االلتقاء والتعاون مع كافة الجمعيات والفعاليات الفلسطينية ذات االهتمام المماثل .7

ـ  اً من كل عام يوم     ) حزيران 5 (بار يوم إحياء ذكرى يالو وذلك باعت     .8  يـتم   اً وطني
 .)1(همتكريمو خالله وإحياء ذكرى شهداء يالو الذين سقطوا خالل التدمير والتهجير

 جمعية عمواس )3

 )189(م ، وكان لها ترخيص يحمل رقـم         1994تأسست جمعية عمواس في عام        
 عمواس  بأهالي الذي لحق     إظهار الظلم  ،  ينصب على   كان عملها في البداية إعالميا      و )2(

  :وكان من أهدافها

الحث على الترابط والتكافل االجتماعي بين أفراد القرية في الداخل والخارج فـي              .1
 .فلسطين وتحسين ظروفهم المعيشية

 .الدعم المادي لألسر الفقيرة في جميع المجاالت .2

 .مساندة الطالب في المرحلة الجامعية لمواصلة دراستهم .3

                                                 
، رئيس   " عاما57ً "ة  عمرو" يالو"أحمد حسين ذيب أبو الرب من مواليد        ابلة مع   مقملفات جمعية أهالي يالو الخيرية ؛       )  1(  

  .م26/9/2005 بتاريخ  في رام اهللا ،جمعية يالو وعضو في لجنة التنسيق الموحدة للقرى الثالث ، أجريت المقابلة
  . )11(ة رقم  راجع وثيق.وثيقة ترخيص جمعية عمواس)  2(
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لروح الوطنية من خالل تجسيده بالمطالبة بحق العودة من خالل          العمل على زرع ا    .4
 .األنشطة المختلفة والمستمرة

الحفاظ على وسيلة االتصال بجميع أبناء عمواس في شتى بقاء األرض ، ودمجهم              .5
 .في العمل من أجل تحقيق أهداف الجمعية

ة وغيـر   منظمات الحكومي  والجمعيات وال  ةطالع كافة الجهات الرسمية الفلسطيني    إ .6
 .أهدافهاوعمال الجمعية الحكومية بأ

 .االلتقاء والتعاون مع كافة الجمعيات والفعاليات الفلسطينية ذات االهتمام المماثل .7

إحياء ذكرى عمواس بمهرجان سنوي في كل عام في ذكـرى الطـرد والتـدمير                .8
بالتعاون مع يالو وبيت نوبا يتم خالله وإحياء ذكرى شهداء عمواس الذين سـقطوا       

 .)1( همتكريمو خالل التدمير والتهجير

 جمعية بيت نوبــا  )4

من أهدافها  و  وتعمل بدون ترخيص   خاصة بهم ،  جمعية   أهالي قرية بيت نوبا      شكل
  :يأتيما 

وتطـوير  تشجيع أهالي بيت نوبا من الناحيـة االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة               .1
 . فلسطين وأنحاء العالموتعزيز الترابط األسري بين أبناء بيت نوبا فيأوضاعهم 

اعدتها على التغلب علـى الحيـاة       ـالدعم المادي والمعنوي للعائالت الفقيرة ومس      .2
 .الصعبة

 .تهمجل مواصلة دراس أقادرين الدعم المادي منالغير منح الطالب الجامعيين  .3

 . القيام بنشاطات متنوعة تهدف إلى تعزيز البعد النضالي وتجسيده بحق العودة .4

                                                 
  .ملفات جمعية أهالي عمواس الخيرية)  1(



 85

فة أبناء بيت نوبا في فلسطين والشتات إلشراكهم في العمـل وعلـى             االتصال بكا  .5
 .تحقيق أهداف الجمعية

 والجمعيات والمنظمـات الحكوميـة      ةاالتصال مع كافة الجهات الرسمية الفلسطيني      .6
 . وغير الحكومية بهدف تحقيق أهدافها

 .المطابقااللتقاء والتعاون مع كافة الجمعيات والفعاليات الفلسطينية ذات االهتمام  .7

إحياء ذكرى بيت نوبا بمهرجان سنوي في كل عام في ذكرى الطـرد والتـدمير                .8
بالتعاون مع يالو وعمواس يتم خالله وإحياء ذكرى شهداء بيت نوبا الذين سـقطوا       

 .)1( همتكريمو خالل التدمير والتهجير

  لجنة التنسيق الموحدة   )5

م ، وأصبحت بعد    1999 عام   في " لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون    " تم تشكيل   
   .)2( في جميع األعمال الرسمية القرى الثالثذلك تنوب عن 

لطة ـوكانت اللجنة تقوم بمتابعة قضيتهم مـع أصـحاب القـرار، ومـسؤولي الـس              
  :يأتيومن أعمال لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون ما الفلسطينية 

 .الي القرى الثالث في كل عامع أهإحياء ذكرى التدمير بمسيرة أو مهرجان تضامن م .1

 عـودة   للمـساعدة فـي    تدعوه    مذكرة هوتم تسليم  "أبو عمار " زيارة الرئيس الراحل     .2
 .األهالي إلى قراهم

بعث رسائل إلى الوزارات الفلسطينية المختصة توضح فيها ما حصل بقرى اللطرون             .3
  .ىالقرهذه  من أجل العودة إلى  والمساعدةم ، ومطالبتهم بالعمل1967عام 

                                                 
  .ملفات جمعية أهالي بيت نوبا الخيرية)  1(
  .ملفات لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون)  2(



 86

 فـي رام اهللا فـي       ندعوة ستين مؤسسة وطنية وذلك بمقر دائـرة شـؤون الالجئـي            .4
 اد ملف للقرى الثالث يكون شـامال       م وشُرح لهم عن القضية والعمل على إيج       4/6/2000

 .من مساحة وعدد سكان وأراٍض

تسليم ملف إلى دائرة شؤون الالجئين ودائرة شؤون المفاوضات ، عن القرى الثالث              .5
 .لقضيتهافيه شرح 

 .إعداد ملف بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي خاص للقرى الثالث .6

توزيع رسائل إلى سفراء فلسطين في جميع الدول في العالم من أجل العودة ، وفضح                .7
 .)1(الجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبت بحق قرى اللطرون الثالث 

 الموجودة في   ةف المقابر واألضرح  قيام أهالي قرى اللطرون بعمل يوم تطوعي بتنظي        .8
هذه القرى بمشاركة نشطاء سالم إسرائيليين وجمعيات فلسطينية وجمعية المرأة العاملـة            

م حتى وصـلت    2000 ، والقيام بمسيرة حاشدة عام       )2(م  1999واتحاد لجان اإلغاثة عام     
  . رةالمسيرة إلى أراضي بيت نوبا ، وتم إقامة مهرجان على أراضي بيت نوبا المدم

 رسالة يدعونها فيها العمل     ،م  2001 عام   ن ماري روبنسو   مبعوثة األمم المتحدة   تسليم .9
 .)3(على عودتهم إلى قراهم 

 م والتي تـدعم حـال       2003 التي صدرت عام     مراجعة القائمين على وثيقة جنيف       .10
وص ـ، ومناقشتهم حول ما تم التفاهم عليـة بخـص         دائما بين الفلسطينيين واإلسرائيليين     

 احتاللهـا عـام      تم  التي األراضي وثيقة جنيف تؤكد االنسحاب من       أنراهم ، فكان الرد     ق

                                                 
  علي محمود  ؛ مقابلة مع إسماعيل    مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب         ملفات لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون ؛       ) 1(

،  جمعية أهالي يالو الخيريـة      عضو في   عاماً ،   65وعمره  " يالو  " قابلة مع أحمد عطية عبد الخضور من مواليد         م؛  زايد  
  .م9/2005 /26بيتونيا بتاريخ    فيأجريت

  .م1999/ 13/6 ، بتاريخ 10704 صحيفة القدس ، ع)  2(
  .ملفات لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون)  3(
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، لكن من خالل الحوار والنقاش ، تبين أن اإلسرائيليين قد أصروا على إيجاد              ) 1(م  1967
 متر شرق الشارع الذي يخترق أراضي عمواس ، وهذا الشارع           )500(منطقة آمنة وهي    

 متر هوائي شرق الشارع بمعنى أنه لـن         500ا يتحدثون عن     يافا ، وعندم   -يربط القدس   
يبقى إال القليل من أراضي عمواس ، وكان الرد أن أهالي قرى اللطـرون لـن يقبلـوا                  

 .)2(هم المساومة على إي شبر من أراضي

 على أرض القـرى بالتنـسيق مـع         اًم مهرجان 7/6/2003أقامت لجنة التنسيق في      .11
 شارك فيها المئات من اإلسرائيليين من       ،" كرى واالعتراف   للذّ" مؤسسة إسرائيلية اسمها    

، وكان لكل عضو من أعـضاء لجنـة         األرض المحتلة   حركة السالم  وأيضا من عرب       
حمد أبو الرب ، ونهاد أبو غوش ،         أ "التنسيق كلمة ألقيت في هذا المهرجان ، وكان منهم          

ية التهجير والتدمير على    أعضاء لجنة التنسيق ، وتم عرض صور عمل       " وإسماعيل زايد   
الذي شارك في هـدم وتـدمير       " عاموس كينان " الجندي   ، وقد حضر المهرجان   الحضور  

وألقى كلمة وتحدث عن مدى الظلم الذي حصل وحل في القرى الـثالث أثنـاء               ،  القرى  
 .)3(الحرب

م 1967توزيع اليافطات على مداخل القرى التي تحدد فيها عدد السكان قبـل عـام                .12
برفع قضية لدى المحكمة اإلسـرائيلية تطـالبهم        " للذّكرى واالعتراف   " ؤسسة  وقامت م 

 حض  قبل تدميرها ، وهذا يـد      مأهولة بالسكان تفيد أن هذه القرى كانت      بوضع يافطات ،    
" كـسبت مؤسـسة     االدعاء اإلسرائيلي بأن تدميرها تم ألنها غير مأهولة بالسكان ، وقد            

 ،  )4(م  23/6/2005تم نشر الخبر في صحيفة الحياة       وة  هذه القضي " للذّكرى واالعتراف   
 .)5(م 27/7/2005وصحيفة القدس  

                                                 
  . ) 9( راجع خريطة رقم .  م16/11/2003وثيقة جنيف بتاريخ  ) 1(
  .مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب)  2(
  . زايد علي محمودمقابلة مع إسماعيل  ؛غوش أبو ظاهر نهاد معمقابلة ؛  مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب)  3(
  .م23/6/2005 ، بتاريخ 3474 عصحيفة الحياة ، )  4(
  .م27/7/2005 بتاريخ  ،12909ع ،  صحيفة القدس)  5(
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ملف قرى اللطرون وسلم بالتحديـد إلـى وكيـل          الفلسطينية  تسليم وزارة الخارجية     .13
 .مساعد الوزارة الفلسطينية ، ووعد بفتح هذا الملف في األمم المتحدة

إلذاعية والتلفزيونية ونشر مقاالت    االتصال مع كافة المؤسسات الوطنية واألهلية وا       .14
  .حول قضية قرى اللطرون وحق العودة

يطالبونه بإيجـاد ملـف     " محمود عباس "إلى رئيس السلطة الفلسطينية     رسالة  إرسال   .15
  .)1( بالعمل على ذلك ن دائرة شؤون الالجئيىحيث أوص، لقرى اللطرون 

ة التنـسيق ،حيـث     حلقة عن قرى اللطرون بالتعاون مع لجن      ) 13(إعداد وتصوير    .16
، وحق العودة فـي      ، والقانون الدولي   ، وتدمير القرى   يصور الحياة االجتماعية والثقافية   

عيون أهالي القرى الثالث ، والموقف الرسمي من قرى اللطرون ، وتم عرضـها علـى                
ضـت فـي شـهر      عر" ذاكرة وطـن    " شاشة قناة فلسطين الفضائية سمي هذا البرنامج        

 .)2(م 10/2005

 .)3(التاريخ الشفوي ألهالي قرى اللطرون من الضياع على شكل كتابة ورقية حفظ  .17

 ميزانية شهرية وأجرة مقر للجنة التنسيق        "ياسر عرفات "      وقد اعتمد الرئيس الراحل     
  .)4(دوالر سنويا) 3000(الموحدة بقيمة 

  

  

  

                                                 
؛ مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب ؛ مقابلة مع نهاد أبـو غـوش                ملفات لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون ؛        )  1(

  .مقابلة مع أحمد عطية عبد الخضور؛  زايد  علي محمودمقابلة مع إسماعيل
  . زايدمحمود علي ؛ مقابلة مع إسماعيلمقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب )  2(
  .؛ مقابلة مع نهاد أبو غوش زايد  علي محمود؛ مقابلة مع إسماعيلمقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب )  3(
   . ملفات لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون)4(
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 الرسمية  - ب

  الفلسطيني .1

توصل إلى تـسوية    ال انتهى ب  قد،  م  1991 عام    عقد الذيكان مؤتمر مدريد للسالم     
 )أوسـلو ( اإلسرائيلي من خالل توقيع اتفاق مرحلي للحكم الذاتي عرف باتفاق            الجانبمع  
  .)1(م 13/9/1993  وقع فيالذي

ـ           ة تهدئـة فـي     ـاعتبر اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، بداي
طقة الشرق األوسط ونظام جديـد      واعتبر قاعدة أساسية إلقامة سالم شامل في من       المنطقة  
 ،  )2( ج اإلسرائيلي ـ الفلسطينيين والعرب ، تنازال غير مبرر لصالح البرنام         بعض اعتبره
ـ     اإلسرائيلي إقامة سلطة   -تضمن االتفاق الفلسطيني    وقد   ي فلـسطيني   ـ حكم ذاتي انتقال

ية العـام   قبل بدا وتتم خاللها   ،   في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة خمس سنوات          محدود
  المفاوضـات  ؤديت أن وكان من المفروض     ،  الوضع النهائي   من أجل   الثالث مفاوضات   

، كما اتفق    )3 ()242 و 237( الدولي   األمن قرار مجلس    أساسإلى تسوية دائمة تقوم على      
 والحدود  األمنية القضايا الحساسة كالقدس والمستوطنات والالجئين والترتيبات        تأجيلعلى  
تم االعتراف المتبـادل    و،   م  1996كون عام   لوضع النهائي التي سوف ت    مفاوضات ا إلى  

  .)4(  إعالن المبادئ وثيقةعلىمن خالل التوقيع بين الطرفين 

 في السلطة الوطنية الفلسطينية تفعيل قـضية قـرى          نكان على المسؤولين الفلسطينيي   
ها إسـرائيل   تتل من األراضي التي اح     كنازحين موالتطرق إليه ،  اللطرون في المفاوضات    

 اإلسرائيلي ، ولكن هذه المفاوضات      الجانب التي أجريت مع     اتفاوضملفي ا  م   1967عام  
  .جميعها تجاهلت قضية قرى اللطرون

                                                 
   .417الحمد ، المدخل إلى القضية الفلسطينية ، ص) 1(
 ؛ الـشقاقي ، العالقـات الـسياسية واإلداريـة           7 ، ص    1995 -1994سليمان ، السلطة الوطنية الفلسطينية في عام        ) 2(

  .35والمستقبلية ، ص
  . )5( راجع ملحق رقم )  3(
  .222؛ مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص) 494 – 292( ل إلى القضية الفلسطينية ، صالحمد ، المدخ )4(
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 اجتماع فـي    م2000لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون الثالث عقد عام         وبمبادرة  
ـ فيه   شارك في رام اهللا ،  نمقر دائرة شؤون الالجئي    قـدم  وسات الوطنيـة  عدد من المؤس

مداخلة حول موضوع قرى اللطرون ، مؤكدا على أهمية هذا الموضـوع ،             رئيس الدائرة   
وضرورة العمل الجاد باتجاه إيصال رسالة واضحة حول حقيقة ما يدور مـن محـاوالت           

حـق   كإسرائيلية لطمس معالم هذه القرى ، وحث المشاركون على التمسك بحق العـودة              
والقانون الدولي باالسـتناد إلـى      ،  تضمنه وتكفله الشرعية الدولية     إنساني ووطني مقدس    

   . ، واتفاقية جنيف الرابعة)242(ر قرا

كانت السلطة الوطنية تدعم قضية قرى اللطرون الثالث ، في العودة إلى قراهم على              و
 ، ومن جهة أخـرى دعمـت        )1(المستوى الشعبي وعلى صعيد المفاوضات مع إسرائيل        

يبذلها األهالي كلجان وجمعيات ومؤسسات لدعم هذه القضية في المفاوضات          الجهود التي   
السياسية ، وأكدوا على ضرورة استمرار األهالي بالتوجه إلى صناع القـرار والـضغط              

مساندتهم بحق عودتهم إلى قراهم     عليهم بشدة من أجل قضيتهم ، وتفعيل قضيتهم من أجل           
ى اللطرون الثالث من ضمن األراضي التي تـم         واعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية قر    

 وخصوصا،  بهذا الشأن   م ، وينطبق عليها القرارات الدولية الصادرة        1967احتاللها عام   
  األراضي التي تدور حولها المفاوضـات الفلـسطينية         تعتبر من  ، كما أنها     )242(قرار  

ب أعادتها إلـى الجانـب       محتلة يج  اً ، باعتبارها أرض   اإلسرائيلية بعد توقيع اتفاق اوسلو    
   .)2( الفلسطيني

  

  

                                                 
، أجريت في رام اهللا بتاريخ  لس الثوري لحركة فتح، عضو في المج" عاما65ً" أسعد النجمي وعمره حافظمقابلة مع ) 1(

  .م2005/ 6 / 26
  سـابقاً   عضو نائب في المجلـس التـشريعي       ،م  1967مقابلة مع عبد الجواد صالح رئيس مدينة البيرة سابقا في عام            ) 2(

  .م2005 / 6/ 10بتاريخ  في رام اهللا  ، أجريت عاما65ًوعمره 
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 اإلسرائيلي  .2

 م ، بـسبب أهميتـه     1967عـام   قامت القوات اإلسرائيلية باحتالل قطاع اللطـرون        
 في   لجنرال نركيس  ، وتحدث ا   )1(الطريق الذي يربط الساحل والقدس      وهو  اإلستراتيجية  

ذهبـوا إلـى رام اهللا       من القـرى الـثالث و      إخالؤهمأن الذين تم     " : تحرير القدس  كتابه
وهـو  ،   ال يعودوا إلى جيب اللطرون       أنكنت مصمما على    ،   األردنوبعضهم عبر نهر    

  .)2(" الشوكة لسنوات عديدة في لحمنا 

 اعتبروا فيـه منطقـة      )3(م10/9/1967في )97(وأصدروا قرارا عسكريا يحمل رقم      
ويحذر على المواطنين   منطقة عسكرية مغلقة يمنع     " عمواس ويالو وبيت نوبا     " اللطرون  

سكري الصادر بخصوص   الدخول فيها ، ولم يتم إلغاء هذا األمر بالرغم من أن القرار الع            
األعمال التي قامت بها قوات االحتالل اإلسـرائيلي مخالفـة          يعتبر  حيث  القرى الثالث ،    

عملـت الـسلطات    كمـا   التفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنين وقت الحرب ،          
 عن طريق تجريفها وإقامـة      كرية اإلسرائيلية على تغير معالم هذه القرى بعد هدمها        العس

  .المستوطنات عليها 

م 9/5/1994القدس فـي     ، ونقلتها صحيفة     فووفقا لمعلومات نشرتها صحيفة معاري    
 طرد سكان القـرى     ت قرر " قائد المنطقة الوسطى في حينه       فان الجنرال عوزي نركيس   

 اللطرون ، ومحو بيوتها عن وجه األرض بدون استـشارة رئـيس             الفلسطينية في منطقة  
نه صحيحا حيث   أأنه ليس نادما على القرار الذي اعتقد        " ، وأضاف   " األركان اإلسرائيلي   

 م حق العودة ، الن ذلك سـيهدد أمـن  إسـرائيل            1967كان من المحظور منح الجئي      
من افتـراض أننـا بعـد       حدد وقائع على األرض وانطلقت      أ أردت أن    "وأضاف نركيس   

ضـمن  أالوصول إلى نهر األردن سيكون هناك تسوية وسنضطر لالنسحاب ، وأردت أن           
وكان نـركيس قـد اتخـذ قـرار طـرد       ،   " على األقل أن تكون منطقة اللطرون بأيدينا      

                                                 
   ).196 – 195(  ، ص مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي )1(
  .197 المصدر السابق ، ص )2(
  .  )9( انظر وثيقة رقم   )3(
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ـ               رب عـام   ـالمواطنين من قراهم في اللطرون ، وهدم هذه القرى من اليوم الثـاني للح
الع الفلـسطينيين   ـرية في اقت  ـ أنه لم يواجهه إي مشكلة ضمي      "م ، وقال نركيس     1967

  .)1(" من قراهم 

 وفـي   ) كندا بـارك    (ير معالم هذه القرى الثالث فقد أقاموا في عمواس متنزه         ي تغ تمو
على أرضي  ) 2()موفوحورون( مزرعة لألبقار ، وفي بيت نوبا أقاموا مستوطنة          يالو أقاموا 
 األشـجار   ةعازرمنها استغالل األراضي الزراعية ، و     عمال   بعدة أ  ا، وقامو )3( هذه القرية 

 بحيرة صغيرة تغذي المزروعات واستغلوا      على شكل الحرجية ، كما أقاموا مجمعات مياه       
 وحفروا أبارا ارتوازية ومدوا خـط أنابيـب          ، المياه الجوفية الموجودة في باطن األرض     

 ،  )4(جبلية في قـرى اللطـرون     لري المحاصيل الزراعية ، وشقوا الطرق في المناطق ال        
ـ " سوف يطلق عليه  عة قسم أخر في المنطقة باألشجار        حديثة لزرا   خطط وأعلن عن  ة غاب

  .)5(ط الصهيوني المعتقل في االتحاد السوفيتي سابقاعلى اسم الناش" شارانسكي لألمل 

م 12/5/1993وبقيت قضية قرى اللطرون مجمدة لدى حكومة إسرائيل حتى تاريخ             
درت اإلدارة المدنية في بيت إيل قرارا بشق طريق يمر من أراضي يالو وبيت              عندما أص 

 بيت إيل   –اعتراض لدى دائرة األراضي والمساحة    ب واقدمت أن ي  وأعلنت للمواطنين   نوبا ،   
   : يحمل معاني عدة منها القرار ، وكان هذا)6(

 . ضمها إلسرائيلالث تابعة للضفة الغربية ولم يجِرأن القرى الث .1

                                                 
 صورة عوزي نركيس خلفه أنقاض قرى اللطرون في صحيفة          ؛م  1994 /5 / 9  بتاريخ ، 8870 عصحيفة القدس ،    ) 1(

  . )12(  راجع وثيقة رقم .القدس
  . )10(  راجع خريطة رقم .م1967 بعد عام  اللطرونخريطة المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرى) 2(
  . )15(  راجع صورة رقم .رض بيت نوباأمستوطنة موفوحورون المقامة على ) 3(
  .مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب ؛ مقابلة مع نهاد ظاهر مصطفى أبو غوش) 4(
  .198مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص )5(
  .م12/5/1993  بتاريخ ،2227 ع،  صحيفة النهار) 6(
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 هذه األرض لها أصحابها وهم موجودون في القرى والمدن المجاورة ومن لـه              أن .2
 .حق االعتراض له حق العودة

أن من تضرر في شيء يحق له االنتفاع في الشيء األخر الذي لم يتضرر ، وقام                 .3
 . )1(أهالي القريتين بتقديم لوائح اعتراض عن طريق لجنة المحامين العرب 

ض الكنيـست   ا جدل لدى الحكومة اإلسرائيلية ، واعتـر       وكانت قضية اللطرون مثار     
ويؤكـد   ، )2(يمر في منطقة اللطرون     الذي   تل أبيب    –ضم جزء من طريق القدس       على

  اللـد ـ القـدس بتـاريخ    ذلك قيام اإلدارة المدنية في بيت إيل ، ببدء مشروع سكة حديد
عبـر الـصحف    أعلنـت   ، و يـالو     من  ، تمر في اللطرون وتحديدا     )3(م  17/12/2003

 بيت إيل ، ولدى دائـرة       –لدى ضابط الداخلية    اعتراض  م  يقدبضرورة قيام المتضررين ت   
  .)4(التنسيق واالرتباط  في رام اهللا 

وردا على هذا اإلعالن ، قامت لجنة التنسيق الموحدة بدعوة عامـة ألهـالي يـالو ،                   
، ا المـشروع     لألهالي خطورة هذا المشروع ، وتم إحصاء المتضررين من هذ          توشرح

 ، وبعد ذلك    )5( لهذه األراضي  تهمثبت ملكي ت ودوإخراج قي  ،   رث لهم   إ تم تحضير حصر  و
يني لقـضايا الـسالم     وا بالتشاور مع المؤسسات المساندة مثـل المركـز الفلـسط          ـقام

ومركز القدس للمساعدة القانونية ، واتفـق علـى تقـديم           ،   ومؤسسة حق    ،والديمقراطية  
 ،   بـشكل جمـاعي    ضرر وباسم جمعية أهالي يالو    متباسم كل   ي  بشكل فرد االعتراضات  

  . تجميد المشروععن ت الجهودثمرأو

                                                 
مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب ؛ منشورات للمركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية بالتعاون مع أهـالي                  ) 1(

  . )14 – 13(صم ، 1967قضية قرى اللطرون المدمرة يالو وبيت نوبا وعمواس مأساة قرى اللطرون ، 
ئيس ياسـر عرفـات بتـاريخ       ؛ رسالة جمعية أهالي يالو إلى الر      م  1995 /4 / 6 بتاريخ    ، 9198القدس ، ع    صحيفة  ) 2(
  .م4/1/2004
  . )11(  راجع خريطة رقم .سكة الحديد في يالو) 3(
  .م2003 /12 / 17  بتاريخ ،12329 عصحيفة القدس ، ) 4(
  . )13(  راجع وثيقة رقم .وثيقة حصر ارث) 5(
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 ، الذي ضم قرى اللطرون إلى       )1( الجدار الفاصل    كما قام االحتالل اإلسرائيلي بإقامة      
 ، ولم يبق ألهالي قرى اللطرون أي أمل من النظر           )2(م  1948داخل المنطقة المحتلة عام     

ألنه سوف يضم قرى اللطرون ضمن الجـدار إلـى أراضـي            ،  و من بعيد    إلى قراهم ول  
 إليـه متجـاهال     ، ويبدو أن االحتالل اإلسرائيلي مصمم على ضم هذه القرى          )3(إسرائيل  

قرى اللطرون في العودة إلى      أهالي الدولية التي تؤيد حق      واألعرافبذلك جميع المواثيق    
  .قراهم

  الدولي .3

  وقواعد القانون اإلنساني وتحديدا اتفاقيات جنيف وتحديداً       امحك أل من المسلم به مطابقة   
الرابعة التي تنص على معاملة المدنيين وقت الحرب ، وهي المرجع القانوني الذي يحكم              

عبور  على األراضي الفلسطينية فور    )4 (ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في قرى اللطرون     
حيث تصبح هذه القواعد األساس القانوني الناظم       ب  ، واجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي لها    

لحقوق والتزامات المحتل من جانب ، وحقوق والتزامات السكان المدنيين في األراضـي             
الل ينكر مبادئ القانون الدولي     غير أن االحت   ، الفلسطينية التي خضعت له من جانب آخر      

  .القانون الدوليبيق قواعد وأحكام يعارض تطو أنها أراض متنازع عليها ويعتبر

                                                 
  .)15(  راجع صورة رقم . اللطرونصورة ألساسات الجدار الفاصل في منطقة) 1(
  . )12( خريطة رقم راجع  .خريطة الجدار العازل في منطقة اللطرون) 2(
  .مقابلة مع محمود عياد الخضور ؛ مقابلة مع أحمد حسين ذيب أبو الرب) 3(
  :م كالتالي 1949أغسطس /آب /12اتفاقيات جنيف الرابعة المؤرخة في ) 4(

 جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميـدان المؤرخـة فـي               اتفاقية: االتفاقية األولى    .1
  .م1949أغسطس /آب /12

اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في             : االتفاقية الثانية    .2
  .م1949أغسطس /آب /12

  م1949أغسطس /أب /12سرى الحرب المؤرخة في اتفاقية جنيف بشان معاملة أ:االتفاقية الثالثة  .3
أغسطس /آب  /12اتفاقية جنيف بشان حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في            : االتفاقية الرابعة    .4

  .م1949
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والمجلـس  ،  ومجلـس األمـن     ،  العموميـة   الجمعية  ب ممثال المجتمع الدولي    وقد أكد 
 الداعية إلى احترام وتطبيق إسرائيل التفاقية       ت مئات القرارا  عبراالقتصادي واالجتماعي   

 إسرائيل انسحاب ضرورة  محتلة    األراضي الفلسطينية بوصفها أراضٍ    جنيف الرابعة على  
  .ناطقمن هذه الم

ولعل من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن الموقف اإلسرائيلي الرافض لتطبيـق هـذه              
 لكون المرجع في تحديد طبيعة األراضي الفلـسطينية          ، ثر له أاالتفاقية موقف ال قيمة وال      

 رأي الطرف   لتواجد اإلسرائيلي عليها ليس مرده    عقاب ا النظام القانوني الذي يحكمها في أ     و
كييفه لطبيعة تواجده على األراضي الفلسطينية ، وإنما يتم تحديـد طبيعـة             اإلسرائيلي وت 

األراضي في مثل هذه الظروف انطالقا من أحكام وقواعد القانون الدوليـة واالتفاقيـات              
الدولية ، وغيرها من السوابق واألحكام القضائية الدولية المتعلقة بتعريف وتكييف المدلول            

  .)1(القانوني لالحتالل الحربي 

ن القرى الثالث لكون     القيمة القانونية لهذا الجدل بشأ      انعدام يهولعل ما تجدر اإلشارة إل    
عمليات الهدم والتدمير والتخريب والقتل واالستيالء والنقل القسري ، التي تعرضت لهـا             
هذه القرى قد تمت في وقت أعلنت فيه إسرائيل صراحة سريان وانطباق القانون الـدولي               

ى األراضي الفلسطينية ، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان           اإلنساني عل 
المدنيين وقت الحرب ، حيث أصدرت سلطات االحتالل فور احتالل الضفة الغربية فـي              

 جاء فـي مـضمون      )3( بتعليمات األمن يحمل رقم      اً خاص اً عسكري اًم ، أمر  7/6/1967
ة العسكرية ومديريتها تطبيق أحكام معاهدة جنيـف        يترتب على المحكم   ( منه   )35(المادة  

  .)2 ()الرابعة بخصوص حماية المدنيين أثناء الحرب 

 )35(غير أن القيادة العسكرية اإلسرائيلية لم تلبث أن أوقفت سريان ونفـاذ المـادة               
م ، كمـا أصـدرت أمـرا        11/10/1967 الصادر في    )107(بموجب أمر عسكري رقم     

                                                 
  ).31-30(، ص" قرى اللطرون الجريمة والحق" الريس ، أهالي قرى اللطرون وحق العودة  ، ) 1(
  .31ص،  المصدر السابق)2(
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بأن أحكـام   " م على صعيد الضفة الغربية معللة قرارها        1967 /23/10عسكريا آخر في    
ـ           رائيلي وتعليمـات قيادتـه     اتفاقية جنيف الرابعة ال تتمتع باألفضلية على القـانون اإلس

 كما أنها ال تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة بل تدخل ضمن اعتبـارهم الـذي     العسكرية
   .)1 ( " عليهااًيجعلها أرضاً متنازع

   ومدلول الجرائم التي اقترفها االحتالل اإلسرائيلي  ماهية.1

تندرج األراضي الفلسطينية حكما ضمن نطاق ومفهوم األرضي المحتلـة ، لكونهـا             
وجدت فعليا تحت سيطرة وإدارة قوات أجنبية معادية اجتازتها باستخدامها للقوة دون وجه             

ا لحكومة عـسكرية تمـارس      حق ، ونجحت فعليا بالسيطرة عليها وإدارتها ، عبر إقامته         
 من اآلثار والنتائج القانونية     دورها في حكم وإدارة هذه األراضي ، وترتب على ذلك جملة          

من أهمها مد نطاق والية أحكام وقواعد القانون الدولي عموما ، وأحكام وقواعد االحتالل              
ي الذي  لتصبح فور انطباقها األساس القانون    ،  الحربي على وجه خاص على هذه األراضي        

يحكم وينظم كافة جوانب العالقات الناشئة عن واقعة االحتالل بين المحتل وقواته وإدارته             
 .)2(يين من جانب آخر ــالعسكرية من جانب ، واإلقليم الخاضع لالحتالل وسكانه المدن

ـ       أهالي قرى اللطرون ،      وبموجب ما أفاد به    سلطات وما يشاهد ميدانيا من ممارسات ل
 ما تضمنته قواعد وأحكام قـانون        بعض تحديدسيتم  رائيلي ، في بادئ األمر      االحتالل اإلس 

وتنظـيم حقـوق المحتـل      االحتالل الحربي ، من مبادئ وأسس قانونية خاصة بتحديـد           
  .على صعيد السكان المدنيين وممتلكاتهم الخاصة في األراضي المحتلةوالتزاماته 

ة باتفاقية جنيـف الرابعـة لعـام        تناولت أحكام ونصوص الئحة الحرب البرية الملحق      
م في مواضع متفرقة من مضمونها ، حقوق والتزامـات المحتـل تجـاه سـكان                1949

األراضي المحتلة ، إلى جانب تأكيدها على واجب احترام حقهم فـي الحيـاة  والكرامـة                 
  .والمعاملة اإلنسانية وغيرها من الحقوق المتعلقة بالجوانب اإلنسانية

                                                 
  ).32 – 31(ص،   المصدر السابق)1(
  ).33 -32(ص،   المصدر السابق)2(
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م تطرقت أحكام هذه االتفاقية لموضوع      1949جنيف الرابعة لعام    وعلى صعيد اتفاقية    
عمال النقـل والترحيـل      سكان األراضي المحتلة ، وأيضا أل      االستيالء ومصادرة ملكيات  

حكام ، فقد جاء في     القسري للسكان المدنيين في األراضي المحتلة في العديد من البنود واأل          
عاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفهـا         ال يجوز م  " نص المادة الثالثة والثالثين     

تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديـد أو اإلرهـاب ،            وهو شخصيا ،    

  .)1( "  من األشخاص المحميين وممتلكاتهمالسلب المحظور ، وتحظر تدابير االقتصاص

المحتـل   أيضا على ضرورة احتـرام  )2(  ) 32 ، 31 ، 27(ونصت المواثيق التالية  
حال شروعه في استغالل واستخدام الملكيات العامة والخاصة وموارد األراضي المحتلـة            
المختلفة لمصلحة ومنفعة قواته وإدارته في اإلقليم المحتل ضرورة احترامه للسكان فـي             

  .األراضي المحتلة

كن نقل السكان إلى أما    االحتالل قوات قيام على عدم   أكدت االتفاقية  )49(وفي المادة   
أخرى بشكل قسري إال لضرورة وتقتضي السالمة العامة شرط أن تعيدهم مرة ثانية إلـى        

 حظر وعدم جواز قيام المحتل بنقل وترحيل السكان المدنيين قسرا فـي             " أماكن سكناهم   

من وسالمة الـسكان ،      أ األراضي المحتلة ، سوى في الحاالت التي تقتضي الحفاظ على         

                                                 
  .197اتفاقية جنيف الرابعة ، ص اللجنة الدولية للصليب األحمر ، )1(
لألشخاص المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصـهم         . ( 196من اتفاقية جنيف الرابعة ، ص     ) 27(المادة  ) 2(

ائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ، ويجب معاملتهم في جميـع األوقـات معاملـة إنـسانية                وشرفهم وحقوقهم العائلية وعق   
وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير ، وحماية النساء من أي اعتداء                   

ـ        ) (31(،ونصت المادة   ) والحفاظ على شرفهن     وي إزاء األشـخاص المحميـين      تحظر ممارسة أي إكراه بـدني أو معن
تحظر األطراف الـسامية المتعاقـدة      ) ( 32(، ونصت المادة    ) خصوصا بهدف الحصول على معلومات منهم أو غيرهم         

صراحة جميع التدابير التي من شانها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص المحميين الموجودين تحـت سـلطتها وال                    
التعذيب والعقوبات البدنية والتسوية والتجارب الطبية والعلمية التي ال تقتـضيها المعالجـة             يقتصر هذا الحظر على القتل و     

الطبية للشخص المحمي وحسب ،ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى سواء قام بهـا وكـالء مـدنيون أو وكـالء                      
  .197اتفاقية جنيف الرابعة ، ص اللجنة الدولية للصليب األحمر ،). عسكريون 
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الل هؤالء السكان إلى مكان سكنهم ، وممتلكاتهم فور انتهاء          شريطة أن تعيد دولة االحت    

  .)1( "مبرر الذي اقتضى مثل هذا الترحيل ال

"  من االتفاقية أيضا موضوع هدم وتخريب الملكيـات بقولهـا            )53(وعالجت المادة   

 أو  ثابتة ، أو منقولة تتعلق بأفراد     يحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة          

إال مات االجتماعية ، أو التعاونية       ، أو بالدولة ، أو السلطات العامة ، أو المنظ          جماعات

  .)2(  "إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير

 التزامات وواجبات المحتل اتجاه السكان المدنيين بخصوص        )55( وحدد نص المادة    
ولة االحتالل أن تعمل بأقصى     من واجب د  "  نهأظروفهم وأوضاعهم المعيشية بنصه على      

ومـن  ،  ؤن الغذائية واإلمـدادات الطبيـة       ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالم       

واجبها على األخص أن تستورد ما يلزم من األغذية ، أو إمدادات طبية مما هو موجود                

في األراضي المحتلة ، إال لحاجة قوات االحـتالل وأفـراد اإلدارة وعليهـا أن تراعـي                 

  .)3( " مراعاة أحكام االتفاقيات األخرى احتياجات السكان المدنيين ومع

  :مدى التزام االحتالل اإلسرائيلي بأحكام القانون الدولي واإلنساني .2

ومن خالل أحكام وقواعد القانون الدولي الخاصة بحصر وتنظيم حقـوق المحتـل             
ات األراضي المحتلة ، وأيضا     والتزاماته تجاه الممتلكات العامة والخاصة ، وموارد وثرو       

ووجـود جملـة مـن      ،  بخصوص حقه باالستيالء والمصادرة وحدود ونطاق هذا الحق         
الضوابط والمعايير القانونية الواجب على قوات االحتالل اإلسرائيلي القيام بها واحترامها           
وااللتزام بها ، حال شروعه في ممارسة واستخدام ما وضع لمنفعته ، من حقـوق حيـال            

  .ألعيان العامة والخاصة في األراضي الخاضعة لسيطرة وإدارة قواتها

                                                 
  .204اتفاقية جنيف الرابعة ، ص، اللجنة الدولية للصليب األحمر  )1(
  .206المصدر السابق ، ص) 2(
  .207المصدر السابق ، ص) 3(
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عمال المصادرة واالستيالء ، وهدم وتخريـب الملكيـات العامـة           أ ب تم القيام وعندما  
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ، على صعيد القرى الفلسطينية الثالث هـل            من  والخاصة  

ل اإلسرائيلي في أفعالها وتصرفاتها ما      راعت سلطات االحتال  هل   و ؟ أخذت بعين االعتبار  
سنته قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني المنظمة لالحتالل الحربي من ضوابط وقيود            
على حق المحتل في استمالك ومصادرة األعيان العامة والخاصـة واالنتفـاع بمـوارد              

  .وثروات اإلقليم المحتل ؟

رائيلي كما هو ثابت كل البعد عما وضعته        في الحقيقة ابتعدت ممارسات االحتالل اإلس     
بـل  ،  أحكام وقواعد القانون الدولي المعنية بحالة االحتالل الحربي من معايير بهذا الشأن             

غيبت منـذ اليـوم األول لالحـتالل        ن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قد      أ قلنا ب  ذاال نغالي إ  
 عالقاتها وتصرفاتها الجاريـة     وحتى هذه اللحظة كليا أحكام وقواعد القانون الدولي ، في         

على صعيد اإلقليم الفلسطيني المحتل ، وسكانه المدنيين ، فأعمال ترحيل ونقـل سـكان               
القرى الثالث التي تم تنفيذها بإشراف ودعم الحكومات اإلسرائيلية تعـارض بوضـوح،             

 حظر وعدم جواز قيام المحتـل بنقـل         " من اتفاقية جنيف الرابعة      )49(مضمون المادة   

ترحيل السكان المدنيين قسرا في األراضي المحتلة ، سوى في الحاالت التي تقتـضي              و

الحفاظ على امن وسالمة السكان ، شريطة أن تعيد دولة االحتالل هؤالء الـسكان إلـى                

 ، التي   )1( "مبرر الذي اقتضى مثل هذا الترحيل       مكان سكنهم ، وممتلكاتهم فور انتهاء ال      
الق نقل االحتالل قسرا للسكان المدنيين فـي األراضـي          حظر مضمونها على وجه اإلط    

  .المحتلة

  بمـصادرته ، مـن أراضٍ      ومن جانب آخر إن ما قامت قوات االحتالل اإلسـرائيلي         
وملكيات خاصة على صعيد القرى الفلسطينية الثالث ، لم يكن ألهداف وغايـات متعلقـة            

لى صعيد اإلقليم الفلـسطيني      ع الموجودةومرتبطة بحاجات ومتطلبات القوات اإلسرائيلية      
المحتل ، وإنما تمت عمليا لتلبية وتغطية احتياجات ومتطلبات االحتالل إسرائيلي وسـكانه           

                                                 
  .204المصدر السابق ، ص) 1(
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المدنيين ، الذين تم نقلهم وتوطينهم على أراضي القرى الثالث ، مما يؤكد غياب وانتفـاء                
  .الحاجة العسكرية لمثل هذه المصادرات

ن أعمال المصادرة واالستيالء الجاري القيام بها من        أومن هذا المنطلق يمكننا القول ب     
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي على صعيد القرى الثالث ، قد تمت لغايـات وأهـداف ال                

في األراضي   الموجودةعالقة لها مطلقا بمتطلبات واحتياجات قوات االحتالل اإلسرائيلي         
 واضح لتغطية وتلبية احتياجـات      قد تمت هذه المصادرات كما هو     والفلسطينية المحتلة ،    

الل الـسماح   ـومتطلبات الترفيه والعمل والسكن لجماعات سكانية يحظر على دولة االحت         
والتوطن في األراضي الفلسطينية المحتلة بمقتضى اتفاقيـة جنيـف الرابعـة          بالوجود  لها  

   .)1(وغيرها من مواثيق القانون اإلنساني

قواعد وأحكام القـانون الـدولي اإلنـساني        ومن جانب آخر كان في حال استعراض ل       
الخاصة بحصر وتنظيم حقوق قوات االحتالل حيال الملكيات العامة والخاصـة ومـوارد             
وثروات األقاليم المحتلة ، تؤكد هذه القواعد على واجب وضـرورة مراعـاة المحتـل ،                

لتناسـب  والتزامه حال شروعه في استخدام واستغالل حقوقه بهذا الشأن لمعيار ومبـدأ ا            
وبالتالي ضرورة أن تتالءم أعمال المصادرة واالستيالء التي يقوم بتنفيذها المحتل علـى             
صعيد األراضي المحتلة مع إمكانيات اإلقليم الفعلية وأيضا مع احتياجات ومتطلبات سكانه             
وهذا بطبيعة الحال ما تم إهماله وتغييبه كليا من قبل المحتـل اإلسـرائيلي حـال قيامـه                  

ة واستمالك أراضي القرى الثالث ، فحجم األراضي المصادرة وما ترتب عليهـا             بمصادر
من نقل قسري لجميع سكان القرى الثالث ، يؤكد بالدليل القـاطع علـى غيـاب معيـار                  
التناسب وعدم االعتداد به من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي في أعمالهـا وتـصرفاتها              

  .)2(على صعيد األراضي المحتلة 

                                                 
  .41، ص" قرى اللطرون الجريمة والحق" الريس ، أهالي قرى اللطرون وحق العودة  ، ) 1(
  . المصدر السابق)2(
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  :التجاوزات اإلسرائيلية  .3

 ما سبق ذكره نقف بال شك على تجاوز سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي              إلىباالستناد  
 بقواعـد    ، الواضح في أعمالها وتصرفاتها وتنفيذها على صعيد اإلقليم الفلسطيني المحتل         

وأحكام القانون الدولي الخاصة بموضوع االحتالل الحربي ، فضال عن عمليـات النقـل              
ي والهدم والتخريب للممتلكات ، يمكننا القول بان قواعد االحتالل الحربي وتحديـدا             لقسرا

 من اتفاقية جنيف الرابعة ، قد حظرت على دولة االحتالل القيـام بنقـل        )49(نص المادة   
وترحيل سكان األراضي المحتلة من أماكنهم ، سوى في الحاالت التي تقتضيها متطلبـات              

ات الـسكان سـوى فـي حالـة          حظرت تدمير وإتالف ممتلك    أمن وحماية السكان ، كما    
  .وهي الحاالت التي لم تقم قط على صعيد القرى الثالثالضرورة 

أن اتفاقية جنيف الرابعة قد حددت على سـبيل الحـصر جملـة             ومن الجدير بالذكر     
األفعال والتصرفات ، التي يجسد اقترافها عمال من األعمال المكيفـة بكونهـا مخالفـات               

القتـل العمـد والتعـذيب       " من االتفاقية    )147(ية لالتفاقية ، حيث جاء بنص المادة        جسم
وتعمد إحداث اآلم شديدة    ،  والمعاملة الالإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة          

، أو النقل غير المـشروع      ،  أو الصحة أو النفي     ،  أو األضرار الخطيرة بالسالمة البدنية      
شروع وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولـة           والحجز غير الم  

وغير متحيزة وفقا للتعليمـات  ، المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية      
وتدمير واغتصاب الممتلكات علـى نحـو ال        ،  خذ الرهائن   أو،  الواردة في هذه االتفاقية     

  .)1(  "ر وبطريقة غير مشروعة وتعسفيةتبرره الضرورة الحربية وعلى نطاق كبي

وبالرجوع لما تالزم مع سيطرة قوات االحتالل على القرى الثالث من أعمـال نجـد               
وجرائم الحرب المنصوص عليها بمقتضى كل مـن        ،  انطباق مفهوم االنتهاكات الجسمية     

مـل   مـن البروتوكـول األول المك      )85( من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة       )147 (المادة

                                                 
  .)248-247(اتفاقية جنيف الرابعة ، ص  للصليب األحمر ،اللجنة الدولية) 1(
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التفاقيات جنيف األربع على هذه الممارسات مما يمنح الفلسطينيين الحـق فـي مـساءلة               
  .)1 (ومالحقة من حرض أو خطط أو أمر أو نفذ أيا من هذه الجرائم كمجرم حرب

 هجـوم   نأجريمة ضد اإلنسانية ، ويعرف أيضا       ضا التهجير القسري للمدنيين يعد      وأي
كل ما ذكر عن جرائم اإلنسانية ينطبق على قـرى          ،   ن ضد السكان المدنيي   اً ومنظم اًواسع

  .)2(اللطرون الثالث 

واألمـن  ،  وحقـوق اإلنـسان     ،  إن الفجوة بين النظرية والتطبيق في القانون الدولي         
واسعة جدا حيث تأسست األمم المتحدة من أجل الحفاظ على الـسالم العـالمي واألمـن                

س االحترام المتبادل ، وقد اتضح أن عـصبة         وتطوير العالقات اإلنسانية المبنية على أسا     
واألمم المتحدة كالهما كان يعمل لصالح الدول االسـتعمارية وسـاهمت           ،  األمم المتحدة   

ولم تقم هذه الدول بتطبيق اتفاقية جنيـف        ،  هاتان المنظمتان في زيادة معاناة الفلسطينيين       
عـادة أهـالي    إل ،ائيل  الرابعة لوضع حد لسياسة الجريمة المتواصلة والضغط على إسر        

اتخاذ قرارات ملموسة للـضغط علـى       ي  الدوليجب على المجتمع    سكان القرى الثالث ،     
  .)3(وإحضار المجرمين اإلسرائيليين للعدالة ، حترام القانون الدولي إلإسرائيل 

  قضية قرى اللطرون في المفاوضات الفلسطينية واإلسرائيلية . 4

ضحة في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ، فقـد         قضية اللطرون بأهمية وا    لم تحظ   
، حيـث أن موقـف       م هـذه القـضية      1993 الذي عقد عام     )4(تجاهل اتفاق أوسلو األول   

 ، وحق العودة    نإسرائيل المتصلب فيما يتعلق بالوجوه القانونية لقضية الالجئين الفلسطينيي        
انون الـدولي فـي الجامعـة     أستاذة الق  Lapedoth Rothره من قبل روث البيدوث      ام تكر ت

ية أثنـاء المفاوضـات     العبرية في القدس ، والتي عملت في وزارة الخارجية اإلسـرائيل          

                                                 
  .43، ص" قرى اللطرون الجريمة والحق" الريس ، أهالي قرى اللطرون وحق العودة  ، ) 1(
)2(Jabarin , The Three Palestinian Villages Of Latroun : A Remaining Sign Of the Continuing    

International Crimes of the Israeli Occupation , p 53.                                                                        
  .64المصدر السابق ، ص )3(
  . )13(   رقم 1راجع خريطة أوسلو ) 4(
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وال قرارات األمم المتحدة الرئيسية ، وال االتفاقيـات         ،   الدولية   األعراف ال   "اإلسرائيلية  
لو سمحت  ذات العالقة بين األطراف تعطي الفلسطينيين الحق في العودة إلى إسرائيل ، و            

 يتوقع من أي دولة     وال،  ن ذلك سيكون انتحارا     ا بالعودة إلى مناطقها فإ    إسرائيل لهم جميع  
  ) 1( "أن تدمر نفسها 

دعا البند الثاني عشر من إعالن المبادئ إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين            كما    
  ، م1967واألردن ومصر حول شروط دخول النازحين في الضفة الغربية وغـزة سـنة              

م 1967 النازحين عام م لمتابعة ومعالجة قضية     1993باإلضافة إلى قيام لجنة رباعية عام         
باإلضافة إلى اإلجراءات الضرورية بعدم اإلعاقة ، فكان عمل اللجنة الرباعية بطيئا للغاية             

 من عدد العائدين المحتملـين وفـشلت فـي           على تعريف النازح وما يترتب عليه      اقتصر
الخالفات الجوهرية بين إسرائيل والفلسطينيين حول تعريف النازح ، وفيمـا           التغلب على   

فلسطيني شـردوا   ) 200.000( تمسك الممثلون اإلسرائيليون بالتعريفات التي تسمح بقبول      
 )1.1(م ، فان األطراف العربية الثالث أصرت على مجموعة أكبر بكثير تقدر             1967عام  

  :مليون نسمة تضم

 .م1967 خارج األراضي المحتلة حين اندلعت الحرب أؤلئك الذين علقوا .1

 .أولئك الذين تركوا الضفة الغربية وقطاع غزة ولم يسمح لهم بالعودة .2

  .م1967أولئك الذين ولدوا من صلب المشردين  .3

أولئك األلوف من الفلسطينيين المبعدين من المناطق المحتلة فـي نهايـة الـستينات               .4
 .والسبعينات والثمانينات

                                                 
  .217مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص )  1(
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وتدهورت المحادثـات خاصـة     ،  م  1997عام  عن العمل   قفت اللجنة الرباعية    كما تو 
 .)1(تحت حكم الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو

م بـين   1995عام  الذي عقد    )3( 2م ، وأوسلو    1993 الذي عقد عام     )2( 1وفي أوسلو   
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، طرحت قضية قرى اللطرون وعـودة سـكانها ،              

ح الجانب الفلـسطيني    م ، وقد طر   1967رغم من أنها جزء من األراضي المحتلة عام         بال
 على أنها جزء من الضفة الغربية ولـم يوافـق عليهـا الجانـب               قضية منطقة اللطرون  

   .)4(اإلسرائيلي

 )6(م2000 ، وفي كانون ثاني عـام      )5(م1999كما أن المفاوضات التي عقدت في عام        
 ، قد تجاهلت بشكل واضح هذه القـضية ،          )7(ي شرم الشيخ  م ف 2000وفي شهر آذار عام     

وهـي انتفاضـة األقـصى فـي        ،  بعدها دخلت المنطقة في دوامة جديدة من الـصراع          
  .وتوقفت المفاوضات الحقيقية  كليا بين الطرفينم ، 29/9/2000

                                                 
  ).227 – 226( مصالحة ، إسرائيل وسياسة النفي ، ص)  1(

  . )13(   رقم 1 راجع خريطة أوسلو )2(
  . )14(   رقم 2راجع خريطة أوسلو ) 3(
  .11670 عم ، 15/2/2002 ، 22صحيفة القدس ، ص ) 4(
  .   )15(  رقم ) المرحلة األولى ( راجع خريطة مذكرة شرم الشيخ ) 5(
  .   )16(  رقم  ) ةالمرحلة الثاني( راجع خريطة مذكرة شرم الشيخ ) 6(
  .  )17(  رقم ) المرحلة الثالثة ( خريطة مذكرة شرم الشيخ راجع  )7(
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   والنتائج الخاتمة

أنها ،   )م  1967-1948(من عام    اللطرون   قطاعأن  تضح لنا من خالل هذه الدراسة       ي  
كانت من المناطق التي طمع االحتالل اإلسرائيلي السيطرة عليها لتامين الطرق المؤديـة             

وهذه المناطق تتمتع بموقع    ،  إلى القدس والساحل التي اعتبرتها إسرائيل مناطق تابعة لها          
  . ومدينة القدسالساحل الفلسطيني على الطريق بين مهماستراتيجي 

 بأراض خصبة وميـاه جوفيـة       مية موقع هذه القرى التي تمتعت     لقد بينت الدراسة أه     
   .وتمازج حضاري وثقافي واسعوفيرة 

ونمـط الحيـاة    ،  إلى األوضاع االقتصادية في قرى اللطـرون        الدراسة  كما أشارت     
ت ، حيث شـكلت الزراعـة العمـود         ااالقتصادية التي عاشها األهالي قبل الهجرة والشت      

  .الفقري لحياة سكانها

 علـى صـعيد األنـشطة       اً واسـع  هدت هذه القرى حياة اجتماعية نشطة وتفاعالً      شو  
  .ةواالجتماعي  والتعليمية والصحيةاالقتصادية

الذين وجدوا  ،  م منعطفا خطرا في حياة سكان هذه القرى         1967 شكلت حرب عام     كما  
تهم ثر هذا على نشاطهم االقتصادي وعلى حيا      أوقد  ،  أنفسهم مشتتين ومهجرين عن قراهم      

 دفع أهل هذه القـرى     ا  مم،   على المستوى المحلي والدولي      أثرها إلى   باإلضافة  ، اليومية
  .إلى قراهم التي هجروا منها قسرا العودة  فيهمبأنشطة وأعمال من أجل حققيام الإلى 

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

ا اتخذته القيادة العسكرية     كان قرارا ميداني   ، قرار تهجير قرى اللطرون الثالث       أن .1
 . في ذلك الوقتاإلسرائيلية 

 واألعـراف  المخالفـة للقـوانين      األعمال تهجير هذه القرى وتدميرها يعد من        أن .2
 .الدولية وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة



 106

ينص على عودة أهـالي قـرى       )  242(أن القرارات الدولية وعلى رأسها قرار        .3
 .لتي لحقت بهماللطرون وتعويضهم عن األضرار ا

تمسك االحتالل بقطاع اللطرون ، وعدم التنازل عنه كونه يؤمن لهم حمايتهم على              .4
الطرق المؤدية إلى القدس ، وإصرار الطرف اإلسرائيلي على التمسك بـه فـي              

 . الفلسطيني واإلسرائيليالمفاوضات التي قامت بين الطرفين 

اهم التي أجبروا على النزوح      تمسك أهالي قرى اللطرون بحقهم في العودة إلى قر         .5
 .عنها بقوة السالح

 :لتوصيات التالية ، على النحو اآلتيوخلصت الباحثة إلى ا     

العمل بقوة على تشكيل مجموعة ضاغطة من أهالي قرى اللطرون الثالث مكونة من              .1
رؤوساء الجمعيات والفعاليات الثقافية والسياسية إلبقاء قضية اللطرون حاضرة في الوعي           

  .لفلسطيني وفي أية مفاوضات مقبلةا

اإلسهام في الحفاظ ونشر ثقافة العودة من خالل المحاضرات والندوات والمهرجانات            .2
من قبل لجان العودة في القرى الثالث من أجل إبقاء القضية حية في وجـدان األجيـال                 

 .المقبلة

فعاليات الخاصـة   توحيد الجهود بين القرى الثالث والتنسيق المستمر بين اللجان في ال           .3
 .بحق العودة

تأسيس مركز خاص للحفاظ على التراث الثقافي لقرى اللطرون الـثالث مـن أجـل                .4
 .اإلفادة منه في دعم قضية قرى اللطرون الثالث أكاديميا وسياسيا

رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية في الهاي على الحكومة اإلسرائيلية للعمل على              .5
، ومعاقبة الضباط والجنود الذين قاموا بقتل الضحايا فـي هـذه            إعادة السكان إلى قراهم     

 .القرى الثالث
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نني أتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم لي يد المساعدة ، راجيا من اهللا أن أكـون قـد                   إ  
  .وفقت في دراسة هذا الموضوع ، وتغطية كافة جوانبه
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 المالحــــــــق
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   )1( ملحق رقم 

  م 1967شهداء قرية عمواس عام 

  مالحظات   االستشهادمكان   اسم الشهيد الرقم

  ماتت تحت أنقاض بيتها  عمواس   "أم روبين "هيجر خليل   -1
  ماتت تحت أنقاض بيتها  عمواس   " أم رمضان"زينب حسن خليل  -2
  أنقاض بيتهاماتت تحت   عمواس  آمنة أبو ريالة   -3
  ماتت تحت أنقاض بيتها  عمواس   حسن آمنة الشيخ  -4
  ماتت تحت أنقاض بيتها  عمواس  هادية القبابية   -5
  ماتت تحت أنقاض بيتها  عمواس  فاطمة القبابية   -6
  ماتت تحت أنقاض بيتها  عمواس  عايشة سالمة   -7
  مات تحت أنقاض بيته  عمواس  حسن شكري أبو غوش   -8
  أنقاض بيتهمات تحت   عمواس  الحاج نمر أبو خليل   -9

  مات من اإلعياء أثناء الرحيل   قرب يالو   محمد شحادة أبو الياس  -10
أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه   قرب يالو  خليل جزر  -11
  ماتت من اإلعياء أثناء الرحيل قرب بيت عور   زينب احمد موسى  -12
  هجوم على عمواس أصيب بقنبلة أثناء ال  عمواس   أحمد حسن السعيد -13
 أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  عمواس   علي إسماعيل عبد اهللا  -14

  قرب خلة الطاقة 
  كان مع الجيش األردني   القدس   علي عبد الكريم شحادة  -15
  كان مع الجيش األردني  غور األردن   حمد على التوم أحسن  -16
  كان مع الجيش األردني  ردنغور األ  حمد أمحمود نمر الحاج  -17

  
  

  " م2000أجندة قرى اللطرون عام "
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   )2( ملحق رقم 

  م 1967شهداء قرية يالو عام 
مكان   اسم الشهيد  الرقم

  االستشهاد

  مالحظات 

  مات تحت أنقاض بيته  يالو   الشيخ عيسى عبد اهللا زياد  -1
  ماتت تحت أنقاض بيتها  يالو  معزوزة احمد سالمة   -2
أطلق عليها الجنود اإلسرائيليون النار   يالو  ة مصطفى شيخة زياد فض  -3

  فقتلوها
  أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  يالو  علي احمد العرب   -4
أطلق عليها الجنود اإلسرائيليون النار   يالو  صبحة عبد اهللا أبو دية   -5

  فقتلوها
  ة الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوهأطلق علي  يالو عيسى محمد عبد اهللا خضور   -6
  أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  يالو  إبراهيم علي شعيبي   -7
  أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  يالو  سهيل زهدي عبد اهللا موسى   -8
  أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  يالو  عبد الكريم محمود نمر   -9

  أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  يالو  عبد الرحيم تايه  -10
  ماتت تحت أنقاض بيتها  يالو  حليمة حمد اهللا   -11
  أطلق علية الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه بيت عور   محمود العبد خليل اسعيد  -12
  مات تحت أنقاض بيته  يالو  حسين الحوراني   -13
  ماتت تحت أنقاض بيتها  يالو  حصبحة المال  -14
  ماتت تحت أنقاض بيتها  يالو  بنت حسن احمد عطية عودة   -15
  أثناء الرحيل   أريحا   حمد رقية الشيخ أ  -16
  أثناء الرحيل  يالو  نعيمة حسين حماد   -17
  

  " م2000أجندة قرى اللطرون عام "
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   )3( ملحق رقم 

  م 1967شهداء قرية بيت نوبا عام 
مكان   م الشهيداس الرقم

  االستشهاد

  مالحظات 

  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا  حسن عبد العزيز   -1
  أطلق عليها الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوها  بيت نوبا   حليمة حمدان   -2
  أطلق عليها الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوها  بيت نوبا  زينب البحلوز   -3
  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا   الفتاح ظاهر ريان عبد  -4
  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا  علي إبراهيم محمد زيدان   -5
فاطمة عبد الرحمن حمد   -6

  ريان 
  أطلقها عليها الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوها  بيت نوبا

 رحال لطفي محمود أبو  -7
  القاضي 

  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا

  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا  محمود علي بكر   -8
  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا  موسى احمد أبو هنية   -9

  لجنود اإلسرائيليون النار فقتلوهاأطلق عليها ا  بيت نوبا  نعمة عبد العزيز  -10
عبد الرحمن موسى على  -11

  حماد
  أطلق عليه الجنود اإلسرائيليون النار فقتلوه  بيت نوبا

  
  

  " م2000أجندة قرى اللطرون الثالث عام "
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   ) 4( ملحق رقم 

  

  مترجم إلى العربية/تقرير عاموس كينان

  م1967تقرير عن هدم عمواس يالو بيت نوبا عام 
كتـب  أروس كينان وهو جندي احتياط إسرائيلي شارك في الحرب في المنطقة ،             

إسـرائيل نـصر    " كتاب   من   ، وهو تم ارسالة إلى كل أعضاء الكنيست        الذي   هذا التقرير 
  . "ضائع 

قرية بيت نوبا بالقرب من اللطرون  قائد الوحدة التي كنت اعمل بها التي قـررت                
لو وبيت نوبا وعمواس ألسباب إسـتراتيجية وتكتيكيـة         اة ي اجتياح الثالث قرى في المنطق    

 وثانيا لمعاقبة    ،  تصحيح مسار إصبع اللطرون     هو كان الهدف  ، و  وأمنية في المقام األول   
  . حرمان المتسللين من إنشاء قاعدة مستقبلية، وثالثا القتلة المتحصنين 

ت يتـا مـن البيـو     هنا يحدث الجدل قد يقول البعض إن هذا العقاب يفقد المتسلل ب           
والبعض األخر يقـول    ،  خر للتحصن   للتحصن فيه ، ويجعل من الصعب عليه إيجاد بيت آ         

  .أن هذا العقاب يزيد من أعدائنا 
نقـوم  وإذا وجـدنا أي مـسلحين       ،  لقد قيل لنا بان عملنا هو تفتيش بيوت القرية          

أي فرصـة    ل مباشرة إلى بيت سيرا دون إعطائه      وأي شخص غير مسلح ينق    باعتقالهم ،   
وقيل لنا أيضا بان نأخذ مواقعنا حول القريـة         ،  وهذه القرية ليست بعيدة     ،  ألخذ ممتلكاته   

 العودة   من مكنهمو إسرائيل أنها ست   جل أن نمنع أولئك القرويين الذين سمعوا في رادي        أمن  
ن نقول لهـم بأنـه      أوأعطينا األوامر بتسليط البنادق على رؤوسهم و      ،  إلى بيوتهم بسالم    

  .ع الدخول للقرية ممنو
كل بيت يقـع    ،  البيوت في بيت نوبا جميلة مبنية من الحجر وبعضها بيوت مترفة            

 وأشجار أخرى تنمو     ،  وهناك أيضا شجر السرو     ، في بستان من الزيتون والدراق والعنب     
  .وتشكل جمال الطبيعة 

وبعض الرجال والنساء كبار السن في      ،  في البيوت وجدنا ضابط مصري مجروح       
وحضرت عند أول بيت على حافة القرية حيث تـم خلـع            ،  وصلت أول جرافة    ،  مساء  ال

 بيـوت   3 دقائق تحول البيت إلى ركام بعد هدم         10بعد مرور   ،  أشجار السرو والزيتون    
ولكن أخذنا مواقعنا وذهب الـذين      ،  وصل الالجئين من رام اهللا لم نطلق النار في الهواء           
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 كان من ضمن الفوج رجال ونـساء         ، ء الناس األوامر  يستطيعون التحدث بالعربية إلعطا   
  .كبار في السن وأطفال يبكون ويطلبون الماء ويحملون رايات بيضاء 

ولم يسمح  ،  طلبنا منهم التحرك نحو بيت سيرا فقالوا لنا أنهم أينما يذهبون يردون             
 أو شـراب     أيام في الطريق يمشون بال طعـام       4وقالوا أن لهم    ،  لهم بالبقاء في أي مكان      

نه من األفضل أن نقتلهم ،      إ ا وقالو  ، بعضهم مات على الطريق ، طلبوا العودة إلى قريتهم        
وكـان أب   ،  حضر معه حمـار     أبعضهم احضر معه بعض األغنام وجمال والبعض من         

حد الرجال كان يحمل كيس من الطحين يمشي به         ، أ األسرة يجرش القمح ليطعمه ألوالده      
هقين لم نـسمح    كرية ، وكانوا مر   عسالنقطة  الوبعد وصولهم إلى     ،ميل بعد ميل ثم يجلس      
األطفـال   ،   وأعطينا األوامر لذلك لئال يشاهدوا البيوت المهدمة      ،  لهم بالدخول إلى القرية     

  .خذوا يبكون أيضا  أكانوا يبكون وبعض الجنود
 أوقفنا سيارة عسكرية فيها ضابطين وامرأة ومقدم      ،  ذهبنا نبحث عن ماء ولم نجد       

ووزعنـا علـيهم حلويـات      ،   من الماء ومررنها على الالجئين ليـشربوا         ، وجدنا مطرة  
  .كثير من الجنود أصبحوا يبكون ، وسجائر 

 فقالوا لماذا تقلقون علـيهم       ، ون الالجئين من كل مكان    درلماذا يطّ " سألنا الضباط   
ئات لم يعرفوا   ووصل الكثير والكثير من الالجئين إلى الخطوط وأصبحوا بالم        " أنهم عرب   

 أجدهم سألوا ما المغزى من وراء        ، ن يطلب منهم الال عودة     واآل  ، لماذا طلب منهم العودة   
 ذهب قائد الكتيبة ليـرى       ،  لماذا ال يسكن فيها اإلسرائيليون بدال من هدمها        ؟هدم البيوت   

 ولكنه سرعان مـا عـاد        ، فيما إذا كان هناك أي أمر رسمي مكتوب بخصوص الالجئين         
مثـل النعـاج الـضالة      ،  ولذلك كان علينا أن نطردهم      ،   أي أمر مكتوب     حملأن ي بدون  

 الجرفات بدأت عملها في     ء قيل لنا إشاعة ، في بيت سيرا        في المسا  ،يمشون في الطرقات    
وفهمنا أن الوضع لم يكن عندنا فحسب وإنما في كـل           ،  الهدم ولم يسمح لالجئين بالدخول      

كلمتنا لم تكن وعد شرف وإنما السياسة هي التي تحكـم            . قطاعات المنطقة يتم فيها الهدم    
  .األمور 

وهم يشاهدون الجرافات   ،  الجنود يتذمرون ، القرويون يصكون على أسنانهم غيظا         
ولكن الكتيبة بكاملها استشاطت غـضبا      ،  تقطع األشجار في الليل وقفنا نحرس الجرافات        
إلى نقطة أخرى وال أحد يعـرف كيـف         والمعظم لم يكن يريد العمل ، وفي الصباح نقلنا          

نه يمكـن تزويـد     أيعمل اليهود ذلك ، حتى أولئك الذين برروا هذه األعمال كانوا يقولون             
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هؤالء السكان بالمسكن ، الالجئون يجب أن يعودوا إلى بيوتهم مع ممتلكاتهم ، ولم يكـن                
دفنت الـدجاج   ،  كات  احد يفهم لماذا ال يسمح للفالح أن يحمل معه الفرن والبطانية والممتل           

 واألطفال الذين كانوا يبكـون بمـرارة         ، والحمام تحت الركام ، الحقول تحولت إلى دمار       
 .سيكونوا فدائيين بعد تسعة عشر عاما ، وهذا هو اليوم الذي فقدنا فيه النصر 

  

  

   .21 ص– 18ص ، م 1970عام ،  تل أبيب –ميكام أالناشر ، " إسرائيل نصر ضائع  "  ، كينانعاموس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



 115

   ) 4( ملحق رقم  
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  ) 5( ملحق رقم 

  م 1967 الدولية الصادرة نتيجة لحرب عام تالقرارا
 242 قرار  .1

م  22/11/1967 في تاريخ      242عقد مجلس األمن الذي أصدر قرار       أدت هذه الحرب إلى     
ريع ومفاوضات السالم في الشرق األوسـط ،        والذي كان وما يزال القاعدة األساسية لجميع مشا       

 -:وقد جاء نص القرار كما يلي 
حيث أن مجلس األمن إذ يعـرب عـن         : إقرار مبادئ سالم عادل ودائم في الشرق األوسط         

قلقة بشان الوضع الخطر في الشرق األوسط ، وإذ يؤكد عدم جواز االستيالء علـى األراضـي                 
سالم دائم وعادل ، بحيث تستطيع كل دولة في المنطقـة           بالحرب ، والحاجة إلى العمل من اجل        

أن تعيش فيها بأمان ، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول األعضاء المقرة بقبول ميثاق األمم المتحدة                  
  :من الميثاق ، والتي تنص على ما يلي ) 2(قد التزمت بالعمل وفقا للمادة 

دائم في الشرق األوسط ، ويستوجب      إن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سالم عادل و         .1
  :تطبيق كال المبدأين التاليين 

النص الفرنسي  ( انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها           - أ
فـي النـزاع   ) Territories Occuper(من األراضي المحتلة ) واالسباني 

 .األخير 
ووحدة أراضي كل دولة    إنهاء جميع ادعاءات الحرب أو حاالته، واحترام سيادة           - ب

في المنطقة ، واالعتراف بها وباستقاللها السياسي ، وحقها في العـيش بـسالم              
 .ضمن حدود آمنة ، ومعترف بها وفي منأى من التهديد بالقوة ، أو استعمالها 

 :التأكيد على الحاجة إلى  .2
 .ضمان حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة   - أ
 . عادلة لمشكلة الالجئين تحقيق تسوية  - ب
ضمان حرمة األراضي ، واالستقالل السياسي لكل دولة في المنطقة ،وذلـك مـن                - ت

 .خالل عدة إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السالح 
الطلب من األمين العام تعيين ممثل خاص يتوجه إلى الـشرق األوسـط لكـي يجـري                  .3

بغية إبرام اتفاق لمساعدة الجهود الدولية لتحقيق       اتصاالته بالدول المعنية ، ويستمر فيها       
 .تسوية سلمية ومقبولة وفقا إلحكام هذا القرار ومبادئه 

الطلب من األمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس األمن بشان تقـدم جهـود الممثـل                  .4
 .الخاص ، وذلك في اقرب وقت ممكن 
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اإلجماع ، وقد عـين الوسـيط        ، وذلك ب   1382تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم          
م حيث قام بـ    29/11/1967لهذه المهمة ، وبدأ جوالته في       ) غونار يارينغ   (الدولي السويدي   

/ ابريل   / 9 جولة متنقال بين عواصم دول الشرق األوسط ، واستمر في مهمته هذه حتى               15
اليهـودي  م ، دون التوصل إلى تقدم يساعد في تنفيذ القرار، وذلـك بـسبب الموقـف          1969

التوراة تعطينا حقوقاً واضحة فـي غـزة        " المتشدد ، وال سيما عندما ابلغه اإلسرائيليون بأن         
 . )1(" وسيناء والضفة الغربية ، والجوالن ، فضال عن النصر العسكري 

ونص  م  1967) يونيو( حزيران   14بتاريخ  ) 1967 (237مجلس األمن الدولي رقم     قرار   .2
 على ما يلي

ل إلى احترام حقوق اإلنسان في المناطق التي تـأثرت بـصراع الـشرق              دعوة إسرائي    
   .م1967األوسط عام  

الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من اآلالم عن الـسكان           إن مجلس األمن ، إذ يأخذ بعين االعتبار       
  .المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق األوسط 

سان األساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظـروف         وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق اإلن      
  .الحرب المتقلبة 

 وإذ يعتبر أنه يجب االمتثال لجميع االلتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصـة بمعاملـة               
  :بل األطراف المعنية بالنزاع فانهم ، من ق1949/أغسطس /  آب12أسرى الحرب المعقودة في 

مين سالمة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيهـا           حكومة إسرائيل إلى تأ    يدعو. 1
  .عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال 

 الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة ، المبادئ اإلنسانية الخاصة بمعاملة أسرى            يوصي. 2
تتـضمنها اتفاقيـات جنيـف      الحرب وحماية األشخاص المدنيين في زمن الحرب ، والتي          

  .م 1949أغسطس / آب12الصادرة في 

ورفع تقرير عن ذلك إلى       من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذاً فعاالً ،          يطلب. 3
  .مجلس األمن 

    . )2( ، بإجماع األصوات 1361تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 
  

  

                                                 
 ) .474-473( ؛ الحمد ، المدخل إلى القضية الفلسطينية ،  ص589 ، ص7الكيالي ، الموسوعة السياسية ، ج) 1(

   .197 ، ص1 اإلسرائيلي ، ج- قرارات االمم المتحدة بشان فلسطين والصراع العربي) 2(



 120

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الوثائــــــــق 
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   )1( وثيقة رقم  

  في يالو " المشاع " األراضي األميرية 

  
  

  

  

  

  .ملفات مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي : المصدر 
                                                                                     10- 45 ، 1 – 35- 13  
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   )2( وثيقة رقم  

  أوقاف عمواس
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  .ملفات مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي : المصدر 
                                                                                  10- 3 ، 1 – 22- 13  
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   )3( وثيقة رقم  

  أوقاف عمواس

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ملفات مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي : المصدر 
                                                                                          10- 45 ، 1 – 35- 14  
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   )4( وثيقة رقم  

  لوياأوقاف 

  
  

  .ملفات مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي : المصدر 
                                                                                10- 45 ، 1 – 35- 15  

  

  



 126

   )5( وثيقة رقم  

  أوقاف بيت نوبا

  
  

  

  .ملفات مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي : المصدر 
                                                                              10 – 34 , 1 – 47- 13  
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   )6( وثيقة رقم  

  وثيقة تعليمية من مدرسة عمواس

  
  

  م1967جالت مديرية التربية والتعليم رام اهللا عام س: المصدر 
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   )7( وثيقة رقم  

  وثيقة تعليمية من مدرسة يالو

  
  

  

  

  م1967سجالت مديرية التربية والتعليم رام اهللا عام : المصدر 
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   )8( وثيقة رقم  

  وثيقة تعليمية من مدرسة بيت نوبا

  

  م1967 عام سجالت مديرية التربية والتعليم رام اهللا: المصدر 
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    )9(  وثيقة رقم  
   ) 97( القرار العسكري اإلسرائيلي رقم 

  

  
  
  

  جمعية أهالي يالو الخيرية : المصدر 
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    )10( وثيقة رقم 
 

  
  

  جمعية أهالي يالو الخيرية : المصدر 
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    )11( وثيقة رقم 
  

 
  جمعية عمواس الخيرية : المصدر 
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  )   12  (وثيقة رقم 
 

  
  

  
  
  
  

 8870م ، عدد 1994 /5 / 9 ، بتاريخ6 صصحيفة القدس ،:المصدر
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    )  13( وثيقة رقم 
  وثيقة حصر ارث بخصوص األراضي الواقعة ضمن مخطط سكة الحديد

 

  
  

  )سليمان محمد إبراهيم ضيف اهللا( وثيقة شخصية : المصدر 

  



 135

  
  
  
  
  
  

  الخرائــــط
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   ) 1(  رقم ريطةخ

 اللطرون قطاع
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  م2004 ، وزارة التخطيط الفلسطينيةالمصدر المركز الجغرافي ، 
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   ) 2( خريطة رقم 
  مساحة قرى اللطرون الثالث

  

  
  

               
ــوع   اسم القرية مجمــ

مساحتها عـام   
  م1948

ما بقي داخـل    
  الضفة الغربية

داخل المنطقة  
  الحرام 

داخل األرض  
عــام المحتلــة 

1948  
  24   2800  2353  5177  عمواس
  2165  5389  7568  15122  يالو

  2226  6185  3059  11470  بيت نوبا
 31.769  المجموع

  دونم
12.980 

  دونم
14.374 

  دونم
   دونم4415 

  
Abu Sitta , Atlas of Palestine , p.24 .        

  ) 3( خريطة رقم 

  المحتلة األراضي 
  م1967عام 

  

  المنطقة الحرام 
  

   األراضي المحتلة 
                          م 1948عام 
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  المنطقة الحرام في قطاع اللطرون
  

  
   

  
 

Abu Sitta , Atlas of Palestine , p.20 .   
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   )4(  رقم خريطة

أحواض المياه في الضفة الغربية 

  
   10م ، خريطة رقم 2004وزارة التخطيط الفلسطينية ، عام : المصدر 
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   )5(خارطة رقم 

  في قطاع اللطرونالقرى والخرب المجاورة 

  
  

  م1934 صادرة عام 50.000خريطة مسح لفلسطين مقياس 
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   )6(خارطة رقم 

  مخطط عمواس 
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   )7(خارطة رقم 

  ط يالومخط
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   )8(خارطة رقم 

  مخطط بيت نوبا
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  )  9 ( رقم خريطة 

  وثيقة جنيف

  م16/11/2003المجموعة الفلسطينية الموقعة على وثيقة جنيف : المصدر 
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  ) 10 ( رقم خريطة

خريطة المستوطنات في منطقة 
للطرونا

 
Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine , Applied Research Institute – 
Jerusalem , 2004 , P.P(22-23).   
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  ) 11( رقم خريطة

   القدس-اللد سكة الحديد مشروع 

  
  

  خريطة من ملفات جمعية أهالي يالو الخيرية : المصدر 
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  )12(خريطة رقم 
  لذي يفصل قرى اللطرون عن الضفة الغربيةخريطة الجدار الفاصل ا

  

  21/11/2006 بتاريخ 3384وحدة دعم المفاوضات دائرة شؤون المفاوضات صحيفة القدس عدد : المصدر 
  

  )  13 ( رقم خريطة 
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   1994 ايار 4في ) غزة وأريحا ( اتفاقية أوسلو األولى 
  

  
Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine , Applied Research Institute – 
Jerusalem , 2004 , P 12   

  
  )  14 ( رقم خريطة
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  م1995 ايلول 28في  الثانية اتفاقية اوسلو
  

  
Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine , Applied Research Institute – 
Jerusalem , 2004 , P. 13   

  
  

  )  15 ( رقم خريطة
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  م1999 أيلول 4في  )المرحلة األولى  ( مذآرة شرم الشيخ
  
  
  

  
 

  
Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine , Applied Research Institute – 
Jerusalem , 2004 , P. 15   

  
  ) 16  ( رقم خريطة

  م2000 آانون الثاني 5في  )الثانيةالمرحلة ( مذآرة شرم الشيخ 
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Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine , Applied Research Institute – 
Jerusalem , 2004 , P. 16   

  
  
  
  
    )17( خريطة رقم 

  م2000في آذار ) المرحلة الثالثة ( مذآرة شرم الشيخ 
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Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine , Applied Research Institute – 
Jerusalem , 2004 , P. 17   
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  ورـــــــالص
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  )1( صورة رقم 

                                      "قلعة الداوية " بقايا قلعة اللطرون القديمة 

  
  تصوير الباحثة                                     

  

   ) 2( صورة رقم 

  
               

  " م2000اجندة قرى اللطرون عام : "المصدر   
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    )3(  صورة رقم 

  كنيسة عمواس

  
  

   )4( صورة رقم 

  م1948مستوطنة نحشون المقامة على أراضي قرية عمواس المحتلة عام 

  
                                 تصوير الباحثة 

  

  

  

 م2005أجندة جمعية عمواس الخيرية عام  : المصدر
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    )5(  صوره رقم 

  يدمقام الشيخ عب

  
  

  . Staffan Ekegren , NASTA AR IEMMAUS , P 36 :المصدر 

    )6(   صورة رقم  

  مقام معاذ بن جبل

  
  

  م2005 جمعية عمواس الخيرية عام أجندة: المصدر 

  

  



 158

   )7( صوره رقم 

  

    في أراضي قرية عمواس بئر الحلو
  

  
                                       

  المصدر تصوير الباحثة                                                                                  
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   )8( صورة رقم 

  م1958عمواس سنة 

  
  

  

  م1967قرية عمواس المدمرة عام 

  
  

  م 2005أجندة جمعية عمواس الخيرية عام : المصدر 
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   )9 ( صورة رقم

                           م1967 قبل قرية يالو عام

  
  "  م2000أجندة قرى اللطرون عام  ": المصدر 

                        2004 قرية يالو المدمرة عام بقايا

  
                                         

   تصوير الباحثة
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    )10 ( صورة رقم

         م 1967عام قبل قرية بيت نوبا 

  
  info@nakbainhebrw.orgواالعتراف ، راجع موقع  نشرة للذكرى 

  

                                 م2004قرية بيت نوبا  المدمرة عام بقايا 

  
   تصوير الباحثة
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   ) 11 (صورة رقم 

  

  م1967 عام  أثناء حربالنفق األرضي الذي اختبأ به أهالي قرى اللطرون
                        

  
  

  تصوير الباحثة
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  ) 12 (صورة رقم 

                             رحيل أهالي عمواس

  
    )13 ( صورة رقم

               يالوأهاليرحيل 

  
                  

 info@nakbainhebrw.orgنشرة للذكرى واالعتراف ، راجع موقع   

  

  

  " م2005أجندة عمواس عام "                                                                 
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   )14(  صورة رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

     م1967تدمير قرية عمواس عام                                            

  " م2005اجندة عمواس عام ": المصدر 
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   )15(  صورة رقم 
  

   على أراضي قرية بيت نوبامستوطنة موفوحورون
  

  
  

  

  

  تصوير الباحثة
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   )16( صورة رقم 

     
   

  
  " م2005أجندة جمعية عمواس عام "                                  المصدر

  

  

  

  

  info@nakbainhebrw.org                                نشرة للذكرى واالعتراف ، راجع موقع  
  كندا بارك
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   )17( صورة رقم 
  

  
  

  

  

   تصوير الباحثة                  على أراضي قرى اللطرون واحة السالم                                         
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  )18 (صورة رقم 
  

                         أساسات الجدار الفصل العنصري الذي يفصل قرى اللطرون
  

  
  

  تصوير الباحثة                                           
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  قائمة المصادر والمراجع
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  قائمة المصادر والمرجع

  

  المصادر : اوال 

  :قدسة  الكتب الم-1

  " .العهد القديم ، والعهد الجديد : "  الكتاب المقدس -
  

   الوثائق غير المنشورة-2

 السجالت  

-1231 ، عام 300القدس ، سجل   المحكمة الشرعية ،سجالت -
 .م 1815 -1815/هـ1232

  
 -1833/ هـ1251-1249 ، 319 القدس ، سجل ،    =     =     =      -

 .م 1835
 
 ، 3 ، 2 ، 1( بيت نوبا  ، دائرة مالية رام اهللا ، سجل سجالت  ضريبة أراضي -

 .م 1967عام  ) 7 ، 6 ، 5 ، 4
 
 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1(سجالت ضريبة أراضي عمواس ، دائرة مالية رام اهللا ، سجل -

 . م 1967عام  ) 6 ، 5
 
 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1(سجالت ضريبة أراضي يالو ، دائرة مالية رام اهللا ، سجل -

 .م 1967عام ) 7 ، 6

  
 .م1967 - م 1966سجالت مديرية التربية والتعليم رام اهللا ، سجل النتائج السنوية  -
 
سجالت وزارة المواصالت وثيقة حصر ارث بخصوص األراضي الواقعة ضمن  -

 .م 2004مخطط سكة الحديد عام 
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  . مؤسسة إحياء التراث اإلسالمي ، القدسملفات -
  

 . رام اهللا –تونيا  بي–ملفات جمعية بيت نوبا الخيرية  -
  

 .  رام اهللا –ملفات جمعية أهالي عمواس الخيرية   -
  

 . رام اهللا – بيتونيا –ملفات جمعية أهالي  يالو الخيرية  -
  

  :عمواس المقابالت الشفوية التي أجريت مع أهالي قرية 

، ربـة بيـت ،      " عاما65ً "ها  عمرو" عمواس  "  من مواليد    حمد حسين أرسمية محمود    -
 . م20/2/2004بتاريخ في بيتونيا ،  بلةمقا أجريت

ربة   ،"عاماً 65" وعمرها " عمواس"عروب محمود عبد الحميد أبو غوش من مواليد  -
 .م 14/7/2005بتاريخ في رام اهللا ،  مقابلة أجريتبيت ، 

، صاحب بقالة   " عاما67ً  "عمرهو" عمواس"محمد حسن عبد العزيز سالمة  من مواليد          -
 .م 21/7/2005بتاريخ بيتونيا في  مقابلة أجريت، 

 مقابلة أجريت، مزارع ،    " عاما77ً  "عمرهو"  عمواس "  من مواليد  حمد حسين أموسى   -
   .م19/2/2004بتاريخ في رام اهللا ، 

، مـدرس ،    " عامـاً 69  "عمرهو" عمواس  " من مواليد   غوش  أبو  نهاد ظاهر مصطفى     -
 .م 17/2/2004بتاريخ مقابلة في رام اهللا ،  أجريت

  
  : المقابالت الشفوية التي أجريت مع أهالي قرية يالو

رئيس جمعيـة يـالو     ،   " عاما57ً  "عمرهو" يالو"أحمد حسين ذيب أبو الرب من مواليد         -
 بتـاريخ    في بيتونيـا ،     أجريت المقابلة   ، وعضو في لجنة التنسيق الموحدة للقرى الثالث      

 .م26/9/2005

عضو في جمعيـة     ، "عاماً   65"  وعمره   "يالو  " الخضور من مواليد    أحمد عطية عبد     -
 .م 9/2005 /26بتاريخ  في بيتونيا ،   المقابلةأجريت ،أهالي يالو الخيرية 

 ، أجريت   ، ربة بيت   "عاماً  65" وعمرها  " يالو"أمنه محمد عبد الحميد نصار من مواليد         -
 .م 26/1/2004 بتاريخ المقابلة بيتونيا ،

  أجريـت   مـزارع ،   ، "عامـاً    73" وعمره  " الوي"حسين ذيب حسين الرب من مواليد        -
  .م 14/1/2004 بتاريخ المقابلة في بيتونيا ،
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 أجريتربة بيت ،    ،   "عاماً   64"  هاعمرو" يالو  من مواليد   " رسيله ذيب عيسى الرب      -
 .  م26/6/2005 بتاريخفي بيتونيا ،  المقابلة

  مزارع ،، "عاماً  66 "وعمره " يالو"سليمان محمد إبراهيم ضيف اهللا من مواليد  -
 .م21/7/2005بتاريخ في بيتونيا ،   المقابلةأجريت

 المقابلة فـي      أجريت  مزارع ،  ، "عاماً   73" وعمره  " يالو"حمد من مواليد      أعلي نمر    -
 .م 6/1/2004 بتاريخ بيتونيا ،

 أجريـت مدرس ،   ،   "عاماً   65" وعمره  " يالو"محمود محمد عياد الخضور من مواليد        -
 .م 19/1/2004بتاريخ في بيتونيا ،  بلةالمقا

  أجريـت   ربة بيت ،   ، "عاماً   70" وعمرها  " يالو"نعيمة أحمد حسن من مواليد ،العمر        -
 .م 27/1/2004 بتاريخ المقابلة في بيتونيا ،

  
  : المقابالت الشفوية التي أجريت مع أهالي قرية بيت نوبا

بيـت  "للطرون الثالث من مواليـد      إسماعيل زايد ، عضو لجنة التنسيق الموحد لقرى ا         -
  .م 2005 / 5 /15 بتاريخ  المقابلة في بيتونيا ،، أجريت "عاماً  55" وعمره " نوبا

تاجر ،   "عاماً   65" وعمره  " بيت نوبا   "  من مواليد    علي عبد العزيز مصطفى القاضي     -
 . م30/6/2005 بتاريخفي البيرة ،   المقابلةأجريت، 

 "عاماً 65" وعمرها " بيت نوبا"بد اهللا عيسى زايد من مواليد فاطمة عبد الرحيم محمد ع -
 .م 5/7/2005 بتاريخ  المقابلة في بيتونيا ،أجريت ربة بيت ومزارعة ،، 

  موظـف ،   ، "عامـاً    58" وعمـره   " بيت نوبا " فالح حسن محمد القاضي من مواليد        -
 .  م 2005 / 2 /22بتاريخ في بيتونيا ،   المقابلةأجريت

  ربـة بيـت ،    ، "عاماً   78"  وعمرها" بيت نوبا "سن محمد القاضي من مواليد      فوزية ح  -
 .م 2005 / 2 /22 بتاريخ  المقابلة في بيتونيا ،أجريت

  
  مقابالت أخرى

،   "عاماً 65"وعمره  النجمي عضو في المجلس الثوري لحركة فتح  حافظ أسعد -
 . م2005/ 6 /  26في رام اهللا بتاريخ المقابلة أجريت 

عضو في المجلس ، وم 1967د الجواد صالح رئيس مدينة البيرة سابقا في عام  عب -
  . م10/6/2005 بتاريخاهللافي رام   المقابلةأجريت ، " عاماً 65 "سابقا وعمرهالتشريعي 
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 الوثائق

 ) .مدينة رام اهللا ( وثائق جمعية بيت نوبا الخيرية ، في جمعية بيت نوبا في  -

 ) .مدينة رام اهللا ( خيرية ، في جمعية عمواس في عمواس الأهالي وثائق جمعية  -

 ) . رام اهللا –بيتونيا (  يالو الخيرية ، في جمعية يالو في  أهاليوثائق جمعية -

 ) .رام اهللا  ( في لجنة التنسيق الموحدة لقرى اللطرون الثالثوثائق  -

  .يالو الخيريةم ، في جمعية 1967وثيقة األمر العسكري للتدمير عام  -

 .في جمعية بيت نوبا م ، 1967 عاموس آينان النصر الضائع  عام وثيقة -

  المسوحات األثرية

 .م 1944 ، سنة 2الوقائع الفلسطينية ، ملحق  -

  

  المخطوطات

 ، رسالة قصيرة في أحكام الوقف ، ميكـروفيلم          )ت ؟ ؟    (  ،   اإلسعاف ، محمد أفندي     -
 . 72مركز الوثائق والمخطوطات ، الجامعة األردنية ، رقم 

 شرح  ،)  م 1398/  هـ   801ت(  ابن ملك ، عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ،           -
  .701 الجامعة األردنية ، رقم  ،المجمع ، ميكروفيلم مركز الوثائق والمخطوطات

  

   المصادر المنشورة -3

  الخرائط والمخططات

  الخرائط

                Abu Sitta , Atlas of Palestine  -خريطة قرى اللطرون الثالث-
    
بتاريخ   3384وحدة دعم المفاوضات صحيفة القدس عدد  الجدار العازل ،ة خريط -

21/11/2006   

 . ملفات جمعية أهالي يالو الخيرية  خريطة سكة الحديد ،  -
 
                        خريطة المستوطنات اإلسرائيلية  المقامة على أنقاض قرى اللطرون ، -

- Isaac , Jad , A Geopolitical Atlas of Palestine   .                           
                                                 



 174

 .م 1934خريطة مسح فلسطين صادرة عام  -
 
سطينية اإلسرائيلية ،      -  Isaac , Jad , A Geopolitical -خرائط  المفاوضات الفل

Atlas of Palestine .                                                                              
                                           

 .م 2003م ، نشره لوثيقة جنيف عام 2003خريطة وثيقة جنيف عام  -
 
  .وثيقة غير منشورة ، خريطة وزارة التخطيط ، المركز الجغرافي  -
  

  المخططات

 . رام اهللا - جنجول ، دائرة المساحة مخطط قرية بيت نوبا وع -

  .136مخطط  قرية عمواس ، يعقوب حيدر أبو غوش ، عمواس ، ص -

 . رام اهللا –مخطط  قرية يالو ، دائرة المساحة  -

 الصحف 

ذكرى مرور ثالثين سنة على هدم القرى عمواس ، " صحيفة األيام ، زاوية شبابيك ،  -
 -:نشرها الدكتور نمر سرحان كالتالي حلقة قام ب21نشرت في " يالو ، بيت نوبا 

  .م 8/11/1997 ، بتاريخ 676 ع ، 1ح
  .م 9/11/1997 ، بتاريخ 677 ع ، 2ح
  .م 10/11/1997 ، بتاريخ 678 ع ، 3ح
  .م 11/11/1997 ، بتاريخ 679 ع ، 4ح
  .م 11/1997 /12 ، بتاريخ 680 ع ، 5ح
  .م 13/11/1997 ، بتاريخ 681 ع ، 6ح
  .م 15/11/1997  ، بتاريخ683 ع ، 7ح
  .م 16/11/1997 ، بتاريخ 684 ع ، 8ح
  .م 17/11/1997 ، بتاريخ 685 ع ، 9ح
   . م 18/11/1997 ، بتاريخ 686 ع ، 10ح
  .م 19/11/1997 ، بتاريخ 687 ع ، 11ح
 .م 20/11/1997 ، بتاريخ 688 ع ، 12ح

 .م 23/11/1997 ، بتاريخ 691 ع ، 13ح
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 .م 24/11/1997 ، بتاريخ 692 ع ، 14ح

 .م 25/11/1997 ، بتاريخ 693 ع ، 15ح

 .م 26/11/1997 ، بتاريخ 694 ع ، 16ح

 .م 27/11/1997 ، بتاريخ 695 ع ، 17ح

  .م 29/11/1997 ، بتاريخ 697 ع ، 18ح
 .م 30/11/1997 ، بتاريخ 698 ع ، 19ح

  .م 1/12/1997 ، بتاريخ 699 ع ، 20ح
 .م 2/12/1997 ، بتاريخ 700 ع ، 21ح
 

 .م23/6/2005 ، بتاريخ 3474 عحياة الجديدة ، صحيفة ال -

 .  م 1994 /5 / 9 بتاريخ  8870 عصحيفة القدس ،  -

  .   م 1995 /4 / 6 ، بتاريخ 9198 ع                    
    . م13/6/1999 ، بتاريخ 10704 ع                    
          .           م 27/11/1999 ، بتاريخ 10871 ع                    
  .م 15/2/2002 ، بتاريخ  11670 ع                    
 .  م 2003 /12 / 17 ، بتاريخ 12329 ع                    

  . م 27/7/2005  ،  بتاريخ12909 ع                    
  م21/11/2006، بتاريخ  3384                     ع

 .م 12/5/1993 ، بتاريخ 2227 عصحيفة النهار ،  -

  .م 9/8/1988  ،  308 عمجلة البيادر السياسي ،  -
  

   الكتب
، الفـتح   )  م  1201/ هـ597ت(األصفهاني ، عماد الدين محمد بن محمد بن حامد           -

اهرة ،       القسي في الفتح القدسي ، تحقيق محمد محمود صبح ، الـدار القوميـة              شر ، الق  للن
 .م 1964

، فتـوح البلـدان ،      ) م  892/ هـ279ت( البالذري ، أبي الحسن احمد بن يحيى ،          -
 .م 1991ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، .تحقيق رضوان محمد رضوان ، د

 ،  1، كتاب أحكـام الوقـف ، ط       ) م859/هـ  245ت  ( ،  ، يحيى بن مسلم      البصري -
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  .م1936حيدر أباد الدكن ، 

 ،  1نية ، ط   ، مؤسسة الدراسات الفلسطي    1949-1948بن غوريون ، يوميات الحرب       -
  .م1993 ، ترجمة سمير جبور ، مراجعة وتقديم صبري جريس ، بيروت

 .م 1991التل ، عبد اهللا ، كارثة فلسطين ، دار الهدى ، كفر قرع ،   -

 الصحاح تـاج اللغـة      ،) م1003/  هـ   393ت(  ، إسماعيل بن حماد  ،     الجوهري   -
 الكتاب العربي ، القاهرة      ج ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار         6وصحاح العربية ،    

 .م 1956، 

ابن حجر العسقالني ، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل                  -
، اإلصابة في تميز الصحابة  ، تحقيق علي         ) م  1449/هـ852ت  ( الكناني العسقالني ،  

 .محمد البجاوي ،  دار الجيل ، بيروت 

ج ، تحقيق   6، معجم البلدان ،     ) م1228/هـ  626ت(الحموي ، أبو عبد اهللا ياقوت  ،          -
 .م 1990 ، دار الطليعة ، بيروت ، 1فريد عبد العزيز الجندي ، ط

األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،  ) م1521/  هـ   927ت( ،  مجير الدين   الحنبلي ،    -
 .م 1999ج  ، تحقيق محمود كعابنة وعدنان أبو تبانة ، مكتبة دنديس ، الجليل ، 2، 

 .م 1991ج ، دار الهدى ، كفر قرع ، 11لدباغ ، مصطفى مراد ، بالدنا فلسطين ، ا  -

  .م1997، مصطفى أحمد ، أحكام الوقف ، دار البيارق ، دار عمار ، عمان ،  الزرقا -

 ، بيـروت ، لبنـان ،        6 ، خير الدين ، اإلعالم ، دار العلم للماليـين ، ط            يالزر كل  -
   .م 1984

ـ 562ت(د الكريم بن محمد بـن منـصور التميمـي ،    السمعاني ، أبو سعيد عب  - / هـ
 ، دار الجنـان ،      1ج ، تقديم وتعليق عبـد اهللا البـارودي ، ط          5، األنساب ،    ) م  1167

 .م 1988بيروت ، 

ـ 665ت(أبو شامة ، عبد الرحمن بن إسماعيل ،          - ، الروضـتين فـي     ) م1267/ هـ
 ، مؤسسة الرسالة ،     1زيبق ، ط  ج ، تحقيق إبراهيم ال    5،  " النورية والصالحية   " الدولتين  
 .م  1997دمشق ، 

، سـيرة   ) م  1234/ هــ   632ت( ابن شداد ، بهاء الدين أبو المحاسن يوسـف  ،             -
السلطان الناصر صالح الدين األيوبي النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ، دار الفكر ،             

 .دمشق ، سوريا 
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م ، دار الـشروق للنـشر       1973 –م  1947الشرع ، صادق ، حروبنا مع إسـرائيل          -
 .م 1997والتوزيع ، عمان ، 

ج 11، تاريخ الطبري ،     ) م922/هـ310ت(الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير ،          -
 .م 1977،  ، دار المعارف ، القاهرة 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط

ج ، المكتبـة    6م ،   1952-1947 والفردوس المفقود    فلسطينالعارف ، عارف ، نكبة       -
  .م 1990 ، العصرية ، صيدا ، بيروت

، أحسن التقاسيم فـي     ) م  990/ هـ38ت( المقدسي ، أبو عبد اهللا محمد البشاري ،          -
 .م 1987،  ، بيروت لتراث العربيا، دار إحياء  تحقيق محمد مخزوممعرفة األقاليم ، 

ـ 711ت(،  ابن منظور ، أبو الفضل ، جمال الدين محمد بن مكرم             - ، ) م  1311/ هـ
  .م1994 ، دار صادر ، بيروت ، 3ج ، ط15ن العرب ، لسا

 ،  4 ، ط  1 اإلسـرائيلي ، ج    –قرارات األمم المتحدة بشان فلسطين والصراع العربـي          -
 .م  1974-م 1947مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، 

أغسطس /آب  /12اللجنة الدولية للصليب األحمر ، اتفاقيات جنيف األربعة المؤرخة في            -
 .م 1949

الزمان ،   ذيل مرآة    ،) م  1326/هـ726(  ت   ،اليونيني ، قطب الدين موسى بن محمد         -
 م1961- 1954 مطبعة دار المعارف العثمانية ، حيدر أباد الهند ،  ،ج4
 

 المصادر غير العربية 

، " تاريخ الحروب الـصليبية     " الصوري ، وليم ، األعمال المنجزة فيما وراء البحار            -
 .م1990 ، دار الفكر ، دمشق ، 1 زكار ، طج ، ترجمة سهيل2
 

  المراجع: ثانيا 

  المراجع العربية 

أمين ، محمد محمد ، األوقاف والحياة االجتماعية في مصر ، دار النهضة العربية               -
 .م 1975 ، القاهرة ، 1، ط

 .م 1974 ، القاهرة ، 2 ، ط المعجم الوسيط إبراهيم ،أنيس ، -

م 1918 –م  1858 األراضي في متصرفية القدس      أبو بكر ، أمين مسعود ، ملكية       -
 .م 1996، مؤسسة عبد الحميد شومان ، عمان ، 
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 ، دار المعـارف ، القـاهرة ،         4ج ، ط    2 ، محمد ، علم الفلكلـور ،         يالجوهر -
 .م 1981

م 1948قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سـنة        " كي ال ننسى  "الخالدي ، وليد ،      -
 ، مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية ،        2زينة ، ط  وأسماء شهدائها ، ترجمة حسني      

 .م 1998بيروت ، 

المنهل الصافي في الوقف وأحكامه والوثائق التاريخيـة         ، ، محمد أسعد     الحسيني -
لألراضي والحقوق الوقفية اإلسالمية في فلسطين ، وكالة أبو عرفـة للـصحافة             

  . م1982والنشر ، 

 ، مركز دراسـات الـشرق       2ية ، ط  الحمد ، جواد ، المدخل إلى القضية الفلسطين        -
 .م 1997، األوسط ، دار البشير للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان 

 –م  1897موقف الدولة العثمانية من الحركة الـصهيونية        ،  ، حسان علي     الحالق -
 .  م 1990 ، دار الهدى ، بيروت ،م 1909

 جمعيـة  أبو حمود ، قشندي نقوال ، معجم المواقـع الجغرافيـة فـي فلـسطين ،       -
 .م 1984الدراسات العربية ، القدس ، 

خوري ، إبراهيم سالمة ، الدليل السياحي لتاريخ أهم األماكن الدينية واألثرية في              -
 .م 1996األرض المقدسة ، بيت حنينا ، 

 ، دار   1 ، ط  1995-1994سليمان ، داود ، السلطة الوطنية الفلسطينية في عـام            -
  .      اسات الشرق األوسط ، عمانالبشير للنسر والتوزيع ، مركز در

 ، دار المـأمون ، بيـروت ،         1 شراب ، محمد محمد ، معجم بلدان فلسطين ، ط          -
 .م 1987لبنان ، 

 ، بآسـيا ،     1خليل ، العالقات السياسية واإلداريـة والمـستقبلية ، ط         .الشقاقي ، د   -
 . الجمعية الفلسطينية واألكاديمية للشؤون الدولية القدس الشريف 

، ) ط. د  (م ،   1970 –م  1920مي ، أحمد ، المدن والقرى المدمرة والمنهوبة         العل -
 ) .   ت . د ) (ن . د (، ) م . د (

م 1990  ، دار األسوار للثقافة ، عكا ،       1 ، ط  م1967 عام حرب،    =       =     -
. 

ة اخوان      عراف ، شكري ، طبقات األنبياء واألولياء في األرض المقدسـة           -  ، مطبع
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Abstract  
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The 1948 and 1967 wars have left destructive effects on the 

Palestinian people. This was represented by Israeli control over a wide 

area of their land, Diaspora in different places overseas and the 

continuation of suffering throughout the world. 

 

This study "The Three Villages of Al-Latroun, deportation and 

Suffering" is highly relevant to the two wars, where Israel took control 

over a considerable amount of the lands belonging to the three villages 

in 1948, then occupied them in 1967 after it had totally destroyed 

them and forced the villagers to leave by force. 

 

This idea of having control is highly regarded in view of the Israeli 

side, as these villages form a central road connection between the 

Palestinian coast and Jerusalem. Moreover, military and strategic 

power is given to whoever has a control over these villages and to 

have priority over the holy city of Jerusalem. The other advantage is 

the availability of water reserves in the area which make it a point of 

interest for Israelis to draw out their expansion policies in Palestine. 
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My interest in the topic is a result of having studied all its relevant 

materials, my acquaintance with people living there, and their talking 

about long suffering in addition to the availability of authentic 

documents that will probably enrich the topic and make it integral. 

 

The study aims at emphasizing the non-ethical role of fighting 

practised by israeli occupation  forces agains civilains of these villages 

during the 1967 war, and perspicuous violations of Fourth Geneva 

Convention which calls for keeping the rights of civilians at the time 

of war. Therefore, all involved in violation should be listed as war 

criminals against humanity. 

 

The study further highlights this undetermined and ambiguous issue in 

the israeli-palestinian negotiations and the israeli refusal of dealing 

with it although it is recognized as occupied area since 1967, ensuring 

the international legitima\cy of the right for villagers to return based 

on 242 Security Council Resolution. 

 

The study goes further to emphasize the role of Al-Latroun villagers 

who still support their issue, and try desperately to deliver their 



 e

message to the public locally and internationally so as to get their 

issue listed in the heart of Palestinian-Israeli negotiations. They are 

trying to form supporting public who could pressure for their cause. 

 

The study includes four chapters: The first Chapter discusses the 

historic geography of Al-Latroun's villages, area, population, and 

historical features. 

 

As for the second chapter, it mainly deals with social and economic 

life as well as health and education services of the people who were 

living there before 1967. 

 

For the third chapter, it is specified for talking about 1967 war, its 

reactions and effects and suffering of villagers who were expelled and 

whose villages were destroyed as well during the enforced 

deportation, and Israeli unfullfilled commitment of international 

resolutions issued after the war. 

 

The study encounters a lot of difficulties. From the one hand, it was 

uneasy access to resources. From the other hand, it was too hard to 
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meet as many villagers as possible because most of them live outside 

the country far away from each other. It was also very hard to meet 

those living inside the country due to Israeli severe closure and siege 

we are all suffering. 

 

Actually, these villages are part of Palestine because they are very 

similar to other Palestinian areas in history, customs and traditions. 

However, the 1967 destruction and deportation of people from these 

villages make the reasearcher study the issue separately as part of 

Palestinian context. 

 

 


