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اإلهـــداء

إىل أرواح الشهداء األبرار الذين أحبوا فلسطني وسقطوا دفاعًا عنها ..
إىل املهجرين املشتتني يف كل مكان .. 

الذين ينتظرون ساعة العودة إىل وطنهم فلسطني .
إىل كل إنسان أحب فلسطني وأهلها ويهفو قلبه إليها .. 

ويعمل من أجلها والذود عن ترابها .
إىل روح والـديَّ وأجدادي .. رمحهم اهلل وطيب ثراهم .

إىل شريكة العمر ورفيقة الدرب .. ابتسام عليان .. زوجيت الغالية .
إىل أحباء قليب .. أبنائي .. وأحفادي .

إىل سندي يف احلياة .. إخوتي .. وأخواتي .

أهدي هذا الكتاب ... 

 	                                  املؤلف
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 تقديم

لد كترعرع كتعمـ، في مخيـ جباليا لالجئيف  كاتب شاب أتيما أركع أف ي       كي
الفمسطينييف، كفي أكناؼ أسرة مف األسر الالجئة كالفقيرة التي عانت مف كيالت 
التيجير كالمجكء، كبدأت تشؽ حياتيا منذ أكائؿ خمسينات القرف الماضي في خيمة 

 مف خياـ الالجئيف في المخيـ الذم تشاركتيا أسرتي إحدل خيامو.
مف جنبات ىذا الفقر، فيتعمـ في  أحمد سامي الصديؽ الدكتكر طمؽين      

مدارس ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف في المخيـ نفسو، كيستكمؿ مسيرتو 
 .العممية الدرجات أرفع األكاديمية إلى

ىذا الالجئ الفمسطيني الذم اكتكل بنار التيجير كالمجكء، كعاش يستمع إلى       
ائيا فانزرعت في قمبو كعقمو فمسطيف الكطف كسمسـ قصص البالد كأىميا كشيد

لد فييا أبكه كأجداده، ما دفعو إلى أف تككف أطركحتو لنيؿ شيادة  القرية التي كي
الدكتكراه عف فصيؿ مف فصائؿ المقاكمة الفمسطينية، كأحد المككنات الرئيسة لمثكرة 

 الفمسطينية المعاصرة.
لكجية، كىك يكتب عف قريتو قرية سمسـ كيقيني أنو يتابع ذات المشكار كا      

المحتمة "األرض، اليكية، التاريخ"؛ ليطكؼ في كتابو كيقدـ لنا قريتو في الحقب 
 كاألزماف التاريخية المتعددة.

كيطكؼ بنا في حكارم سمسـ كشكارعيا كأسطح منازليا، كالمسميات المتعددة       
كران لؾ أييا الصديؽ كأنت ألراضي القرية، مع تعريؼ ألصؿ كؿ مسمى منيا، فش

تأخذني معؾ في سطكر ىذا الكتاب، لندكر معان في شكارع كحارات قريتنا التي 
لدت فييا كطردت منيا كعمرم أقؿ مف عاميف.. كانت جدتي ألبي رحميا هللا  كي
تقص لي حكاية تيجيرنا معان، كقد كصمت إلى البيت قبؿ أف تصمو عصابات 

كتفيا، كعمي سعيد رحمو هللا يشتبؾ مع الصياينة الصياينة بقميؿ فتحممني عمى 
فيشاغميـ عنيا كعني ما مكننا مف االبتعاد عف القتمة المجرميف كغدرىـ، فيعيدني 

إلى قريتنا أشرب مف بئرىا، كأشخص إلى مدرستيا التي تعمـ  الدكتكر سامي أحمد
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ما أحاط بيذا فييا كالدم، كأرنك إلى مسجدىا كمقاـ النبي دانياؿ في القرية مع كؿ 
المقاـ مف قصص كربما أساطير تداكليا أىؿ القرية كال زالكا يرددكنيا بعد سبعيف 

 عامان مف تيجيرىـ.
يقدـ لنا الدكتكر سامي تعريفان بشػيداء قريػة سمسػـ، فتكػكف لكحػة متكاممػة مػف       

ي التػػػاريخ كالجغرافيػػػا معػػػان، فقػػػد بػػػدأ مسمسػػػؿ الشػػػيادة مػػػف أبنػػػاء القريػػػة كمػػػا يكثقػػػو فػػػ
الكتػػاب منػػذ الحكػػـ العثمػػاني لفمسػػطيف كلػػبالد العػػرب، فيعػػدـ األتػػراؾ عطػػا هللا الحػػك 

االنتػػداب البريطػػاني لتعػػدـ بريطانيػػا  فتػػرة ، كيمتػػد نيػػر الشػػيادة فػػي1916فػػي عػػاـ 
، ليسػػػػير النيػػػػر مػػػػدراران فػػػػي مكاجيػػػػة الغػػػػزكة 1938رمضػػػػاف أبػػػػك حمػػػػاـ فػػػػي عػػػػاـ 

امتػداد سػنكات الثالثينيػات كاألربعينيػات الصييكنية لبالدنا، فيستشيد الكثيركف عمػى 
مف القرف الماضي، كيتكاصؿ الكفاح كاالستشياد عمى امتداد سنكات المجكء، كليمتد 

مف أبناء  بعدىا في الجغرافيا ليغطي األرض العربية المحيطة بفمسطيف .. فيستشيد
 مكسػػى عابػػد عمػػى أرض الجػػكالف العربيػػة السػػكرية، كيستشػػيد فػػارس صػػالح القريػػة:

عمى جبية قناة السكيس العربية المصرية، كيستشيد محمكد عبد الرازؽ عمػى أرض 
تؿ الزعتر في لبناف العربي، كيستشيد أبػك العػز الكتػرم فػي طريقػو لػلردف العربػي، 
كقػػػد استشػػػيد ىػػػؤالء كالعشػػػرات غيػػػرىـ كمعيػػػـ المئػػػات كا الؼ مػػػف أبنػػػاء الشػػػعكب 

ؼ مػػػف أبنػػػاء فمسػػػطيف فػػػي المعػػػارؾ العربيػػػة التػػػي قاتػػػؿ أبنػػػاء سمسػػػـ كغيػػػرىـ ا ال
المتعػػػػددة مػػػػع ىػػػػذا العػػػػدك الصػػػػييكني، فتحضػػػػر قكميػػػػة المعركػػػػة ضػػػػد ىػػػػذه الغػػػػزكة 

 . التضحياتالصييكنية مكتكبة كمعٌمدة بالدـ ك 
تناكلو التاريخي لقصة سمسـ،  عبرفي ىذا الكتاب  لقد أبرز الدكتكر سامي      

كجزء مف قصة فمسطيف كميا، الحقيقة الراسخة التي تقكؿ لمصياينة أكالن، كتسمح 
أجيالنا القادمة بسالح الفكر كالثقافة الكطنية، الحصف الحصيف لمحؽ كالحقيقة 
ثانيان، فعبثان حاكؿ كيحاكؿ الصياينة تزييؼ التاريخ كالتكليد القسرم المستحيؿ 

 كالمستقبؿ. لمحاضر 
لقد قاؿ الصياينة في السابؽ إف فمسطيف أرض بال شعب، كحشدكا عشرات       

ألكؼ الييكد الصياينة تحت ىذه األكذكبة. كبعد أف ظير زيؼ ادعائيـ كبطالنو 
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بمقاكمة الشعب الفمسطيني كثكراتو طيمة العقكد التي سبقت إعالف دكلة الكياف 
مى أرض فمسطيف بعض السكاف العرب، الصييكني في فمسطيف قالكا، نعـ، ع

 كلكف ال يكجد شعب يمكف تسميتو بالشعب الفمسطيني بكؿ ما لمشعكب مف حقكؽ.
المجازر في إقامة كيانيـ كا عالف ارتكاب كبعد أف نجحكا بالعجز كالتكاطؤ ك 

دكلتيـ كتيجير مئات ا الؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني، كتدمير أكثر مف 
نيا قريتنا سمسـ، فقد قاؿ ىؤالء الصياينة العنصريكف عف خمسمائة قرية، مف بي

الفمسطينييف بأف الكبار سيمكتكف، كالصغار سينسكف ... مات بعض الكبار فعالن، 
كلكف ا الؼ منيـ، ماتكا شيداء عمى أرض فمسطيف أك في الطريؽ إلييا، 

كالحجر كالصغار كبركا، كلكنيـ لـ ينسكا، فتعممكا، كثاركا، كحممكا البندقية 
كالصاركخ، كامتشقكا سالح العمـ الذم عٌمميـ أيضان كيؼ يحفظكف تاريخيـ كحقيـ 
في فمسطيف ككيؼ يستعيدكنو، في دكرة متجددة مف الكعي كاإلرادة كاإلصرار عمى 

المؤكد عمى ىذه  -عدـ التسميـ باليزيمة كالعمؿ الدؤكب لشؽ طريؽ االنتصار 
 ار، إلى سمسـ ككؿ المدف الفمسطينية كقراىا.كالعكدة إلى الدي -الغزكة الصييكنية

ستحضر لنا كفينا قريتنا سمسـ، في كتاب ي أحمد كىك سامي بدع الدكتكرلقد أ
نما أيضا سنحرص عمى أف ينتقؿ إلى األبناء كاألحفاد،  لف نكتفي بامتالكو فقط، كا 

 نردد ليـ كمعيـ:
  مف رفح لصفد
 خريطة لبمدم

   رسمتيا في كبدم 
 دمأكرثتيا لكل

 جميل المجدالوي      
 فمسطين –غزة      
 2018 مارس /آذار
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 مقدمة

فػي فمسػطيف أف سػيطر الصػياينة الييػكد  1948كاف مف نتائج حػرب عػاـ      
، 2كػػـ27000( مػػف مجمػػؿ مسػػاحة فمسػػطيف التػػي تبمػػ  2كػػـ21000% )78عمػػى 

ػػػرًٌد بقػػػكة السػػػالح مئػػػات ا الؼ مػػػف الفمسػػػطينييف، اضػػػطركا إلػػػى تػػػرؾ مػػػدنيـ  كقػػػد شي
م مػػكردو كقػػراىـ كأمػػكاليـ، كسػػمبت أرضػػيـ كأمالكيػػـ، كأصػػبحكا الجئػػيف، لػػيس ليػػـ أ

التػي أيخميػت مػف سػكانيا  كالتجمعػات الفمسػطينية بمػ  عػدد المػدف كالقػرلكقػد لمحياة, 
 99قريػة ك 419مدينػة ك 13تجمعػان مككنػة مػف  531ـ نحػك 1948أك دمرت عػاـ 

ديٌمػرت كأزيمػت معالميػا، ككزعػت أراضػييا كمزارعيػا  معظػـ ىػذه التجمعػات، ف(1)قبيمة
 جديػػػدة حمٌػػػتعمػػػى المسػػػتكطنيف الييػػػكد، كأقيمػػػت عمييػػػا مسػػػتكطنات بأسػػػماء عبريػػػة 

محػػػػؿ أسػػػػمائيا العربيػػػػة التاريخيػػػػة، كذلػػػػؾ إلضػػػػفاء الصػػػػبغة الييكديػػػػة عمػػػػى أرض 
ا فمسطيف. كقد كانػت قريػة سمسػـ مػف تمػؾ القػرل كالمػدف الغاليػة كالعزيػزة عمػى قمكبنػ

ػػرًٌدمػػف أرض الػػكطف، حيػػث أيحتيمٌػػت كديٌمػػرت بالكامػػؿ  أىميػػا عمػػى يػػد العصػػابات  كشي
ف كانػت غاليػة كعزيػزة عمػى قمػب كػؿ فمسػطيني ،الصييكنية المسمحة ألنيػا  ؛كىػي كا 

 –فػػػػكؽ ذلػػػػؾ –عنػػػػدم يا قمكبنػػػػا منػػػػذ فجػػػػر التػػػػاريخ، فميػػػػا قطعػػػػة مػػػػف أرض قدسػػػػت
فقػػػد  قمبػػػي؛ افييػػػ كيسػػػكف خصكصػػػية الػػػنفس التػػػي ترفػػػرؼ فػػػي جنباتيػػػا ليػػػؿ نيػػػار،

احتضػػف ثراىػػا أضػػرحة أجػػدادم، كنشػػأ كترعػػرع فػػي ربكعيػػا كاًلػػدىم  كأىمػػي، قبػػؿ أف 
 . ييجركىا مرغميف تاركيف كراءىـ الحنيف كالذكريات

بالشػيكد كاألدلػة  ىذا الكتاب عف قريػة سمسػـ المحتمػة مكثقػان كمػدعمان  كقد جاء      
عقػكؿ األجيػاؿ القادمػة، كلتعزيػز األصػالة لتبقى صكرة القرية حاضرة فػي  كالخرائط؛

بعػػد أف مسػػحيا االحػػتالؿ عػػف  -فػػي نفكسػػيـ؛ ليككنػػكا عمػػى صػػمة بقػػريتيـ كماضػػييا
ٌرد أىمياكج    حتى يتحقؽ ليـ تحريرىا كالعكدة إلييا بإذف هللا.  -و األرض كشى

                                                           
، 2001ابراىيـ عبد الكريـ، تيكيد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ،  (1)

 .43ص
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، كمعالميا، كأراضيياسمط الكتاب الضكء عمى القرية كتاريخيا، كمكقعيا، ك       
كسػػػكانيا، كتراثيػػػا، كالحيػػػاة االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة كاالقتصػػػادية ألىميػػػا. كمػػػا تنػػػاكؿ 
الكتػػػػاب أيضػػػػان نضػػػػاؿ أىػػػػؿ القريػػػػة فػػػػي مكاجيػػػػة االحػػػػتالؿ البريطػػػػاني كالعصػػػػابات 

، ثػػػـ مػػػا أصػػػابيـ أثنػػػاء النكبػػػة مػػػف كيػػػالت االحػػػتالؿ 1948الصػػػييكنية حتػػػى سػػػنة 
 كانيا في أماكف المجكء كالتشرد.كالقتؿ كالتشريد كما آلت إليو القرية كلحؽ بس

اشػػتمؿ الكتػػاب ك  ، كخاتمػػةفصػػكؿ كسػػبعة سػػيـ الكتػػاب إلػػى مقدمػػةكقػػد تػػـ تق      
 .كالمراجعكقائمة بالمصادر  ،مالحؽعمى عدد مف ال

التاريخية  الفترات فييا تناكؿ ،لمحة عف تاريخ القرية: ولالفصل األ تضمف        
 .التي برزت فييا أىمية القرية كالمراحؿ

بعنػكاف: التسػمية كالمكقػع الجغرافػي كالتضػاريس، كاىػتـ  ثانيالفصل الكجاء       
بإيضاح أصؿ التسمية لمقريػة، كمكقػع القريػة الجغرافػي، كمسػاحتيا، كالمػكارد المائيػة 
فييا، كالطرؽ كالدركب التي تصميا بالقرل المجاكرة كبالطرؽ الرئيسة، كأسػماء قطػع 

 األراضي التي تضميا القرية.
، كقد اء بعنكاف: السكاف كمعالـ القرية كالمكاقع األثريةفج لثالفصل الثاأما       

تحػػػدث عػػػف سػػػكاف القريػػػة كتعػػػدادىـ فػػػي الفتػػػرات التاريخيػػػة المختمفػػػة، كعػػػف حػػػارات 
يا، كتحػػػدث أيضػػػان عػػػف معػػػالـ القريػػػة، كالمكاقػػػع القريػػػة كعائالتيػػػا كنسػػػبيا، كتقسػػػيمات

ثًػػػر عمييػػػا فػػػي أرض القريػػػة،  كالتػػػي تعػػػكد ألزمنػػػة التاريخيػػػة كا ثػػػار كالخػػػرب التػػػي عي
 تاريخية قديمة.

بعنػػػكاف الحيػػػاة االجتماعيػػػة، كتحػػػدث عػػػف بيػػػكت  رابـــ الفصـــل البينمػػا جػػػاء        
القريػػػػة كأشػػػػكاليا المعماريػػػػة، كالتركيبػػػػة الديمغرافيػػػػة لمسػػػػكاف، كمخػػػػاتير القريػػػػة. كمػػػػا 
تضػمف الفصػؿ قائمػػة بأسػماء أصػػحاب البيػكت، كأربػػاب األسػر كأبنػػائيـ مػف الػػذككر 

لػػدكا قبػػؿ النكبػػة طػػكيالن،  ، كالتػػي اسػػتغرؽ جمعيػػا كقتػػان كىجػػركا منيػػا كاإلنػػاث الػػذيف كي
عمػػػى المقػػػابالت الشخصػػػية، التػػػي أجراىػػػا المؤلػػػؼ مػػػع  -بشػػػكؿ رئػػػيس -باالعتمػػػاد

 المقامػة عمػى "جفارعػاـ"عائالت القرية كفركعيػا. كمػا تطػرؽ الفصػؿ إلػى مسػتكطنة 
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أسػػػماء المسػػػتكطنات المقامػػػة عمػػػى أراضػػػي القػػػرل أرض القريػػػة كأنشػػػطتيا، ككػػػذلؾ 
 سكانيا. المجاكرة كتاريخ إقامتيا كدكافعيا كأعداد

، فقػػػػد جػػػػاء بعنػػػػكاف: "الحيػػػػاة التعميميػػػػة كاالقتصػػػػادية خــــامسالفصــــل الأمػػػػا       
كالصحية"، كتحدث عف المدارس في قرل قضػاء غػزة كتصػنيفيا، كحالػة التعمػيـ فػي 

مدرسػػػػة سمسػػػػـ(، كالحيػػػػاة االقتصػػػػادية لسػػػػكاف القريػػػػة، كأعمػػػػاؿ كمدرسػػػػتيا )القريػػػػة 
كالتجػػػػػارة، كتربيػػػػػة النحػػػػػؿ، كتربيػػػػػة الحيكانػػػػػات السػػػػػكاف، كالزراعػػػػػة، كحفػػػػػر ا بػػػػػار، 

 أيضان الحالة الصحية في القرية. كالطيكر، كاقتناء الخيؿ، كالحرؼ األخرل، كتناكؿ
كتنػػػػاكؿ  ،بعنػػػػكاف: "المػػػػكركث االجتمػػػػاعي كالثقػػػػافي" ســــادسالفصــــل الكقػػػػد جػػػػاء  

المناسػػبات العائميػػة كالدينيػػة كالمكسػػمية، كمػػا تتميػػز بػػو القريػػة مػػف عػػادات كتقاليػػد، 
كاأللعاب ككسائؿ الترفيو، كاألمثاؿ الشعبية كاألغاني كاألىازيج. كتحػدث كػذلؾ عػف 

 . زياء كالمالبس األكالت الشعبية في القرية كاأل
سـ في الحركة الكطنية كاألخير بعنكاف: "قرية سم اب الفصل السكجاء       

الضكء عمى الحركة الكطنية في القرية كنضاليا ضد فيو "، كقد سمط الفمسطينية
ـ، 1939-1936االحتالؿ البريطاني كدكر أىؿ القرية البارز في الثكرة الفمسطينية 

مف خالؿ إبراز الدكر النضالي ألىؿ القرية في مكاجية العصابات الصييكنية، 
الحتالؿ اإلسرائيمي، كقاـ المؤلؼ بإعداد كشؼ رصد فيو كمكاصمة النضاؿ ضد ا

فترة العثمانية كحتى تاريخ طباعة الكتاب، معتمدان شيداء أبناء القرية منذ الأسماء 
 كفركعيا عمى المقابالت الشخصية لعائالت القرية -بشكؿ كبير -في رصدىا

 كالمعمريف مف أبنائيا.
جديدة تضاؼ لمجيد الذم بذلو الكثيركف اء ىذا الكتاب ليككف لبنة جكقد       

، كمنيـ: األستاذ المرحكـ يكنس الكترم في كغيرىـ مف الميتميف مف أبناء القرية
كتابو:" قريتي سمسـ حطيف الثانية"، ككذلؾ كؿ ما كتب عف القرية سكاء الدراسات 

يف صكتية لمعمر المصكرة ك التسجيالت المكاقع اإللكتركنية، أك الأك الكتابات عبر 
 مف أبناء القرية في فمسطيف كخارجيا.



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

8 

اسات كاعتمد المؤلؼ في جمع المعمكمات عمى مجمكعة مف المراجع كالدر       
كعمى العديد مف المقابالت  كالشيادات المسجمة، كالكثائؽ الميمة، كالخرائط،

قرية سمسـ،  لقرية، كالقياـ بزيارات ميدانية لعائالتالشخصية لمسنيف مف أبناء ا
طاع مف خالليا أف يغطي جزءا ميمان مف المعمكمات التي أسيمت في تغطية است

مكضكعات ميمة عف القرية كسكانيا، ككذلؾ تغطية العديد مف جكانب الكتاب 
 كفصكلو المختمفة.

اشتمؿ الكتاب عمى عدد مف المالحؽ، مثؿ: خرائط لمقرية في فترة كما        
ثائؽ كالصكر كاألكراؽ الثبكتية المتنكعة االحتالؿ البريطاني، ككذلؾ عدد مف الك 

د الزكاج، كالكثائؽ الشخصية مف شيادات ممكية لقطع مف أراضي القرية كعقك 
كمعالميا التي  مقريةالضرائب، كعدد مف الصكر لما تبقى مف آثار ل كمستندات

 دمرىا االحتالؿ.
سبحانو كتعالى أكالن؛ الذم أكرمني بفيض رعايتو كتكفيقو،  هللافإنني أشكر  وبعد؛

نجازه، ثـ الشكر الجزيؿ لجامعة القدس  كيسر لي أمرم إلتماـ ىذا الكتاب كا 
المفتكحة كعمادة البحث العممي فييا عمى دعميما المتكاصؿ كالسخي لمباحثيف 

كتأكيدان  كلمبحث العممي في شتى حقكؿ المعرفة؛ كذلؾ تجسيدان لرسالة الجامعة
، الكتابىذا  طباعةلدكرىا في خدمة المجتمع كقضاياه، حيث تبنت الجامعة 

كالبحثية المحكمة الصادرة  ضمف منشكراتيا العممية -تحكيموأف تـ  بعد- كنشره،
 عنيا.

لكؿ مف قابمت مف كجياء القرية كمخاتيرىا كالمعمًٌريف  كالشكر مكصكؿ  
كأخص بالذكر الحاج جبر شعباف )أبك حاتـ( الذم لـ يبخؿ عمي  بمعمكماتو القيمة 
مر عبد المطيؼ عزيز )أبك صابر(  عف القرية كسكانيا، كالشكر مكصكؿ لمميعًٌ

سيف صالح فرج هللا، كالذم أثقمت عميو بالمقاءات الطكيمة معو في بيتو، كالميعمًٌر ح
كالحاجة جميمة حسيف عابد، كالحاجة جازية داربيو، لما أبدكه مف تعاكف كحسف 
استقباؿ خالؿ زياراتي المتكررة ليـ، كالشكر كذلؾ لممختار عبد المعطي عابد، 
كالمختار فيمي صالح، كالسيد محمد حسف أبك سعدة،  كالمسف محمد عبد العزيز 

ٌمر مصباح زيداف، كالميسف أحمد عبد هللا عابد،  كالسيد شعباف )أبك حسيف(، كالميع
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جميؿ عكاد، كالميعمًٌر أحمد محمكد أبك المبف، كالحاجة زريفة أبك سعدة كالحاجة 
تركية أيكب زيداف، كالحاجة عزيزة عبد الحافظ صالح، كالحاجة آمنة محمد صالح، 

 .كه مف تحمؿ الجمسات الطكيمة معيـلما تكبد
لشكر لمميندسة ركند أحمد لما بذلتو مف جيد ككقت لمبحث كما أتقدـ با  

عف الكثائؽ المتعمقة بالقرية في األرشيؼ العثماني باستانبكؿ رغـ انشغاليا في 
دراسة الدكتكراه، فإني أثقمت عمييا في ذلؾ، كأشكر األخ حساـ أبك نصر مدير 

لؾ أشكر مؤسسة بيت القدس لما كٌفره لي مف مراجع مف مكتبة المؤسسة، ككذ
السيد عبد المطيؼ أبك ىاشـ مدير مكتبة مسجد العباس في مدينة غزة، لمنحي 
حرية البحث فيما تحتكيو المكتبة مف مصادر كمخطكطات ككثائؽ، كالشكر 
مكصكؿ لمقائميف عمى مركز عبد هللا الحكراني لمدراسات كالتكثيؽ، الدكتكر كماؿ 

كاصؿ باإلصدارات الفمسطينية الشرافي، كاألستاذ ناىض زقكت لالىتماـ المت
بة في كالشكر مكصكؿ ألميف المكت المختصة بالشأف الفمسطيني كقضايا الالجئيف،

 .لستاذ عالء مينا مصمـ الغالؼكالشكر الجزيؿ ل ،زالمركز األستاذ سعيد تمرا
كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لعائالت القرية كحمائميا، كلكؿ أبناء 

غمركني بحبيـ، ككثقكا بي فأمدكني بصادؽ معكنتيـ، كبحفاكة القرية الذيف 
ريف مف القرية مف الذككر  استقباليـ لي في بيكتيـ كمجالسيـ لرصد أسماء الميج 
كاإلناث، كأرباب األسر كأصحاب البيكت كأسماء الشيداء، كتزكيدم بالمعمكمات 

إنجاز ىذا الكتاب  القي مة عف القرية كسكانيا. كشكرم كتقديرم لكؿ مف أسيـ في
 كلك بكممة طيبة، كممف فاتني ذكر أسمائيـ، جزاىـ هللا خير الجزاء.

 كهللا مف كراء القصد
 المؤلف    

 د. سامي يوسف أحمد 
 م8201-هـ 1439  
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 ولالفصل األ 
 لمحة تاريخية عن القرية

  تاريخية توطئة
قد كاف ف ،ـقدي تاريخو  مف صنعً  نياسكا؛ ك يف جزء مف بالد الشاـطفمس      
 المتميز عمى ساحؿ شرؽ البحر المتكسط في غرب آسيا، فمسطيف الجغرافي لمكقع

فريقيا كأكركبا؛ أفآالطرؽ بيف  مفارؽ ياتكسطك   عبر العصكرجعميا  سيا كا 
في كؿ  مف الحضارات المتعاقبةكمرتكزان لمكثير  ،ممران لمشعكب التاريخية القديمة

 أف سكنيا أىميامنذ ف ،كآسيا الصغرلبالد الرافديف كجزيرة العرب كمصر مف 
خارجية  لغزكات البالد تعرضت ،األلؼ الرابع قبؿ الميالد في العرب الكنعانيكف

تمتيا  غزتيا القبائؿ العبرية،ك منفكذ المصرم، سنكات طكيمة للخضعت كثيرة، ف
 (1).يةكالركمان ،يةكاليكنان ،يةسر اكالف الغزكات ا شكرية كالكمدانية

 مدف فمسطيفة كظمت كالفرس بحاميات في المدف الرئيس اكتفى الفراعنةك 
محافظة عمى حضارتيا العربية الكنعانية  مبتركيبتيا السكانية كنمكىا البشر  كقراىا

عمى فمسطيف ما يقارب  دامت سيطرتيـ انيكف كالركماف فقدأما اليكن دكف تغيير.
كحاكلكا فرض ثقافتيـ عمى  ،تكاجدىـ العسكرم خالليا كثفكا (*)،قركف عشرة

 المنطقة.
مف أشير المدف في الفترة اليمينستية اليكنانية ذات  ت مدينة غزةككان

العصر الركماني  الشأف في فمسطيف ال في العصر اليمينستي فحسب؛ بؿ في
حيث سيتحدث ىذا الكتاب عف قرية سمسـ إحدل قرل قضاء غزة التي  (2).بكاممو

                                                           
، 2005محمد سعيد حمداف كآخركف، فمسطيف كالقضية الفمسطينية، جامعة القدس المفتكحة، عماف،  (1)

 .63ص
 63ركماني فامتد منذ سنة ؽ.ـ، أما االحتالؿ ال 63 -332خضعت فمسطيف لمحكـ اليكناني مف سنة   *

 .45-37ـ. أنظر حمداف، مرجع سابؽ، ص636ؽ.ـ حتى سنة 
 38حمداف، مرجع سابؽ، ص (2)
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مف قبؿ العصابات الصييكنية عاـ  كطرد سكانيا العرب الفمسطينييف احتاللياتـ 
 ـ.1948
 :في العيد اليكناني كاف يحيط بمدينة غزة ضكاحي كقرل اشتيرت منياف       

كميكمة ، )*(الجنكبفي داثف ك  ،شماؿكبيت الىيا في ال ،كضاحية لممدينة (*)كفانثيد
القرل تتعرض ألخطار كثيرة، كا فات الزراعية  ككانت (*)،بحر في الغربعمى ال

ة المكاشي االجراد، كما كانت بعض األمراض تكدم بحي سرابكأكالحشرات 
 (1).كالدكاجف دكف القدرة عمى مكافحتيا

غػزة كانػت  ،داريػةمقسمة لثالثػة أقسػاـ إفي الفترة الركمانية  كانت فمسطيفك       
كرا قيسػارية كالقػدس كد مػف أقضػية ىذه الكاليػة كالية فمسطيف األكلى، كتتككف ضمف

كغػػزة كبيػػت جبػػريف كنػػابمس عانػػة كأرسػػكؼ كعسػػقالف كرأس العػػيف كالمػػد كيبنػػا ككفػػر 
 ،)ميكمػة( منيػا ميكمػاسل عشػرة قريػة، حػدإسػدكد. ككػاف يتبػع قضػاء غػزة كأريحا كأ

 .خمسة كيمك مترات كالتي تبعد عف قرية سمسـ مسافة (2) ،)أكغا( كىكج
                                                           

كـ تقريبا شماؿ غرب 6)ميناء األنثيدكف القديـ ( كىك يعرؼ حاليان بمكقع البالخية األثرم يقع عمى بعد  *
شمؿ الجزء الشمالي الغربي مف مخيـ مدينة غزة القديمة ك يغطي مساحة تقدر بكيمك متر مربع تقريبا ت

الشاطئ لالجئيف كالمنطقة الساحمية المجاكرة لو كالمعركفة باسـ منطقة المشتؿ حتى حدكد الشارع الذم 
 يربط منطقة الشيخ رضكاف بشارع البحر.

ف ـك كالمسمميبيف الر دارت فييا أكؿ معركة  قرية داثف ذكرىا ياقكت الحمكم بأنيا قرية مف قرل غزة،  *
كقد أطمؽ عمييا دميثة، كفي الكقت الحالي يطمؽ عمييا  ، انتصر فييا المسممكف،ىػ12في فمسطيف سنة 

نظر: سميـ المبيض، غزة كقطاعيا، الييئة المصرية لمكتاب،  المغازم، نسبة إلى مجاىد اسمو" المغزا" .أ
المعركة كمعارؾ ( حكؿ خط سير الجيكش االسالمية في 2) الشكؿ . انظر181ص ، 1987القاىرة، 
 أخرل.

 . كمـ عف كسط مدينة غزة باتجاه الغرب 3كيبعد العيد اليكناني  في كاف مرفأ ميمان   *
 .104، ص1980، )ب. د(، غزة،1ج ابراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ اإلسالمي،( 1)
 0104، مرجع سابؽ، ص1سكيؾ، ج (2)
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عربيػػػػػة سػػػػػكنت فييػػػػػا قبائػػػػؿ  ىػػػػػاجرت إلييػػػػػا قبػػػػؿ الفػػػػػتح اإلسػػػػػالمي لفمسػػػػطيفك      
ف( ، مػػػػنيـ: األدكميػػػػكف )قبائػػػػؿ عربيػػػػة مػػػػف جنػػػػكب شػػػػرؽ األردكامتزجػػػػت بالسػػػػكاف
 كاألنباط كالغساسنة.

كفػػتح العػرب المسػػممكف بػالد الشػػاـ كالعػراؽ تعػػزز العنصػػر  ،سػالـكلمػا جػػاء اإل     
ب ت أخرل، بؿ كعيػرٌ المدف كالقرل القديمة كأنشئية في كسكنت القبائؿ العرب ،العربي

مػف  كصػارت فمسػطيف تزخػر بػالكجكد العربػي فػي مختمػؼ بقاعيػا لـ يكػف عربيػان. ما
. كقد حافظت فمسطيف عمى نمك تككينيا البشرم أقصى الشماؿ إلى أقصى الجنكب

يتكارثيػا الشػعب  فمسػطيني لغػة كثقافػة كتراثػان،كعمى سيادة حضارة الشعب ال ،كتكاثره
  (1).الفمسطيني جيالن بعد جيؿ

 ،في أكاخر القرف الحادم عشر المػيالدم تعرضػت فمسػطيف لمغػزك الصػميبي       
ـ، 1918ى عػاـ بعػد الحػرب العالميػة األكلػك  ،ثـ خضعت لسيطرة المماليؾ كاألتػراؾ

بػػػدأ لت ،ـ1948 أيػػػار/ مػػػايك 15البريطػػػاني حتػػػى  تحػػػت االنتػػػدابكضػػػعت فمسػػػطيف 
عمػػػى  بعػػػد أف تمكػػػف الصػػػياينة مػػػف تأسػػػيس دكلػػػة ليػػػـ مرحمػػػة جديػػػدة مػػػف االحػػػتالؿ

المتمثػؿ  ما تبقي مػف فمسػطيفأعادت احتالؿ  ، ثـسطيفم% مف أرض ف77مساحة 
 . 1967عاـ  في الضفة الغربية كقطاع غزة

 ان فػػػي العصػػػكر السػػػابقة، كعػػػامر  كاليػػػة ميمػػػة قضػػػاء غػػػزة أك لكاؤىػػػاكقػػػد كػػػاف       
مػػػف المعمػػػـك أف ف ،العظيمػػػة التاريخيػػػة كالمشػػػاىد ألحػػػداثكزاخػػػران با ,القديمػػػة ا ثػػػارب

المكقع المميز لفمسطيف قد أثػر عمػى تاريخيػا السياسػي فػي العصػكر القديمػة؛  أىمية
 ت أرضاختصػيا عف غيرىا مف األقطػار المجػاكرة؛ فقػد تميز  ةالديني ىميةإال أف األ

، كميػػػػد الكثيػػػػر مػػػػف األنبيػػػػاء ميػػػػبط الرسػػػػاالت السػػػػماكية فيػػػػي ؛فمسػػػػطيف بالتقػػػػديس
كفييا المسػجد األقصػى المبػارؾ الػذم شػرفو هللا  -عمييـ الصالة كالسالـ-كالمرسميف

فػػي ليمػػة  -عمػػييـ الصػػالة كالسػػالـ– تعػػالى بالتقػػديس كجمػػع فيػػو األنبيػػاء كالمرسػػميف
                                                           

، 2005محمد سعيد حمداف، كآخركف، فمسطيف كالقضية الفمسطينية، جامعة القدس المفتكحة، عماف،  (1)
 75ص 
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انن الَّــذ ي  ﴿ كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى: ،اإلسػػراء كالمعػػراج ــَبحن ــنن ُس ــَيًَ م  َ  لن ــد  ــرنب ب عنَب أنَس
ـَن آينات ننـا إ نَّـُه ُهـون  ينـُه م  َولنـُه ل ُنر  ـى الَّـذ ي بنارنَكننـا حن د  اأَلنَقصن رنام  إ لنى اَلمنَسـج  د  اَلحن اَلمنَسج 

يرُ  يُ  اَلبنص  م    -عميػو السػالـ-ـاألنبيػاء سػيدنا ابػراىي بيمقاـ أ كفىك . 1اإلسراء  ﴾السَّ
 بػالكقؼ مػف الممػكؾ كاألمػراء كقراىػا ض فمسػطيف لذلؾ تخممت أر كتكطنو فييا؛  بيا،

كمنػػو تسػػع قػػرل بأكمميػػا بقضػػاء  منيػػا مػػا ىػػك خػػاص بحرمػػو الشػػريؼ؛ كالسػػالطيف
 30، كمنػػو مؤسسػػات دينيػػة أخػػرلبمؤسسػػة األكقػػاؼ ك  مػػا ىػػك خػػاص كمنػػو ،(1)غػػزة

كاألراضػي دد آخػر مػف الخػرب ضػافة لعػإ( 2)حػداىا قريػة سمسػـقرية مف قضاء غػزة إ
  ( 3).ي تتبع قرل غزةالت

  قرية سمسم عشية الفتح اإلسَمي
كما جاكرىا  القريةراضي أ مكف المسممكف مف فتح بالد الشاـ  كانتتف يأ قبؿ     

ز سرحان لممعارؾ، كنقطة ارتكاكم لمجيكش الركمانية ميمان  زان مرك مف قرل كأراضو 
كمف  (4)،عمى حدكدىا كأيا يضابالقرب مف أر  كقعت دارت معارؾ كبيرةف ،يكشلمج
كالمسمميف بقيادة ضرار بف  مف جية معركة بيت الىيا بيف الركـ بينيا
نو ، حيث تقكؿ الركاية التاريخية إمف جية أخرل )شقيؽ خكلة بنت األزكر(كراألز 

ذا بجيش الرـك  عندما كصؿ ضرار بف األزكر مع جيشة إلى بيت الىيا، نظر كا 
                                                           

، تحقيؽ: عبد المطيؼ أبك ىاشـ، مكتبة 2عثماف الطباع الغزم، إتحاؼ األعزة في تاريخ غزة، ـ (1)
 .441، ص1955اليازجي، غزة 

التي تبيف نسبة الحبكب التي كاف يخرجيا الفالحكف  ، كثيقة سجالت الدفاتر الخاقانية،)الممحؽ(انظر: ( 2)
مف القرية لمكقؼ اإلسالمي في العيد العثماني. الكثيقة حصؿ عمييا المؤلؼ مف دفاتر األرشيؼ 

، الدفاتر مكجكدة في 1537، لسنة 1015العثماني، سجالت الدفاتر الخاقانية(، دفتر طابك تحرير، رقـ 
 استانبكؿ بتركيا.

مداد   - مف ريع الكقؼ -كقاؼ التي كاف ليا الدكر األكبرمؤسسة األ( 3) في تنشئة األجياؿ العممية كا 
، 2الجيكش اإلسالمية كتجييزىـ بكؿ ما يمزميـ لصد ىجمات أعداء األمة. )بتصرؼ عف الطباع، ـ

 (.247-239ص
 1099 -634فمسطيف في خمسة قركف مف الفتح اإلسالمي حتى الغزك الفرنجي، عثامنة  خميؿ (4)

 (2(، كخارطة )1.انظر الخارطة ) 482، ص2002مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، 
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صابة رغـ إ مف الركـ كثيران  خمقان  كفي ىذه المعركة قتؿ، المنتشرينحدر كأنو الجراد 
كىذا يبيف أف بمدة سمسـ التي تقع شماؿ شرؽ بيت الىيا كالقرل  (1)،ضرار كأسره

 .مجيكش الركمانيةالمحيطة بيا، كانت مركزا ل
العرب المسممكف بقيادة  ي انتصر فيياالت - (*)ككانت معركة أجناديف  

حاسمة في تقرير مصير األجزاء الجنكبية كالكسطى  -بف العاص عمى الرـك كعمر 
، كما كانت معركة اليرمكؾ فاتحة االستيالء عمى البالد السكرية مف فمسطيف

بعد فتح بالد الشاـ التي اسندت إلى معاكية بف أبي سفياف بعد كفاة أخيو ك  ( 2)كميا
 ،ادارية، سميت أجناد أقساـ ةتـ تقسيميا إلى أربع ،مكاسيزيد في طاعكف ع

كاألخير يشمؿ  ،جند األردف، كجند فمسطيف، جند دمشؽ، جند حمص :كتشمؿ
 (3).األجزاء الكاقعة إلى الجنكب مف مرج ابف عامر كتتبعو مدينة غزة كقراىا

 
  

                                                           
 .16-15، ص 1980، )ب. د(، غزة،2ج إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ اإلسالمي، (1)

 تقع أجناديف بفمسطيف بيف الرممة كبيت جبريف.  ()*
 .17، مرجع سابؽ، ص2سكيؾ،ج (2)
 .24سابؽ، صالالمرجع  (3)
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  (1) (1) الخارطة
  وخط سير الجيوش اإلسَمية خارطة تبين أهمية المنطقة

 لفمسطينإبان الفتح اإلسَمي 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .482خميؿ عثامنة ، مرجع سابؽ، ص (1)



 د. سامي يوسف أمحد                                        

19 

  (1) (2) خريطة رقم
 الطرق الرومانية

 
 
 

  

                                                           
 .147ص ، مرجع سابؽ،1سكيؾ، غزة عبر التاريخ، ج( 1)



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

20 

 سمسم في العهد األيوبي
ة في الدكلػة األيكبيػة كػاف مػف أكبػر الممؾ الصالح أيكب السمط تكلى عندما      
ثػـ  ،عمو الصػالح إسػماعيؿ الػذم اسػتكلى عمػى دمشػؽ كاتحػد مػع الصػميبييف أعدائو

كاسػػػتعاف ابػػػف أخيػػػو  بيػػػـ، لالسػػػتعانةطبريػػػة كعسػػػقالف كالشػػػقيؼ كالقػػػدس  نػػػزؿ عنػػػد
فسػاركا  ،كيسػكنيـ فػي الػبالد ،قطاعاتالخكارزمية عمى أف يقطعيـ بعض اإل بقبائؿ

بقيادة المنصكر  كأرسؿ الصالح إسماعيؿ جيشان  ،بقيادة بيبرس كأرسؿ جيشان  لى غزةإ
التقػى ك  قػكة مػف الكػرؾ.حمص كمعو قكات صميبية مف عكػا كانضػمت إليػو  صاحب
كحربيػػة ىػػي  ،(1)ـ 1244الحربيػػة" سػػنة " معركػػةفػػي  فػػي جنػػكب فمسػػطيف الطرفػػاف

 الغرب منيا. كتقع في جيةمف ضمف أراضي سمسـ  Kh Hirbya حربية" خربة"
سػػػتيفف  المػػػؤرخ البريطػػاني كأكرد ،(2)بيػػوالفكي االفػػػرنج معركػػةكػػاف يسػػمييا ك       

 عمػػػى أنيػػػا اغالمػػػؤرخ مصػػػطفى الػػػدب كقػػػد أكردىػػػا ،رنسػػػيماف تفصػػػيالن ليػػػذه المعركػػػة
 في كتابو نيابة غػزة فػي العيػد المممػككي عطا هللابينما ذكرىا المؤرخ محمكد  ،ىربيا

 كىػي (3)غػزة ةأف المعركة دارت فػي مكػاف يعػرؼ باسػـ "الحربيػة" شػمالي شػرؽ مدينػ
 .ضمف أراضي قرية سمسـ خربة الحربية مف

كاقعة كأكبر ىزيمة  أكبر كتعد ،جندم صميبي 3000 قتؿ ىذه المعركة في      
، الثانيػػة حطػػيف حتػػى أطمػػؽ عمييػػا المؤرخػػكف حطػػيف معركػػة حمػػت بالصػػميبييف بعػػد

أيػكب عمػى القػدس كعمػى غيرىػا  استكلى الصالح نجػـ الػديف ثر ىذه المعركةكعمى إ
 (4).مف المدف الكاقعة عمى الساحؿ الفمسطيني

                                                           
 .260جميؿ السحار، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .65، ص1980، ب.د،2إبراىيـ سكيؾ، غزة عبر التاريخ اإلسالمي، ج( 2)
المعاني كالدالالت )قرل غزة الشمالية(، المركز القكمي  -محمكد حسيف، أسماء كأراضي فمسطيف (3)

ترجمة سيد   394-393، ص3.  نقالن عف ستيفف رنسيماف ،ج8، ص2005لمدراسات كالتكثيؽ، غزة، 
 باز العريني.

بيركت،  1ة، طانظر أيضان: محمكد عطاهلل، نيابة القدس في العيد المممككي، دار ا فاؽ الجديد
 .172-171ص

 .260جميؿ السحار، مرجع سابؽ ص (4)
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 يسمسم في العهد الممموك
حصػػػؿ عمػػػى مي األعمػػػى سػػػالالشػػػيخ عثمػػػاف الطبػػػاع أف المجمػػػس اإليػػػذكر       

 أف أراضػيتفيػد بػسػتانة العميػة، د حاقانية مسجمة بدار الخالفػة ا كقيك  كثائؽ شرعية
فػػػي  عمػػى مسػػجده (*)اكليالجػػكقفػػا للميػػر العيػػد المممػػككي كانػػػت  فػػيسمسػػـ  قريػػة
 المصػدر ذاتػو كيبيف ،(1)راطان يق اثنى عشر عشر منيا ككانت األكقاؼ تأخذ )*(،غزة
كال أعػػرؼ  -سػػـسم قريػػة أراضػػي كانػػت حتػػى النكبػػة ضػػمفمكدا" التػػي قريػػة عػػاأف "

 تكليسػ ،سػتانة تحػت اسػـ "قريػة عػامكدا"ذكرىا في السجالت المكجكدة فػي ا سببان ل
مػػف ضػػمف  معظػػـ أراضػػيياف - معػػركؼ كمػػا ىػػك مػػف قريػػة سمسػػـ أراضػػي أك خربػػة
كقفػان  عػامكدا كانػتك  نصػيب مػف أراضػييا، كبيػت طيمػا كلقرية بربػرة ،أراضي سمسـ

عمػػػى  محمػػػد سػػػراج الػػػديف األنصػػػارممنيػػػا كقفػػػان ل مػػػاـ  كجػػػزء (2)،لمسػػػمطاف قايتبػػػام
 (3).مسجده بغزة

                                                           
ىػ بآمد، كفي زمف 653األمير الكبير عمـ الديف أبك السعيد سنجر بف عبد هللا الجاكلي، كلد سنة  ( )*

الممؾ الناصر محمد بف قالككف كلي نظارة الحرميف الشريفيف، كنيابة القدس الشريؼ، كقد أنشأ كىك في 
ثـ تكلى نيابة الخميؿ، كأنشأ كىك في الخميؿ المسجد المعركؼ بالمسجد الجاكلي، ثـ تكلى القدس مدرسة. 
ىػ فناؿ مف الشيرة كالنفكذ حدان لـ يصمو أحد مف قبمو ممف تكلى نيابة غزة. كقد بنى 711نيابة غزة سنة 

باؽ الخيؿ، ككاف يعطؼ في غزة مسجدان كحمامان كمدرسة كخانان كحصنان كمارستانان، كما أنشأ فييا ممعبان لس
عمى الغزييف عطفان كبيران، كقد أكقؼ لجميع ىذه المؤسسات كالمنشآت أكقافان كثيرة، كقد تيكفي في شير 

بالقاىرة بالقرب مف جامع ابف طكلكف. انظر: عارؼ العارؼ، ىػ، كدفف في الخانقاه 745اف سنة رمض
، 1ط لمتكزيع،لعمـ، الرياض، كدار النشر تاريخ غزة، تحقيؽ: أحمد بف صالح البراؾ، مؤسسة منارة ا

 .    155 -154، ص 2009
يقع المسجد في أطراؼ محمة الزيتكف ذكره ابف بطكطة كقد اندثر حيف ىدـ بمدفعية نابميكف أثناء  ( )*

 .    102، مرجع سابؽ، ص 2غزكه لمدينة غزة.  انظر: سكيؾ، ج
 .241عثماف الطباع الغزم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .241المرجع سابؽ ص (2)
 .58جميؿ السحار، مرجع سابؽ، ص (3)
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 بػؿللرض  مالكان لـ يكف   -غالبان  – ككيد المممالعي الفالح في كيذكر أف
، أم بنػػاءن قطػػاعيلمنظػػاـ اإلء الػػذيف تممككىػػا كفقػػان فييػػا يزرعيػػا لمحكػػاـ كاألمػػرا أجيػػر
لػػو،  خػػدمات عسػػكرية أك ماليػػةقطػػاع السػػمطاف ليػػـ السػػتغالليا مقابػػؿ تأديػػة عمػػى إ

؛ أكقفيػػا أصػػحابيا أراضػػي أكقػاؼ فػػي تمػؾ الفتػػرة األراضػي الزراعيػػة مػػا كانػػت كثيػران ك 
جبػػػػى ضػػػان لػػػػدفع ضػػػرائب كثيػػػػرة غيػػػر محػػػػدكدة تي عرٌ ككػػػاف الفػػػػالح مي  ألعمػػػاؿ الخيػػػػر،

كممػا حفػز النػاس عمػػى كقػؼ أراضػييـ مػا سػػاد المجتمػع عنػد نيايػة الفتػػرة  .(1)بعنػؼ
المممككية كما تعرض لو الناس مف جشع األمراء كمصادرة األمكاؿ كاألراضي، ممػا 

ألعمػػػػاؿ  ركبػػػػان مػػػػف سػػػػمب أراضػػػػييـ إلػػػػى جعميػػػػا كقفػػػػان حػػػػدا باألغنيػػػػاء كاالثريػػػػاء؛ كى
 (2).الخير
 مركسػػػػة باسػػػػـ قريػػػػة) باسػػػػتانبكؿ نياألرشػػػػيؼ العثمػػػػا احػػػػدل كثػػػػائؽ بػػػػيفكتي        
لصػػػالح تػػػي اقتطعػػػت مػػػف الحنطػػػة كالشػػػعير الالمقطكعػػػة  كميػػػة الحاصػػػالت (سمسػػػـ

  (3).جامع الجاكليكقؼ ك  ،السمطاف قايتبامكقؼ  باســ، 1537سنة  األكقاؼ
 اسـ قرية سمسـتحمؿ  كانت قريةال أف ىذه الكثيقة تبيف أفبالذكر كالجدير       
االسػـ  كحافظت عمػى ،كالنشاط الزراعي بالسكاف عامرةكانت ك  ،مككيالعيد المم في

بينػػت المصػػادر ك  .ـ1948أىميػػا منيػػا عػػاـ  كتشػػريد سػػرائيميالحػػتالؿ اإلذاتػػو حتػػى ا
 لكػف منيػا مػاالفتػرة نفسػيا،  كانػت قائمػة فػي القػرل التػيلعديػد مػف ا أسماء التاريخية

ؿ عػػف عشػػػريف قريػػػة قػػػد مػػػا ال يقػػػ فػػػإفٌ  ،1838، فمنػػػذ عػػاـ كاختفػػػت مامػػػان ت سػػتاندر 

                                                           
 .123-122، مرجع سابؽ، ص 2سكيؾ ج (1)
 .265سميـ المبيض، مرجع سابؽ، ص  (2)
الكثيقة حصؿ عمييا المؤلؼ مف دفاتر األرشيؼ العثماني، )الدفاتر العثمانية(،  )الممحؽ(انظر( 3)

 ـ.1538ىػ/ 945لسنة  1015)سجالت الدفتر الخاقاني( دفتر طابك تحرير رقـ 
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قرل أخرل عرفت باسـ غير اسميا ثمة ك  (1)،كلـ يعد ليا كجكداختفت عف الخارطة 
 )انظر الخارطة(القديـ.

(2) 
 تبيف عدد مف القرل التي كانت تحيط بقرية سمسـ كمنيا عدد  ضـ ألراضي القرية. 1850لسنة  خارطة

 
طريػؽ مركزا لمحطة البريػد كطرقػو، سػكاء ال المممككيككانت سمسـ في العيد       

مراكػػز المنػػائر التػػي  كتػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ المتجيػػة إلػػى دمشػػؽ، المتجيػػة إلػػى الكػػرؾ أك
كانػػػت معػػػدة ل نػػػذار المبكػػػر فػػػي أرض القريػػػة. فػػػالمركز الثػػػاني بعػػػد غػػػزة فػػػي ىػػػذه 

ثػػـ  يعػػرؼ مكقعيػػا؛ ، كلػػـ يكػػف أحػػده كىػػي مػػف أراضػػي القريػػة "عانػػا"المنػػائر كػػاف فػػي 
 (3).تبيف أف ىذه األراضي تقع بيف سمسـ كبرير، كمف ضمف أراضي سمسـ

 :العثمانيالعهد  سمسم في
 تقسـ إلى أربعة ،سبعان كستيف قرية مف أعماؿ قضاء غزة كاف عدد القرل

  (4):تاليال الجدكؿفي مكضحة  ( كؿ مركز يتبعو عدة قرلمراكز)نكاح

                                                           
) ترجمة : بشير 1948 -1878أريو أفنيرم، دعكل نزع الممكية االستيطاف الييكدم كالعرب  (1)

 .22البرغكثي، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث، عماف ص 
(2)This map was published by Carl Zimmermann, Atlas von Palaestina und der 

Sinai-Halbinsel, Verlag von Dietrich Reimer, Berlin, 1850. 
 .118. انظر أيضا: محمكد عطاهللا، مرجع سابؽ، ص8محمكد حسيف، مرجع سابؽ، ص( 3)
 .210-208عارؼ العارؼ، تاريخ غزة، مرجع سابؽ ص (4)
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 مركز الفالوجة كز المجدل مر مركز خان يونس مركز غزة
 الفالكجة المجدؿ خاف يكنس غزة
 كرتيا حمامة بني سييمة جباليا
 حتا الجكرة عبساف النزلة

 صميؿ الخصاص دير البمح بيت الىيا
 جسير نعميا  بيت حانكف
 بعميف بيت عفا  دير سنيد
 عراؽ المنشية عبدس  دمرة
 حميفات عراؽ سكيداف  نجد
 الترمس تؿ كككبا  سمسـ
 ياصكر طيموبيت   برير

 القسطينة جكلس  بيت جرجا
 المسمية بيت دارس  ىكج
 سكافير عكدة  بربرة

السكافير )
 (لشرقية

)فصمت ىذه القرية عف  أذنبو
كالحقت  1933سنة قضاء غزة 

 بقضاء الرممة(
مسالقة  سكافير  ىربيا

 السكافير الغربية()
 بيار تعبيا

ىذا  كافالتفاح )
يعتبر مف  الحي

الكجية المالية 
كحدة قائمة 
 بنفسيا(

 سكافير الكقؼ 
 السكافير)

 الشمالية(

)لػػيس ثمػػة قريػػة بيػػذا  الحمػػاـبػػرج 
االسػػػػػػـ، كانمػػػػػػا ىػػػػػػي قطعػػػػػػة أرض 
تابع لقرية المسمية الكبيرة اعتبػرت 
فػػػػي العيػػػػد التركػػػػي كحػػػػدة مسػػػػتقمة 
مف كجية مالية ذلؾ ألف أراضػييا 

 أميرية
عف قضاء غزة جميا )قرية فصمت  برقا  

كالحقت بقضاء الرممة عاـ 
1933) 

التينة )قرية فصمت عف قضاء  اسدكد  
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 مركز الفالوجة كز المجدل مر مركز خان يونس مركز غزة
غزة كالحقت بقضاء الرممة عاـ 

1933 
  بطاني شرقي  
  بطاني غربي  
  سكرير كالمالحة  
  الجية  
  يبنا  
بشيت، كقطرة،   

كالمغار، 
كزرنكقة، كقبيبة، 
شراؼ كجميع  كا 
ىذه القرل 

بالرممة )الحقت 
 الحقان(

 

ثػػػػػار أجانػػػػػب بعثػػػػػة مػػػػػف عممػػػػػاء آ ـ1875غػػػػػزة كقراىػػػػػا عػػػػػاـ كقػػػػػد كصػػػػػؼ 
كالتػػػػػػر ك م.ق بػػػػػالمر،  بتف ق. ق، ككتشػػػػػػنر،ار، كككنػػػػػػدر، كالكػػػػػ بتف ؿ.االكػػػػػ)ىػػػػػـ:

لحػاكـ  ان مػأىكالن فػي قضػاء غػزة تابعػ كػاف ذكركا أف أحد عشػر مكانػان  حيث (،بيسانت
بأنيا قرية كبيرة  ككصفكا قرية سمسـ ،ذكركا مف بينيا قرية سمسـك  ،القدس العثماني

نكعان ما، فييا بئر كبركػة، تحػيط بيػا بسػاتيف كغابػة مػف شػجر الزيتػكف فػي الشػماؿ، 
بنيت ىذه القرية كميا مف الطيف المأخكذ مػف السػيكؿ المجػاكرة بعػد أف خمػط بػالقش 

 (1).كجفؼ في الشمس

                                                           
 The.. نقالن عف كتاب 115، ص1980، )ب. د(، غزة،9سكيؾ، غزة عبر التاريخ اإلسالمي،ج (1)

Survey of Westren Palestine في الممحؽ. 1879، انظر: خارطة سمسـ لسنة 
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العثمػػػاني لعػػػاـ بػػػؽ فػػػي فمسػػػطيف قػػػانكف األراضػػػي طي  كفػػػي العيػػػد العثمػػػاني    
حيػػث حػػافظ القػػػانكف عمػػى نكعيػػػة األراضػػي بشػػرائحيا السػػػت التػػي كانػػػت  ،ـ1858

 (1) سائدة كىي:
مػػا كػػاف  كغالبػػان  ،كىػػي ممػػؾ حػػر لصػػاحبيا يتصػػرؼ بيػػا كمػػا يشػػاء األراضــي الممــك:

 .يسجؿ الجميع أراضييـ باسـ كبير العائمة
في حيف كانت  ،كحؽ الرقبة فييا لمدكلة ،راضي الزراعيةكىي األ األراضي األميرية:

 ،بمكافقتيػا لػة تسػمح بتغييػر صػنفيا إالكلػـ تكػف الدك  ،حقكؽ التصرؼ بيػد أصػحابيا
كال يحػػػػؽ ألصػػػػحابيا كقفيػػػػا أك تحكيميػػػػا ألراضػػػػي ممػػػػؾ، كتبقػػػػى خاضػػػػعة لضػػػػريبة 
العشر، كتشمؿ األراضي الزراعية كالمراعي كالغابات كاألجراف، ككاف لصاحبيا حؽ 

ع ضػػريبة كفيمػػا بعػػد تكرثيػػا طالمػػا كانػػت تػػدف ،سػػكاء بإعارتيػػا أك تأجيرىػػاالتصػػرؼ 
صػػػػبحت متماثمػػػػة مػػػػع األراضػػػػي الممػػػػؾ فػػػػي معظػػػػـ األعشػػػػار عمػػػػى المحاصػػػػيؿ. كأ

كبقػػي ىػػذا القػػانكف سػػائدان حتػػى  ،غيػػر زراعيػػة فيمػػا عػػدا تغييرىػػا إلػػى أراضو  ؛أحكاليػػا
 االنتػػداب عيػد ىحتػػ كبقػي سػائدان  حيػث صػػدر قػانكف اإلرث النظػػامي ،ـ1912عػاـ 

 كطان ر حػػػػػؽ حيػػػػػازة األرض األميريػػػػػة مشػػػػػ كػػػػػذلؾ . كبقػػػػػيعمػػػػػى فمسػػػػػطيف البريطػػػػػاني
ف  كات متتالية يسقط حقو في زراعتيا؛بزراعتيا، فإىماؿ الحائز لزراعتيا ثالث سن كا 

بقػػي ىػػذا الشػػرط أيضػػان فػػي الغالػػب نظريػػان. أمػػا اسػػتمرار زراعػػة األرض لمػػدة عشػػر 
كافيػان إلثبػات حقػكؽ األفػراد فػكؽ ىػذه األرض حتػى سنكات متتاليات فقد كاف شػرطان 

 كلك لـ تكف مسجمة.
كىي التي تركت لالنتفاع العاـ بيػا كػالطرؽ كاألحػراج كاألجػراف  األراضي المتروكة:

 كالمراعي التي تستفيد بيا جمكع القرية.

                                                           
ىند البديرم، أراضي فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، األمانة العامة جامعة الدكؿ  (1)

 .35-29، ص1998العربية، القاىرة، 
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كىػػي األراضػػي الخاليػػة مػػف السػػكاف البعيػػدة عػػف العمػػراف تكػػكف  األراضــي المــوات:
مقابػػؿ دفػػع  دكلػػة، كأعطػػى القػػانكف حػػؽ امتالكيػػا لمػػف استصػػمح أرضػػان بػػكران رقبتيػػا لم

ب رة فػي فمسػطيف فيمػا عػدا صػحراء النقػقيمتيا الحقيقية. كلـ تكف ىذه األراضي كثيػ
 كبعض المستنقعات.

 كفي المشاع تككف الممكية لمجماعة.ا لبيت الماؿ، كترجع رقبتي المشاع:
عيف: الخيػرم: قابمػة لالنتقػاؿ كىػي عمػى نػك : كبمكجبيا تصبح األرض غير األوقاف

كالػذرم: الػذم يعػكد  اضػي المكقكفػة عمػى المنػافع العامػة،ر حيث تصرؼ عائػدات األ
األرض كزراعتيػػا كحػػؽ حيازتيػػا لمكرثػػة األراضػػي أك العقػػارات المكقكفػػة أك فيػػو ريػػع 

جػػيالن بعػػد جيػػؿ حسػػب نػػكع الكصػػية. كفػػي كمتػػا الحػػالتيف تكػػكف الرقبػػة لنظػػارة كزارة 
 .تفعكف ضريبة خاصة لمكقؼناألكقاؼ؛ كلكف في النكع الثاني يدفع الم

مػػف أجػػؿ أغػػراض  إحصػػاءات لمسػػكافأجػػرت السػػمطات العثمانيػػة عػػدة  كقػػد      
 (1).الضريبة، كحصرت أرباب العائالت كالرجاؿ المنفرديف الخاضعيف لمضرائب

( عػػػػػػف العثماني)األعشػػػػػارالمفركضػػػػػة فػػػػػي العيػػػػػػد  ككانػػػػػت أىػػػػػـ الضػػػػػػرائب
المحاصػػػػيؿ ك)الكيركػػػػك( عػػػػف الممتمكػػػػات، ثػػػػـ كانػػػػت ىنػػػػاؾ ضػػػػرائب عػػػػف المراعػػػػي 

تخمػؼ االقتصػاد  مػف الضػرائب كالتػي كانػت مػف أسػباب كالمكاشي كغير ذلؾ الكثير
فقارهالفالحي ك   (2).ا 

ي كػاف يعيشػيا الفػالح نػرغػـ الظػركؼ الصػعبة ال -تعسؼ جباة الضػرائبكل       
عمػػػى تحصػػػيمو مػػػف يحصػػػمكف عمػػػى مػػػا يقػػػدركف  كػػػاف جبػػػاة الضػػػرائب -لفمسػػػطينيا

ب أك نسػبة مئكيػة دقيػؽ أك تخمػيف قريػ بإحصػاءضرائب عينيػة أك نقديػة دكف التقيػد 
عدـ انتظاـ ل  ؛مالئمة لمزرعالحكاؿ الجكية غير األ ليذا العامؿ فإف إضافةمحدكدة، 

                                                           
 .16، ص أفنيرم، مرجع سابؽ (1)
 .40البديرم، مرجع سابؽ، ص( 2)
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أك زحػػػػؼ أسػػػػراب  ،الخمسػػػػينيةأك عنػػػػؼ الريػػػػاح  ،أك كثػػػػرة البػػػػرد كالصػػػػقيع ،المطػػػػر
 (1).عمى الفالح العبءمحصكؿ األرض يتدنى كثيران فيزيد  جعمت ،الجراد
لفمسػػػطيني يحػػػاكؿ التيػػػرب مػػػػف زاء ىػػػذه الظػػػركؼ القاسػػػية كػػػاف الفػػػػالح اا  ك       

مػف جػكر  إلػى أصػحاب النفػكذ فػي غػزة ليحمػكه -أحيانػان  -فالحة أرضػو، ككػاف يمجػأ
الحكػػػاـ كجبػػػاة الضػػػرائب مقابػػػؿ التنػػػازؿ عػػػف ممكيػػػة األرض كتقػػػديـ حصػػػة قػػػد تبمػػػ  

 النصؼ مف محصكليا السنكم. 
في أكاخػر العيػد العثمػاني  غزة قرلف عائالت غزة صاحبة األمالؾ في كم

ؿ ، كآ: آؿ أبي خضرا كتممؾ أراضي كثيرة في اسدكد كالقسطينة كالمحرقةمنيا نذكر
ؿ ؽ المنشػػػية كحميقػػػات كبيػػػت حػػػانكف، كآجػػػة ككرتيػػػا كالمسػػػمية كعػػػراالشػػػكا فػػػي الفالك 

حمامػػة كالمحرقػػة كأراضػػي  ؿ الصػػكراني فػػيحسػػيني فػػي حتػػا كبريػػر ككادم غػػزة، كآال
خػة كالجػكرة كىربيػا ؿ خياؿ في سمسـ كدمرة كدير سنيد كنجػد كىػكج كالككفالسبع، كآ

كبيت  الجكرة كىربياؿ أبي رمضاف في السكافير كصميؿ كالقسطينة ك كبيت الىيا، كآ
ؿ العممػػػػي فػػػػي بربػػػػرة كىربيػػػػا كالجػػػػكرة كنعميػػػػا. كىنػػػػاؾ الىيػػػػا كديػػػػر سػػػػنيد كالجيػػػػة، كآ

عػػػائالت أخػػػرل  تممكػػػت فػػػي أراضػػػي السػػػبع مثػػػؿ بسيسػػػك كالمزينػػػي كشػػػحيبر كفػػػرح 
كالصػاي ، كمػا كانػت  ؿ أبػي شػعباف أراض فػي المسػمية ككككبػا كديػر الػػبمح، ك ؿ 

نػػػػي فػػػػي المسػػػػمية، كسػػػػالـ فػػػػي قريػػػػة يكالغالي أبػػػػي الغصػػػػيف فػػػػي جػػػػكلس كالمجػػػػدؿ،
  (2).سمسـ

  

                                                           
 .29، ص، مرجع سابؽ3سكيؾ، ج (1)
 .29المرجع السابؽ ، ص (2)
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جيش العثماني المنتشرة م تين مواق  ال1917خارطة لقرية سمسم في نوفمبر 
 ون األخضر(م)المواق  مضممة باليوت بين الب في القرية

 
 

 :االنتداب البريطانيعهد  سمسم في
العديد مف الخطط  1948-1918 فمسطيفل البريطاني شيدت فترة الحكـ 

المشتركة بيف الحركة الصييكنية كزعماء حككمة االنتداب، لسمب األراضي 
ترحيؿ سكانيا الفمسطينييف، كظمت فكرة ترحيؿ الفمسطينييف بيدؼ الفمسطينية، 

ؿ فترة االنتداب؛ لذلؾ عممت بريطانيا امسيطرة عمى تفكير الساسة البريطانييف طك 
في تيجير عدد  المسمحة رية الصييكنية اإلرىابيةعمى إطالؽ يد المنظمات العسك

 ؛ لتنفيذ1948 – 1945كبير مف القرل كالمدف العربية في فمسطيف بيف األعكاـ 
 . مخطط االستيالء عمى األراضي كطرد أصحابيا العرب منيا
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االحتالؿ البريطاني  فكر -البريطانية أصدرت اإلدارة العسكرية لذا،      
أغمقت بمكجبو دكائر الطابك )تسجيؿ  أمران  -1918العسكرم لفمسطيف سنة 

األمكاؿ غير المنقكلة منذ تعامالت خاصة بالتصرؼ في  كمنعت أم ،(األراضي
 أجيرىا فقط بمدة ال تزيد عف ثالثبت تـ، كسمح1918أبريؿ / نيساف  24

ثبات الحؽ فكؽ ألغت حؽ التقادـ في إخالفيف. كما سنكات، كالتيديد كالكعيد لمم
زراعة األرض لمدة عشر  بإثباتاألرض كالذم كاف يدعمو القانكف العثماني 

ككذلؾ قامت حككمة االنتداب لتسييؿ عممية انتقاؿ األراضي  (1).سنكات متتاليات
ـ، 1921لمييكد بتعديؿ بعض مكاد القانكف العثماني بشأف األراضي كذلؾ عاـ 

ألم شخص نقؿ األراضي   يحؽ  بحيث ال ،تعديؿ القانكف العثمانيكأسمتو قانكف 
أك زرعيا دكف مكافقة مدير األراضي الصييكني األصؿ )ابراماسكف(، الذم  المكات

ككاف يعطي حؽ استغالؿ األراضي المكات  ،عينتو اإلدارة البريطانية في فمسطيف
لمصياينة، كبذلؾ فتح ليـ مدير األراضي بمكجب التشريعات البريطانية حؽ 

نتداب عمى الفالحيف فرضت حككمة اال اكم (2)،استمالؾ ىذه األراضي
زتيـ في القرل كالمدف عادة تسجيؿ ممكيتيـ للراضي التي بحك الفمسطينييف إ 
كذلؾ بيدؼ انتزاع األراضي  عيد فتحيا؛طابك بعد أف أي في سجالت الالفمسطينية 
 حككمة االنتداب لذلؾ عمدت ؛كخاصة أراضي المشاع ممكيتيـ فييا التي ال تثبت

 أم إلى التركيز عمى إحصاء مساحة األراضي المشاع كالبكر غير المسجمة باسـ
أحد مف الفالحيف، كبمكجب ذلؾ منعت الفالحيف مف ضـ األراضي المشاع إلى 
 أمالكيـ كفقان لمقانكف العثماني الذم أعطاىـ الحؽ في ذلؾ، كقد استبدلتو حككمة

إعادة تسجيؿ األراضي بيدؼ مسح كأجرت  االنتداب بقانكف األراضي المكات،
األراضي التابعة لمدكلة، كذلؾ األراضي الزراعية كتحديد ممكيات الفالحيف، كفرز 

                                                           
 .42البديرم، مرجع سابؽ ، ص (1)
محمد نحاؿ، سياسة االنتداب البريطاني حكؿ أراضي فمسطيف العربية، منشكرات فمسطيف المحتمة، دار ( 2)

 .30 -29الكرمؿ، ص 
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كاستمر العمؿ بذلؾ ، 1928بناءن عمى قانكف تسكية حقكؽ ممكية األراضي لسنة 
السنكم لحككمة االنتداب حتى نياية االنتداب البريطاني لفمسطيف. كيشير التقرير 

ي تمت تسكية ممكية ارتفع عدد القرل الت ،1938أنو حتى نياية سنة  1939لسنة 
قرية  49قرية، ككاف مف بينيا  230إلى  لممكية األراضي  كتسجيمياا األراضي فيي

المالؾ عمى شيادة تسجيؿ  ، حيث حصؿتقع في منطقة تسكية قرل  قضاء غزة
التابعة لحككمة فمسطيف  سند ممكية( تـ تسجيميا في دائرة طابك غزة) للراضي
 (1).كمكقعيا ، مكضح فييا مساحة األرض التي يممكيا كاسـ القطعةاالنتدابية

إلى ست مناطؽ  تقسـ فمسطيف كانت في أواخر عهد االنتداب البريطانيو      
كيقسـ المكاء إلى أقساـ أخرل يعرؼ كؿ  ،يعرؼ كؿ منيا باسـ )لكاء( أك )مقاطعة(

دعى )حاكـ المكاء( كرئيس الثانية يسمى )قائـ منيا باسـ )قضاء(. كرئيس األكلى يي 
ينكب في كؿ منيا عف القائـ مقاـ أحد  ،عدة قرل مقاـ(. كيشتمؿ كؿ قضاء عمى

دارية. ككممات )لكاء( ك)قائـ قرية ىي أصغر كحدة إفال ،أىالييا كييدعى )المختار(
دارية التي كانت تستعمؿ في العيد قضاء( ىي مف بقايا االصطالحات اإل)مقاـ( ك

 العثماني.
 (2):كالتالي االنتدابخريطة التقسيمات اإلدارية في عيد كفقان ل كألكية فمسطيف

عكا كبيساف كصفد لكاء الجميؿ: كقاعدتو الناصرة كيتألؼ مف أقضية  -
 كطبرية كالناصرة

 لكاء حيفا: كيضـ قضاء حيفا.  -
يتألؼ مف أقضية نابمس لكاء نابمس: ككاف يعرؼ باسـ )لكاء السامرة(. ك  -

.كجنيف كطكل  كـر

                                                           
، 2016ناىض زقكت، أسدكد تاريخ األرض كأمالؾ السكاف، مركز رؤية لمدراسات كاألبحاث، غزة،  (1)

 .132 -131ص
مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، الجزء األكؿ، القسـ األكؿ ، دار اليدل لمطباعة كالنشر، كفر قرع، ( 2)

 .142-141، ص2002



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

32 

 لكاء القدس: كيتألؼ مف أقضية القدس كالخميؿ كراـ هللا.  -
 ة.لكاء يافا: ككاف يعرؼ باسـ )لكاء المد(. كيضـ قضاءم يافا كالرمم  -
 : كيضـ قضاءم غزة كبئر السبع.لكاء غزة -
ـ، قررت بريطانيا نقؿ القضية الفمسطينية إلى األمـ 1947في عاـ ك      

المتحدة، كبدكرىا لعبت بريطانيا دكران ضاغطان عمى األمـ المتحدة التخاذ قرار 
التقسيـ؛ ألف بريطانيا كانت تيدؼ مف كراء ذلؾ تحقيؽ برنامجيا في إقامة الدكلة 
الييكدية كما أعمنت في تصريح بمفكر، كجاء الضغط البريطاني عمى األمـ المتحدة 
التخاذ قرار التقسيـ دكف دراسة كافية، كجاء في كقت قصير حتى ال يعطي 
الفرصة لمعرب بالتحرؾ كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بضماف الحقكؽ العربية، ككانت 

مف فمسطيف بالتنسيؽ مع قادة بريطانيا قد أعدت برنامجيا الخاص باالنسحاب 
الحركة الصييكنية؛ مف أجؿ مساعدتيا بالسيطرة عمى أكبر مساحة ممكنة مف 

  (1).أراضي فمسطيف؛ كىذا ما حدث بالفعؿ
كبعد أف تبنت األمـ المتحدة القرار بتقسيـ فمسطيف حددت بريطانيا يـك       
االنتداب. إال أف السمطات البريطانية تخمت  النتياءـ، مكعدان 1948مايك  أيار/15

عف كاجباتيا القانكنية كتركت البالد تعيش في حالة مف الفكضى قبؿ ىذا التاريخ 
 بخمسة أشير، كبقى عرب فمسطيف تحت رحمة المنظمات اإلرىابية الصييكنية

تسؿ، كليحي، التي ىاجمت البالد كأجبرت السكاف عمى  المسمحة مثؿ الياجاناة، كا 
رؾ بيكتيـ كممتمكاتيـ، كسقطت المدف كالقرل الكاحدة تمك األخرل في أيدم ت

العصابات الصييكنية، في حيف كانت البالد رسميان تحت سمطة االنتداب 
 (2).البريطاني

                                                           
-1937ات بيف التنظيمات الصييكنية المسمحة، ، ىاغاناة، اتسؿ، ليحي، العالقعبد الحفيظ محارب (1)

 .151، ص1981، )د.ت(، 1948
ـ، 1969الياس سعد: اليجرة الييكدية إلى فمسطيف المحتمة، بيركت، مركز األبحاث، ـ.ت.ؼ،  (2)

 .35ص
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 التابعة لقضاءرة دمٌ رة كالمي يجٌ قائمة بأسماء القرل المي كالجدكؿ التالي يبيف 
 (1).حتالؿكتاريخ اال ،كعدد السكاف كؿ منيا، مساحةك  1948غزة عاـ 

مساحة األرض  القرية-المدينةاسم 
 بالدونم

عدد السكان 
 تاريخ احتَل القرية 1948عام 

 1948/1949 11496 42334 المجدؿ
 28/10/1948 5359 47871 اسدكد
 13/5/1948 1032 5206 برقة
 10/7/1948 209 8036 بعميف
 13/5/1948 3178 46184 برير
 5/11/1948 2796 13978 بربرة

 13/5/1948 754 5764 البطاني الشرقي
 18/5/1948 1137 4574 البطاني الغربي
 30/10/1948 1090 8481 بيت جرجا
 21/5/1948  16357 بيت دراس
 19/10/1948 1230 11032 بيت طيما
 15/10/1948 812 5808 بيت عفا
 9/7/1948 882 11508 تؿ الترمس
 17/7/1948 1269 12361 جسير
 10/7/1948 418 4329 الجمدية
 4/11/1948 2807 12224 الجكرة
 11/6/1948 1195 13584 جكلس
 5/11/1948 1427 8506 الجية
 18/7/1948 1125 5305 حتا

 20/10/1948 487 7063 حميقات
 5/11/1948 174 6269 الخصاص
 29/10/1948 5812 41366 حمامة

                                                           
ناىض زقكت الالجئكف الفمسطينيكف . انظر أيضا: 142-141ع السابؽ، صمصطفى الدباغ، المرج (1)

 .28-27، ص2011ينسى، منظمة التحرير الفمسطينية دائرة شئكف الالجئيف، فمسطيف، ذاكرة كطف ال 
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مساحة األرض  القرية-المدينةاسم 
 بالدونم

عدد السكان 
 تاريخ احتَل القرية 1948عام 

 28/10/1948 603 8492 دمرة
 30/10/1948 847 6081 دير سنيد
 13/5/1948 1496 16797 سمسـ

 25/6/1948 1125 13831 السكافير الشرقية
 10/5/1948 789 5861 السكافير الشمالية

 12/5/1948  7533 السكافير الغربية   
 8/7/1948 1102 19304 صميؿ
 9/7/1948 626 4593 عبدس

 10/11/1948 766 7529 عراؽ سكيداف
 24/2/1948  17901 عراؽ المنشية
 10/5/1948 452 40224 عرب سكرير
 21/4/1948 5417 38038 الفالكجة
 9/7/1948 1032 12019 القسطينة
 18/7/1948 1948 13709 كرتيا
 28/5/1948  8569 ككفخة
 20/11/1948 789 8542 كككبا
 27/5/1948 673 4855 المحرقة

 8/7/1948 2923 20687 المسمية الكبيرة
 8/7/1948 615 6478 المسمية الصغيرة

 13/5/1948 719 13576 نجد
 5/11/1948 1520 5233 نعميا
 14/11/1948 2598 22312 ىربيا
 31/5/1948 940 21998 ىكج
 11/6/1948 1241 16390 ياصكر
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 ثانيالفصل ال
 والتضاريس الجغرافي التسمية والموق 

 التسمية والمعنىأصل 
ـي  أف البمداف معجـ في جاء ٍمسى  ىي (*). كقاؿ ابف السكيتاسـ مكضع سى
كانحدر  ما ارتفع عف سيؿ الكادمكىي في بالد العرب،  رممة معركفة مكضع أك
كمف المعركؼ أف بعض العشائر كانت تطمؽ اسـ مكطنيا القديـ ، (1)عف الجبؿ

 البيغيث كقد أنشد ابف السكيت قكؿ الشاعر .يوالمكطف الجديد الذم نزحت إل ىعم
   (2) )خداش بف بشر(:

كعاتو كأىف  عيركقىو ميد ٍبفى                   اًمفي جى ر  ي ات تىشى اًربي حى امىسى مى ٍمسى   سى
  :يقكؿ رؤبةك 

ٍممىى          ـو أىك عىٍف يىًميفً             يىا اٍسمىًمي ثيـ  اٍسمىًمي  يىا دارى سى ٍمسى ـً  بسى ٍمسى  سى
كىي  (عرفج سممى) دار سممى ذكرتيا كؿ كتب التاريخ كاألدب أنياك 

 .في أرض الجزيرة العربية مكضع أك جبؿ بنكاحي اليمامة
 الغنكم:لطفيؿ ا كردكأ

ؼ  عى         ٍكبًو أىسى ره يىٍعمك مىخاًرـى              مىى األىفالًج أىيمفي صى ـً  كأىٍيسى ٍمسى   سى
 كؿ امرئ القيس:فيك يصؼ المكاف بالسعة كق

ٍكًبوً        ٍيـً أٍيمىفي صى ريهي عمى الٌستاًر فىيىٍذبيؿً                  عمى قىطىفو بالش   كأٍيسى
 يسره فكؽ )يذبؿ(لقصيـ، كأفي ا في شماؿ نجد كىك جبؿ (قطف)يمنو فكؽ أم أ

 جباؿ عالية جنكب نجد.

                                                           
 إماـ مف أئمة المغة العربية كعالـ نحكم كأديب شيير. ()*
)باب السيف كالميـ كما يمييما( تدقيؽ الشيخ أحمد الشنقيطي،  ،3ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ـ (1)

 127،القاىرة  صفحة 1مطبعة السعادة، ط
 .127المرجع السابؽ، ص  (2)
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كىػػذا لػػو داللػػة أف اسػػـ سمسػػـ مكضػػع يكجػػد مػػا يماثمػػو فػػي منطقػػة الجزيػػرة       
كأطمقػػت أسػػماء  ،العربيػػة التػػي انتشػػرت قبائميػػا فػػي بػػالد الشػػاـ فػػي العصػػكر القديمػػة

 مكطنيا األصمي عمى القرل التي أنشأتيا أك استقرت فييا. 
ػػالمي  يقػػكؿحيػػث  ،مة"يسػػمسػػميت "س ييػػذكر أف القريػػة قػػديمان ك       محمػػد عبػػد  رعمًٌ

 ف سيدة مسنة مسيحية مف شماؿ فمسطيف قابمت أحد سػكاف القريػة"إ :العزيز شعباف
ىػػػػذه القريػػػػة ككانػػػػت تسػػػػمى فػػػػي  ف أجػػػػدادىا سػػػػكنكاإ" :كقالػػػػت لػػػػو ،مػػػػف عائمػػػػة تػػػػيـ

  )*( ".في القرية ةالكاقع ةالقديم بئر الراس كاستدلت عمى ذلؾ مف ،سمةيسم
ـ مًسػػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػػمكنيا سً  كاكػػػػػػػػػػػان الصػػػػػػػػػػػميبييف م أفديػػػػػػػػػػػذكر المػػػػػػػػػػػؤرخ الخالػػػػػػػػػػػك 

(Semsem)،(1)   المممػػػػككي كالعيػػػػد  عيػػػػدفػػػػي ال االسػػػػـ ذاتػػػػوكظمػػػػت القريػػػػة تحمػػػػؿ
الػػدباغ  مصػػطفى أمػػا األسػػتاذ (2) ـ.1948كالبريطػػاني حتػػى احتالليػػا عػػاـ  العثمػػاني

نبػػػػػات  إلػػػػػى : "إف االسػػػػػـ يػػػػػكحي يعػػػػػرؼ سػػػػػببان ليػػػػػذه التسػػػػػمية كيقػػػػػكؿال وفيػػػػػذكر أنػػػػػ
القريػػة كانػػت تكثػػر مػػف  ف فػػي ذلػػؾ قػػائميف : " لعػػؿبػػاحثكف آخػػرك  كتبعػػو (3)،السمسػػـ

صػػكؿ إف كانػػت سمسػػـ تشػػتير فعػػالن بزراعػػة مح مػػنيـ أحػػده  دكف أف يكضػػح " وتػػزراع
المحصػكؿ، كمػا  ذلػؾ القػرل المجػاكرة ليػا فػي زراعػة، كمػا يميزىػا عػف أـ ال السمسـ
األراضي المزركعػة بمحصػكؿ السمسػـ مػف مجمػؿ األراضػي الزراعيػة فػي  ةىي نسب
 ؟أـ ال كىؿ زرعتو قديما ؟القرية

                                                           
 .17/8/2016ـ مقابمة أجراىا الباحث بتاريخ 1934مقابمة مع محمد عبد العزيز محمد شعباف مكاليد  ()*
 .546الخالدم، مرجع سابؽ، ص (1)
ـ، كمشار 1537( التي تبيف اسماء عائالت كانت تسكف سمسـ عاـ 1انظر الكثيقة في الممحؽ رقـ )( 2)

 عمييا اسـ القرية.
 .267الدباغ، مرجع سابؽ، ص (3)
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كلػـ يكػف فػي القريػة  ،القرية أنيـ لػـ يعرفػكا تمػؾ الزراعػة كيذكر معمركف مف
ف أىػؿ القريػة لػـ يقكمػكا : إكقػاؿ أحػدىـ  (1).يزرع السمسـ حتى كقكع النكبةمف كاف 

عشػػػية كقػػػػكع  -نػػػت مزركعػػػة بالسمسػػػػـبزراعػػػة ىػػػذا المحصػػػػكؿ، باسػػػتثناء قطعػػػػة كا
ف آخػر إ كؿ راكو كيقػ (2)،لمسػيد عابػد عابػد تعػكد دكنمػان فقػط تقػدر بػػ خمسػيف  -النكبة

ف آثػػار معصػػرة الزيػػت المعركفػػة كانػػت تشػػتير بزراعػػة شػػجر الزيتػػكف كا   القريػػة قػػديمان 
عمػى ذلػؾ  ف تعػكد إلػى زمػف بعيػد، ظمتػا شػاىدتيفباسـ )بد أبك شعباف( كشجرة زيتػك 

مزركعان بأكثر مف مائة شجرة  ككاف بد أبك شعباف .ـ1948عاـ  حتى كقكع النكبة 
معظػػـ أراضػػي قريػػة سمسػػـ  كفػػي مطمػػع الحكػػـ العثمػػاني لفمسػػطيف كانػػت (3)،زيتػػكف

في بعثة لغزة كقراىا عاـ ف ككصؼ عمماء آثار غربيك ( 4).بالحنطة كالشعير مزركعة
قريػػػة كبيػػػرة نكعػػػان مػػػا، فييػػػا بئػػػر   قريػػػة سمسػػػـ إبػػػاف العيػػػد العثمػػػاني، أف ـ "1875

 (5) .ة لمقريةيشمالالف كغابة مف شجر الزيتكف في الجية كبركة، تحيط بيا بساتي
 مكضع فػي الجزيػرة العربيػةجاءت نسبة ل ح أف تسمية القريةالمرج  مف ف ؛لذا      

الشػاـ كالمنطقػة رت فػي بػالد كما أسمفنا؛ ألف القبائؿ العربية انتشػ نفسو االسـ يحمؿ
كمػػا تػػذكر المصػػادر  -كثيػػرةمكغمػػة فػػي التػػاريخ، كأف قػػرل العربيػػة فػػي فتػػرات زمنيػػة 

فػي الجزيػرة العربيػة أك اسػمان  وفػي فمسػطيف حممػت اسػمان يماثمػ -التاريخية كالمعػاجـ 
 حدل ىذه القرل. قرية سمسـ ىي إك  ،لقبيمة مف قبائميا

                                                           
مقابمة أجراىا الكاتب تاريخ ، 1923)أبك صابر(، مكاليد سمسـ  عبد المطيؼ أحمد عبد ربو عزيز (1)

 ، غزة. 16/8/2016المقابمة 
، 19/8/2016، مقابمو أجراىا الكاتب، تاريخ المقابمة عطي عابد محمد عابد، مكاليد سمسـعبد الم (2)

 غزة.
 جبر أحمد شعباف، كمحمد عبد العزيز شعباف. مقابمة مع( 3)
ـ كمشار فييا 1538حكؿ أسماء األسر في قرية سمسـ عاـ  (1)لكثيقة الخاقانية ) الممحؽ رقـ انظر ا (4)

 إلى نكع المحاصيؿ مف الحنطة كالشعير.
 The Survey of Westren Palestine. نقالن عف كتاب 115، مرجع سابؽ، ص9ج سكيؾ، (5)
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 :والتضاريس الموق 
الممتقػػػى مػػػا بػػػيف السػػػيؿ السػػػاحمي الجنػػػكبي كالنقػػػب  سمسػػػـ فػػػي قريػػػة تقػػػع 
فػػػي السػػػيؿ  مسػػػتكية مػػػف األراضػػػيأقيمػػػت فػػػكؽ رقعػػػة  ،تتبػػػع لػػػكاء غػػػزةك  الشػػػمالي،
 لػػو يمتػد مػف غػزة إلػػى بػيف الطريػؽ العػاـ السػػاحمي كطريػؽ عػاـ آخػر مػكازو  السػاحمي

 نحػكضػييا اترتفػع أر  ،كـ إلى الشماؿ الشػرقي مػف غػزة 19عمى بعد كتقع  ،(1)كككبا
ىػػذه الرقعػػة عمػػى شػػكؿ كتبػػدك  ، المتكسػػط عػػف مسػػتكل سػػطح البحػػر ران خمسػػيف متػػ

التػػػي يتػػػراكح ك  ذات الخمجػػػاف الصػػػغيرة، مػػػنخفض تحػػػؼ بػػػو بعػػػض الػػػتالؿ كالحافػػػات
 .(3()2)ـ 100 -70اعيا بيف ارتف

  

                                                           
 .546كليد الخالدم كي ال ننسى، ص (1)
 .589، ص1984،، بيركت، 1ش(، ط -)ج المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، المجمد الثاني( 2)
 (3انظر الخارطة رقـ ) (3)
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  (1) (3خارطة رقم )
 وموقعها المدمرة والباقية قرب قضاء غزة  

 
 
 

  

                                                           
 https://www.google.ps/searchمركز المعمكمات الكطني الفمسطيني   (1)
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 مساحة القرية وحدودها
 حتى أكاخر فترة االنتداب البريطاني المساحة الكمية ألراضي القريةتبم    

بمغت ك  دكنمات للكدية كالطرؽ،(  304) نحك دكنما، منيا (16,797 )نحك
 (1)،دكنمان  (44) )الرقعة السكنية(مساحة األرض التي أقيمت عمييا بيكت القرية

 عمرانيان في أطراؼ األراضي الزراعية تمددان  شيدت القريةفي السنكات األخيرة ك 
 (*)كالخرب. لمقرية

خمسة كيمك متػرات، كعػف  نحكيافا الساحمي  -تبعد سمسـ عف طريؽ غزةك 
مػػف الناحيػػة الشػػرقية مسػػافة  كككبػػا، المكازيػػة لػػلكؿ -غربػػي الطريػػؽ السػػاحمي غػػزة

   (2)،ثالثة كيمك مترات
قريتػي ، ك شرؽ قريػة بريػرجية الفيحدىا مف : تحيط بقرية سمسـ ست قرلك 
دمػرة كنجػد مػف قريتػي ، ك ، كقريػة بربػرة مػف الشػماؿكدير سنيد مف الغرب بيت جرجا
   (3) .الجنكب

  

                                                           
 .589صالمكسكعة الفمسطينية القسـ العاـ، مرجع سابؽ ( 1)

عدة في السنكات األخيرة التي سبقت اليجرة انتقؿ جزء كبير مف عائمة أبك سعده لمسكف في خربة أبك س ()*
ليما مف الباطكف كالسكف ببناء بيت  ياج حسيف محمد أحمد كأخيو عمالحشماؿ شرؽ القرية، ككذلؾ قاـ 

إلى انتقاؿ أسر أخرل. مقابمة مع  بيارتيـ في الطرؼ الشمالي الشرقي لمقرية )الشعؼ( باإلضافةفيو كسط 
 محمد حسف أبك سعدة، كجميمة حسيف عابد

 .589، ص1984،، بيركت، 1ش(، ط -)ج المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، المجمد الثاني( 2)
تبيف مكقع القرية  (5كرقـ ) ( التي تبيف حدكد قرية سمسـ بالتفصيؿ، كخارطة4انظر الخارطة رقـ ) (3)

 بيف قرل قضاء غزة.
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  (1) (4خارطة رقم )
 فيهاالمعالم الرئيسية أهم خارطة تبين حدود القرية و 

 

 
  

                                                           
 .2007سميماف أبك ستة، دليؿ العكدة، ىيئة أرض فمسطيف، لندف،  (1)
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  (1) (5خارطة رقم )
 

        
 الموارد المائية:

  :الموسمية األمطار مياَ-أوالً 
تشريف  أكاخرفي فصؿ الشتاء بشكؿ عاـ  مسطيففي ف األمطار تسقط

/يناير، كشباط/ ككانكف ثاف ،/ديسمبركانكف أكؿ كينزؿ معظمو في ،رألكؿ/أكتكبا
 ،س، كينتيي في منتصؼ نيساف/ أبريؿفبراير، عمى أنو يتناقص في آذار/ مار 

. بؿ يختمؼ فمسطيف مف سنة إلى أخرل قط عمىاستت تيكتختمؼ كمية المطر ال
كالغكر أقؿ سقكطو في السنة الكاحدة كذلؾ بحسب المكقع، ففي السيؿ الساحمي 

                                                           
 https://www.google.ps/search مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني  (1)
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في  أما مجمكع ما يقع ،مما ىك عميو في األماكف المرتفعة كشماؿ فمسطيف
أما  ،سنتيمتران  90ك 40عمى كجو التقريب بيف في السنة فيك  مف مطر فمسطيف

كىك  سنتيمتران، ككمية األمطار ىذه ليست بقميمة 42غزة فتتراكح معدؿ أمطارىا 
األمطار الساقطة في فصؿ الشتاء  تخزيفتـ  لك  عند سقكطو لمزراعة، معدؿ كاؼو 

 في فمسطيفمعظـ األمطار  فكاستعممت لرم األراضي أياـ الربيع كالصيؼ، عمى أ
 (1).تنحدر بسرعة إلى البحر كانت
تمتمئ الكدياف ك  ترتكم، التربة كميما يكف مف أمر ففي فصؿ الشتاء كانت      

 العشبكتكثر المراعي، كينبت عمى الجميع،  التي تنعـ بيا القرية، فيعـٌ الخير
تقاـ صمكات االستسقاء في  كقد جرت العادة عندما ينحبس المطر أف، كالكل
قرية بينما يطكؼ الصغار شكارع القرية يتضرعكف إلى هللا أف ينزؿ الغيث المسجد 

يا  ..احنا الصغار شك ذنبنا، يا رب يا رزاؽ ..يارب يا ربنا :ككاف مما يرددكنو
 (2).كزرعنا مشتاؽ ..نزؿ عمينا المطر مكزع األرزاؽ،

 االرتوازية اآلبار-ثانياً 
 70 ؽ قد يصػؿ نحػكبعم ألىؿ القرية ارتكازياف ممؾه  فابئر  كيكجد في القرية

 ت ىػػذهجػػر كقػػد ىي  ،لمعصػػر الركمػػاني اىػيعػػكد بناؤ ك  ،ةالقديمػػ الػػراس بئػػر ىاألكلػػ ،متػران 
 ،)المركز( في كسط القرية قعتف ةأما البئر الثاني ،البئر قبؿ النكبة بعقديف مف الزمف

باستعماؿ اإلبؿ لسحب الدلك المصػنكع مػف  ،الطريقة البدائيةب ككانت المياه تستخرج
، يػػػدلى فػػي البئػػػر كيسػػػحب يتناسػػػب طكلػػو مػػػع عمػػؽ البئػػػر بحبػػػؿ يػػربطالػػػذم الجمػػد 

 )البركة( الحجرم في الحكض - بكاسطة عامؿ البئر- كييفرغ الماء ،بكاسطة الجمؿ
 أكعيػتيـ الفخاريػة تعبئػةسػتخدميا األىػالي لي مزكد بصنابير ميػاهالك  ،المالصؽ لمبئر

حػػكض  مػػف البئػػر نػػب آخػػركفػػي جا (3)،لمشػػرب كاالسػػتخداـ المنزلػػي تسػػتخدـ كالتػػي
                                                           

 .26، ص 1923خميؿ طكطح، كحبيب خكرم، جغرافية فمسطيف، )ب. ت(،  (1)
 .40يكنس الكترم، ص( 2)
 محمد عبد العزيز شعباف كجماؿ أبك عكف. (3)
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كانت لجنة مف أىؿ القرية تجتمع ك  (1)،لسقاية الدكاب حجرم عمى طكؿ البركة يمل
كعػػرؼ مػػف الػػذيف  البئػػر ألحػػد األشػػخاصفػػي المسػػجد كتقػػـك بعمػػؿ مناقصػػة لتػػأجير 

أحمػػد عزيػػز، كأيػػكب زيػػداف كعبػػد القػػادر  :عمػػييـ المناقصػػة عممػػكا فػػي البئػػر ككقعػػت
 ،مػػف الحبػػكب جػػرتيـ عينػػان ككانػػت أ كفيفػػان، األخيػػر ككػػاف كفيصػػؿ عيسػػى 2،الكتػػرم

 ( 3).لـ يشعر أىؿ القرية يكمان بانقطاعياك باستمرار  ككانت المياه متكفرة
تعػػكد ممكيتيػػا لعػػدد  آبػػار ةأىػػؿ القريػػة بحفػػر سػػت ات قػػاـيػػربعينأكائػػؿ االكفػػي     

 يتػػراكحك  ،ان حصػػان 30قكتػػو  )سػػكالر( كانػػت تعمػػؿ عمػػى مػػكاتير ئالت القريػػة،مػػف عػػا
 كىػػذه ا بػػار (*).متػػران تقريبػػان  70بعمػػؽ  تعػػدا بئػػر كانػػ متػػران  40 -35بػػيف  عمقيػػا

 ( 4) تعكد ممكيتيا إلى كؿ مف:
 زممط براىيـإ عبد العزيز 
 عبد ربو عزيز محمكد 
  كأخيو عمي حسيف محمد أحمدالحاج 
  (األخرسعبد الحميد الشيخ )حسيف  
 عكاد أحمد مافيسم 
  كيشترؾ معيـ بعض األقارب ،وخكتكا   سعدة الفتاح أبكعبد 
 :األودية-ثالثاً 

  دفؽ فييا المياه في فصؿ الشتاء، ىي:تيمر بأرض القرية عدة أكدية، ت
                                                           

 .38، ص2006)ب. ت(  يكنس الكترم، قريتنا سمسـ )حطيف الثانية(،( 1)
 .مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز 2
/ 6/4أجرل المقاء معو ركاف محمكد  1934شيادة جماؿ اسماعيؿ أبك عكف مف مكاليد سمسـ  (3)

 ) مسجمة عمى اليكتيكب(.األردف. في  2008
ىي بئر يعكد ممكيتيا لمسيد حسيف محمد أحمد كشقيقو عمي، كقد حفرت ىذه البئر عمى أرض مرتفعة  ()*

 تسمى الشعؼ.
 .مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز (4)
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كىك أىـ األكدية في القرية كأكبرىا، يخترؽ )الكادم الكبير(  (1) :توادي الشقفا -
الكادم الكبير( كىك ) القرية مف الجية الجنكبية كيطمؽ عميو أىؿ القرية اسـ

يصؿ  ،بمدة دكرا في جباؿ الخميؿ شرقان  تداد لكادم الحسي القادـ مف جكارام
ليمتقي مع  غربان  يسير( 2)،أمتار 7 نحك لو كأقؿ عرض ،متران  18عرضة إلى 

 مياهالكادم في فصؿ الشتاء ب متمئ. يكادم ىربيا ليصب في البحر المتكسط
ف كيقكؿ المعمركف مف أىؿ القرية إ في مجرل الكادم، ةالمتدفقة بقك  األمطار

سبكع بعد تكقؼ لمدة أ القرية أراضي يقسـكاف  المطر ؿالكادم عند ىطك 
  (4)(3).يعيؽ حركة السكافكاف ك  ىطكؿ األمطار

كيقع شماؿ الكادم الكبير جنكبي مركز القرية كيبدأ جريانو  :الوادي الصغير -
إلى طكر  مف أرض العانا مف المرتفعات الشرقية لمقرية متجيا نحك الغرب ماران 

 (5).ناجي ليمتقي مع الكادم الكبير في أرض حيمة السبيؿأبك 
مف أرض  قادـ، أمتار 8-6ليس عميقان كعرضو نحك  ،(*) :وادي البدوية -

ماران مف  تجو مف الشماؿ إلى الجنكب الغربيكي عامكدا شماؿ غرب القرية
 ليصؿ إلى ،ثـ أرض الغرس ،كاد تايو كأرض ،كأرض المخزف ،أرض الزكاه

في أراضي دير سنيد  ، ليصب في الكادم الكبير الذم يمرأرض حيمة السبيؿ
في كقت جرياف مياه  يفصؿ أراضي القرية كادم البدكية ككاف ،كادم ىربياك 

 (6).في فصؿ الشتاء األمطار فيو
                                                           

 .589، ص1984، بيركت، 1ش(، ط -المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، المجمد الثاني)ج (1)
 .25، ص2009يافا، عمر اغبارية، ذاكرات سمسـ، جمعية زكخركؼ، ( 2)
 .25، ص 2009عمر إغبارية، ذاكرات سمسـ، جمعية زكخركت، يافا،  (3)
. انظر 589، ص1984،، بيركت، 1ش(، ط -المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، المجمد الثاني)ج (4)

 .58أيضان: جميؿ السحار، قرانا الفمسطينية المدمرة، مرجع سابؽ ص
 .زمقابمة مع عبد المطيؼ عزي (5)

ٌمي كادية البدكية نسبة إلى سيدة بدكية غرقت بو أثناء جرياف الماء فيو كارتفاع منسكبو أثناء ىطكؿ  ()* سي
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز. المطر.

 ، كعبد المطيؼ عزيز، كشيادة سميماف شعباف.مقابمة مع جبر أحمد شعباف( 6)
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مف شماؿ كدياف صغيرة  المياه المتدفقة في تسير كفي كقت تساقط األمطار -
الطرؼ الغربي ) القادـ مف شماؿ شرؽ القرية شيخوادي ال ىي:شرؽ القرية، 
القادـ مف  وادي الهراب ةمككن نحلووادي أبو  ،العبد ووادي لقرية حميقات(

عكف كأرض في أرض كـر أبك  المرتفعات الشمالية الشرقية لمقرية، كيمر
 (1).قي مع الكادم الصغيرمتسعيدية لتال
ا تغمرىػػ الشػػرؽ كالغػػرب كالجنػػكب() ة أكديػػةكبيػػذا تكػػكف القريػػة محاطػػة بثالثػػ    

بخصػػػػػػكبتيا، ممػػػػػػا يجعميػػػػػػا  تمتػػػػػػاز أراضػػػػػػي األكديػػػػػػةالميػػػػػػاه فػػػػػػي فصػػػػػػؿ الشػػػػػػتاء ك 
   .لمزراعة صالحة

  

                                                           
 .مقابمة مع جبر شعباف، كشيادة سميماف شعباف (1)
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  (1) (6) الخارطة
 

 

 
 

 
 

  

                                                           
مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، الجزء األكؿ، القسـ األكؿ، دار اليدل لمطباعة كالنشر، كفر قرع،  (1)

2002. 



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

50 

 الطرق والدروب
عػف ، ك خمسػة كيمػك متػرات نحػكيافػا السػاحمي  -عف طريؽ غػزة سمسـ تبعد     

مػػف الناحيػػة الشػػرقية مسػػافة  المكازيػػة لػػلكؿ ،كككبػػا -غػػزة الطريػػؽ السػػاحميغربػػي 
 )ترابية( التي تصميا بالقرل المجػاكرة كيتفرع منيا عدد مف الدركب المميدة (1)،كـ3

   (2) كىي:
بػي تراطريػؽ  -كبػر القػرل المحيطػة بيػاأ -يربطيا مػع قريػة بريػر مف الجية الشرقية

 .تقريباكـ  3طكلو 
 .كـ تقريبا 10طكلو دؿ طريؽ ترابي بمدينة المج يربطيا مف الجية الشمالية

كمع شارع صالح الديف طريػؽ ترابػي  ،يربطيا مع قرية دير سنيد الجية الغربيةمف 
  .كـ تقريبا 7طكلو 

 .كـ تقريبان  2نجد طريؽ ترابي طكلو مع قرية  يربطيا مف الجنكب
مػػف الجنػػكب الغربػػي يربطيػػا بمدينػػة غػػزه مػػاران بقريػػة بيػػت حػػانكف شػػارع ترابػػي يقػػدر 

  .كـ تقريبان  7 حكالي طكلو
كيتفػػرع مػػف كسػػطيا شػػكارع ضػػيقة  ،كانػػت القريػػة أقػػرب إلػػى الشػػكؿ الػػدائرم

مستقيمة تتقاطع مع شكارع أخرل نصؼ دائرية، ككانت ىذه الطرؽ بمثابة المحاكر 
كتفصػػؿ  (3).التػػي امتػػدت القريػػة فػػي مكازاتيػػا كتمتقػػي ىػػذه المحػػاكر فػػي مركػػز القريػػة

بعػػض، كمػػا ى القػػرل المجػػاكرة أحياءىػػا بعضػػيا عػػف الػػدركب المتفرعػػة مػػف القريػػة إلػػ
 (4).فامتد بمحاذاتيا عمى شكؿ محاكر صغيرة ،أنيا جذبت العمراف إلييا

 
 

                                                           
 .589، ص1984،، بيركت، 1ش(، ط -المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، المجمد الثاني)ج (1)
 . ككذلؾ مقابمة مع جبر أحمد شعباف.589المرجع السابؽ، ص  (2)
 .546ي ال ننسى، مرج سابؽ، صكليد الخالدم ك (3)
 .589، ص1984،، بيركت، 1ش(، ط -المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، المجمد الثاني)ج( 4)
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 (7الخارطة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ن األودية التي )مركز القرية(  في أواخر االنتداب البريطاني تبي خارطة لقرية سمسم
 (1) والدروب المتفرعة منها.لقرية وتوضح شكل ا، تحيط بالقرية

                                                           
 .عمر اغبارية، ذاكرات سمسـ، مرجع سابؽ( 1)
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 :أسماء أراضي القرية
 (1):كتشمؿ القطع التالية

ـ النبي دانياؿ االسـ عند أىؿ القرية نسبة إلى مقا لكيعز رض النبي: أ .1
 .المقاـ كسط القرية

خربة بير الراس: رأس كؿ شيء أعاله، كاالسـ في الغالب منسكب إلى  .2
قبيمة تحمؿ ىذا االسـ ىي التي أنشأت ىذه الخربة، كبنك ركاس بطف مف 

 كثير مف العائالت تحمؿ ىذا االسـ.ك بطكف العرب، 
قائد الجيش،  كالعماد بمعنى القرية، غرب شماؿ مكقعياك  (عامكدا )عمكده .3

. كتمتد أرضي عامكدا في كؿ مف ة يمنيةإلى قبيم كتدؿ عمى القكة نسبة
 بربرة، كبيت طيما، كسمسـ.

 القرية، كاالسـ مشتؽ مف اؿ غربمكتقع ش :(الزكاه)أك خربة الزكادأراضي  .4
كالحضر، كالمزكد ىك كعاء يحمؿ فيو الزاد كيقاؿ  الزاد ىك طعاـ السفر

سـ اعمى يدؿ  -غالبان –للسد أنو ذك زكائد لتزكيده في زئيره، كاالسـ 
 .عشيرة

أراضي كاد العبد: كاالسـ منسكب إلى شخص أك بطف مف بطكف العرب،  .5
مثؿ سالقة العبد في برير، ككاد العبد  لكيتكرر اسـ العبد في قرل أخر 

 (2).معركؼ في جباؿ طيء
 يالحظ أف المكاكيؿ في ىذه القرل أغمبيا عمى لساف شخص يسمى العبد

 مكاكيميـ:)يمفظكف العبد العابد( فمف 
   حسػػػػػػبناؾ ذىػػػػػػب القينػػػػػػاؾ تبنػػػػػػا    يقػػػػػػػػػػػكؿ محمػػػػػػػػػػػد العبػػػػػػػػػػػد تيبنػػػػػػػػػػػا
 شػػػباب عػػػف دركب العيػػػب تيبنػػػا

 

 خفيػػػػػػػؼ اك طيػػػػػػػره نسػػػػػػػـ اليػػػػػػػكا 
 

                                                           
 .136 -134محمكد حسيف، مرجع سابؽ، ص (1)
 .52ص المرجع السابؽ، (2)
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لى الغرب منيا قرف  ،أراضي خربة زيتا: كتقع بيف قرية دير سنيد كسمسـ .6 كا 
تحمؿ ىذا  منسكبة لمزيت، كتكجد مكاضع أخرل في دير سنيد. الغزاؿ

 االسـ منيا زيتا في جبؿ الخميؿ.
:راضي أأ .7 في المغة  راضييا إلى قرية نجد جنكبان،أ خربة تمتد ـ قمـك

 )القالـ(ىك ضرب مف نبات الحمص.
عدس شدة الكطء عمى العدس مف الحبكب، كال ـ العدس:أراضي كاد أ .8

 الجكدة ذم بزراعة العدس مشيكرة ككانت ىذه األرض .(1)األرض
 كتقع في الشماؿ الغربي لمقرية. .(2)العالية

 رشالع يطمؽ اسـك نجد ك  سمسـ تمتد فيقع جنكبي شرؽ القرية ك كت :رشٍ العي  .9
بمعنى كاحد  (العشير كالعشر) ،رض التي يستصمحيا المسممكفألا عمى

ما شر الجريب، أىك عي كالقفيز  رضيف عشر القفيز،حة األكىي في مسا
 تدح بو مثؿ القطف كقيؿ ىك مفيقكفيو حراؽ  شر فيك شجر لو صم ،العي 

لو سكر يخرج ك  يرتفع كثيران  عريض الكرؽ، لو صم  حمك، الكبير الشجر
 مف المرارة. شيءشر كفيو يقاؿ لو العي  مف شعبو كمكاضيع زىره

كالعانة  ،لمغة العانة القطيع مف حمر الكحشفي ا :)عانا( راضي العانةأ .10
 ،قرية مف قرل الجزيرة عمى الفرات كعانة ىي ،رضالحصة مف الماء أل

مف مراكز المناكر في العيد المممككي  مركزان  في سمسـ ةعان أرض كانتك 
 .شرؽ القريةكىي قريبة مف تؿ المشنقة في برير 

فمحكىا لفترة  عشيرة الغزاكم مف قبيمة التياىا نسبة الى راضي الغزاكية:أ .11
ؽ القرية عمى شر  شماؿ كتقع ىكج. قرية في نفسو االسـ يكجد ،مف الزمف

 حدكد قرية برير.
                                                           

 .67محمكد حسيف، مرجع سابؽ، ص (1)
 ، مقابمة أجراىا المؤلؼ، تاريخ المقابمة1933جازية جبريؿ عبد القادر درابيو، مف مكاليد سمسـ  (2)

28/12/2016. 
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صعبة الحرث تتشقؽ الفالحيف أرض طينية ثقيمة  عندتعني  السالقة: .12
 (1).في الصيؼ

 ،الماء كالرجؿ ىي مسايؿ ،ذيب ىك الماء الكثيراأل ذيبة:رجؿ  ضيراأ .13
دىا رً رض كثيرة الماء تى االسـ ىي أ يعني .كالرجمة ىي القطعة مف الكحش

 قطعاف الكحش.
ىك  في المغة الطكرك  تقع في غرب القرية، ناجي:بك طكر أ أراضي .14

 أيضان قد يككف بك ناجيكأ ،مرتفعالادم ام كالطكر في حافة الك  الجبؿ.
 ك عائمة.اسـ شخص أ

كحفر فالف ترمسة  ،ترمس النبات المعركؼالالترمسة: نسبة إلى راضي أ .15
 (2).بيذا االسـرض أم حفرة. كاألغمب أنيا خربة منسكبة لقبيمة تحت األ

 .كتقع شماؿ غرب القرية
يي يكبدارت فييا معركة بيف أ غربي القرية، خربة راضي الحربية:أ .16

كأيكبيي الشاـ يساندىـ  ،يساندىـ الخكارزمية )الممؾ الصالح( مصر
تعرؼ  ،ـ(1244ككانت نتيجتيا ىزيمة االفرنج كحمفائيـ سنة ) بيكف،يالصم

 كيطمؽ عمييا اسـ حطيف الثانية. ،باسـ معركة حربية
مير:راضي أ .17  مفردىا حمار تقع في الشماؿ الغربي لمقرية، تالؿ الحي

قطعاف حمر ل ىذه القطعة بأنيا كانت مرتعان  كحشي، كيكحي اسـ
كبرير،  كبيت الىيا لقطعة أرض في اسدكد نفسو االسـ جدكيك  ،الكحكش

تستعمؿ ىذه التربة في ربتيا، ككانت النساء االسـ لمكف تكربما ينسب 
لقطعة أرض في كاد فككيف قضاء  نفسو االسـ كيكجد ،(3)تزييف بيكتيف

مرة بيت لحـ  كتتميز تربتيا بمكنيا األحمر الرطب. ،تسمى الحي
                                                           

 .34محمكد حسيف، مرجع سابؽ، ص (1)
 .66المرجع سابؽ، ص (2)
 .55المرجع السابؽ، ص( 3)
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 .أرض البمد: كتقع  جنكب شرقي القرية .18
كىك ما انفرج بيف  شعاب ىي جمع شعب، راضي شعاب الدكيرم:أ .19

رجؿ  ةكعرضو بطح ،رضبطف مف األ شعب ىك مسيؿ ماء فيجبميف كال
 (1).كقد يككف اسـ شخص ،قد يككف الطائر المعركؼالدكيرم ك اذا انبطح، 

عمى حدكد قرية نجد ككانت القرية  جنكبتقع  أرض حيمة السبيؿ: .20
 (2).عنبالكرـك بمزركعة 
أـ شعؼ ، ك : أراضي الغرس، كىيفي القرية أخرب أراض   أسماء وهناك

جنكبي غرب القرية، كأرض  ، كالكبرتية،كأرض الغفر ،ازير، ككادم جمعةر الز 
ير ، كأرض محميسة تقع غربي القرية عمى طريؽ دالبطحشية تحد قريتي دمرة كنجد

، كأـ رزؽ، ككادم شمالي القرية ، كشكار، كالمربعةكشكارة الشيخ، كالمجر سنيد،
رؽ القرية متصمة بأراضي كأرض السعيدية ش، ، كسحيؿ، كأـ عبادةالعبد، كالمحاذر

غربان  القرية، كأرض الذراع غربي القرية تحدىابرير، كباب الحاككرة جنكب غربي 
 كفييا مغرة العيد، كتتصؿ بأراضي قرية حميقات كادم البدكية. كأرض الزنبيؿ

قرية. كأرض ال بؿ الخطيب غربي كأرض ح ككادم اليرابو، ،ركمشتركة مع قرية بري
ع بيف حافتيف تصؿ بجانب خربة زيتا. كأرض خكر عطا كتق يؿ،كـر الشك ، الجنبية

، الشرقية كاكيركأرض الح كعيف غزاؿ، ،، كأرض الكطاكطالبدكية إلى كادم
 (3).كالشرفا جنكب غرب القرية الرمانيةك  كالشككة، ،، كالغرسكالمخزف، كالشكرة

 
 

                                                           
 .136المرجع السابؽ، ص( 1)
، مقابمة أجراىا المؤلؼ، تاريخ المقابمة، 1930عزيزة عبد الحافظ عبد الرازؽ صالح، مكاليد سمسـ (2)

26/8/2016. 
عدة مقابالت أجراىا المؤلؼ مع: عبد المطيؼ عزيز، كعزيزة صالح، كفيمي صالح، كآمنو صالح،  (3)

 .17انظر كذلؾ: الكترم، مرجع سابؽ، . كجبر شعباف، جميؿ عكاد
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  واملواقع األثرية السكان ومعامل القرية
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 لثالفصل الثا
 والمواق  األثرية ومعالم القرية السكان

 :القرية سكان
ف القرية في بداية العيد فإ باستانبكؿالدفاتر الحاقانية العثمانية  كثيقةل كفقان       

 (*)،ف عائمة مف أرباب األرضكاف يسكنيا خمس كعشرك  ،ـ1537العثماني عاـ 
 كنسبة ،لمدكلة العثمانية نتاج األرض المزركعةمف إ كالذيف كانكا يدفعكف الضرائب

  -مكتكبة بالخط العثماني-كاألسماء التي تتضمنيا الكثيقة لمكقؼ كانت تقطع أخرل
 (1):ىيك )مف اليميف لميسار(  حسب ما جاءت في الكثيقةتـ ترجمتيا 

 عبد هللا كلد أحمد .1
 محمكد كلد عمي .2
 سعيد كلد عبد الكريـ .3
 سمماف كلد سكار .4
 عثماف كلد محمد .5
 أحمد كلد محمكد .6
 كلد حجازم عبد هللا   .7
 كلد محمد .8
 كلد سمماف .9

 خالد كلد ابراىيـ .10
 حسف كلد أحمد .11

                                                           

فربما كانت عائالت أك أسر أك أفراد يسكنكف ىذا ال يعني أف العدد كاف يقتصر عمى ىذه العائالت، ( )*
الدفاتر الحاقانية أية  القرية؛ لكف لـ تشمؿ تمؾ الكثيقة أسماءىـ، مع أف الكاتب لـ يجد في أرشيؼ

 كشكفات أخرل تتعمؽ بالقرية في تمؾ الفترة كما تالىا خالؿ الفترة العثماني.
الذيف كانكا يدفعكف ، 1537قرية سمسـ عاـ  في انظر الكثيقة التي تبيف عدد مف أسماء أرباب األسر( 1)

 الضرائب مف إنتاج األرض المزركعة مف الحنطة كالشعير لمدكلة العثمانية.
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 كلد سمماف خالد .12
 كلد ابراىيـ خالد .13
 كلد محمد .14
 كلد كريـ .15
 كلد اسماعيؿ يكسؼ  .16
 عمى كلد أحمد .17
 كلد أحمدمينا  .18
 كلد عثماف محمد  .19
 عبد هللا كلد عمي .20
 عبد هللا كلد أحمد .21
 عبد هللا كلد عمر .22
 عيسى كلد عمى .23
 عمى كلد حسف .24
 محمكد كلد حسف .25

 
  



 د. سامي يوسف أمحد                                        

61 

 م.1537قرية سمسم عام  أسماء أرباب األسر في عدد من وثيقة تبين
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بمػػػ  عػػػدد  ـ(1596) -القػػػرف السػػػادس عشػػػر المػػػيالدم كفػػػي أكاخػػػر 
نحػػػػك  بمػػػػ  1922عػػػػاـ حصػػػػاء إ فػػػػي ك (1)،أشػػػػخاص (110)حػػػػكالي  السػػػػكاف

 (855سػػػكانيا )بمػػػ  عػػػدد  1931عػػػاـ لحصػػػاء السػػػكاني كفػػػي اإلنسػػػمة،  (760)
 حصػاء إ فػيك  ،بيتػان  195ليػـ ك  ،مػف اإلنػاث 447مف الػذككر ك 408شخصان بينيـ 

جمػػػػػػػيعيـ عػػػػػػػرب نسػػػػػػػمة  (1290) كػػػػػػػاف عػػػػػػػددىـ 1945يػػػػػػػؿ عػػػػػػػاـ / أبر نيسػػػػػػػاف 9
 نسػػمة  1400كػػاف  1947أف عػػدد سػػكاف القريػػة عػػاـ  (3)كتبػػيف كثيقػػة ،(2)مسػػممكف
 (4) .(نسمة 1496) حكالي مف القرية قبؿ تيجيرىـ 1948عاـ  العدد ككصؿ

كفػػي احصػػائية أجراىػػا المؤلػػؼ بمػػ  مجمػػكع األسػػر كأصػػحاب البيػػكت فػػػي  
حصػاء لككالػة الغػكث فػي كفػي إ (5).أسرة كصاحب بيػت 351القرية في العاـ نفسو 

ف فػػػي المسػػجمي مجمػػكع ككػػاف، 7650عػػدد  السػػػكاف  بمػػ  1997 أبريػػؿ نيسػػاف/ 9
  الجئػيفالكمي ل مجمكعالك  ،( الجئان 8121) مف أىؿ القرية 1998ككالة الغكث عاـ 

فػي العػاـ نفسػو  فمف أىؿ القرية مسجميف كغير مسجمي حسب تقديرات ككالة الغكث
ف فػػي ككالػة الغػػكث الدكليػػة لعػػاـ عػدد الالجئػػيف المسػػجمي كبمػػ  (6).الجئػػان  9189 بمػ 

ف لمقريػػػػة كفقػػػػان أمػػػػا مجمػػػػكع الالجئػػػػيف المنتسػػػػبي ،10410مػػػػف قريػػػػة سمسػػػػـ  2008
  (7) .12425لتقديرات السنة ذاتيا قدر بػ 

                                                           
  /https://ar.wikipedia.orgككيبيديا المكسكعة الحرة ( 1)
 .589. انطر كذلؾ المكسكعة الفمسطينية القسـ العاـ، ص267ص 2ؽ، مرجع سابؽ، 1الدباغ ج (2)
 انظر المراسمة الرسمية المكجية مف المختاريف في القرية )األكؿ كالثاني( المرسمة لمييئة العربية العميا. (3)
، سجؿ القرل كالمدف التي احتمت كطرد أىميا أثناء الغزك 1948سميماف أبك ستة، سجؿ النكبة  (4)

التعداد انظر أيضا الممحؽ:  .35ص 1997في الذكرل الخمسيف لمنكبة)مسكدة أكلى(  1948اإلسرائيمي 
 .1931السكاني العاـ لفمسطيف سنة 

األسر)المتزكجيف( كذلؾ ألسماء أبناءىـ مف الذككر المؤلؼ لعدد البيكت كأرباب  إحصائية أجراىا( 5)
كاإلناث الذيف كلدكا قبؿ النكبة، كاعتمد الباحث في إجراء اإلحصاء عمى المقابالت الشخصية مع  كؿ 

 عائالت القرية كفركعيا.
 .35، مرجع سابؽ، ص1948سميماف أبك ستة، سجؿ النكبة  (6)
 .114، ص2013‘، لندف1ىيئة أرض فمسطيف، ط سميماف أبك ستة فمسطيف الحقكؽ ال تزكؿ،( 7)
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 والجدول التالي يبين عدد سكان قرية سمسم لسنوات مختارة ما 
 م2008 -1537بين األعوام 

 اسػتمرت أربعػة قػػركفالتػػي  الفتػرة العثمانيػة طػكاؿ يالحػظ أف نسػبة النمػك السػػكاني
ني نسػػػبة النمػػػك فػػػي فمسػػػطيف بشػػػكؿ عػػػاـ كيعػػػكد تػػػد ،كانػػػت متدنيػػػة جػػػدان  1516-1918

كالريػػػؼ الفمسػػػطيني عمػػػػى كجػػػو الخصػػػكص، إلػػػػى مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػػؿ أىميػػػا: انتشػػػػار 
-مثػػؿ الكػػكليرا كالطػػاعكف كالسػؿ كالحصػػبة، مػػع تػػدني الخػػدمات الطبيػػة  األمػراض المعديػػة

 ةاألمطػػار الغزيػػر ) عامػػؿ الطبيعػػةإلػػى  باإلضػػافة فػػي الريػػؼ الفمسػػطيني. انعػػداميا-بمػػا كر 
 كػػػػذلؾ. كلعػػػػدـ تكقػػػػع حػػػػدكثيا ؛دكف االسػػػػتعداد لػػػػذلؾ كالسػػػػيكؿ الجارفػػػػة كفتػػػػرات الجفػػػػاؼ(

 .في ظؿ غياب السمطة الفعمية كاالستقرارمف األ اضطراب

 السنة
العدد وفقا 
لإلحصاءات 
 السكانية

الَجئون 
المسجمون 
في وكالة 
 الغوث الدولية

مجموع 
 نالَجئي

عدد 
 الذكور

عدد 
 اإلناث

عدد 
 البيوت
 واألسر

 أسرة 25 _ _ _ _  ـ1537
 _ - - - - نسمة 110 ـ1596
 _ - - - - نسمة 760 ـ1922
 بيتان  195 447 408 - - نسمة 855 ـ1931

1/4/1945 1290 
 نسمة

- - - - _ 

 1496 ـ1948
 نسمة

 أسرة 351 718 778 - -

9 /4 /
1997 

 _ - - - نسمة 7650 -

 _ - - نسمة 9189 نسمة 8121 - ـ1998
 10410 - ـ2008

 نسمة
12425 
 نسمة

- - _ 
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برير المجاكرة  قرية حسيف أف القرل التي كانت قائمة بيف دك مكيذكر مح       
كمدنو كأطرافو  النقبقرل ف سفكح جباؿ الخميؿ كانت قد خربت، ككذلؾ لسمسـ كبي

أف القرل بيف غزة كالمجدؿ لـ يبؽ منيا إال القميؿ، كلـ يبؽ مف الشمالية. كما 
حيث نزح  سدكد إال القميؿ.ة شرقي الخط الكاصؿ بيف المجدؿ كأالقرل الكاقع

كعممت الدكلة العثمانية في الربع األخير مف القرف  ،سكانيا إلى مناطؽ أكثر أمنان 
حتى الربع األكؿ مف  كلـ يسكنيا إال عدد قميؿ ؛عمارىاعادة إ إ  عمى التاسع عشر

 (1).القرف العشريف
فػػػػػزادت األمػػػػػراض  الحػػػػػرب العالميػػػػػة األكلػػػػػى ـ انػػػػػدلعت1914 كفػػػػػي عػػػػػاـ 
 .إلى ساحات الحربلخدمة العسكرية الرجاؿ القادريف عمى اب كديفع انتشاران،

ولم  ،من قرية سمسم م  الجيش العثماني في الحرب العالمية ومن الذين شاركوا
  (2) يعودوا:

 مطر حسيف صالح -
 أحمد سالمة عابد -
 عبد القادر سمطانة -
 أحمد محمد الحك -
 محمد مصطفى عكض هللا الحمدني -
  عبد المالؾ محمكد زيد -
 محمد حمد عبد اليادم الكترم -
 خميؿ حمد عبد اليادم -
 ىمحمد اسماعيؿ مصطفأحد أبناء   -

 :إلى القرية واوعاد في الحرب واومن الذين شارك
 الحاج مكسى بدراف -

                                                           
 .9-8محمكد حسيف، مرجع سابؽ، ص (1)
 مجمكعة مف المقابالت الشخصية أجراىا المؤلؼ.( 2)
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 عبد القادر خضر درابيو -
 عبد الرازؽ عبد الفتاح درابيو -

  (1)وحاراتها ونسبها القرية عائَت
 يعكد نسبو ان سكار  يدعى ان شخص المعمركف مف أىؿ القرية أفيذكر الركاة ك       
 كبعد فترة  .استقر مع أىمو في قرية سمسـ مف الجزيرة العربية )*(قبيمة عجماف إلى

بني  قبيمة يـ يعكد نسبة إلىرحٌ يدعى إ آخر شخصه  كفد إلى القرية مف الزمف
  شبو جزيرة سيناء.مف )*(عقبة

                                                           
 http://j-shaaban.blogspot.com/2013/10/blog-post_7852.htmlانظر جبر شعباف  (1)

كتتركز في نجراف, كتعتبر قبيمة عجماف مف قبيمة عجماف تتكزع في المممكة العربية السعكدية حاليان  ()*
 أىـ قبائؿ المممكة اليـك كخاصة في شرؽ المممكة كجنكبيا.

بنك عقبة ىـ بطف مف جذاـ مف القحطانية، كديارىـ إلى األزلـ في برية الحجاز، كعمييـ درؾ الطريؽ  ()*
-86مرجع سابؽ، ص ،عطاهللاما بيف مصر كالمدينة المنكرة إلى حدكد غزة مف بالد الشاـ. )محمكد 

رحيـ بف سالـ بف إبراىيـ بف سميماف العقبي إلى قبائؿ جذاـ التي كانت مع قبائؿ لخـ إ.( كيعكد نسب 87
تشكؿ أكثرية العرب في بالد الشاـ، فكانت أكبر القبائؿ اليمنية كالقيسية عمى حد سكاء، فكاف ثالثكف 

البمقاء شرقان حتى غزة كالعريش عمى الشاطئ غربان، بما بطنان مف بطكف جذاـ تقيـ في المنطقة الممتدة مف 
فيو منطقة الكرؾ كالشكبؾ ككادم عربة إلى ميناء أيمة عمى فـ خميج العقبة، كما كاف ليا امتدادات داخؿ 
شبو جزيرة سيناء. )خميؿ عثامنة، فمسطيف في خمسة قركف مف الفتح اإلسالمي حتى الغزك 

( كمف أحفادىـ 45، ص2002، 2سات الفمسطينية، بيركت، طـ، مؤسسة الدرا1099-634الفرنجي
 . اليـك آؿ عمرك في جبؿ الخميؿ، كفرقة مف بني عقبة بالحجاز كبنكاحي طرابمس

كقد ذكر الرحالة أكغست فاليف أف بني عقبة كانكا في الماضي البعيد قبيمة كبيرة ذات نفكذ تممؾ األراضي 
الصحراء السكرية، كداما تشير الى كاًد ما يزاؿ يحمؿ اسميا بيف الممتدة مف شاما الى داما _ شاما تعني 

يقكلكف إف القبيمة انقسمت في صدر اإلسالـ قسميف كبيريف مسالمة كبني عمرك،  ،ضبا كاسطبؿ عنتر
كجدىما كاحد اسمو معركؼ، كبسبب خالفات عائمية بيف شيخ بني عمرك كزكجتو )عييفة( شقيقة عمي بف 

 خر  نشبت نزاعات انتيت بأف المسالمة طردت بني عمرك مف ضكاحي المكيمح النجدم زعيـ البطف ا
كقد رحؿ الشيخ عمي بف نجدم ىك كذككه بعد انقساـ المسالمة أنفسيـ كتفرقيـ الى فمسطيف، حيث حالؼ 
الكحيدم، كاختمؼ معو بعد مدة زمنية قصيرة كنزؿ عند التياىا كصاىرىـ، كقد رجع بعض أبنائو إلى 

جاز كسكنكا المكيمح كمقنا، حيثي مف أمالكيـ أكدية مقنا كالمكيمح كالديسة كقراقر، كقد ظؿ شماؿ الح
بعض أبناء الشيخ عمي بف نجدم ضمف التياىا كىـ القرشة كالصبيحات كالكقيالت، كرحؿ إلى األردف 

حيمقية بعض القرشة كالكقيالت إباف االحتالؿ الصييكني لفمسطيف، حيث سكف بنك عقبة أكؿ األمر الز 
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كبعد فترة مف إقامتو في ، الكافد ىي عادة العرب أكرمكا ضيفيـككما 
شيخ  ، كيقاؿ أففي الرعيأف يستعيف بو  عرض عميو شيخ القرية سكار القرية،
 وحدل بناتإ مف يزكجو أف عرض عميو -عـز الكافد عمى الرحيؿبعد أف  -القرية

ثمانية  يـرحٌ مف زكجيا ا ت ابنة سكارأنجبك  تـ الزكاج،؛ فاتفقا ك معيـ عمى أف يقيـ
، كفراج، كغزاؿ، كعابد، كعكاد، األصنج )صنجاف(، كزيدك أحمد،  ىـ:ك  ،أبناء

يكنس،  عائمتاف كفركعيا. سمسـ قريةمعظـ عائالت  الثمانية ليؤالء نتسبكمزيد. كي
كعائمة  ،للصنج افتنتسب أبك المبف كفرحات كعائمتا ألحمد، افتنتسب كالمجدالكم

كسمماف، كمحمد أحمد،  كعائمة عابد، كعزيز، كحمد)الكترم( تنتسب لزيد، زيد،
كعائمة العكاكدة تنتسب لعكاد. كعائمة الحك  تنتسب لعابد، كمصطفى، كزيداف

حمت فيما بعد عائمة العجكرم لتقيـ في كقد ارت ،كعكض كالعجكرم تنتسب لغزاؿ
لفراج. كأما  افسبنتت، كعثماف ففرج هللا أما عائمتاك  ،نجد المجاكرة لقرية سمسـ قرية

ال يعني أف  األمر غير أف ىذا (1).صالح كزيادة فتنتسباف لجدىما مزيد عائمتا
ت المعمكما تبايف، كلكف لألبناء إرحيـ جميع العائالت التي لـ يتـ ذكرىا ال تنتسب

أك لعدـ  حكؿ الشخص الذم ينتسبكف إليو مف أبناء إرحيـ الثمانية، كتضاربيا
تكفرىا بشكؿ دقيؽ عند كبار السف ممف أجريت معيـ المقابالت، أك ممف قدمكا 

تنتسب لشيخ  إلى أف عدد آخر مف العائالت اإلشارة ركتجد .شيادات مسجمة
فدت إلى قرية سمسـ مف العائالت ك عدد آخر ك  ،(2)، أك لمفترات السابقةالقرية سكار

 .مختمفة بظركؼو ك  الحقان 
 

                                                                                                                                              

رحمكا إلى منطقة النقب كسكنكا في حكرة، كلكنيـ  1951ببئر السبع، كثـ رحمكا الى العراقيب، كفي عاـ 
بعكدتيـ إلى ديارىـ العراقيب كالزحيمقية. لممزيد انظر مجمس قبيمة بني  -حتى ا ف –يطالبكف 

 http://www.alnssabon.com/t2579.htmlعقبة
ف، جبر شعباف، عبد المطيؼ عزيز. انظر أيضان: الكترم، مرجع سابؽ، عدة مقابالت مع محمد شعبا (1)

 .9-8ص
انظر الكثيقة العثمانية المدرجة في قائمة مالحؽ الدراسة حكؿ أسماء العائالت التي سكنت سمسـ سنة ( 2)

 . ـ1537
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ف مف أبناء ك كيذكر المعمر  رحيـ ذا ماؿ كجاه،إأصبح  بعد فترة مف الزمف 
في - ككانت الغمبة ،رحيـ أك ذريتيماا  بيف سكار ك  كقع خالؼ كاقتتاؿ أنو القرية
بعد أف كضع خطة محكمة لمتغمب عمى  كذريتو إرحيـ الجديد مكافدل-النياية
جبؿ  حدر مف نسؿ سكار إلىالعائالت التي تن مجمكعة مف ارتحمت. ف (1)خصمو
قرية دير الغصكف في  جزءه منيا استقرمدينة حمحكؿ كقرية صكريؼ، ك  في الخميؿ

, كعائمة : عائمة شعبافكىـ ،منيا في قرية سمسـ قميؿ جزء كبقي ؛في طكلكـر
 كاألخيرة سكنت في قرية نجد ،كعائمة عكدةالحاج( سى, كعائمة الشكلي )مك 

  (2).سمسـالمجاكرة لقرية 
 :سكار، فيي عائالتمف ذرية  مف القرية ارتحمت ما العائالت التيأ
كعائمة  ،قضاء الخميؿ التي استقرت في حمحكؿ السعداتك  ،الشطريطك  اسبيتاف

فقد زيتكف بك سعد أأ عائمةك  ،السكرة استقرت في قرية صكريؼ قضاء الخميؿ
 (3).كـرفي قرية دير الغصكف قضاء طكل استقرت

  

                                                           
 كؿ مف: -مع اختالؼ بسيط في بعض التفاصيؿ -. أكد الركاية6انظر: الكترم، مرجع سابؽ، ص( 1)

 محمد عبد العزيز شعباف، عبد المطيؼ عزيز، عبد المعطي عابد.
 .أكد ىذه المعمكمات محمد عبد العزيز شعباف، كجبر شعباف كآخركف أجريت معيـ مقابالت  (2)
 .مقابمة مع محمد عبد العزيز شعباف، كجبر شعباف  (3)

 أبناء إرحيم 

 مزيد
 مسيد عابد عواد أحمد غسال االصنج فراج زيد
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 :النكبة وقوع سمسم حتى كانت تسكن قرية التي سماء العائَتأمجمل 
 أبػػك غنػػاـ،ك أبػػك عػػكف، ك ش، أبػػك طػػريك بػػك طبػػؽ، أك بػػك سػػعده، أك أبػػك حمػػاـ، 

بػػػػػدراف، ك فرحػػػػػات، ك  كأحمػػػػػد، أبػػػػػك المػػػػػبف،ك ، )الجكراني(أبػػػػػك الشػػػػػعرك أبػػػػػك نصػػػػػير، ك 
سػمطانة، ك  ،زيػدك  زيػداف،ك زيػادة، ك زممػط، ك ، درابيػوك  الحػك،ك  حمد،ك تيـ، ك بسيكني، الك 
 عثمػػػػاف، ك عفانػػػػة، ك  عبػػػػدالنبي،ك عابػػػػد، ك ، صػػػػالحك  الشػػػػكلي، ك  شػػػػعباف،ك ،  ،مافسػػػػمك 
كسػػػػػاب، ك الكتػػػػػرم، ك ، كالحمػػػػػدني ،فػػػػػرج هللاك عيسػػػػػى، ك  عػػػػػكض،ك  عػػػػػكاد،ك عزيػػػػػز، ك 
  .مكسىك  كناصر، ،)األخرس( الشيخك مصطفى، ك مجدالكم، الك 
 : ىي ،ةـ، تكزع عمى أربع حارات رئيس1948عائالت القرية قبؿ نكبة  كانتك 

 :كتشمؿ العائالت التاليةكتقع في جنكب القرية  حارة دار يونس: -أوال
، سػػػػػػمطانةك  ،)األخػػػػػػرس( الشػػػػػػيخك  ،عفانػػػػػػةك  ،درابيػػػػػػوك  ،(المنسػػػػػػي)زممػػػػػػط   

 أبك طبؽ.ك أبك طريش، ك مكسى، ك 
 كتضـ: ،كتقع في الجية الغربية لمقرية حارة دار زيد: -ثانيا

عيسى، ك كساب، ك زيادة، ك صالح، ك شعباف، ك  عزيز،ك الكترم، ك  حمدك زيد،  
 .أبك طبؽك  ،عبد النبيك مكسى، ك أبك حماـ، ك  كأبك عكف، تيـ،ك 

 كتقع في الجية الجنكبية الشرقية مف القرية كتشمؿ: عابد:حارة دار  -ثالثاً 
بػػدراف، ك أبػػك سػػعده، ك  كزيػػداف، مصػػطفى،ك ، محمػػد أحمػػدك  ،سػػممافك  عابػػد، 

 .أبك نصيرك أبك غناـ، ك البسيكني، ك 
 كتقع في الجية الشرقية لمقرية كتشمؿ عدة عائالت:  :حارة الشماال -ثالثاً 

الحػػك، ك فرحػػات، ك عبػػد النبػػي، ك الحمػػدني، ك عثمػػاف، ، فػػرج هللاك المجػػدالكم، 
 (1).عبد النبيك بك الشعر، أك  ،عكادك عكض، ك الحاج،  –الشكلي ك أبك المبف، ك 
أف العائمة  كأحيانان نجد ،مة الكاحدة فرع أك عدة فركعلعائينبثؽ مف ايالحظ أنو ك 

 ؛العائالتكذلؾ لصمة القرابة بيف  ؛حارة ذكرىا في أكثر مف رالكاحدة يتكر 
                                                           

 ظر . ان9-8عدة مقابالت أجراىا المؤلؼ . انظر أيضان يكنس الكترم، ص( 1)
 http://flstin.net/semsem/?p=10605كذلؾ
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يحد  ككذلؾ لتداخؿ بيكت القرية كامتدادىا دكف أف معظميا يعكد إلى نسب كاحدف
 بينيا فكاصؿ كاضحة المعالـ.

إلى  تكفد أصكؿ مصرية، التي يعكد نسبيا إلى سمسـ التائعكمف      
 فترات مختمفة أىميا فترة الحكـ المصرم في بالد الشاـ كفمسطيففي قرية ال
 ،مع الدكلة العثمانية ىيـ باشابرا محمد عمى كابنو إ حركبك  ـ(1831-1841)

كقد رحب بيـ حاكـ عكا  مصرييف،فدخؿ فمسطيف عدد ال بأس بو مف الفالحيف ال
 ،حاكـ مصر ذلؾ إلى السمطاف ميمحمد ع كاكمنحيـ الحماية، كقد شهللا باشا  عبد

كقد أجابو السمطاف العثماني بأف المياجريف ىـ مكاطنكف تابعكف لمدكلة العثمانية 
عبر أكثر مف  1831ففي عاـ  كليـ الحؽ في االستقرار في أم مكاف يريدكف،

 ،رجاعيـ إلى مصرهللا باشا إ، كقد رفض عبدستة آالؼ فالح الحدكد المصرية
كشغمكا مساحات كاسعة مف  ،ف في عدة نقاط ريفية كمدنيةحك الفالكانتشر ىؤالء 

  (1).كأضافكا تنكعان ككمان إلى سكاف فمسطيف ،األراضي
 مف كتنقميا ترحاؿ العائالتبشكؿ عاـ ىناؾ أسباب أخرل ليا دكر في ك       

 منيا: العادات االجتماعية كاألكضاع االقتصادية كالصحية. ،بمدو إلى آخر
كأبك  ،عبد النبي : عائالتالكافدة إلى قرية سمسـ العائالت أسماءكمف       
مف قرية  فيـ (عيسى)عائمة أما  . ، ككساب مف مصركأبك غناـ ،كالبسيكني ،عكف
فيقكؿ  عائمة أبك حماـ أما .مف أصؿ كاحد ، كجميعيـمف سكف سمسـمنيـ ك  دمرة،

ف إ أفراد العائمةيقكؿ أحد ك  (2)،عكا ف أصكليـ مف مدينةالمعمر محمد شعباف إ
عكا قبؿ النكبة ىما: عيسى أبك  ةاثنيف مف عائمة أبك حماـ كانكا يعممكف في مدين

، ىاجر مكسى إلى غزة في 1948كعند اليجرة عاـ  ،حماـ، كمكسى أبك حماـ
أبك حماـ كمريـ أبك  محمد كلحؽ بو سميماف ،حيف بقي عيسى في مدينة عكا

مسجد أحمد باشا  القديمة في عكا مقابؿمكف في البمدة كىـ حاليا يقي ،حماـ

                                                           
 .19أفنيرم، مرجع سابؽ، ص ( 1)
 مقابمة مع محمد عبد العزيز شعباف. (2)
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ف قرية سمسـ ف عائمة أبك حماـ جذكرىا مكيقكؿ المعمر جميؿ عكاد إ (1).الجزار
كتعكد ممكية ىذا  ،لمعائمة كاف يقع في كسط القرية ان ف بيتكدلؿ عمى ذلؾ بقكلو إ

لكف كاف يشتير في القرية باسـ مكسى  ،(أبك حماـ) البيت لمسيد مكسى حماد
 (2).عكد ممكيتو لمشيخ أيكب أبك حماـو بيت قديـ أثرم تكليـ في المكاف ذات ،حماد
 في سمسـ كمنيـ مف أقاـ في منيـ مف سكف ،مف مصر فيي عائمة كسابأما 

 ، كخميؿ كأحمد كحسيف كحسفكمف ذريتو عبد هللا ،شاىيف كساب مدينة يافا كىك
سكف غزة، كمف ثـ ، إال أف أخاىـ عبد هللا إلى الضفة حداث النكبة ىاجركاكفي أ

العراؽ  نيـ مففيقكؿ المعمر محمد شعباف إ بدراف أما عائمة( 3)،األردف انتقؿ إلى
كليـ  ،مف منطقة الخميؿ ف كالده قاؿ لو إنيـد العائمة يقكؿ إلكف أحد أفرا ,الشرقي
قرية مف أصكليـ  بك الشعرأعائمة أما  ( 4).يحممكف اسـ العائمة ذاتو ىناؾ أقرباء
 منطقة كعائمة زريؽ مف ،عسقالف)الجكرة( جكرةكليـ أخكة سكنكا في  ،نعميا
أما  (6)،نيـ قدمكا مف األردف مف منطقة الشكبؾإيذكر ف عائمة زممط أما (5).السبع

أما  (7) .إلى العراؽ فيقكؿ السيد غازم الحمدني إف أصكليا تعكد عائمة الحمدني
 منطقة المقية بدر)البدكر( مف المشيكرة عائمةالفيرجع نسبيـ إلى  بك طبؽعائمة أ

 كبعد النكبة انتقؿأبك طبؽ،  اسـ كبعد أف سكنكا في سمسـ أطمؽ عمييـ النقب،في 
بك عائمة أأما  (8).عكايماف أبك طبؽ مع عائمتو ليقيـ في سم شخص منيـ ىك

                                                           
 عايد أبك حماـ، سمع ذلؾ عف كالده. (1)
 .14/4/2017، مقابمة أجراىا المؤلؼ بتاريخ 1936جميؿ عكاد مكاليد سمسـ عاـ  (2)
 محمد صالح كساب سمع ذلؾ مف كالده. (3)
 بدراف نقالن عف كالده.عبد المعطي محمد سالمة  (4)
 مقابمة مع محمد عبد العزيز شعباف. (5)
ـ، مقابمة أجراىا المؤلؼ بتاريخ 1944أكد ىذه المعمكمة محمد حسيف عبد هللا زممط ، مكاليد سمسـ ( 6)

22/5/2017. 
، مقيـ في دكلة الجزائر 1942غازم عبد هللا الحمدني، اتصاؿ معو عبر الياتؼ كىك مف مكاليد  (7)

 .23/5/2017االتصاؿ بتاريخ 
 نظمي أبك طبؽ سمع ذلؾ عف كالده. (8)
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كسكنت في حارة عابد،  ،قبيمة الفايز األردف ترجع أصكليـ إلىنصير فيـ بدك مف 
كاف مع سكار عندما  (أبك سعدة)ف كيقاؿ إ القرية إلى منطقة أخرل. ثـ ارتحمت مف

 كاألخيرة ؛كعائمة السعدات، (سعدةأبك ) ةى القرية كمف ذريتو انحدرت عائملإ كفد
 ( 1).استقرت في حمحكؿ قضاء الخميؿ كما أسمفنا

منػاطؽ أخػرل مػف المػدف  إلػى سمسػـ قريةمف  تارتحمثمة بعض العائالت 
كالقػرل الفمسػػطينية المختمفػة، حيػػث ارتحمػت عائمتػػاف مػف قريػػة سمسػـ إلػػى قريػة نجػػد 

رحيـ، إمة العجكرم التي يعكد نسبيا إلى التي تحدىا مف الجية الجنكبية، كىما: عائ
كعائمػػة عػػػكدة التػػػي يعػػػكد نسػػػبيا إلػػػى سػػػكار؛ ككمتاىمػػػا اسػػػتقرتا فػػػي قريػػػة نجػػػد حتػػػى 

 إلػػػى يػػػدعى يكسػػػؼ درابيػػػو أثنػػػاء مرضػػػو ئمػػػة درابيػػػو انتقػػػؿ شػػػخصمػػػف عاك  ،النكبػػػة
ك بػأك  ف عائمػة درابيػوكيقػاؿ إ (2)،ثـ استقر بػو الحػاؿ فػي طػكلكـر ،ردفالشكنة في األ

كانتقػؿ فػرع مػف عائمػة عابػد  (3).مسػطيفسػخنيف شػماؿ ف في مدينػة طريش ليا امتداد
إلػػى حمحمػػكؿ كفػػرع آخػػر مػػف ذريػػة محمػػد سػػالمة عابػػد أقػػاـ فػػي الػػيمف عقػػب الحػػرب 

 (4).العالمية األكلى
زيادة مع أبنائو إلى كمف عائمة زيادة ارتحؿ شخص قبؿ النكبة يدعى أحمد      

 (5).كمنيا تكجيكا إلى األردف ،ثـ ىاجركا مف عاقر إلى الضفة قرية عاقر،
 :معالم القرية

 جام  القرية: -1
أيار/مايك  13أىؿ القرية في  ت تقاـ بو الصمكات الخمس حتى طردكان     

يقع المسجد في كسط ك  ى يد العصابات الصييكنية المسمحة،عم ،1948عاـ 
                                                           

   http://flstin.net/semsem/?p=10605 مقابمة مع محمد شعباف، كجبر شعباف، انظر كذلؾ: (1)
جازية درابيو. أكد ىذه المعمكمات نزيو درابيو سمع ذلؾ عف عمو المرحـك الحاج عبد الرحمف درابيو،  (2)

 .18/11/2016مف مكاليد الثالثينيات، مقابمة بتاريخ 
 محمد عبد العزيز شعباف. (3)
 عبد المعطي عابد، كجميمة عابد. (4)
 .1927طالؿ عكض زيادة، سمع ذلؾ عف كالده عكض زيادة مف مكاليد ( 5)
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"بسـ هللا الرحمف الرحيـ إنما يعمر  مكتكب عمييا عميو بالطةكاف ك مركز القرية 
عمياف في ربيع األكؿ سنة إ الفقير  نشأه"أ بالٌل كاليكـ ا خر مف آمف مساجد اللٌ 

، فقد امعالج كالظاىر أف اعمياف ىذا كاف إمامان كمدرسان في ،ـ1777/ىػ 1191
جامع شيخ مف أىؿ ف الذم قاـ ببناء الكيقاؿ إ (1)االثنافىك ككلداه دفف في ساحتو 
 (2).اعميافكيعتقد أنو ىك  ،)األخرس( لعائمة الشيخ القرية يعكد نسبو

 كبداخمو محراب كيتسع صرحو ،(3)لو قبةك  ،ني الجامع بالباطكف المسمحبي       
 ،(4)كركاؽ تقدر بنصؼ دكنـ ساحة خارجية كيحتكم عمى ،مائة مصؿو ألكثر مف 

كفي الزاكية  (5).بالحصير تالحجـ الكبير كفرش رضيتو مبمطة بالبالط ذمأ
الشمالية الشرقية المالصقة لمجامع تكجد غرفة فييا مقاـ يعرؼ عند أىؿ القرية 

ككاف التالميذ مف  (7).كيحتكم الجامع عمى متكضأ كمرحاض (6).بمقاـ النبي دانياؿ
مف أبناء القرية يتمقكف تعميميـ الديني كحفظ القرآف في الجامع عمى يد الشيخ إماـ 

 (8).ـ1934دم الكترم قبؿ أف يتـ بناء مدرسة القرية عاـ المسجد محمد عبد اليا
 (9).كسالـ عيسى ،عمى صالح عكض مف مكسى كؿ   تكلى كظيفة مؤذف الجامعك 

نسفو كتدميره ب قامت العصابات الصييكنية 1948قرية عاـ كبعد تيجير أىؿ ال
 .بشكؿ كامؿ

                                                           
 .267، القسـ الثاني، مرجع سابؽ ص1الدباغ، ج (1)
عائمة الشيخ في مقابمة معيـ في منزليـ بتاريخ  مف عبد المطيؼ عزيز أكد ىذه المعمكمة مجمكعة (2)

13/4/2017. 
 بد المطيؼ الحك.شيادة ع (3)
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز. (4)
 مقابمة مع: أحمد عبد هللا عابد، كجماؿ أبك عكف. (5)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (6)
 شيادة السيد جماؿ أبك عكف. (7)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (8)
 .13الكترم، مرجع سابؽ، ص (9)
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  (1) ة )مدرسة سمسم(الحكومي مدرسة القرية -2
كانت المدرسة تعمـ ك   (2)ـ1934، أسست عاـ مركز القرية تقع جنكبي        

لصؼ الرابع االبتدائي، ككاف التالميذ فييا يتمقكف تعميـ الديف كالمغة العربية حتى ا
ككانت المدرسة تحتكم عمى  كالحساب كالتاريخ كالجغرافيا كيختمكف القرآف الكريـ.

بتكسيع تـ الشركع  1946كفي عاـ  كبكابتيا في الجية الغربية، أربعة صفكؼ،
صفكؼ جديدة عمى الجية الشرقية مف المدرسة؛ بعد أف زاد  ةالمدرسة بإضافة ثالث

 (3).عدد التالميذ مف أبناء القرية
 مقام النبي دانيال:  -3
طعيف: "داني" أم قاض، ك"إيؿ" دانياؿ اسـ كنعاني فينيقي يتألؼ مف مق     
 (4).قاضي هللا لو، فيككف المعنىأم إ

بػالد مػا كراء  -النبي دانياؿ أنو لما فتحػت األىػكاز عفكيذكر ياقكت الحمكم 
عمى يد أبػي مكسػى األشػعرم،  -رضي هللا عنو-في خالفة عمر بف الخطاب  -النير

ككػػاف آخػػر مػػا فػػتح منيػػا بمػػدة السػػكس بخكسػػتاف، فكجػػد فييػػا مكضػػعان فيػػو جثػػة دانيػػاؿ 
ف ذلػػؾ النبػػي، فػػأخبر بػػذلؾ الخميفػػة عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي هللا عنػػو، فسػػأؿ عمػػر عػػ

ػػفػػأخبركه أف نبكخػػذ نى  ؽ.ـ،  586فػػتح بيػػت المقػػدس عػػاـ نقمػػو إلييػػا لمػػا  الكمػػداني، رص 
رككف بػػػو كيستسػػػقكف بجثتػػػو إذا مػػػات ىنػػػاؾ، فكػػػاف أىػػػؿ الػػػبالد يتبػػػا كأف النبػػػي دانيػػػاؿ
نيػػران ثػػـ حفػػر  فػػأغمؽ ؛ فػػأمر عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي هللا عنػػو بدفنػػو.أصػػابيـ القحػػط

 (5).عميو، فال ييدرىل أيف قبره إلى ا ف تحتو كدفنو فيو، كأجرل الماء
                                                           

الفصؿ الرابع: "الحياة التعميمية كاالقتصادية كالصحية تحت عنكاف "مدرسة لممزيد حكؿ المدرسة انظر: ( 1)
 "مدرسة سمسـ"

مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، الجزء األكؿ، القسـ الثاني، دار اليدل لمطباعة كالنشر، كفر قرع،  (2)
 .267، ص2002

 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (3)
 2000الفمسطينية، األىمية لمنشر كالتكزيع، عماف،  محمد شراب، معجـ أسماء المدف كالقرل( 4)

 .122ص
، مطبعة السعادة، مصر، 1)تدقيؽ السيخ أحمد بف األميف الشنقيطي( ط، 5ياقكت الحمكم، ـ( 5)

 .17-171ص
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في القرية مالصػؽ لممسػجد فػي غرفػة خاصػة  سـ النبي دانياؿ مقاـالككاف 
"النبػي لقريػة يطمقػكف عميػو اسػـ ككػاف أىػؿ ا (1).مف الجيػة الشػمالية الشػرقية لممسػجد

و. ا ىػػذا المقػػاـ أك قصػػة بنائػػنيػػاف" كلػػـ يعػػرؼ سػػنة تشػػييده أك الفتػػرة التػػي بنػػى فييػػد
األخضػػر، ككػػاف النػػاس  يقدسػكنو كيكسػػكنو بالقمػػاشككػاف أىػػؿ القريػػة يتبػػارككف بػػو ك 

 (2).مف القرل المجاكرة يأتكف لزيارتو كيتبارككف بو
 مقام قبر الشيخ عرفج:  -4
، كال يعرؼ تاريخ ية الشمالية تحت شجرة سدريقع في مقبرة القرية مف الج      

كاألرجح أنو  كما يزاؿ قائما إلى يكمنا ىذا. (3)،الفترة التي بنى فييا المقاـالبناء أك 
 يقكؿ المسف سميماف شعباف أف جماعة مف البدكمقاـ لشيخ مف بني عقبة، حيث 

ان حتى بعد كظؿ ىذا األمر قائم( 4)كانكا يأتكف كيزكركف المقاـ مف خارج القرية
 يعكد نسبيـ إلى قبيمة الزكار النكبة كيذكر المسف أبك ذياب عابد أف ىؤالء

كتحتكم مقبرة سمسـ عمى مقامات أقؿ أىمية مف مقاـ الشيخ عرفج، مثؿ  (5).العقبي
مثؿ مقاـ الشيخة فاطمة، الذم يقع شماؿ المقبرة، كمقاـ مصطفى البغدادم الذم 

 (6).يقع بالقرب مف سدرة الجمؿ
 التي تحتكم كيقع في خربة أبي فتكف :يم وسبيل الشيخ محمد الكباكمقا -5

 (7).قديمةعمى قطع أعمدة أثرية 
  

                                                           
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (1)
 .شيادة جماؿ أبك عكف (2)
 .مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز( 3)
، أجرل المقاء ركاف محمكد 1933شيادة سميماف عبد الفتاح محمد شعباف مف مكاليد سمسـ  (4)

 عماف. ، 14/10/2008
 عابد. عمو ذيابأحمد مكسى عابد نقالن عف ( 5)
 شيادة عبد المطيؼ الحك.( 6)
 .يعثر المؤلؼ عمى أصؿ التسمية .  لـ268، مرجع سابؽ، ص2، ؽ1الدباغ، ج( 7)
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  مقبرة القرية )الصحرة(: -6
ـ ث (1)كتقع شماؿ غرب القرية ،تبم  مساحتيا نحك خمسة عشر دكنمان       

نيا احتكت عمى ؼ حكليا، كيقكؿ عدد مف المعمريف إامتدت بعض البيكت لتمت
 -نكاح كؿ ناحية منيا د قسمت المقبرة تقميديا إلى أربعكق (2)،أكثر مف ألؼ قبر

؛مكتى حارة مف حاراتيا فيو يدفف -غالبان 
رة زيد تدفف مكتاىا في كانت حا مثالن ( 3)

كىكذا، كيذكر أحد المعمريف أف أىؿ القرية عرفكا ما يسمى بنظاـ  غرب المقبرة
 -كيمر في كسط المقبرة ممر ترابي  يقسميا شماؿ  (4)،الدفف في الفسقيات

حاليا المقبرة ك  (5).احفرة القبر تغطى بقطعة مف الصخر تسمى فرش تككان -جنكب
ثار القبكر ظاىرة كتقع في المنطقة المسيجة المستعممة المقبرة ميممة كما زالت آ
 (6).المقامة عمى أرض القرية الييكدية كمرعى ألبقار المستكطنة

 بئر الراس:  -7
يطمؽ عمى األرض التي  ككاف قديمان  ،قع في غرب القريةة تبئر قديم ىي     

عكد لمفترة الركمانية كظؿ أىؿ القرية ا تكيذكر أني ،الراس(دة بير قع عمييا البئر )بمت
 (7).ات القرف العشريفيحتى عشرين ايستخدمكني

 بئر البمد:  -8
 اكيحيط بي ،مسجد البمد كمقاـ النبي دنياؿ اكبجانبي ،مركز البمدفي  قعت     

  (8).1948ت البئر تعمؿ حتى اليجرة عاـ ، كظمان متر  50مساحة حكالي 
                                                           

 .أحمد شعباف مقابمة مع جبر( 1)
 مقابمة مع مصباح زيداف، أحمد عابد، عبد المطيؼ عزيز. (2)
 مقابمة مع أحمد عبد هللا عابد، كشيادة عبد المطيؼ الحك. (3)
 حمد عابد، جبر أحمد شعباف.أ مقابمة مع: (4)
 مقابمة عبد المطيؼ أحمد عزيز. (5)
 ، انظر الصكرة في الممحؽ.اغبارية، مرجع سابؽ (6)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (7)
 ، كذلؾ مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز .شيادة جماؿ أبك عكف (8)
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القرية تخمك مف أية مؤسسات حككمية عدا مدرسة القرية، فال يكجد أم ييذكر أف 
 .مركز صحي كال مركز شرطة أك أية دائرة حككمية

 أهم المواق  األثرية والتاريخية في القرية:
تقكـ أرض القرية فكؽ بقعة غنية با ثار كالمكاقع التاريخية، فعثر عمى 

ة كالمكاقع التي تعكد ألزمنة تاريخية أرضيا كبجكارىا عمى عدد مف الخرائب األثري
قديمة، منيا ما ىك في العصر الركماني، كمنيا ما ىك في العصكر اإلسالمية؛ 
األمر الذم يدؿ عمى أف قرية سمسـ كأراضييا كانت مأىكلة بالسكاف كالعمراف 

 .قديمان 
: تمتػد أراضػي ىػذه الخربػة فػي ثػالث قػرل متجػاكرة؛ فجػزء مػف أراضػي خربة عمودا

الخربة يقع في قرية سمسـ كجزء آخر مف ضمف قرية بربرة، كالجػزء الثالػث يقػع فػي 
 (2).ىػػػذا المكقػػػع عمػػػى أحػػػكاض كأكػػػكاـ مػػػف الحجػػػارةكعثػػػر فػػػي  (1).قريػػػة بيػػػت طيمػػػا

 (3).قرية قائمة بذاتياخية أف خربة عامكدا سابقان كانت كتشير المصادر التاري
عمى أرضيا معركة الحربية في العيد كتقع شماؿ غرب القرية، دارت حربية: خربة 

ـ، كىػػػػػي كاحػػػػػدة مػػػػػف كبػػػػػرل المعػػػػػارؾ فػػػػػي التػػػػػاريخ 1244-ىػػػػػػ644األيػػػػػكبي سػػػػػنة
 (*)اإلسالمي.

عرفػت فػي  كىػي عبػارة عػف مقبػرة فييػا مػدافف محفػكرة فػي الصػخر.مقبرة رومانية: 
 (4) .الحديثة باسـ شعفة الميغكر أك )سعفات أـ الزميمة( األزمنة

                                                           
المعاني كالدالالت )قرل غزة الشمالية(، المركز القكمي  -محمكد حسيف، أسماء كأراضي فمسطيف (1)

 .134، ص2000لمدراسات كالتكثيؽ، غزة،
 .57، ص 1929حزيراف/ يكنيك  15القدس، عدد خاص، جريدة حككمة فمسطيف )الكقائع(، ( 2)
 األستانة. في الكثائؽ الشرعية كالقيكد الخاقانية المسجمة بدار الخالفة( 3)

جندم صميبي كتعد أكبر كاقعة كأكبر ىزيمة حمت بالصميبييف بعد حطيف  َََّفي ىذه المعركة قتؿ ( )*
لى الصالح نجـ الديف عمى القدس كغيرىا. جميؿ حتى أطمؽ عمييا المؤرخكف حطيف الثانية كبعدىا استك 
 .260قرية، ص 55السحار، قرانا الفمسطينية المدمرة في لكاءم غزة كالرممة 

كأسماء شيدائيا(، 1948) قرل فمسطيف التي دمرتيا إسرائيؿ، سنة  كليد الخالدم، كي ال ننسى، (4)
 .546، ص1997ترجمة: حسني زينة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، 
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كتبم  مساحتيا نحك ثالثيف دكنمان،  (1)،تقع في الشماؿ الشرقي لمقرية خربة البابمية:
عمى مغارة كاسعة، استخدميا الجيش  مف الشماؿ كادم العبد الذم يحتكمكيحدىا 

ككذلؾ استخدمتيا الجيكش  (2)،جيشوالركماني ألغراض عسكرية كتمكيؿ 
خربة  -الحقا-أك عمى جزء منيا  ز كمخزف. كأطمؽ عميياسالمية الحقان كمركاإل

(3)،أبك سعدة
كتحتكم عمى أسػاسات مف الدبش كصياريج كشقؼ فخار عمى كجو  

لى شماؿ المكقع بئر قديمة.  ( 4)األرض،  كا 
كالبابمية أيضان قرية في لبناف مف أعماؿ صيدا. قاؿ الدكتكر فريحة )قد يككف االسـ 

، Bet Ablita: بكابة الٌل... كقد يككف تحريؼ Bab - ilk بقية مف بقايا البابمييف،
  (5).مكاف خمكة لمنسؾ كالتعبد

سريانية بمعنى شجر الزيتكف كثمره كزيتو. تقع ىذه الخربة في الشماؿ  خربة زيتا:
الغربي مف سمسـ كتحتكم عمى )أساسات مف الدبش كصياريج كبئر كشقؼ 

لمكقع عمى قطع مف عثر البريطانيكف في ىذا ا 1929كفي عاـ  (6).فخار(
التي عثر عمييا غربي  )*(كيحتكم ىذا المكقع عمى ما يسمى بالكطاكط( 7)الخزؼ،

                                                           
، 2002، دار اليدل لمطباعة كالنشر، كفر قرع، 2، ؽ1مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، ج (1)

 .268ص
 انظر إلى الصكرة التي التقطت حديثان لممغارة التي تقع في الخربة، المدرجة في قائمة المالحؽ. (2)
، 16/8/2016، ك30/7/2016يخ جبر أحمد محمد شعباف، مكاليد سمسـ، مقابمة أجراىا الكاتب بتار  (3)

 غزة
انظر كذلؾ الممحؽ، حيث يظير في شيادة تسجيؿ األراضي الصادرة مف )حككمة فمسطيف( دائرة ( 4)

 .أف شيادة التسجيؿ مشار عمييا أنيا تحتكم عمى آثار الطابك في فترة االنتداب البريطاني
 .268، مرجع سابؽ، ص 1مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، ج (5)
 .268الدباغ، مرجع سابؽ، ص (6)
 .55، ص 1929حزيراف/ يكنيك  15جريدة حككمة فمسطيف)الكقائع(، القدس، عدد خاص،  (7)

ىذه الكطاكط عبارة عف حفر باألرض حفرت بشكؿ ىندسي منظـ، ربما استخدميا الجيش الركماني  ()*
 ككسيمة اتصاؿ بيف جيكشو.
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القرية عمى الطريؽ الترابي الذم يصؿ قرية سمسـ بقرية دير سنيد في أثناء قياـ 
  (1).عائمة أبك شعباف بأعماؿ حفر كبناء

كاحتكت  (2)،تحتكم عمى )قطع أعمدة مف العصر الركماني( خربة أبي فتـون:
 (3).عمى مقاـ كسبيؿ الشيخ محمد الكباكبي

كعثر في ىذا المكقع عمى بئر عميقة قديمة عرفت عند أىؿ  تمة الراس المرتفعة
كقد استفاد منو السكاف حتى العشرينيات مف القرف  ،(4)القرية باسـ بير الراس

 بقضباف حديدية.العشريف، كما زالت آثارىا باقية حتى يكمنا ىذا، كفكىتيا مغمقة 
)عبارة عف تالؿ تحتكم عمى شعف أم رزق كعثر أيضان عمى مكقع أثرم اسمو 

استخدميا الجيش   -ربما -كىي عبارة عف آبار لتخزيف الحبكب (5)؛مئات اليرابات
عند أىؿ القرية "بشعؼ أـ رزؽ"؛ نسبة إلى  -حديثان  -الجيش الركماني، كسميت

  (6).ف آؿ البسيكنيامرأة أقامت فيو مع أخييا عيد عمي رزؽ م
  

                                                           
 مقابمة مع جبر شعباف.  (1)
 .268الدباغ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .(7الخارطة ) :انظر (3)
 مقابمة مع جبر شعباف. (4)
ليذه اليرابات فكىة دائرية يصؿ قطرىا متران كتأخذ الشكؿ البيضاكم أسفؿ سطح األرض كتصؿ  (5)

 .181قاعدتيا إلى قرابة ثالثة أمتار. انظر: سميـ المبيض، غزة كقطاعيا، مرجع سابؽ، ص
  بر شعباف.مقابمة مع ج (6)
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 (1) (7الخارطة )

المواق  األثرية  موضح عميها بعض خارطة لقرية سمسم فترة االنتداب البريطاني
ي ومقام النبي راس، المسجد، الشيخ محمد الكباكمنها: بير ال في القرية والتاريخية

شمال  ، وخربة زيتاربة حربيةخو دانيال في مركز البمدة، وخربة أم قموم جنوب غرب، 
 شرق.

 

                                                           
 عمر اغبارية، ذاكرات سمسـ، مرجع سابؽ.( 1)
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 راب الفصل ال
 الحياة االجتماعية 

 :القرية بيوت
 ـ1945كبم  عددىا عاـ  ،بيتان  (195)ـ 1931كانت القرية تضـ عاـ 

 )*( أسرة. 351نحك  ـ1948عاـ  أما عدد األسر فكانت حتى النكبة ،بيتان  (241)
، كػػػػاف مػػػػف الحجػػػػر البمػػػػدم -قػػػػديمان  – فػػػػي خػػػػرب القريػػػػة يالحػػػػظ أف البنػػػػاء       

سػعة في شعؼ سمسـ  مغارات كاك  ،السكفمككف مف حجر الجير مخمكط ب مالطكال
ـ 1948بينمػا كانػت البيػكت التػي كانػت قائمػة سػنة  .جدان كانت تقطع منيا الحجػارة

 مػػف عػػدة غػػرؼ فػػي قريػػة سمسػػـ كيتكػػكف البيػػت، المخمػػكط بػػالتبف مبنيػػة مػػف الطػػيف
يصػػػؿ  تكػػػكف جػػدرانيا سػػميكة كثػػر(أك ثالثػػة أك أ غرفتػػػافغرفػػة أك )  أماميػػا مسػػطبة

كغالبػػا مػػا تكػػكف كػػؿ غرفػػة بمحػػاذاة األخػػرل، مسػػقكفة  (1)،سػػمكيا إلػػى نصػػؼ متػػر
مػػف الجميػػز أك الكينيػػا  الشػػجرمدعكمػػة بأغصػػاف  كالتػػبف بػػالطيف المخمػػكط بالقصػػؿ
ككػػاف عػػدد مػػف  (2)،تقريبػػا سػػـ  60كيبمػػ  سػػمؾ السػػقؼ  كأحيانػػان بالقضػػباف الحديديػػة

بيػػكت فقػػط كانػػت مسػػقكفة بػػألكاح  بػػالطيف عمػػى شػػكؿ قػػكس، كثػػالث البيػػكت مسػػقكفان 
 اتكػػػػاف أصػػػػحاب تمػػػػؾ البيػػػػكت قػػػػد حصػػػػمكا عمييػػػػا مػػػػف معسػػػػكر  ،الزينقك)الصػػػػفيح(

ط بػػو يحػػي ،يسػػميو أىػػؿ القريػػة "الحػػكش" فنػػاء كاسػػع كجػػدالغػػرؼ ي ـأمػػاك  (3)،اإلنجميػػز
كالحجػػػارة المقطكعػػػة مػػػف الصػػػخر  الطػػػيف مبنػػػى مػػػف فمتػػػرا سػػػكر متكسػػػط  ارتفاعػػػو

                                                           
)المتزكجكف في القرية، كأصحاب البيكت( الذيف خرجكا مف سمسـ  المؤلؼ بحصر أعداد األسر قاـ ()*

جراء النكبة، كتـ جمع األسماء بإجراء مقابالت شخصية كزيارات كلقاءات أجراىا المؤلؼ مع كؿ عائالت 
 سمسـ كفركعيا.

 أحمد عبد هللا عابد، كعبد المعطي عابد.مقابمة مع  (1)
 مقابمة مع جبر شعباف، أحمد عبد هللا عابد.  (2)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (3)
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كانػػػت تحتػػػكم عمػػػى غرفػػػة فػػػكؽ السػػػطح البيػػػكت كعػػػدد قميػػػؿ مػػػف  (1)،كبقايػػػا الخػػػرب
بيػت المختػار  كانػت فػي حػداىاإ كالجمػكس فػي فصػؿ الصػيؼ لمضػيافة تسمى العميػة
 (2).األكؿ لمقرية

في ركف مف أركاف  ما يبنى غالبان ك ، كيحتكم الفناء عمى فرف "طابكف"   
 ذات األرضية كالتي تككف األرضية التي تقاـ عمييا)*("البايكة"المنزؿ أك في  حكش

مف  القرية جميعيا بيكتتكاد تخمك ك  (3)،سطبةكالم منخفضة قميالن عف الغرؼال
 (4).النكافذ
أقرب إلى الشكؿ  ، كجاء تخطيطيانيت القرية عمى مساحة أربعيف دكنمان بي     
كتتفرع مف كسطيا شكارع ضيقة مستقيمة تتقاطع مع شكارع أخرل  شبو الدائرمال

  دائرية. نصؼ
شيدت القرية تطكران عمرانيان مف  مف القرف العشريف ربعينياتفي مطمع األ     

في  كذلؾ شيدتكشعفيا، ك  عمى أطراؼ القرية كخربيا العمراني حيث االمتداد
الحجر  مادة البناء حيث استخدـ حيث استخداـ مف-بسيطان –تطكران  الفترة ذاتيا
 فكجد في القرية قبؿ النكبة ثالثة بيكت بنيت في البناء، كاالسمنت

 ىذا البيت ستؤجراكقد  -لمحاج حسيف محمد أحمديعكد  اأحدى (حجر)الباطكفبال
كيعكد البيت  (5).شيريا مقابؿ جنيييف يجارهحيث كاف إ لمدرسة القرية ،1947عاـ 

                                                           
 مقابمة مع أحمد عبد هللا عابد.  ( 1)
تاريخ المقابمة  مقابمة أجراىا المؤلؼ،، 1946كاليد سمسـ فيمي محمد عبد الرازؽ صالح، م (2)

 ، غزة.26/8/2016
أمتار معركؼ عند الفالحيف  عبارة عف بيت كاسع مف الطيف قد يصؿ طكلو إلى مف أربعة إلى ثمانية ()*

 مأكل الدكاب كيخزف فييا العمؼ كالتبف.بأنو 
 مقابمة مع أحمد عبدهللا عابد.   (3)
 .2شيادة سميماف شعباف، ج (4)
 .8/10/2016أجراىا المؤلؼ بتاريخ  ، 1940محمد أحمد)عابد( مف مكاليد مقابمة مع جميمة حسيف  (5)
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 في بيتو غرفة كاحدة ببناء عثماف عثماف لمختاركقاـ ا (1)،جبر سمماف ا خر لمسيد
فخارية كعدد قميؿ  مف أكافو  البيكت قميالن كبسيطان مككنان  كاف أثاثك  (2)،مف الباطكف

ني نحاسية ككراسي مف الفرش كالحصر، ككاف عدد قميؿ مف البيكت يمتمؾ أكا
 (3).ر القريةتات مخكطاكالت مثؿ بي

 (4)،نسمة 1496نحك  1948بم  عدد سكاف القرية عاـ  :غرافيةو الديم تركيبةال

أنثى بنسبة  718%، ك 52ذكر بنسبة  778منيـ جميعيـ عرب مسممكف، 
48%.(5) 
كبيكتيا ، متداخمة اتحار الكانت ك  كما أسمفنا، حارات مف أربع ت القريةتككنك 

 الثا.ث في بيكت القرية كبم  متكسط عدد الغرؼ ،بينيا فكاصؿ ال يفصؿمتراصة 
  مخاتير القرية

 إبػػػػاف الحكػػػػـ العثمػػػػاني صػػػػدر قػػػػانكف الكاليػػػػات العثمػػػػاني 1871فػػػػي عػػػػاـ 
 ،القريػػة اسػػتبدالو بمنصػػب مختػػارتػػـ ك  ،)شػػيخ القريػػة( باسػػتبداؿ منصػػب شػػيخ البمػػد

المنصػب عمػى عػدد مػف المخػاتير، كقػد كزيػع تـ تػك  كذلؾ لمحد مف سػمطة شػيخ البمػد
كمػػػع  حػػدد القػػانكف أعػػداد المخػػاتير فػػي القريػػة حسػػب عػػدد سػػكانيا كعػػدد الحمائػػؿ،

لكػػػؿ قريػػػة،  يػػػيف مختػػػارنكف يأخػػػذ مجػػػراه بتعتطبيػػػؽ القػػػا مطمػػػع القػػػرف العشػػػريف بػػػدأ
عػػػػػاـ  يفػػػػػفنتػػػػػداب البريطػػػػػاني اسػػػػػتمر تطبيػػػػػؽ القػػػػػانكف العثمػػػػػاني، كخػػػػػالؿ عيػػػػػد اال

شكؿ المندكب السامي البريطػاني لجنػة خاصػة تحػدد ميػاـ كظيفػة مختػار  ،ـ1940
القريػػة، كقػػدمت المجنػػة تكصػػياتيا التػػي مػػف ضػػمنيا: أف القػػرل الصػػغيرة التػػي يكػػكف 

                                                           
 المؤلؼ نقالن عف كالدتو تحفة محمد أحمد. (1)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف. (2)
  .مقابمة مع عزيزة صالح(  3)
، سجؿ القرل كالمدف التي احتمت كطرد أىميا أثناء الغزك 1948سميماف أبك ستة، سجؿ النكبة  (4)

 . 35، ص1997) مسكدة أكلى(  في الذكرل الخمسيف لمنكبة 1948اإلسرائيمي 
انظر الفصؿ الثاني حكؿ السكاف )جدكؿ عدد سكاف قرية سمسـ لسنكات مختارة ما بيف األعكاـ  (5)
 ـ(.2008 -1537)
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، أمػػا حػػؽ فػػي أف يكػػكف ليػػا مختػػار كاحػػدنسػػمة ليػػا ال 1000عػػدد سػػكانيا أقػػؿ مػػف 
 أف تختػار نسػمة يحػؽ ليػا 5000 – 1000بػيف  القرل التي يككف عػدد سػكانيا مػا

أربعػػة  اريػػاخت كػػكف ليػػا الحػػؽ فػػينسػػمة ي 5000مختػػاريف، كالتػػي يزيػػد سػػكانيا عػػف 
لػػػػـ يتضػػػػمف تعػػػػديالت  - صػػػػدر قػػػػانكف جديػػػػد، 1944فػػػػأكثر، كفػػػػي عػػػػاـ  مخػػػػاتير
 كحمائميا لممختار، حسب حجـ القرية مساعد منصب حيث سمح بتعييف - جكىرية

 سمسم: قريةمن الذين تولوا منصب مختار لو (1)،كالعتبارات أخرل
  (2) (حتى بداية العيد البريطاني العيد العثماني )عابد  سالمة عابد .1
 .)العيد البريطاني( )أبك عامر( منصكر أحمد عفانة .2
تنتقؿ  ككاف مختارا قبؿ أف ،عبد القادر حسيف صالح )العيد البريطاني( .3

 .ازؽ صالحإلى المختار محمد عبد الر 
 )العيد البريطاني( عبدربو عزيز عزيز .4
 نتقؿ إلىأف ت قبؿ أكؿ كاف مختاران  ،)العيد البريطاني( سماعيؿ المجدالكمإ .5

      (3)عثماف عبد القادر عثماف
حتى نياية العيد البريطاني  في القرية تكلى منصب المختاري كاف في حيف

 أكالن  ان أحدىما يعتبر مختار  ،(4)مف حارات القرية حارتيف منيما يمثؿ كؿاثناف، 
 كىما:  لمقرية

بشكؿ  تكلى ميمة المختار )أبك ىديب( محمد عبد الرازؽ صالح المختار  -1
 ،حارة زيد حارتيف ىما: يمثؿكاف ك ـ، 1936عيد البريطاني سنة في الرسمي 
 .عابد كحارة

                                                           
، 2016ناىض زقكت، أسدكد تاريخ األرض كأمالؾ السكاف، مركز رؤية لمدراسات كاألبحاث، غزة، ( 1)

  .124-121ص
 مقابمة مع عبد المعطي عابد كجميمة حسيف عابد، كفيمي صالح.  (2)
مقابمة مع جبر أحمد شعباف، كفيمي صالح كعبد المطيؼ عزيز، كاتصاؿ مع غازم الحمدني،  (3)

 . 10مف كالده يكسؼ المجدالكم. انظر كذلؾ يكنس الكترم، صكمخيمر سمع ذلؾ 
 انظر إحدل المراسالت الرسمية مف قبؿ مخاتير القرية المرسمة لمييئة العربية العميا. ( 4)
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محمد عبد الرازؽ صالح ىك المختار األكؿ لقرية سمسـ  المختار كافك 
- الرسمية، فمـ يكف في القرية الحككمية حمقة الكصؿ بيف سكاف القرية كالجياتك 

يتكلى ميمة التنسيؽ مع  ىك مف فكاف ،دائرة حككمية رسمية أم-احتاللياحتى 
 ف معيـكالتعاك ستقباؿ ممثمي الحككمة كالمكظفيف ككاف عميو ا ،الدكائر الحككمة

في الدكائر  تصريؼ شؤكف القرية كذلؾ مف مياموك فيما يخص شؤكف القرية. 
لرسمية عف كالدة طفؿ أك كفاة شخص كغيرىا مف   الجيات ايبمكت، المختصة

الدكائر في قبؿ أف يتـ نقميا أك تسجيميا  حصرىا؛ك  معامالت األحكاؿ الشخصية
  (1).مختصةال

باألثاث كالفراش الالـز لتأميف  ان الستقباؿ الضيكؼ مجٌيز  مييأ ديكانو كاف
في  نو فيمي الذم تقمد منصب مختاركيقكؿ اب (2).اقتضى األمرما لمبيت ليـ إذا ا

)سجالت  السجالت نسخ مف حتفظ بعددنو ظؿ يإ، "1965عاـ  سنكات اليجرة
 التي كانت بحكزة كالده 1927منيا سجالت مكاليد  مكاليد كزكاج ككفيات كغيرىا(

بيتو  فقدىا لتعرض لكنو ."تى الثمانينيات مف القرف العشريفح كظمت معو ،المختار
لـ يكف في القرية أية دائرة حككمية فكاف المختار يقكـ بكؿ المياـ ك  (3)،لميدـ مرتيف

 .الرسمية
، يكنسالشماال، ك  :ىماكيمثؿ حارتيف  ،عثماف عثماف عبد القادر المختار -2

مف المسؤكلية في القضايا الميمة  كبيران  فإنو كاف يتحمؿ جزءان  ضافة لذلؾإ
 . تجاه أىؿ القرية إلى جانب المختار األكؿ

                                                           
 مقابمة مع فيمي محمد صالح. (1)
 ، كاف في استضافة المختار عدد مف الضيكؼ مف1938/ 1/ 27في احدل الميالي الماطرة بتاريخ  (2)

خارج القرية الذيف نزلكا لممبيت في منزلة، إذ كقعت فاجعة مؤلمة جدان في القرية، فبينما كاف المختار 
محمد عبد الرازؽ صالح نائمان في بيتو مع الضيكؼ، ككانت زكجتو كبنتاىا فاطمة كرقية كأكالدىا فيمي 

غرفة مف شدة األمطار في تمؾ كسميـ كعبد المطيؼ نائميف في الغرفة الثانية، اذ انيارت بعض جدراف ال
الميمة؛ فسقط السقؼ كفيو بعض الجسكر الحديدية عمى الزكجة كاألكالد فتكفكا جميعا عمى األثر. انظر 

 آمنة محمد عبد الرازؽ صالح كمريـ عبد الحافظ صالح.  ، كأكد الركاية28/1/1938جريدة الدفاع، 
 /مقابمة مع  فيمي محمد صالح.( 3)/
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 1946 سنة إحدل المراسالت الرسمية مف قبؿ مخاتير القرية المرسمة لمييئة العربية العميا

د كاف لكؿ عائمة مف عائالت القرية ، فقريف المذككريفإلى المختاباإلضافة 
كيتحػػدث باسػػميـ ككممتػػو مسػػمكعة بػػيف  ،يمثػػؿ أفرادىػػا، كبيػػر العائمػػة كجيػػو كيسػػمى

تكػػكف تمػػؾ  كغالبػػان  (،ان أك )مقعػػد ديكانػػان  كػػاف يمتمػػؾ غالبػػان ك  النػػاس ـجمػػكع العائمػػة كأمػػا
ػػػطمف ،المقاعػػػد بػػػداخؿ البيػػػكت  الكجيػػػاء كمػػػف المنسػػػكجة مػػػف الصػػػكؼ، ركشػػػة بالبيسي

 (1):أصحاب المقاعدك 

                                                           
شخصية: جبر أحمد شعباف ، كعبد المطيؼ، عبد المعطي عابد كمحمد عبد العزيز  عدة مقابالت (1)

 . 12-10شعباف، أنظر أيضا الكترم، ص
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 إبراىيـ عمى صالح عكض -
 إسماعيؿ أحمد المجدالكم -
 جبر سمماف -
 حسف خميؿ إبراىيـ مصطفى -
 سميماف محمد عكاد -
 الشيخ عبد الحميد أبك المبف -
 الشيخ محمد عبد اليادم الكترم -
 عابد محمد سالمة عابد -
 عبد الرحمف محمد شعباف  -
 عبد الفتاح أبك سعدة -
 عبد القادر الكترم -
 المجيد عبد هللا عزيزعبد  -
 محمد المنسي )زممط ( -
 محمد حسف زممط -
 محمد يكسؼ الحك -
 محمكد زيادة -
 محمكد عبد ربو عزيز -

كؿ  محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرازؽ ، كقبػػػػؿ كفػػػػاة المختػػػػار األاتيفػػػػي منتصػػػػؼ السػػػػتين
حػػػػؿ محمػػػػو  ابنػػػػو فيمػػػػي محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرازؽ  -1971الػػػػذم تػػػػكفي عػػػػاـ  –صػػػػالح 
 .حتى قدـك السمطةالذم ظؿ مختاران لمقرية ( 1)صالح

  
                                                           

  مقابمة مع فيمي محمد صالح. (1)



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

90 

 :الفمسطينية الوطنية قرية سمسم فترة السمطة مخاتير
 1كىـ: ،كفركعيا ،عائمتو مثؿ كؿ منيـكقد     
 .تكفيؽ عبد الجكاد زيادة، كبعد كفاتو خمفو ابنو أشرؼ -
 تكفيؽ عبد الكىاب الكترم -
 حسيف رجب عكاد -
 .عبد العزيز أحمد عزيز، كبعد كفاتو خمفو دنياؿ عزيز -
 كبسبب مرضو كتقدمو في السف خمفو ابنو محمد  ،المعطي عابدعبد  -
محمػػد "فػػرج" سػػالـ عبػػد النبػػي، كبعػػد كفاتػػو تػػكلى منصػػب مختػػار العائمػػة عبػػد  -

 الفتاح عبد النبي)أبك فريد(.
 محمد صالح زممط -
  .يكسؼ أحمد فرج هللا كبعد كفاتو خمفو ابنو أحمد يكسؼ فرج هللا -
 ر.كفاتو خمفو ابنو مخيميكسؼ إسماعيؿ المجدالكم، كبعد  -

  

                                                           
 .10عدة مقابالت أجراىا المؤلؼ. انظر كذلؾ الكترم، ص  (1) 
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)أربــاب األســر(  ، وأســماء الرجــال المتــزوجينصــحاب البيــوت فــي القريــةقائمــة بمســماء أ
، وهجــروا مــن قبــل الهجــرة م مــن الــذكور واإلنــاث الــذين ولــدواوأســماء زوجــاتهم، وأبنــائه

 (1) :1948القرية عام 
 

اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

     عائمة أبك الشعر
محمد مصطفى إبراىيـ أبك 

زىكة، سعيد،  _____ حميمة الشعر
 عايشة

ابف كاحد 
 كبنتاف

     عائمة أك المبف
خميؿ عبد الحميد أحمد أبك 

سعيد، قنديؿ،  _____ ىندكمة المبف
 عطر

أربعة بنيف 
 كبنت

محمد عبد الحميد أحمد أبك 
حسف، عزيزة،  _____ نفيسة المبف

 تماـ، حميمة
ابف كاحد 
 كثالث بنات

حسف محمد عبد الحميد أبك 
خمسة بنيف   __________ فاطمة لطيفة المبف

 كست بنات
رمضاف عبد الحميد أحمد أبك 

ابناف كسبع  زينب، صفية لبيبة مريـ المبف
 بنات

سميماف عبد القادر سميماف 
مريـ،  خديجة ىادية أبك المبف

 ،عايشكطفة
ستة بنيف 
 كست بنات

محمد، راضي،  _____ خضرة أبك المبف() رضكاف سالـ
 عزيزة، لبيبة

خمسة بنيف 
 كبنتاف

عكض، محمد،  _____ تماـ شحادة عامر أحمد أبك المبف
 جميؿ، خديجة

ثالثة بنيف 
 كبنت

                                                           
 . مف إعداد المؤلؼ حيث أجرل مقابالت مع كؿ عائمة مف عائالت سمسـ (1)
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 _____ رقية محمكد أحمد أبك المبف
حسف، محمد، 
أحمد، فضة، 
 محظية، فريدة

ثالثة بنيف 
 كثالث بنات

 بنت كاحدة خضرة _____ صبحة محمد محمكد أحمد أبك المبف
 كلد كاحد _____ نكرا عزيزة حسف محمكد أحمد أبك المبف

   _____  عائمة أبك حماـ

 _____ صفية أيكب محمكد أبك حماـ
عبد هللا، عبد 
الرازؽ، سعيد، 
 رسمية، حميمة

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

 ستة بنيف _________ فاطمة جميمة عبد هللا أيكب أبك حماـ

ثالثة بنيف  _________ _____ رسمية مكسى حماد أبك حماـ
 بناتكثالث 

     عائمة زيداف

 _____ عزيزة أيكب مصطفى زيداف
مصطفى، عبد 
هللا، حميمة، 
 خيزراف، تركية

ابناف كثالث 
 بنات

ابف كاحد  زعفراف _____ فاطمة مصباح مصطفى زيداف
 كثالث بنات

 _____ مدلمة عبد هللا رجب زيداف

عبد المعطي، 
محمد، رجب، 
فاطمة، مريـ، 

 سعاد

ثالثة بنيف 
 بناتكثالث 

 خمس بنات جميمة، اكابر _____ ىنده زيدافسعيد عبد القادر 
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

   _____  عائمة أبك سعدة

 _____ زانة حسف محمد أبك سعدة
محمد، احمد، 
محمكد، مميحة، 
 فاطمة، زعفراف

ثالثة بنيف 
 كثالث بنات

 ابناف مصطفى، محمد _____ حميمة جبريؿ مصطفى أبك سعدة

 _____ كطفة مصطفى جبريؿ أبك سعدة
عبد القادر، 
سالـ، زكي، 

 جازية

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

فارس، فتحية،  _____ خديجة محمد جبريؿ أبك سعدة
 حميمة،

اربعة بنيف 
 كثالث بنات

عزيزة،  أحمد حسيف أبك سعدة
 _____ صبحة

عكدة، لبيبة، ، 
زريفة، طرفة، 

 حرية

اربعة بنيف 
 كخمس بتات

ابناف كأربع  فتحي، زكية _____ رسمية عبد هللا حسيف أبك سعدة
 بنات

 _____ جازية أبك سعدةعبد الفتاح 
سعيد، سعكد، 
حميمة، صبحية، 

 رسمية

ابناف كثالث 
 بنات

 _____ مدلمة سعيد عبد الفتاح أبك سعدة
ابراىيـ، فاطمة، 
عايشو، نعمة، 
 تركية، أنيسة

ابف كسبع 
 بنات

غزالة،  طرفة سعكد عبد الفتاح أبك سعدة
تسعة بنيف  بشير ميسر

 كأربع بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 عبد القادر محمد أبك سعدة
عايشو، 
ىنده، 
 صبحة،

_____ 

محمد، فضؿ، 
يكسؼ، شفيؽ، 
زانة، عزيزة، 
شاىرة، فضية، 
حميمة، تحفة، 

 آمنة

أربعة بنيف 
 كسبع بنات

ابف كأربع  نعيمة، راضي _____ نايفة محمد عبد القادر أبك سعدة
 بنات

 ابف كاحد غازم _____ زريفة فضؿ عبد القادر أبك سعدة

ابناف كثالث  عبد القادر  خيزراف يكسؼ عبد القادر أبك سعدة
 بنات

 _____ عزيزة أبك سعدةعبد اليادم 
عبد السالـ، 
خيزراف، سارة، 
 زعمة، كطفة

ابف كأربع 
 بنات

 _____ مريـ عمى أبك سعدة
يكسؼ، خديجة، 
عايشو، أمكنو، 

 جميمة

ابف كأربع 
 بنات

 _____ عيدة أبك سعدةمحمكد 
سميـ، حسف، 
 ،رضكاف، مكسى

 زينب

أربعة بنيف 
 كبنت

 ابف كاحد فايؽ _____ زاكية سميـ محمكد أبك سعدة
 ___ ____ _____ حميمة جابر أبك سعدة

طرفة، محمد،   صبحة مكسى محمكد أبك سعدة
 محمكد، أحمد

أربعة بنيف 
 كبنتاف
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

     عائمة ناصر
 بنت كاحدة ةخديج _____ عزيزة عيسى ناصر 

مريـ، حاكمة،  _____ تماـ ذيب ناصر
 ابف كبنتاف فرج

   _____  عائمة أك طبؽ

شحدة، دالؿ،  _____ فاطمة عطية محمد أبك طبؽ
 أربع بنات عزيزة، جميمة

خمسة بنيف  _____ _____ حميمة شحدة عطية محمد أبك طبؽ
 كأربع بنات

 _____ عزيزة حسيف محمد أبك طبؽ
محمد، فتحي، 
عبد الفتاح، 

 فتحية

سبعة بنيف 
 كبنتاف

ثالث بنيف  فاطمة، صبحية _____ زريفة شحادة محمد أبك طبؽ
 كثالثة بنات

عبكد، عبد،  _____  سميماف محمد أبك طبؽ
 انتصار

أربعة بنيف 
 كبنتاف

     عائمة أبك طريش

سرية،  أحمد عبد اليادم أبك طريش
عبد المطيؼ، عبد  _____ سممى

 ثالثة بنيف العزيزهللا، عبد 

عبد المطيؼ أحمد عبد 
 اليادم أبك طريش

صبحة، 
أحمد، صبرم،  _____ فاطمة

 رضاغاليو، 
ثالثة بنيف 

 كبنتاف

ثالثة بنيف  _______ سعاد خديجة أحمد عبد المطيؼ أبك طريش
 كبنت
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

عبد هللا أحمد عبد اليادم أبك 
ابناف كسبع  ________ كداد زينب طريش

 بنات
أحمد عبد اليادم  عبد العزيز
 بنت كاحدة خديجة _____ فاطمة أبك طريش

     عائمة أبك عكف

اسماعيؿ، ىنده،  _____ أمكنو محمد خميؿ حسف أبك عكف
 ىنددكمة، زينب

ابف كثالث 
 بنات

 _____ مريـ اسماعيؿ محمد أبك عكف

عبد هللا، محمد، 
جماؿ، سعيد، 
حسف، عبد 
 المعطي، ىدل

ستة بنيف 
 كبنت

اسماعيؿ محمد أبك محمد 
خمسة بنيف  _____ زكية مدلمة عكف

 كبنت

خميس، أحمد،  _____  سالـ خميؿ حسف أبك عكف
 ابناف كبنت مدلمة

ثالثة بنيف  _____  محفكظة خميس سالـ خميؿ أبك عكف
 كثالث بنات

 ابناف _____ _____ عريفة أحمد سالـ خميؿ أبك عكف
   _____  عائمة غناـ

محمد، يكسؼ،  _____ حميمة عثماف غناـسمماف عمي 
 ابناف كبنت حميمة

ثالثة بنيف  أنيسة، نفيسة _____ طرفة محمد عمي عثماف غناـ
 كأربع بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

     عائمة بدراف

 مكسى أحمد مكسى بدراف
مريـ، 
نبيية، 
 حسنة

_____ 
حسف، فاطمة، 
صبحة، زىرة، 

 محظية

ابف كأربع 
 بنات

ثالثة بنيف  مدلمة _____ حميمة حسف مكسى أحمد بدراف
 كثالث بنات

ية، ظمح محمكد محمكد بدراف
خمسة بنيف  خديجة، كضحة _____ خيزراف

 كخمس بنات
 ابنتاف كطفة، رسمية _____ خيزراف عبد الرحمف محمكد بدراف

محمد، فاطمة،  _____ زريفة بدرافسالمة محمد مكسى 
 غالية

ابف كاحد 
 كبنتاف

محمد، فريزة،  _____ كطفة خميؿ مكسى بدراف عطا هللا
 نعمة

ابف كاحد 
 كبنتاف

عبد اليادم،  _____ فاطمة عبد القادر بدراف
 مريـ

ابف كاحد 
 كبنت كاحدة

     عائمة البسيكني

سبعة بنيف  خميؿ _____ ىدل البسيكنيراىيـ خميؿ محمد إب
 كخمس بنات

أحمد عبد الرحمف محمد 
 _____ ىندكمة البسيكني

محمد، عبد 
الرحمف، 

سالمة، زريفة، 
 عايشو

ثالثة بنيف 
 كثالث بنات

عكض، أحمد،  _____ دالؿ محمكد حسيف محمد البسيكني
 ابناف كبنت كطفة
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

نعسة،  جمعة حسيف محمد البسيكني
محمد، صبحي،  أمينة فاطمة

 سريا
أربعة بنيف 
 كثالث بنات

رمضاف حسيف محمد 
ابف كاحد  حسيف، خضرة _____ نايفة البسيكني

 كبنت
     عائمة تيـ

ابف كاحد  غازم، دالؿ _____ خديجة أحمد محمد أحمد تيـ
 كبنت

 ______  آمنة تيـمحمد محمد أحمد 

 .ستة بنيف
يسكف )كاف 

في بيت لكحده 
مع جدتو 

 (آمنة
     عائمة الحك

أربعة بنيف  عبد الرحيـ _____ عزيزة محمد ذيب حسيف الحك
 كثالث بنات

حميمة أبك  محمد الحكيكسؼ 
 _____ المبف

، خالد، محمد
، يكسؼ، عطا هللا

 تركيا + بنت

أربعة بنيف 
 كبنتاف

 محمد يكسؼ محمد الحك
صفية، 

زىكة، زينة 
 الدار

_____ 
خميؿ، شحدة، 

نعمة، كع، مطا
 آمنة، زريفة،

ثالثة بنيف 
 كثالث بنات

، خديجة، محمد _____ صبحة محمكد دركيش محمد الحك
 مريـ

كاحد ابف 
 كبنتاف
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 ابف كاحد عبد ربو _____ صبحة هللا يكسؼ محمد الحك عطا

زينب،  عبد ربو عطا هللا يكسؼ الحك
ثالثة بنيف  صفية _____ نعمة

 كأربع بنات

 _____ حميمة يكسؼ يكسؼ محمد الحك
عكدة، عبد 
المطيؼ، 

 صديقة، عزيزة
 ابناف كابنتاف

عايشو، عمر،  زريفة صبحة عكدة يكسؼ يكسؼ الحك
 جميمة

عشرة بنيف 
 كثماف بنات

عبد المطيؼ يكسؼ يكسؼ 
عبد المعطي،  مريـ مدهلل الحك

 محمد
ثمانية بنيف 
 كست بنات

مريـ،  محمد خالد يكسؼ الحك
ثالثة بنيف  ليقا _____ فاطمة

 كسبع بنات
   _____  عائمة عكض

زكجة  مدلمة جبر محمد صالح عكض
 ثانية

، محمد، عبد وجمع
 فاطمة، مريـهللا، 

ابناف كثالث 
 بنات

ابف كاحد  صالح، محضيو رياث خضرة جمعة جبر محمد عكض
 كبنت

زكي، صالحة،  زينب ىندكمة محمد جير محمد عكض
 زريفة، صبحة

ابناف كثالث 
 بنات

 عبد هللا جبر عكض
، ليقة

نظيرة، 
 سعاد

خمسة بنيف  _______ _____
 كثالث بنات

محمد، أحمد،  _____ صفية مكسى عمي صالح عكض
رابعة، خضرة، 

ابناف كثالث 
 بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 فاطمة
محمد مكسى عمي صالح 

 ابناف كبنتاف محمكد _____ مريـ عكض

 ابناف كبنت عمي زينب حميمة إبراىيـ عمي صالح عكض
عمي إبراىيـ عمي صالح 

________ شفا _____ ثريا عكض
__ 

عبد الفتاح،  _____ أـ العبد نمر عمي صالح عكض
 غالية

ابف كاحد 
 كبنت

عبد الفتاح أحمد محمد صالح 
أربعة بنيف  محمد، جكدت  تماـ عكض

 كبنتاف
حرب أحمد محمد صالح 

 ابف كاحد محمد _____ فاطمة عكض

عبد هللا أحمد محمد صالح 
 بنت كاحدة مريـ _____ غالية عكض

عبد الجميؿ محمد حسف 
صابر، عبد  _____ نبيية عكض

 ابناف الرازؽ

أربعة بنيف  عكض _____ عزيزة الجميؿ عكضصابر عبد 
 كبنتاف

عبد الرازؽ محمد حسف 
ابف كاحد  محمكد، فاطمة _____ حميمة عكض

 كبنت
     عائمة درابيو

جبريؿ عبد القادر خضر 
 درابيو

تركيو، 
عبد اليادم،  _____ذىب، 

عبد المعطي، 
خمسة بنيف 
 كخمس بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

عبد الرحمف،  حسنة
محمد، جبريؿ، 
جازية، مريـ، 
فريزة، زىرة، 

 حميمة
عبد اليادم جبريؿ عبد القادر 

سبعة بنيف  مسعدة، مصباح _____ خديجة درابيو
 كبنتاف

عبد الرحمف جبريؿ عبد 
زكجة  جميمة القادر درابيو

ستة بنيف  _____ مصرية
 كأربع بنات

محمد جبريؿ عبد القادر 
 عزيزة درابيو

رسمية، 
كزكجة 
 ثالثة

ستة بنيف  _____
 كأربع بنات

 فاطمة فاطمة جابر حسف جابر درابيو
حسف، يكسؼ، 
جمعة، رزؽ، 

 عزيزة

أربعة بنيف 
 كبنت

ستة بنيف  محمد مدلمة مدلمة حسف جابر حسف درابيو
 كأربع بنات

نجمة،  عبد الرازؽ عبد الفتاح درابيو
 _____ نعمة

محمد، خضر، 
عبد الحي، 

عيشة، حميمة، 
 خديجة

ثالثة بنيف  
 كثالث بنات

     عائمة زممط

أمكنة،  أحمد صالح حسف زممط
سالـ ، صابر،  _____تماـ، أـ 

 ثالثة بنيف محمد
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 محمد

محمد أحمد صالح حسف 
 زممط

تماـ، 
 _____ أمكنة

 دركيش، عبد
القادر، نعمة، 
ىنية، فاطمة، 

 مريـ

ابناف كثالث 
 بنات

دركيش أحمد صالح حسف 
 زممط

ىدبة، 
ابناف كبنت  فكزية _____ تماـ

 كاحدة
 ابف كاحد عبد الرحيـ _____ غالية عبد القادر محمد أحمد زممط
محمكد عبدهللا صالح حسف 

________ _____ _____ دالؿ زممط
_ 

حسيف عبد هللا صالح حسف 
 زممط

زينب، 
 _____ حميمة

شحادة، عطية، 
رمضاف، رزؽ، 
محمد، صبحة، 
تماـ، غالية، 
عزيزة، ظريفة، 

 مريـ

خمسة بنيف 
 كخمس بنات

شحادة حسيف عبد هللا صالح 
 _____ ًحسف زممط

عبد السالـ، 
سعيد، جميمة، 

 رضا
 ابناف كبنتاف

عطية حسيف عبد هللا صالح 
 زممط

فاطمة، 
 _____ خديجة

عبد الحي، 
صبرم، كاممة، 

 سعدة

بنيف خمسة 
 كست بنات

 ابناف كبنتافذيب، أحمد،  _____  محمد صالح زممط
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 حميمة، مريـ
 ابنتاف زريفة، حميمة _____ سارة زممطأحمد محمد صالح 

  سرية ذيب محمد صالح زممط
محمد، عبد 
الرحمف، 

 شة، سارةئعا
 ابناف كبنتاف

عبد الحميد صالح حسف 
 ابف كاحد صالح _____  زممط

صالح عبد الحميد صالح 
 صبحة مبرككة حسف زممط

نعيـ، محمد، 
صبحة، لطيفة، 

 ليقو

ستة بنيف 
 كسبع بنات

 _____ تماـ صالح حسف زممطعبد الجكاد 

عكدة، عكاد، 
كطفة، 

خيرزراف، 
 صافية

ابناف كثالث 
 بنات

عكدة عبد الجكاد صالح حسف 
ابف كاحد  جبر، بدر _____ جازية زممط

 كبنت
عكاد عبد الجكاد صالح حسف 

حسني، رشدم،  _____ زريفة زممط
 حرية

أربعة بنيف 
 كخمس بنات

اسماعيؿ، شعباف،  _____ آمنة محمكد صالح حسف زممط
 ابناف كبنتاف رجب، تحفة

 _____ أمكنة محمد حسف سالـ حسف زممط
حسف، أحمد، 
خضر، زكية، 
 مريـ، رسمية

ثالثة بنيف 
 كثالث بنات

ثالثة بنيف  سميـ _____ ظريفةحسف محمد حسف سالـ  
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 كثماف بنات زممط

محمد، جكدت،  _____ عزيزة خميؿ مصطفى حسف زممط
 سعيد، تماـ

بنيف  ثالثة
 كبنت

محمد خميؿ مصطفى حسف 
خضرة، زكية،  _____ تركية زممط

 سعدية
ثالثة بنيف 
 كأربع بنات

سعيد خميؿ مصطفى حسف 
 _____ كطفة زممط

عبد هللا، خميس، 
محضيو، حسنة، 

 سيمة

ابناف كثالث 
 بنات

ذيب عبد الرحمف مصطفى 
عبد القادر،  _____ أـ العبد حسف زممط

 أربعة بنيف ناصر

الجميؿ عبد الرحمف عبد 
 _____ غفرة مصطفى حسف زممط

يعقكب، عبد 
القادر، عبد 
 السالـ، محمد

 أربعة بنيف

جكدة عبد الرحمف مصطفى 
 ابناف محمد، مصطفى _____ فاطمة حسف زممط

محمد جكدة عبد الرحمف 
 ابناف محمد، جكدة _____ زريفة مصطفى زممط

مصطفى جكدة عبد الرحمف  
عبد الرحيـ،  _____ أـ العبد زممط

 ابناف خميس

عبد العزيز إبراىيـ مصطفى 
 ابناف محمد _____ أـ محمد زممط

     عائمة زيادة
سبعة بنيف فتحي، مريـ،  سعدةفاطمة،  زيادةرجب عبد الجميؿ 
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 كثماف بنات فتحية زىر

ثالثة بنيف  تكفيؽ _____ صبحية عبد الجكاد إبراىيـ زيادة
 كثالث بنات

 _____ صفية إبراىيـ زيادةعمي 
عكض، سالـ، 
سعيد، لطيفة، 

 تماـ

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

 _____ غفره زيادةزيادة إبراىيـ 

عبد الجكاد، 
نفيسة، حاكمة، 
مكزة، خديجة، 

 نعمة.

ابف كاحد 
 كخمس بنات

ىيجر،  محمكد إبراىيـ زيادة
إبراىيـ، سارة،  _____ غيثو

 ابناف كبنتاف زينب

فاركؽ، سعاد،  _____ سعدة إبراىيـ زيادةإبراىيـ محمكد 
 ىيجر

ابناف كسبع 
 بنات

 ابناف كبنتاف راجح، عايشة _____ نفيسة زيادةنعماف عبد الرازؽ 
     عائمة زيد

، تماـ أحمد عبد هللا زيد
رمضاف، زكي،  _____ عائشة

 عزت، زكية
ثالثة بنيف 

 كبنت

أيكب،  عبد هللا، _____ حميمة عبد القادر عبد هللا زيد
 ابناف كبنت عايشو

 ابف كاحد سعيد _____ ىادية محمد عبد القادر زيد

ابف كأربع  __________ مسعدة زينب رمضاف أحمد عبد هللا زيد
 بنات

أربعة بنيف عبد الكريـ،  _____ زريفةهللا عبد هللا عبد القادر عبد 
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 كابنتاف عبد القادر زيد

 _____ مميحة أيكب عبد القادر عبد هللا زيد
خزاع، حميمة، 
فاطمة، نعمة، 

 حاكمة

ابف كاحد 
 كأربع بنات

فكزم، محمكد،  _____ زىرة عبد الرحمف عبد المالؾ زيد
 عيسى، مميحة

ثالثة بنيف 
 كبنت

 ابف كاحد محمد _____ كطفة عبد الحافظ عبد المالؾ زيد

عالية،  سالـ عيسى أبك سيدك)زيد(
عيسى، نظمية،  _____ عائشة

 تماـزريفة، 
ابف كاحد 
 كثالث بنات

عيسى سالـ عيسى أبك سيدك 
أربعة بنيف  محمكد، أنيسو _____ حميمة )زيد(

 كخمس بنات
     عائمة شعباف

 _____ فاطمة محمد شعبافأحمد 
عطية، جبر، 
جابر، زريفة، 

 كطفة

ثالثة بنيف 
 .كبنتاف

قبؿ اليجرة )
سكنت معو 

 صبحة(شقيقتو 

صبحة،  عبد العزيز محمد شعباف
محمد، عبد  _____ محظية

 اليادم، ىادية

أربعة بنيف 
 .كبنت

)قبؿ اليجرة سكف 
زكجات عمو معو 

سعدة كخديجة 
كبنات عمو 

خديجة، محظية، 
رقيو، زريفة، 
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 (دالؿ، فاطمة
     عائمة الشكلي

 _____ فاطمة محمد الشكلي
أحمد، عبد 

الفتاح، جمعة، 
 حميمة، زينب

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

عبد هللا، فاطمة،   جازية محمد الشكليأحمد 
 يحيى، فايقة

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

اربعة بنيف  سميماف، سالمة فاطمة خديجة عبد الفتاح محمد الشكلي
 كبنتاف

جازية، عزيزة،  _____ خديجة عبد هللا الشكلي
 اربع بنات كطفة، مريـ

     عائمة الشيخ
 بنت كاحدة سرية _____  عبد اليادم محمكد الشيخ

رشيد محمكد عبد اليادم 
 _____ سرية الشيخ

عطكة، جميؿ، 
عبد اليادم، 
 نعمة، فاطمة،

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

عطكة رشيد محمكد عبد 
اربعة بنيف  فاطمة محظية ىنده اليادم الشيخ

 كخمس بنات
جميؿ رشيد محمكد عبد 

 خمسة بنيف صالح _____ زينب اليادم الشيخ

 حسف عبد الحميد عبد
أربعة بنيف  عايش، عايشو زىرة تركية الرحمف الشيخ

 كست بنات
حسيف عبد الحميد عبد 

رجب، جماؿ،  حميمة ىنده الرحمف الشيخ
كماؿ، جميمة، 

خمسة بنيف 
 كخمس بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 نعمة، كاممة
     عائمة سمطانة

حسف عبد القادر مكسى 
محظية،  زينب آمنة سمطانة

 صبحية، عكض
ابف كاحد 
 كثالث بنات

     عائمة صالح

ابف كاحد  عطية، زىرة _____ حميمة عبد الغني حسيف صالح
 كبنت

عطية عبد الغني حسيف 
زىدم، صبحية،  _____ لطيفة صالح

 ناجي
ستة بنيف 
 كثالث بنات

 _____ فاطمة محمد حسيف محمد صالح

اسماعيؿ، 
صالح، عبد 
الجميؿ، عبد 
 المالؾ، صفية

أربعة بنيف 
 كبنت

 _____ ____ _____ بديعة حسيف صالحاسماعيؿ محمد 
 ابف كاحد شحدة _____ لطيفة عبد المالؾ محمد حسيف صالح

عبد الجميؿ محمد حسيف 
فارس، محمكد،  _____ زىرة صالح

 جبر، مريـ
ثالثة بنيف 

 كبنتاف

عبد العزيز،  _____ زعمة صالح محمد حسيف صالح
 تحفة، انيسة

ابف كاحد 
 كأربع بنات

 فاطمة، صالحشحادة 
زكجة مف 
عائمة 
 مصطفى

عبد الرحمف، 
خديجة، زعفراف، 

 عزيزة

ابف كاحد 
 كثالث بنات

 اربعة بنيفأيكب، عطا،   آمنة عبد القادر حسيف صالح
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 مكسى، حسف،
أيكب عبد القادر حسيف 

عمى، فضية،  لطيفة عيشو صالح
 سرية

ابف كاحد 
 كبنتاف

حسني، جكدت،  _____ حاكمة عطا عبد القادر حسيف صالح
 خمسة بنيف فؤاد، عبد القادر

حسف عبد القادر حسيف 
 ابناف كبنت صبحية  خديجة صالح

جكدت عطا عبد القادر 
حميمة،  عائشة صالح

 سبعة بنيف _____ نعيمة

حسني عطا عبد القادر 
أربعة بنيف  _____ _____ دالؿ صالح

 كست بنات

بنيف سبعة  _____ مريـ آمنة عمى أيكب عبد القار صالح
 كبنت

محمد عبد الرازؽ محمد 
 صالح

سرية، 
لطيفة، 
 نعمة

_____ 
ىديب، رقية، 
آمنة، سميـ، 
 فيمي، فاطمة

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

ىديب محمد عبد الرازؽ 
ثمانية بنيف  ، مطاكعفارس عزيزة أمينة صالح

 كابنتاف

عبد الحافظ عبد الرازؽ محمد 
 _____ فاطمة صالح

عبد الرازؽ، عبد 
المطيؼ، عبد 
العزيز، عبد 
الكريـ، عزيزة، 
 حميمة، رسمية

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

 ابناف _____ _____ مريـ عبد الرازؽ عبد الحافظ صالح
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

مكسى عبد القادر حسيف 
 _____ كطفو صالح

سعيد، حسيف، 
يكسؼ، كامؿ، 
تركيو، دالؿ، 

 رضا

اربعة بنيف 
 كثالث بنات

سعيد مكسى عبد القادر 
ستة ينيف  بدرية أميرة نعمة صالح

 كست ينات
ئمة عابد كفركعيا )عابد، عا

     أحمد، مصطفى(سمماف، 

زينب،  عابد محمد سالمة عابد
 _____ خديجة

عبد المعطي، 
 عبد المطيؼ،
 عبد الكىاب

عزيزة، سارة، 
نبيية، نعمة، 
 مديحة، ريسو

 ثالث بنيف
 كست بنات

 مريـ صفية عبد الرحمف سالمة عابد

محمد، محمد 
محمكد، الصغير، 

ية، ظعبد هللا، مح
 نعمة، خديجة

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

ابف كاحد  ، أنيسةأحمد _____ مريـ عبد هللا عبد الرحمف عابد
 كبنت

محمد الكبير عبد الرحمف 
 ابف كاحد بيدس _____ عائشة عابد

محمد الصغير عبد الرحمف 
ستة بنيف  غانـ سرية فاطمة عابد

 كابنتاف
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

محمكد، فاطمة،  _____ صبحة عبد المطيؼ سالمة عابد
 ، طرفةغفرة

ابف كاحد 
 ثالث بناتك 

محمد أحمد عمي سمماف 
 )عابد(

جازية، 
صبحة )اـ 
 عيسى(

_____ 

عمي، حسيف، 
عبد المجيد، 

يبة، تماـ، نج
صبحة، غفرة، 

 شةئزىكة، عا

ثالثة أبناء 
 كست بنات

عمي محمد أحمد عمي سمماف 
 )عابد(

خديجة، 
 _____ زينب

شحادة، محمد، 
زىدم، عبد هللا، 

 ، تحفة، زىر مدلمة

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

 حسيف محمد أحمد /الحاج
 )عابد(عمي سمماف

، خديجة
كزكجة 
ثانية مف 
أصؿ 

سعكدم )أـ 
 نكرا(

_____ 
محمد، رمضاف، 
جميؿ، نكرا، 
 صبحية، جميمة

ثالثة بنيف 
 كثالث بنات

عمي  عبد المجيد محمد أحمد
 )عابد(سمماف

حميمة، 
 فاطمة عزيزة

يكسؼ، غازم، 
عبد السالـ، عبد 

المعطي، 
مصباح، كطفة، 

 صبحية

ثمانية بنيف 
 كابنتاف

عمي  شحادة عمى محمد أحمد
 _____ صبحة  )عابد(سمماف

خمسة بنيف 
 .اتنكثالث ب

 كاف يسكف
 في قبؿ اليجرة
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

برفقة  بيت
 كالدتو زينب

عمي  محمد عمي محمد أحمد
ثالثة بنيف  _____ فاطمة مدلمة )عابد(سمماف

 كثالث بنات

 سمماف )عابد(جبر 

مدلمة عمي 
محمد 
أحمد، 
مدلمة 
 زممط
 

_____ 
ابف كاحد  بدر، يحيى 

 كبنتاف

ابف كاحد  خميؿ، حميمة _____ خيزراف عبد الرحمف سمماف )عابد(
 كبنت

 ابف كاحد عبد الرحمف  خديجة خميؿ عبد الرحمف سمماف )عابد(
الرحمف خميؿ عبد  عبد

أربعة بنيف  منبع، فاركؽ نايفة حمده الرحمف سمماف )عابد(
 كثالث بنات

 ابف كاحد عبد المنعـ _____ بدر محمكد محمد سمماف )عابد(

 آمنة لطيفة )عابد( أحمد محمد سمماف
عطا، خميس، 

غاليو،  بديعة،
 عزيزة

ستة بنيف 
 كخمس بنات

     

عبد الرحمف محمد إسماعيؿ 
 مصطفى )عابد(

سرية، 
 طرفة مريـ

عبد القادر، 
عبد اليادم، 

شفيقة، صبحية، 

ثالثة بنيف 
 كخمس بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 خيزراف
إسماعيؿ إبراىيـ محمد 

ابراىيـ، مكسى،  _____ كطفة إسماعيؿ مصطفى )عابد(
 ، فاطمةنعمة

خمسة بنيف 
 كثالث بنات

ذياب إبراىيـ محمد إسماعيؿ 
 مصطفى )عابد(

صبحية، 
ابف كاحد  جميؿ، جميمة _____ فاطمة

 كبنتاف
عطايا إبراىيـ محمد إسماعيؿ 

 مصطفى )عابد(
رقية 
ابناف كخمس  يكسؼ، آمنة _____ شعباف

 بنات
 محمد إسماعيؿمحمد إبراىيـ 

نبيية،  مريـ مصطفى )عابد(
أربعة بنيف  عبد المجيد دالؿ

 كخمس بنات

مدلمة،  خميؿ ابراىيـ مصطفى )عابد(
 _____ آمنة

سالمة، محمكد، 
حسف،  أحمد،

خميؿ، فاطمة، 
 عزيزة، آمنة، كطفة

خمسة بنيف 
 كأربع بنات

محمكد خميؿ إبراىيـ مصطفى 
 )عابد(

ىذبة، 
 _____ زينب

مصطفى، 
مدلمة، محمد، 
 عمي، دالؿ

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

سالمة خميؿ ابراىيـ 
عبد المطيؼ،  _____ تركية (مصطفى)عابد

 مريـ
ابف كاحد 
 كبنت

 ابف كاحد خميؿ _____ عزيزة ابراىيـ مصطفى )عابد(أحمد خميؿ 
حسف خميؿ ابراىيـ 

 مصطفى)عابد(
غالية، 
رسمية، نعمة،  كطفة محظية

 نعيمة
خمسة بنيف 
 كخمس بنات

خميؿ خميؿ ابراىيـ 
 مصطفى)عابد(

زعفراف، 
 ىنده

مدهللا، ىنده، 
كطفو، 
 ،فييمة
 عزيزة

بنيف،  ثمانية نظمية، نظمي
 بنات خمسةك 
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

عبد هللا أسماعيؿ اسماعيؿ 
ابف كاحد  محمد، مريـ _____  مصطفى )عابد(

 كبنت
محمد عبد هللا اسماعيؿ 

 ابف كاحد عكدة _____ حميمة مصطفى )عابد(

 ابف كبنت ، خديجةأحمد _____ تماـ عمي مصطفى )عابد(

نجيبة  أحمد عمى مصطفى )عابد(
 ___ _______ مريـ محمد أحمد

     عائمة عبد النبي

 _____  أحمد عبد النبي محمد

مصباح، سميـ، 
عبد المطيؼ 
حسيف، سرية، 
 ذبمة، طرفة

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

مصباح محمد أحمد عبد 
خمسة بنيف  ، ابراىيـمحمد _____ زينب النبي

 كثالث بنات

كطفة،  سميـ محمد أحمد عبد النبي
خميؿ، فاطمة،  _____ ىندكمة

 سميرة
خمسة بنيف 
 كخمس بنات

فرج، فتحي،  زينب فاطمة محمد أحمد عبد النبيسالـ 
 عبد الفتاح

أربعة بنيف 
 كابنتاف

عبد المطيؼ محمد أحمد عبد 
ثالثة بنيف  تكفيؽ _____ سميرة النبي

 كثالث بنات

 _____ مريـ عبد النبيحسف أحمد 
طيؼ، عبد الم

عبد هللا، أحمد، 
، يكسؼ، كطفة

أربعة بنيف 
 بنات كخمس
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

ىندكمة، نعمة، 
 مريـ، حميمة

 _____ سرية عبد النبيأحمد  عبد هللا حسف
محمد، عبد 

الفتاح، فاطمة، 
 تماـ، زكية،

أربعة بنيف 
 كأربع بنات

عمي، عطكة،  _____ دبمة عبد النبي أحمد حسف أحمد
 ابناف كبنتاف فاطمة عزيزة،

عبد المطيؼ حسف أحمد عبد 
 _____ غالية النبي

محمكد، سعيد، 
، عبد أمنة

 الرحمف، نعمة

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

ستة بنيف  _______ عمياء صبحة يكسؼ حسف أحمد عبد النبي
 كأربع بنات

     عائمة عزيز

 _____ خيزراف عبد ربو عزيز أحمد
عبد المطيؼ، 
زيداف، سرية، 
 فاطمة، خضرة

ابناف كثالث 
 بنات

عبد المطيؼ أحمد عبد ربو 
خمسة بنيف  سعده، سعيد _____ فطكمة عزيز

 كست بنات

 _____ مريـ أحمد عبد العزيز عزيز

عبد العزيز، 
ذياب، حسف، 
رباح، صبحية، 

 غالية،

أربعة بنيف 
 كبنتاف

عبد العزيز أحمد عبد العزيز 
سبعة بنيف  ، أميرةفايؽ _____ مكزة عزيز

 كثالث بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

مف عائمة  عبد الكريـ عبد ربو عزيز
 ابناف حسف، عبد هللا _____ سرحاف

عبد ربو حسف عبد الكريـ 
نظمي، عبد  عزيزة فاطمة عزيز

 الكريـ، صبحة
ابناف كأربع 

 بنات

سبعة بنيف   ةحميم طرفو عبد هللا عبد الكريـ عزيز
 كثالث بنات

 ____ عيشو عبد المجيد عبد هللا عزيز
حسيف، عبد هللا، 

عايشو، آمنو، مدلمة 
 + بنت

ابناف كأربع 
 بنات

حسيف عبد المجيد عبد هللا 
 ____ نعمو عزيز

محمد، زيداف، 
محمكد، دالؿ، 

 جميمة

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

عبد هللا عبد المجيد عبد هللا 
خمسة بنيف  _____ نعمة أـ جكدة عزيز

 كخمس بنات

ابف كأربع  زعفراف + بنت عزيزة فاطمة سالـ عبد العزيز عزيز
 بنات

 ابناف كبنت عطية، ىدبة ___ أمنو سالمة عبد العزيز عزيز

ىاجر،  العزيز عزيزمحمكد عبد 
أربعة بنيف  ____ ___ تماـ

 كبنت

 ذكابو جازيو عبد هللا عبد العزيز عزيز

عبد الرحمف، 
 عبد محمد،

المطيؼ، زريفو، 
 نعمو، زعمو

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

ابناف كخمس احمد، مصطفى،  _____ عزيزه محمد عبد الحميد عزيز
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

، فطكمة، ةفاطم
 ة، نكر ةنكار 

 بنات

خيزراف،  ربو عزيزمحمكد عبد 
 _____ تماـ

عبد ربو، نمر، 
عبد المعطي، 
يعقكب، جبر، 
ناجي، يكسؼ، 
عزيزه طرفو، 
 نعمو، محظية

سبعة بنيف 
 كأربع بنات

عبد ربو محمكد عبد ربو 
 عزيز

 سرحاف، زكية _____ سارة
ابف كاحد 
 كبنت

 ____ _____ _____ لطيفة نمر محمكد عبد ربو عزيز

خمسة بنيف  جميمة، حميمة _____ عائشة عزيزجبر محمكد عبد ربو 
 كأربع بنات

عبد المعطي محمكد عبد ربو 
 عزيز

 بنت كاحدة خديجة _____ مصرية

     عائمة عفانة

 _____ غفرة عامر منصكر عفانة
منصكر، نصر، 

 نصره
 ابناف كبنت

 ابف كاحد عطية _____ آمنة عبد هللا أحمد عفانة

ثمانية بنيف  عكض، كصفية مريـ شفيقو عبد هللا أحمد عفانة ةعطي
 كثالث بنات

 حسنة صافية يكسؼ جابر عفانة
عبد الحي، فرج، 

 عزيزة، نعمة
خمسة بنيف 
 كأربع بنات



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

118 

اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

     عائمة عكاد
عبد هللا عبد الرحمف محمد 

 سالـ عكاد
نعمو، 
 مريـ

_____ 
خضر، محمد، 

 خضرة
خمسة بنيف 
 كست بنات

عبد الرحمف ابراىيـ محمد 
 عكادسالـ 

 _____ _____ فضة
ثمانية بنيف 
 كثالث بنات

 _____ ىنده حسف سالـ عكاد

محمد، أحمد، 
زكي، عبد هللا، 

، زكية، شفيؽ
 رسمية

ستة بنيف 
 كبنتاف

عباس، عكض،  _____ ىدبو سميماف ابراىيـ سميماف عكاد
 ابناف كبنت مسعدة

 _____ عزيزة دركيش ابراىيـ سميماف عكاد
مصباح، حسف، 

دالؿ، جميمة، 
 مريـ، جازية

ابناف كأربع 
 بنات

محمد محمد سالـ سركر 
أحمد، محمكد،  _____ صبحة )عكاد(

 ابناف كبنت ألماظة

جميؿ، فكزم،  _____ نعمة رجب حسف محمكد عكاد
 مصباح، حميمة

ستة بنيف 
 كثالث بنات

، عكاد، عبد _____ أمنة محمكد عكاد
 ثالثة بنيف محمد

ثالثة بنيف  حميمة _____ نعمة عكاد محمكد عكاد
 كخمس بنات

 أربعة بنيف كبنتاف طالؿ، طمعت _____ خديجة عبد محمكد عكاد
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

تماـ،  عبد البارم أيكب عكاد
أيكب، عبد القادر،  _____ ىيجر

 ثالثة بنيف عبد البارم

أربعة بنيف  محمد _____ سرية أيكب عبد البارم أيكب عكاد
 كأربع بنات

أيكب  عبد القادر عبد البارم
 عكاد

نعسة، 
ثالثة بنيف  _____ حميمة كطفة

 كست بنات

عمي، طعمة،  _____ عزيزة عبد المطيؼ أيكب عكاد
 ابناف كبنتاف خديجة، حميمة

ستة بنيف  _____ سميرة كطفة محمد محمكد حسف عكاد
 كأربع بنات

سالمة، محمد،  ____ عائشة عمي سالمة عكاد
 ابناف كبنت مميحة

عدناف، محمد،  _____ فريزة سالمة عمي عكاد
 سمكل، سميرة

ابناف كثالث 
 بنات

 ابف كاحد عبد الرحمف _____ عائشة محمد عمي عكاد

جالؿ، كماؿ،  _____ ذبمة سميماف أحمد عكاد
 نكرا، دالؿ

أربعة بنيف 
 كبنتاف

 _____ عائشة محمد حسيف سالـ عكاد
حسيف، عبد 
الحميد، جازية 

 ، زىرةةكطف

ابناف كثالث 
 بنات

أربعة بنيف  جابر، عزيزة _____ خيزراف حسيف محمد حسيف عكاد
 كابنتاف

     عائمة عيسى
أربعة بنيف أحمد، محمد،  _____ ىاديو سالـ محمكد عيسى
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

جمعو، زكي، 
 مسعدة

 كبنت

خمسة بنيف  _____ _____ فريزة عيسىابراىيـ محمكد 
 كثالث بنات

كخمس ابناف  _____ _____ صبحة أحمد سالـ عيسى
 بنات

شحاده، جاد  _____ فضو سالـ عيسى عبد هللا
 هللا، جكده، تماـ

تسعة بنيف 
 كأربع بنات

ستة بنيف  _____ حميمة خضرة شحادة عبد هللا عيسى
 كخمس بنات

     عائمة عثماف

فاطمة،  أحمد حسف محمد عثماف
 _____ مريـ

 رجب، محمد،
صابر، عبد 

الرؤكؼ، حسف، 
 جازيو، خديجة

بنيف ستة 
 كخمس بنات

 _____ غالية محمد حسف محمد عثماف
فؤاد، عبد 
المجيد، عبد 

 الرحيـ

أربعة بنيف 
 كبنت

ابف كأربع  ______ _____ فاطمة ابراىيـ حسف محمد عثماف
 بنات

 _____ عزيزة عثماف عبد القادر عثماف
عبد المطيؼ، 
كداد، عايشو، 
 معزكزة، سميحة

ابف كأربع 
 بنات
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

     عائمة فرج هللا

 
 أحمد حسيف فرج هللا

 
فاطمة، 
نفيسة، 
 فاطمة

 
_____ 

 
عبد الرحمف، 
محمد، يكسؼ، 
عبد اليادم، 
جميؿ، ىدبة، 
طرفة، جميمة، 
 سعدية، سعاد.

 
خمسة بنيف 
 كخمس بنات

 بنت كاحدة سارة _____ تماـ عبد الرحمف أحمد فرج هللا
 اليادم فرجيكسؼ أحمد عبد 

 بنيفخمسة  _____ زينب جازية هللا

 _____ مدلمة محمد عبد اليادم فرج هللا
، عبد شعباف

المالؾ، عبد هللا، 
 لطيفة، رسمية،

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

شعباف محمد عبد اليادم فرج 
 بنت كاحدة كداد _____ عائشة هللا

سميماف صالح أحمد حسيف 
 فرج هللا

مدلمة، 
 _____ آمنو

مصباح، محمد، 
حسف، رباح، 
عبد هللا، مريـ، 
 ثريا، صبحو

خمسة بنيف 
 كثالث بنات

________ ______ _____ نفيسة مصباح سميماف فرج هللا
__ 

 ابناف فكزم، أحمد _____ فضية محمد سميماف فرج هللا
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

ابف كاحد  ىنده، ىند _____ جازية حسف سميماف فرج هللا
 كبنتاف

سعدية،  رباح سميماف فرج هللا
ستة بنيف  جماؿ، محمد  جازية

 كبنتاف

 _____ ةحميم فرج هللاصالح محمد صالح 

حسيف، عبد 
الكريـ، عبد 
الفتاح، تماـ، 
فاطمة، مريـ، 
زىره، زىية، 

 نعمو

ثالثة بنيف 
 كست بنات

ستة بنيف  _____ _____ صبحة فرج هللاحسيف صالح محمد 
 كخمس بنات

 ابف كاحد محمد _____ سرية سميـ حسيف فرج هللا )الدربي(

أـ محمد  هللامحمكد عيسى فرج 
 ابف كاحد محمد _____ عبد النبي

أـ رمضاف  أحمد عيسى فرج هللا
 ابف كاحد رمضاف _____ عبد النبي

خديجة،  محمد سمماف فرج هللا
، عبد عمياف _____ دالؿ

 ابناف كبنت العزيز، تماـ

أربعة بنيف  محمد، رشاد _____ طرفة عمياف محمد سميماف فرج هللا
 كبنتاف

محمد سمماف فرج  عبد العزيز
أربعة بنيف  _____ _____ رابعة هللا

 كبنتاف
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

جميؿ، جميمة،  _____ كطفة عيد خميؿ فرج هللا
 فكزية،

ابناف كأربع 
 بنات

     عائمة الحمدني )فرج هللا(

حسف مصطفى عكض هللا 
 _____ مشايخ الحمدني

البراكم، نمر، 
عبد القادر، 
محمد، نفيسة، 

 عايشة

أربعة بنيف 
 كبنتاف

البراكم حسف مصطفى 
 _____ _____ _____ لطيفة الحمدني

 نمر حسف مصطفى الحمدني
زكجتو مف 
عائمة 
 الكترم

 بنتاف صبحية، فاطمة _____

عبد هللا مصطفى عكض هللا 
 الحمدني

أـ عطا 
 خديجة هللا

غازم، 
مصطفى، ىنده، 
 نعمة، رسمية

ابناف كثالث 
 بنات

     عائمة فرحات

حسف  عبد الرحمف)العبد(
 _____ زينب سمماف فرحات

محمد، إبراىيـ، 
نعمة، عزيزة، 

 مريـ

ابناف كثالث 
 بنات

سمماف  حسف عبد اليادم
حاكمة، جازية،  _____ زينب فرحات

 ثالث بنات فاطمة

عمي، حاكمة،  _____ زينب حسيف حسف سمماف فرحات
 نعمة

ابف كاحد 
 كبنتاف
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

عبد المطيؼ حسف عبد 
ستة بنيف  عكني _____ جازية اليادم فرحات

 كثالث بنات

ثالثة بنيف  محمد، خميس _____ كطفة عمي حسيف فرحات
 كبنت

     (الكترم-حمدعائمة )

الشيخ محمد عبد اليادم حمد 
 )الكترم(

عائشة، 
 _____ ىنية

عبد هللا، عبد 
الكىاب، عبد 
السالـ، عبد 
الجبار، عزيزة، 
 حسنة، فاطمة

أربعة بنيف 
 كثالث بنات

هللا محمد عبد اليادم عبد 
 تركية نفيسة حمد )الكترم(

عبد المعطي، 
زكريا، عطكة، 
 فاطمة، خديجة

تسعة بنيف 
 كبنتاف

عبد الكىاب محمد عبد 
شفا، زغرد،  _____ حميمة اليادم حمد )الكترم(

 تكفيؽ
خمسة بنيف 
 كخمسة بنات

عبد السالـ محمد عبد اليادم 
بنيف ستة  زينب _____ جكاىر حمد )الكترم(

 كست بنات
عبد الجبار محمد عبد اليادم 

خمسة بنيف  _____ صبحية فريدة حمد )الكترم(
 كست بنات

 _____ حاكمة عبد الرازؽ حمد )الكترم(
عبد القادر، أحمد، 
عبد هللا، عبد 
المطيؼ، عبد 
 الرحمف، يكسؼ

 ستة بنيف

الرازؽ حمد  عبد القادر عبد
عثماف، عبد  _____ عزيزة )الكترم(

الرازؽ، عبد 
ستة بنيف 
 كبنت
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

القادر، يكنس، 
 غاليةياسيف، فؤاد، 

عثماف عبد القادر عبد الرازؽ 
ابناف كثالث  _____ _____ انشراح حمد) الكترم(

 بنات
الرازؽ  أحمد عبد

يحيى، بحرم،  _____ عزيزة (حمد)الكترم
 ابناف كبنتاف فاطمة، ريـ

عبد هللا عبد الرازؽ حمد 
حسف، أيكب،  _____ كضحة )الكترم(

 ابناف كبنتاف لبيبة، رسمية

عبد المطيؼ عبد الرازؽ حمد 
جميؿ، عبد الرازؽ،  _____ حفيظة )الكترم(

 ابناف كبنتاف جميمة، سرية

عبد الرحمف عبد الرازؽ حمد 
 ابناف كبنتاف محمد _____ دكلت )الكترم(

يكسؼ عبد الرازؽ حمد 
 عز الديف، معيف، _____ زريفة )الكترم(

 معزكزة
ستة بنيف 
 كبنتاف

جابر خميؿ عبد اليادم حمد 
 _____ غفرة الكترم

سامي، رمضاف، 
مريـ، خضرة، 
 صبحية، فريدة

ابناف كست 
 بنات

عبد الرحمف عبد اليادم  
محمكد، تركيا،  _____ تماـ حمد )الكترم(

 فاطمة، نعمة
ابف كاحد 
 كثالث بنات

محمكد عبد اليادم حمد 
 _____ عزيزة )الكترم(

سالـ، عبد الرحمف، 
مدلمة، لطيفة، 

 خضرة

ابناف كثالث 
 بنات

عبد الرحمف محمكد عبد 
 بنت كاحدة فتحية _____  اليادم الكترم



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

126 

اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

محمد عبد الرحمف حمد 
زكجة  ىنية )الكترم(

 ثانية

عبد الرحمف، 
مصباح، حميمة، 
 حفيظة، تركيا

ابناف كثالث 
 بنات

مكسى عبد الرحمف حمد 
صبحة، طرفة،  _____ سارة )الكترم(

 ثالث بنات فاطمة

عمي عبد اليادم حمد 
محمد، حسف،  _____ نفيسة )الكترم(

 ابناف كبنت مريـ

     عائمة كساب

 _____ حميمة عبد هللا إبراىيـ كساب

صالح، شعباف، 
عبد الحي، 

محمكد، غالية، 
 عزيزة

أربعة بنيف 
 كبنتاف

ابف كاحد  تحفة، بدرية _____ حميمة صالح عبد هللا إبراىيـ كساب
 كبنتاف

 غفرة محمكد عبد هللا إبراىيـ كساب
زكجة 

ثانية مف 
 الضفة

أميف، عكض، 
 ابناف كبنتاف نايفة، رسمية

     عائمة المجدالكم

اسماعيؿ أحمد محمد 
 المجدالكم

زريفة، 
 ًحسف

خيزراف، 
 نجيبة
 

محمد، سعيد، 
يكسؼ، اسماعيؿ، 
عبد الرحيـ، مريـ، 
خديجة، زىرة، 
 رضا، فاطمة

خمسة بنيف 
 كخمس بنات

ثالثة بنيف  جميؿ، عبد هللا _____ زعفراف محمد اسماعيؿ أحمد المجدالكم
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اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 كسبع بنات
سعيد اسماعيؿ أحمد 

زكجة  صبحة المجدالكم
 _____ _____ ثانية

عزيزة،  حسف أحمد محمد المجدالكم
 _____ زمقنا

عبد الكريـ، 
أحمد، محمكد، 
عبد الرازؽ، 

 فاطمة

أربعة بنيف 
 كبنت

 ابف كاحد زىدية ____ حميمة أحمد حسف أحمد المجدالكم
عبد الكريـ حسف أحمد 

فتحي، فتحية،  ____ نفيسة المجدالكم
 يكسؼ

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

خمسة بنيف  _____ _____ جازية محمكد حسف أحمد المجدالكم
 كبنتاف

حسف عبد القادر حسيف 
 _____ آمنو المجدالكم

مصطفى، 
محمد، جبريؿ، 
 سميـ، ىاشـ

 خمسة بنيف

 بنت كاحدة ةحميم _____ عائشة المجدالكمخالد حسيف 
مصطفى حسف عبد القادر 

ابف كاحد  خضر، خضرة  حمده المجدالكم
 كبنت

جبريؿ حسف عبد القادر 
 المجدالكم

عائشة، 
أربعة بنيف  عبد الرؤكؼ _____ صفيو

 كأربع بنات

ثريا،  عمى حسف المجدالكم
، عيشة، محمد _____ فييمة

 حمده، فاطمة
ابف كاحد 
 كثالث بنات

ابف كثالث عمياف، رزؽ،  _____ صبحةمحمد عبد الرحمف أحمد 



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

128 

اسم صاحب البيت أو رب األسرة 
 في قرية سمسم )قبل النكبة(

 
الزوجة قبل 

 النكبة

الزوجة بعد 
 النكبة

من  أسماء األبناء
الذكور واإلناث 

في الذين ولدوا 
قرية سمسم قبل 
النكبة وهجروا من 

 1948القرية عام 

مجمل عدد 
األبناء من 

واإلناث الذكور 
النكبة  قبل

 وبعدها

 بنات فاطمة، لطيفة المجدالكم
عمياف عبد الرحمف أحمد 

 المجدالكم
أديبة، 

أحد عشر ابنان  سميح _____ عزيزة، غالية
 كسبع بنات

 بنت كاحدة غالية _____ عزيزة محمد أحمد محمد المجدالكم

عبد ربو  عكدة يكسؼ
 المجدالكم

كضحة، 
 _____ لطيفة

عبد ربو، 
يكسؼ، محمد، 
 أديبة، فاطمة

ثالثة بنيف 
 كبنتاف

محمد عبد هللا أحمد 
 _____ مريـ المجدالكم

يكنس، جبر، 
جازية، أنيسة، 

نعمة، سعاد، 
 زكية

ابناف كست 
 بنات

     عائمة مكسى

 هللا مكسىسعيد محمد عبد 
مريـ، 
زريفة، 
 فاطمة

أميف، عزيزة،  _____
 فاطمة، مريـ

ابف كثالث 
 بنات

 عبد القادر عبد الكريـ مكسى
حميمة، 
، فاطمة
 نفيسو

عصر، محمد،  _____
 ثالثة بنيف طالؿ

 _____ خضرة مكسىعبد المطيؼ عمي 
عمي، محمد، 
كطفة، فكزية+ 

 بنت

ابناف كثالث 
 بنات

ابناف كتسع  فتحية، كصفية  أمكنو عمي عبد المطيؼ مكسى
 بنات

  كفركعيا مقابالت مع كؿ عائمة مف عائالت سمسـ عداد المؤلؼ،مف إ  



 د. سامي يوسف أمحد                                        

129 

أف عدد عائالت قرية سمسـ كفركعيا التي ىجرت  السابؽ الجدكؿ يبيفك 
 .عائمة كفرع 42بمغت نحك  1948عاـ  مف القرية

مكزعة (*)أسرة 351كقد بم  مجمكع األسر الذيف ىجركا مف القرية نحك   
مف  عند اليجرة ياعدد األسر في م ب عائالتعمى العائالت بنسب متفاكتة؛ فمنيا 

سعدة، كزممط، كصالح، كعابد بفركعيا )عابد،  أبك :كىي أسرة، 30 -15
بفركعيا)فرج هللا، عثماف، كعزيز، كعكاد، كفرج هللا  ،أحمد( ، سمماف،مصطفى

 المجدالكم.ك  الحمدني( كالكترم )حمد(،
أسرة،  15 -10ما بيف م  عدد األسر فييا عند اليجرة ب عائالتيا كمن

عدد  بينما بم  عدد األسر في . كعبد النبيعكض، كالحك، كأبك المبف، كزيد،  كىي:
أما  .كبدراف، كأبك عكف ، زيادة، كدرابيو، كالشيخ :كىي 9 -6عائالت مف ال مف

 (1).أسر فأقؿ مف خمس عند اليجرة باقي العائالت فكاف عدد األسر فييا
نحك  1948عدد سكاف قرية سمسـ المقدر عاـ  كأظير الجدكؿ أف 

%. ما 48( أنثى بنسبة 718)ك، %52بنسبة  ان ( ذكر 778منيـ )، ان ( فرد1496)
 .%4بػ  لذككر تفكؽ نسبة اإلناث في القريةيعني أف نسبة ا

 مجمكعالمف  -النكبة قبؿ-القريةفي  الذككر المتزكجيف بم  عدد كقد
  (112) ككاف نحك، %45,11رجالن أم بنسبة  (351)الذككر نحك  اإلجمالي
 (54)منيـ  ،)أكثر مف زكجة( المتزكجيف قد تزكجكا مف أخرلمف مجمكع  شخصان 

كما ىك ( شخصان. 112( بعد اليجرة ؛ ليصؿ العدد إلى ) 58قبؿ اليجرة ك)
 مكضح في الجدكؿ التالي:

                                                           
كفقا لتقديرات المؤلؼ فإف كؿ شخص كاف متزكجا، أك كؿ شخص كاف يسكف في بيت بمفرده في  ()*

 يشكؿ أسره كاحدة.تـ تعداده في الجدكؿ عمى أنو  1948القرية قبؿ اليجرة عاـ 
  انظر الجدكؿ أك القائمة التي تبيف أسماء أصحاب البيكت كأرباب األسر. (1)
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الحالة 
 االجتماعية
لمذكور في 
القرية قبل 

 النكبة

العدد 
الكمي 
 لمذكور

 متزوج أعزب
متزوج 
زوجة 
 واحدة

أكثر من 
زوجة قبل 

 النكبة

 زوجة
بعد  أخرب

 النكبة

 58 54 239 351 427 778 العدد
 %16,52 %15,39 %68,09 %45,11 %54,89 %100 % النسبة

 :في القرية ومحيطها ليهوديةالمستوطنات ا
بعد الحرب العالمية األكلى  المستكطنات الييكديةاتسعت عممية إنشاء      

حيث عممت حككمة االنتداب ككضع فمسطيف تحت سمطة االنتداب البريطاني، 
، سكاء في مكضكع اليجرة أك إلقامة المستكطناتتقديـ التسييالت كالرعاية  عمى

تنتشر  المستكطناتالحصكؿ عمى األراضي أك في مجاؿ التكاطؤ اإلدارم، كأخذت 
إباف ىذه المرحمة  ياإنشائفي  كركعي ،في مناطؽ مرج ابف عامر كالسيؿ الساحمي

 (1).تخطيطياك  المستكطنةفي مكقع  خاصة االعتبارات العسكرية
 

  

                                                           
 (.8)رقـ  رطةاخ انظر (1)
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  (1) (8الخارطة )
 كحزام أمني لها وتمتف بها مستوطنات تحيط بقرية سمسم والقرب المجاورة

 
 

 
 في مختمؼ المستكطنات الصييكنيةكمع أكاخر عيد االنتداب، ارتفع عدد 

 (2).مستعمرة 291أنحاء فمسطيف إلى 
                                                           

  عمر اغبارية، ذاكرات، مرجع سابؽ. (1)
، 2001ابراىيـ عبد الكريـ، تيكيد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية، اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ( 2)

 .56ص
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    : وأنشطتها المستوطنات اليهودية المقامة عمى أراضي القرية
كانت تابعة  عمى أراضو 1942سنة أقيمت Am-’ : Gevar عامار جفمستوطنة 

كبنيت عمى   (2)،(سمسـ-محارالعربي ) ككاف اسـ المستكطنة .(1)يان لمقريةتقميد
 ككاف  (4).مستكطنان  50كبم  عدد سكانيا عند التأسيس  (3)،دكنما 3386مساحة 
حكالي  1948العدد عاـ  ككصؿ (5) ،(مستكطنان  70) 1945سكانيا عاـ عدد 
كتشير  (7).( مستكطنان 300) 1960نياية عاـ  انياعدد سك كقدر (6)مستكطنان  255
خالؿ  تقريبان  مرات تضاعؼ نحك ثالث رقاـ أف عدد المستكطنيف في القريةاأل

كىذا يبيف أف الحركة  ،ـ(1948-1945الثالث سنكات التي سبقت النكبة )
الصييكنية كانت تستعد لممكاجية مع األىالي، في حيف أف السنكات التي تمت 

يف في المستكطنة قميمة جدا لـ النكبة كانت نسبة الزيادة السكانية لعدد المستكطن
  الزيادة الطبيعية. تتعد  

ميػػاجركف مػػف تشيككسػػمكفاكيا كالنمسػػا  1942مسػػتكطنة سػػنة الكقػػد أسػػس 
كأقػامكا فػي  (8)،كىكلندا كألمانيا بعد أف تػدربكا عمػى األعمػاؿ الزراعيػة فػي كفػار سػابا

كتقػػكؿ  خشػػبية كغرفػػة كمغسػػمة كعيػػادة كمزرعػػة كبعػػض الخيػػاـ، ان بػػادئ األمػػر أككاخػػ
المسػػػػتكطنيف فػػػػي  طمػػػػب معظػػػػـ 1945نػػػػو مػػػػع بدايػػػػة عػػػػاـ المصػػػػادر اإلسػػػػرائيمية إ

الصػػندكؽ  كلكػػف أعضػػاء لجنػػة التسػػمية فػػي المسػػتكطنة تسػػميتيا مسػػؤكت "مشػػاعؿ"
مػػا  ـكرمػػز لمصػػمكد أمػػا "عػػاـاختػػاركا االسػػـ "جفار  (لكيػػرف كايمػػتا) القػػكمي الييػػكدم

                                                           
 ، مرجع سابؽ.2، ؽ1ج الدباغ، بالدنا فمسطيف،( 1)
 .316عارؼ العارؼ، تاريخ غزة، مرجع سابؽ، ص (2)
 . 114، ص2013‘، لندف1سميماف أبك ستة فمسطيف الحقكؽ التزكؿ، ىيئة أرض فمسطيف، ط (3)
 . 316عارؼ العارؼ، مرجع سابؽ، ص (4)
 . 114صسطيف الحقكؽ التزكؿ، مرجع سابؽ، سميماف أبك ستة فم (5)
 .25، ص 2005جياد البطش، االستيطاف الصييكني في قطاع غزة، مكتبة اليازجي، غزة،( 6)
 ، مرجع سابؽ.2، ؽ1ج دباغ، بالدنا فمسطيف،ال (7)
 . 26البطش، مرجع سابؽ، ص  (8)
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يشػػير إلػػى أف الييػػكد  اكىػػذ (1)،إبػػاف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة يحصػػؿ ليػػـ فػػي ألمانيػػا
بنػاء  قامكا بتيكيؿ مػا سػمي "بالمحرقػة" كاسػتغالىا لػدفع العصػابات الصػييكنية عمػى

طيني األعػػزؿ كارتكػػاب االنتقػػاـ مػػف الشػػعب الفمسػػك  المسػػتكطنات كتعزيػػز االسػػتيطاف
 كطرده بالقكة مف أرضو.  المجازر بحقو

 ةأيػػ  "عػػاـ"جفار  لػػذا؛ لػػـ يكػػف بػػيف أىػػؿ قريػػة سمسػػـ كبػػيف سػػاكني مسػػتكطنة
 (2).بيـ، كلـ يكف ىناؾ أم نكع مف االتصاؿ معيـ يختمطكاعالقة، كلـ 

مػف أىػؿ القريػة  عػاـ كاحػد كقعػت عػدة أحػداث بػيف شػبافكقبؿ كقكع النكبػة ب
 ،)عبد السالـ عابد عابد( الفتىعاـ استشيد خالليا جفار  مستكطنةأفراد مف حراس ك 

أحػػػد المعمػػػريف مػػػف  ككفقػػػا لركايػػػة (3).السػػػيد أيػػػكب زيػػػداف فػػػي كاقعػػػة أخػػػرل كأصػػػيب
بالسالح كالرشاشات  البريطانييف  يدخمكف مستكطنة جفارعاـأنو شاىد الجنكد  القرية
أف البريطػػػانييف كدكلػػػة انتػػػداب  إلػػػى يركىػػػذا يشػػػ (4)،بػػػدكف تمػػػؾ األسػػػمحة دركنيػػػاكيغا
بدالن مف حمايتيـ، ككذلؾ يبيف اسػتعداد  متكرطيف في التآمر عمى الفمسطينييف كانكا

 الييكد في المستكطنة لمكاجية أىؿ القرية الحقان. 
كانػػػػت المسػػػػتكطنة مػػػػف أنشػػػػط الجبيػػػػات الصػػػػييكنية  1948كفػػػػي حػػػػرب  

كانت مف أىـ خطكط الجبيات كفيما بعد كطردىـ.  المسمحة في مكاجية أىؿ القرية
  (5).فػػي مكاجيػػة الجػػيش المصػػرم المجػػاكرةالصػػييكنية المتقدمػػة، مػػع المسػػتكطنات 

 (6).ير المعػادفلص االمستكطنة في استخراج األلباف كشيدكا مصنع عمؿ سكافكقد 
آخر  صنع إلنتاج مظاريؼ البريد كمصنعكحاليان يكجد في المستكطنة م (6).المعادف

                                                           
 كيبكتس كفار عاـ، مكسكعة كيكيبيديا العبرية.  (1)
 .مقابمة مع حسيف فرج هللا، كشيادة سميماف شعباف (2)
 . لممزيد حكؿ ىذا المكضكع انظر: الفصؿ السادس" قرية سمسـ في الحركة الكطنية الفمسطينية" (3)
 .  نقال عف اغبارية، ذاكرات، مرجع سابؽ.1932شيادة رمضاف فرج هللا، مف مكاليد سمسـ عاـ  (4)
 كيبكتس كفار عاـ، مكسكعة كيكيبيديا العبرية. (5)
 . 26البطش، مرجع سابؽ، ص( 6)
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تـ  2013الكرتكف، كمصنع لمعمؼ كمزارع األبقار كالدكاجف. كفي سنة  إلنتاجآخر 
 ( 1).يايضاإقامة أكؿ كنيس ييكدم عمى أر 

عمػػػى بعػػػد أقػػػؿ مػػػف كيمػػػك متػػػر إلػػػى  1957فػػػي سػػػنة  : أنشػػػئتهنيـــرمســـتعمرة أور 
 ( 2).الجنكب مف مكقع القرية، عمى أراضي تابعة لقرية نجد المجاكرة لسمسـ

تنتمػػػي إلػػػى نظػػػاـ "الكيبػػػكتس" أم أنيػػػا مؤسسػػػة  المسػػػتكطنات تمػػػؾ ككانػػػت
ندكؽ القػػػكمي فيػػػي ممػػػؾ الصػػػ ىػػػا،اشػػػتراكية تعاكنيػػػة، فمػػػيس ثمػػػة ممػػػؾ خػػػاص ألفراد

، ككػػػػػػذلؾ الطيػػػػػػكر الداجنػػػػػػة ؾ المسػػػػػػتكطنةمحصػػػػػػكليا فإنػػػػػػو ممػػػػػػأمػػػػػػا ك  )*(،الييػػػػػػكدم
كمنتجاتيا، كالمنازؿ، كاألبقػار، كا الت الزراعيػة، كاألدكات المنزليػة، بمعنػى أف كػؿ 

بعينػػػػو. لفػػػػرد  ان ممكػػػػ، كلػػػػيس ة مػػػػف جمػػػػاد كنبػػػػات ىػػػػك ممػػػػؾ ليػػػػاا فػػػػي المسػػػػتكطنمػػػػ
جميػػع شػػؤكنيا، كىػػي منتخبػػة كمػػا فػػي  عػػف تػػدبيرداريػػة مسػػؤكلة لجنػػة إ كلممسػػتكطنة

المسػػتعمرات األخػػرل. كالػػذم يػػدير الشػػؤكف المشػػتركة لجميػػع المسػػتكطنات الييكديػػة 
فػي قضػاء غػزة فحسػب بػؿ كفػي جنػكب  الكيبػكتس أك المشػاكا )المشػاؼ( لػيس سكاء
فيػػػي تيػػػتـ بشػػػئكف التغذيػػػة كالتمػػػكيف  ىػػػي لجنػػػة تسػػػمى )لجنػػػة القضػػػاء(، طيففمسػػػ

 ،كالزراعػػة كاالقتصػػاد كالمكاصػػالت كاألمػػف كالسياسػػة. كلمػػا كانػػت ليػػا صػػفة تمثيميػػة
كمػة كدكائرىػػا فيػي التػي تتػكلى الػدفاع عػف المسػتكطنات الييكديػة لػدل مصػالح الحك

فػػرع مػػف فػػركع )جمعيػػة العمػػاؿ الػػزراعييف( المعركفػػة باسػػـ )المركػػز  كىػػي المختمفػػة،
كيعمػؿ الجميػع تحػت  ،ليسػتدركت()ا الزراعي( بفمسطيف التابع لنقابػة العمػاؿ العامػة

 (3).القدسفي ككالة الييكدية كمقرىا الإمرة 
  

                                                           
  كيبكتس كفار عاـ، مكسكعة كيكيبيديا العبرية. (1)
 .  546الخالدم، مرجع سابؽ، ص (2)

جنيو إسترليني، كىدفيا جمع األمكاؿ  300000برأس ماؿ قدره  1901شركة إنجميزية تأسست عاـ  ()*
بشتى الطرؽ لمحصكؿ عمى أرض فمسطيف لمشعب الييكدم.  محمد سعيد حمداف كآخركف، فمسطيف 

 .   192، ص 2005كالقضية الفمسطينية، جامعة القدس المفتكحة، عماف، 
   .19-18مرجع سابؽ، صعارؼ العارؼ، تاريخ غزة، (3)
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 (1):قضاء غزة حتى النكبة قرب المستوطنات اليهودية التي أنشئت في
  

المستوطنة اسم  العدد
سنة  اسم القرية العربي

 التمسيس
المساحة 
 بالدونمات

عدد 
 سكانها

 768 4700 1895 شرؽ اسدكد بيار تعبيا 1
 476 4568 1933 يبنا غاف يبنا 2
 211 1130 1933 السكافير تساركفكفار ب 3
بيت عفا كعراؽ  نقبا 4

 سكيداف
1939 2682 410 

 310 2000 1939 السكافير كالقسطينة كرغكفار كارب 5
 286 5500 1941 عراؽ المنشية غات 6
 295 5500 1941 ىكج دكركت 7
 –محار  8

 ()جفار عاـسمسـ
 225 4350 1942 سمسـ

 216 2800 1942 بيت حانكف نير حايـ )نير عاـ( 9
 435 6000 1943  شكمركفرامات ىا 10
 195 1986 1944 حمامة نيتسانيـكفار  11
 495 1739 1944 ىربيا كدير سنيد ياد مردخام 12
  1000 1948 برير يركر حايؿ 13
 180 1122 1946 تؿ الترمس كدما 14
 350 3220 1947 ياسكر نبايا 15

 
  

                                                           
براىيـ سكيؾ غزة عبر التاريخ ،ج318 -316بتصرؼ عف: عارؼ العارؼ، تاريخ غزة، ص (1) ، 4. كا 

 . 397-396، ص2، كعارؼ العارؼ، النكبة كالفردكس المفقكد،ج166-165ص
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 قبل النكبة وبعدها قضاء غزة ربقمى جدول يبين المستوطنات المقامة ع
 

 اسم المستوطنات المقامة عمى أرضيها القرية
 شكمكفأ المجدؿ
/ كشتكلـ/ سدم عزياىك/ اسدكد  كجاف ىدرـك كبني دارـك
 جاف يفني برقة
  بعميف
 كزكىر كسدم دافيد/ كحيمتس/ كتالميـ/ حايؿ/ ررك ب برير
 كتالمي يافي مفكيعيـ/ بربرة

  البطاني الشرقي
  البطاني الغربي
  بيت جرجا
 كزمكركت كعزريقاـ/ كامكنيـ/ جفعاتي/ بيت دراس
  بيت طيما
  بيت عفا
 تيمكريـ تؿ الترمس
 كفردكف منكحا/ جسير
  الجمدية
 شكمكفأ الجكرة
 ىكديا جكلس
 كبيت شيقما /جية الجية
 كالكما زفديئيؿ/ حتا

 حيمتس حميقات
 شكمكفأ الخصاص
 كاشككلكت / بيت ارزا حمامة
 يرزإ دمرة

 مردخام ياد دير سنيد
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 اسم المستوطنات المقامة عمى أرضيها القرية
 عاـ جفار سمسـ

 تسكريـ/كشفير/كزراحيا/كنير بنيـعيف  السكافير الشرقية
  السكافير الشمالية
 مركاز شابير/كمسؤكت يتسحاؽ السكافير الغربية

 كفردكف كناحال/ كمنكحا/ كسيفكال/ قدما/ صميؿ
  عبدس

 كسدم يكاؼ كعكتسـ/ يادناتاف/ عراؽ سكيداف
 كسدم مكشو ككريات جات/ جات/ عراؽ المنشية
 عاـ كاشدكد نير جاليـ/ عرب سكرير
 كنيرحيف / كنيكرا شاحر/ الفالكحة
 ككريات مالخي كافيغدكر/ عركغكت/ككفار احيـ/ القسطينة
 كنيكرا كرفاحا/ ككميمكت/ كرتيا
 نير عكيفا ككفخة
 ككخاؼ ميخائيؿ كككبا
 يخيني المحرقة

/ت كمشعيعا كحتساؼ/ كينكف/كاحفا/ ريعيـ/كيرم المسمية الكبيرة كحفات  شمـك
 بيركريـ

/ المسمية الصغيرة  ككفار ىاريؼ مسمية شمـك
 ىنيركر كأ سديركت/ نجد
  نعميا
 ككرميا زيكيـ/ ىربيا
 دكركت ىكج

 كبني عايش يحيئيؿ/تالمي ياصكر
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 خامسل الالفص
  والصحية واالقتصادية التعميميةالحياة 

  التعميمية: الحياة-أوالً 
يتألؼ  في قضاء غزة في عيد االنتداب البريطاني كاف نظاـ التعميـ العربي

كيقبػػػػؿ فػػػػي صػػػػفيا األكؿ االبتػػػػدائي  ،مػػػػف مػػػػرحمتيف: ابتدائيػػػػة كمػػػػدتيا سػػػػبع سػػػػنكات
ثانكيػػة مػػدتيا أربػػع  تػػراكح أعمػػارىـ بػػيف السادسػػة كالسػػابعة، كمرحمػػةتالطػػالب الػػذيف 

 .سنكات
 ية االبتدائية الكاممة التي يدرس فييا التمميذبم  عدد المدارس الرسمكقد 

ضمت  (مدرسة 125)، 1946-1945مف سبع سنكات دراسية في العاـ الدراسي 
 1947-1946طالب في الصؼ السابع االبتدائي، ككاف في البالد عاـ  2.503

-1947مدرسة في عاـ  12أربع مدارس ذات صفكؼ ثانكية كاممة، ثـ بمغت 
مدارس ثانكية لمصبياف كالبنات لـ تكتمؿ فييا  ي، كما كاف ىناؾ نحك ثمان1948

لتدريس جميع  غة األساسيةككانت المغة العربية ىي الم سنكات الدراسة الثانكية.
  (1).المراحؿ التعميمية بعد أف كانت التركية في العيد العثماني

 (2):البريطاني نتدابزة في عهد اال غقضاء  قربمدارس عامة عن لمحة 
بم  عدد كقد  (3).قرية 54ضاء مدينتي غزة كالمجدؿ كيضـ ىذا الق    

مدرسة  38غزة  في قرل قضاء 1948-1947المدارس في العاـ الدراسي 
 .كمدرسة البنيف في خاف يكنس حككمية أىميا مدرسة البنيف في الفالكجة

                                                           
، التعميـ في فمسطيف في عيد االنتداب، المكسكعة الفمسطينية، القسـ الثاني مراد مصطفى الدباغ (1)

 . 38ص 1990، بيركت ،1الدراسات الخاصة، المجمد الثالث دراسات الحضارة، ط
 .   63-62، المرجع السابؽ، صمراد مصطفى الدباغ( 2)
 .61المرجع السابؽ، ص  (3)
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 كما يمي:مصنفة  أما مدارس القرب األخرب فكانت
سدكد كحمامة كجباليا كالنزلة كبني مدرسة ذات سبعة صفكؼ في كؿ مف أ 12 -
كمدرسة بنات  كعبساف كبرير كبربرة كدير البمح، ييمة كالمسمية الكبيرة كالسكافيرس

 خاف يكنس كالجكرة.
راس لقسطينة كتؿ الترمس كياصكر كبيت دمدارس ذات ستة صفكؼ في ا 8  -

 .يا كىكج كرفحشية كجكلس كىربكعراؽ المن
 أعمى صفوفها الخامس االبتدائي: فكان تاليةأما المدارس ال

حميقات كصميؿ ككككبا كبيت طيما ك  وسمسمعراؽ سكيداف كبيت عفا كعبدس  -
 ف كبنات الفالكجة.ة كبيت حانك حمامكجسير ككرتٌيا كحثا ك)بنات( 

مدارس ذات أربعة صفكؼ ابتدائية في بيت الىيا كبنات جباليا  كىناؾ خمس -
كالنزلة كبنات اسدكد كبنات المسمية كالبطاني. كىناؾ مدرسة بنات دير البمح 

. كفضالن عف ذلؾ 1947ـ كتضـ الصؼ األكؿ االبتدائي فقط ألنيا تأسست عا
قرل في كؿ منيا مدرسة تنفؽ عمييا القرية نفسيا. كىذه القرل  يكاف ىناؾ ثمان

قد مدية كالككفخة كالمحرقة كخزاعة. ك ىي بيت جرجا كنعميف كدير سنيد كدمرة كالج
عمى مختمؼ مدارسيـ التي ذكرناىا  1947بم  ما صرفو القركيكف خالؿ عاـ 

جنييان لمركاتب  8.080جنييان لمبناء ك 17.180يان منيا جنييان فمسطين 27.694
قركيك قضاء غزة  وممختبرات كغيرىا، كما بم  ما جمعل 177لممكتبات ك 281ك

 (1).جنييات 66.907لمدارسيـ  1945ك 1941بيف عامي 
 التعميم في القرية

 الكتاتيب
،الكتاتيػػػبكػػاف األطفػػاؿ فػػػي قريػػة سمسػػـ يتعممػػػكف فػػي فػػي العيػػد العثمػػػاني      

(2) 
 ككػاف يػتـ تػدريس العمػـك الدينيػةفػي حينػو،  تعميميػةككاف مسجد القريػة أىػـ مؤسسػة 

                                                           
 .63مراد مصطفى الدباغ ، المرجع السابؽ، ص (1)
 .           60جميؿ السحار، مرجع سابؽ، ص (2)
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، 1923كيقكؿ المسف عبد المطيؼ أحمد عبد ربو عزيز المكلكد سنة . كحفظ القرآف
أنو تمقى تعميمو الديني كحفظ القرآف في الجامع عمى يػد الشػيخ إمػاـ المسػجد محمػد 

 (1).ـ1934أف يتـ بناء مدرسة القرية عاـ عبد اليادم الكترم قبؿ 
 مدرسة سمسم 

 ،1934سػنة  في قرية سمسـ )حككمية( بتدائيةأكؿ مدرسة اأبكاب  افتتحت   
ككػاف التالميػذ  ،رابع االبتػدائيلصؼ الا إلى تعمـ المدرسة كانت (2)،مركز القرية في

كيختمػػػكف القػػػرآف  يتمقػػػكف تعمػػػيـ الػػػديف كالمغػػػة العربيػػػة كالحسػػػاب كالتػػػاريخ كالجغرافيػػػا
ف الطالب جميعيـ كػانكا مػف الػذككر إ "كيقكؿ المعمر عبد المعطي عابد  (3)،الكريـ

 ت، ككانػػػشػػػقيقتيا كدادك زينػػػب تػػػي معمػػػـ المدرسػػػة رشػػػيد الغنػػػدكر كىمػػػا نباسػػػتثناء اب
 قػدـأ كنػت أنػا"  :كيقػكؿ "عينية مػف السػمع لممعمـ األجرة التي يدفعيا تالميذ المدرسة

أك  سػػػمفأمػػػا زميمػػػي حسػػػف أبػػػك المػػػبف فكػػػاف يػػػدفع أجػػػرة المعمػػػـ مػػػف ال كػػػأجرة العسػػػؿ
عمػػػى مقاعػػػد دراسػػػية ك  (5).أربعػػػة صػػػفكؼ عمػػػى ككانػػػت المدرسػػػة تحتػػػكم (4)."الزبػػػدة

لصػػػؼ الخػػػامس كػػػاف ا كلمتابعػػػة تعمػػػيـ (6)،كسػػػبكرة، ككػػػاف التالميػػػذ يسػػػتممكف الكتػػػب
كفػػي  (7).حيػػث تػػدرس المغػػة االنجميزيػػة المجػػاكرة التالميػػذ ينتقمػػكف إلػػى مدرسػػة بريػػر

سػعيد  اسػموك  نجميزية )الصؼ الخػامس(لمغة اإل عيف في المدرسة معمـ 1946عاـ 
ة صػػفكؼ بإضػػافة ثالثػػ تكسػػيع المدرسػػةب الشػػركع  تػػـك  ،محمػػد إبػػراىيـ عبػػاس تنيػػرة

 (8)،بعد أف زاد عدد التالميذ مػف أبنػاء القريػة الجية الشرقية مف المدرسة؛ فيجديدة 
،القريػػػةكالتػػػي كانػػػت عمػػػى كشػػػؾ االفتتػػػاح لػػػكال كقػػػكع الحػػػرب كاحػػػتالؿ  (8)،القريػػػة

(1) 
                                                           

 .مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز (1)
 .267مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، الجزء األكؿ، القسـ الثاني، مرجع سابؽ، ص (2)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (3)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد. (4)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز.  (5)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (6)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف كآخركف. (7)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز.  (8)



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

144 

الحػاج حسػيف محمػد  ستئجار منػزؿاتـ  ،نتياء مف بناء المدرسة كتكسيعياكلحيف اال
حيػػػث  ،باألثػػػات كالكراسػػػيز يٌػػػف البيػػػت جي كيقػػػكؿ المسػػػف محمػػػد شػػػعباف إ (2)،أحمػػػد

 ،مػػت قائمػػةالمدرسػػة القديمػػة ظ أمػػا (3)،كصػػؿ التػػدريس حينيػػا إلػػى الصػػؼ السػػادس
 ةكمسػػاحتو أربعػػ المدرسػػة القديمػػة فنػػاء الشػػرقي مػػف جانػػبلكالبنػػاء الجديػػد كػػاف فػػي ا

اشػػػتركت فػػػي مدرسػػػة سمسػػػـ قريػػػة "نجػػػد"  1948 -1947كمنػػػذ عػػػاـ  (4).دكنمػػػات
طالبػان يكزعػكف عمػى خمسػة صػفكؼ  150حيث بم  عدد طالب المدرسػة  ،المجاكرة

كاف معمـ المدرسة األستاذ رشيد الغندكر  1934منذ عاـ ف (5).يعمميـ ثالثة معمميف
ككانػػت تقػػع عميػػو مسػػئكلية تعمػػيـ التالميػػذ بمختمػػؼ الصػػفكؼ  ،مػػف أبنػػاء مدينػػة غػػزة

 فػػػػي منػػػػزؿ يعػػػػكد لعائمػػػػة باإليجػػػػارككػػػػاف يسػػػػكف  ؛إضػػػػافة لمسػػػػئكلية إدارة المدرسػػػػة
كبعػػػد تكسػػػيع المدرسػػػة اسػػػتقدـ ثالثػػػة معممػػػيف بعػػػد انتقػػػاؿ المػػػدرس رشػػػيد   (6).الشػػػيخ

محمػػكد صػػالح الغنػػدكر ليػػدرس فػػي قريػػة يبنػػا، كالمدرسػػكف الثالثػػة ىػػـ الشػػيخ خميػػؿ 
 بػػراىيـ عبػػاس تنيػػرة مػػف مدينػػة المجػػدؿكسػػعيد محمػػد إ الحػػكراني مػػف قريػػة المسػػمية،

تػدفع القريتػاف   (7).نجد ، كأميف عبد الحافظ خضر مف قرية(نجميزيةاإل)لتعميـ المغة 
كحتػػى كقػػكع  (9).ىـع راتػػب أحػػدتػػدف حػػيف  كانػػت المعػػارؼ فػػي (8)،عمالػػة اثنػػيف مػػنيـ

 (10).يجيػدكف الكتابػة كالقػراءة رجػالن  150سمسػـ  ممػيف فػي قريػةعتبم  عػدد المالنكبة 

                                                                                                                                              
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف.  (1)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف كمحمد عبد العزيز شعباف كجميمو حسيف عابد كأحمد عبد هللا عابد. (2)
 مقابمة مع محمد شعباف. (3)
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز.  (4)
مصطفى الدباغ، بالدنا فمسطيف، الجزء األكؿ، القسـ الثاني، دار اليدل لمطباعة كالنشر، كفر قرع،  (5)

 .267، ص2002
 مقابمة مع عبد المعطي عابد.  (6)
 .14الكترم مرجع سابؽ، ص (7)
 . 267الدباغ، مرجع سابؽ، ص( 8)
 .14الكترم، مرجع سابؽ، ص( 9)
 .267الدباغ، مرجع سابؽ، ص (10)
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مجمكع سكاف  مف بم  31/12/1946كفي  عدد سكانيا. % مف مجمكع10بنسبة 
 رجػالن  (14.831)مػنيـ  ،شخصػان يمػـ بػالقراءة كالكتابػة (85.930)قرل قضػاء غػزة 

السكاف % مف مجمكع  17.25كمعنى ذلؾ أف نسبة الممميف بالقراءة كالكتابة ىي  
قرية تكجد  23قرية، منيا  54سمسـ إحدل قرل لكاء غزة البالغة  تعدك  (1).القركييف

 .تكجد بيا مدارس
 وأعمال السكان االقتصادية الحياة-ثانيًا 
  الزراعةأواًل: 
كتكافر  ،الرممية الحمراء الخصبة تتميز أراضي سمسـ بتربتيا الطينية      

ـ، 40ك 35تراكح أعماؽ آبار المياه فييا بيف تمصادر المياه الجكفية فييا. ك 
 البساتيفزراعة الحبكب كالخضار كاألشجار المثمرة، كتحيط بيا ب سمسـ كتشتير
 (2).مف جميع الجيات كالحدائؽ

 ،عرفت سمسـ زراعة الزيتكف التي اشتيرت بيا المنطقة في العيد الركماني      
كقد استمرت شيرة غزة كقراىا بأشػجار الزيتػكف الكثيػرة حتػى الحػرب العالميػة األكلػى 

 ،لجيكشيـ كقطاراتيـ حيف أخذ األتراؾ يقتمعكف ىذه األشجار الستخداميا في الكقكد
كيقػػكؿ جبػػر شػػعباف  (3).ة مصػػادر الطاقػػة األخػػرل المتػػكفرة لػػدييـ فػػي ذلػػؾ الحػػيفمػػلق

عاـ  حتىمف األشجار القديمة كلـ يتبؽ رية قديما مزركعة بشجر الزيتكف، كانت الق
شػػػػجرة  القريػػػػة اسػػػػـأىػػػػؿ  عمييػػػػا كاحػػػػدة أطمػػػػؽ بضػػػػعة أشػػػػجار؛ منيػػػػا سػػػػكل 1948
 .(5)أك شجرة العيد( 4)،سكار

                                                           
 .24المرجع سابؽ، ص (1)
 .589المكسكعة الفمسطينية القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص (2)
 .119، مرجع سابؽ، ص 1ج سكيؾ، (3)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف. (4)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (5)
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مزركعػػػػة كفػػػػي بدايػػػػة العيػػػػد العثمػػػػاني كانػػػػت معظػػػػـ أراضػػػػي قريػػػػة سمسػػػػـ 
 ( 1)ر.يكالشع بالحنطة

 معتمديف عمى األساليب كاف األىالي يقكمكف بأعماليـ الزراعيةكقد         
ككانكا يحرثكف  ،في الحراثة الستخداميافمـ يكف لدييـ تركتكرات  ،كاألدكات البدائية

ككاف الفالح يعتمد في جر ، كالفرد كةمثؿ الس أراضييـ بمحاريث خشبية بدائية
الفالح حرث  يبدأ .()الحمير كالبغاؿ كالجماؿ، كالبقر أدكات الحراثة عمى الحيكانات

لفػتح  في الحرثة األكلى يشؽ المحراث خطكطان متباعدة ،أرضو في آب أك أيمكؿ
نيا تقمؿ مف عممية التبخر يقاؿ إك  "التربػة لمشػمس كاليػكاء كالمطػر كيقػاؿ ليػا "شػقاؽ

كتقضػى عمػى األعشػاب الضػارة كتعمػؿ الرطكبة في األرض كتمنع التشقؽ  كتحفظ
كيبػذر الفػالح البػذكر بيػده  ،كىػي مفيػدة ،عمػى قمػب بقايػا القػش كالجػذكر فػي التربػة

أثنػاء الحرثػة الثانيػة كتكػكف ىػذه المػرة خطكطيا متقاربة كيقاؿ ليا "سناني" لتغطية 
كالثالثة في مارس  فبراير الصيفية فتككف الحرثة الثانية في في الزراعة أما ،الحبكب
ء عمميػة أثنػا بالمحراث كتبذر البذكر في قمع أك محقف كبيػر مثبػت ،أك إبريؿ
الشعير( ككؿ عشر  أك حالقم) مف البذكر حجره يملكاف الفالح كأحيانان  (2).الحػرث
يصػنع المحراث  ككػاف (3)شماالن.ك  يمينا يكزعوثـ  كفو بالحبالفالح  يمل خطكات

 ،دكف قمبيالتربة العمكية مصنكع مف الحديد لحرث ا فيك  أمػا الحسػيـ ،مػف الخشػب
ككاف بعض  ،(4)بةحيث يقكـ الحسيـ بعممية تفتيت الطبقة العميا مف التر 

، يتـ يقكمكف باستئجار محراث آلي يجره التراكتكر -في أكقات متفاتة -المزارعيف
أك مف المجدؿ لشخص ( 5)،لشخص مف عائمة النيربإما مف قرية برير  استئجاره

                                                           
ـ كمشار فييا 1538( حكؿ أسماء األسر في قرية سمسـ عاـ 1)الممحؽ رقـ)انظر الكثيقة الخاقانية ( 1)

 إلى نكع المحاصيؿ مف الحنطة كالشعير.
 .329السحار، مرجع سابؽ، ص (2)
 تسجيؿ لػ عكاد عبد الجكاد زممط، أجرل المقاء جبر شعباف. (3)
 .329السحار، مرجع سابؽ، ص (4)
 شيادة سميماف شعباف. (5)
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في  نفسو المحصكؿ يزرعكف عادة أف أىؿ القرية الكجرت ال( 1)،مف عائمة عكدة
 شعير شتكم محصكؿ المكسـ الكاحد، فكانكا يقسمكف المحاصيؿ الزراعية إلى ربع

القرية ككانت  (2)،فقكسك  بطيخك  ذرة صيفى محصكؿ كجمبانة، كربع كعدس كقمح
  تنتج ما يكفييا مف الطعاـ كالمحاصيؿ.

كالتػػػي  ،الصػػػيفية زراعػػػة أصػػػناؼ مػػػف أشػػػجار الفكاكػػػوكتتميػػػز قريػػػة سمسػػػـ ب
ات يػػػ، كفػػػي مطمػػػع األربعينالمنزلػػػي صػػػغيرة لالسػػػتيالؾزرعػػػت عمػػػى شػػػكؿ بسػػػاتيف 

 .كعة بالحمضيات كالفكاكو كقصب السكرر المز  تكسعت األراضي
 :ة أصناؼ مف المحاصيؿ كىيبزراع القرية اشتيرت كقد

  الحبوبأوال: 
 كالذرةكالقمح كالشعير ) (3)؛دكنمان  12086كزرعت في مساحة تقدر بػ 

 .(الحمبة ،البيضاء
  والبقوليات الخضار ثانيًا:
زرعت  (4).الخضركاتدكنمان مركٌيان مستخدمان لزراعة  250كاف حكالي      

الباذنجاف كالطماطـ ك  كالبصؿ كالثكـ ،المعركفة في الكقت الحاضر بجميع أصنافيا
كالترمس كالعدس  كالككسا كالفمفؿ كالبامية كالفجؿ كالمفت كالقرع كاليقطيف كالبازيالء

نت تستخدـ للعالؼ ضافة إلى المحاصيؿ التي كاىا، إكغير  كالحمص كالفكؿ
 .يعيا كانت تزرع لالستيالؾ المحميكجم (5)؛كالجمبانة كالكرسنة كالذرة
 والفواكه األشجار المثمرةثالثًا: 
 ،تتركػػز فػػي الجػػزء الجنػػكبي الغربػػي مػػف سمسػػـ الفكاكػػوتكػػاد معظػػـ أشػػجار      

حيث تتزكد األرض بالرطكبة الكافية مف األمطار الشػتكية كفيضػانات األكديػة التػي 
                                                           

 .32الكترم، مرجع سابؽ، صيكنس ( 1)
 .تسجيؿ لػ عكاد عبد الجكاد زممط، أجرل المقاء جبر شعباف (2)
 .546الخالدم، مرجع سابؽ، ص (3)
 . 546المرجع السابؽ،  (4)
 مقابمة مع عزيزة عبد الحافظ صالح، كشيادة عبد المطيؼ الحك. (5)
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ربعينيػػات لػػكحظ كفػػي منتصػػؼ األ (1).كادم ىربيػػاطريقيػػا إلػػى  تمػػر بيػػذا الجػػزء فػػي
لزراعػػػة الفكاكػػػو كالحمضػػػيات بعػػػد قيػػػاـ عػػػدد مػػػف تكسػػػع فػػػي األراضػػػي المخصصػػػة 

فػػي ك  ،تيرتضػخ مياىيػػا بقػكة دفػع المػكا خاصػة بيػا، عػائالت القريػة بحفػر آبػار ميػػاه
 دكنمػػػا مخصصػػػان لزراعػػػة الحمضػػػيات 240كػػػاف مػػػا مجمكعػػػو  1944/1945عػػػاـ 

 (2).كأشجار الفكاكوكالمكز 
كالمػػكز،  ،كالتػػيف ،: العنػػبرعيػػا أىػػؿ القريػػةالتػػي ز  و كاألشػػجاركمػػف الفكاكػػ 

 (3).، كالػػػبمحكالزيتػػػكف كالجكافػػػة، كالرمػػػاف، ،كالقراصػػػية ،كالمشػػػمش ،كالجميػػػز كالخػػػكخ
الذم كاف يبػاع الفػائض منػو  محصكؿ العنبلالستيالؾ المحمي عدا  كجميعيا كاف

 القمػػحتػػدفع الضػػرائب عمػػى  القريػػة كانػػت العيػػد العثمػػانيكفػػي   (4) فػػي أسػػكاؽ غػػزة.
.كخاليا النحؿ كالماعز كالفاكية كالشعير

(5) 
ككػػػاف الفػػػائض مػػػف ىػػػذه  ،كمػػػا عػػػرؼ أىػػػؿ القريػػػة زراعػػػة البطػػػيخ كالشػػػماـ

 (6).القصؿ لالستفادة منيا لمدة أطكؿاألصناؼ يخزف تحت أككاـ مف القش ك 
غرسػػت فػػػي حيػػث  ،زرعػػػكا أشػػجار الحمضػػيات فػػي أكاخػػر عيػػد االنتػػدابك 

كمػػا عػػرؼ أىػػؿ القريػػة فػػي الفتػػرة ذاتيػػا زراعػػػة  (7).دكنمػػان  240حػػك نمسػػاحة تقػػدر ب
 (8).قصب السكر

مطػػار كعمػػى الػػرم مػػف ا بػػار العميقػػة التػػي تعتمػػد عمػػى األ الزراعػػةككانػػت 
 عامػػػة يػػػا آبػػػارالمنتشػػػرة فػػػي أراضػػػي القريػػػة، من متػػػران  70 – 40تػػػراكح عمقيػػػا بػػػيف 

                                                           
 .589المكسكعة الفمسطينية القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص( 1)
 .546الخالدم، مرجع سابؽ، ص( 2)
 .61السحار، مرجع سابؽ، ص (3)
 مع أحمد عبد هللا عابد. مقابمة (4)
 .546الخالدم، مرجع سابؽ، ص (5)
 محمد صالح. مع فيميمقابمة  (6)
 . 546الخالدم، مرجع سابؽ،  (7)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد، كمقابمة مسجمة لمسيد عبد المطيؼ الحك.  (8)
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رية التػي كانػت تسػحب منيػا الميػاه كسط الق لخر أ كبئر ،ةالقديم كبئر الراس ،قديمة
آبػػار حتػػى  ةسػػتكالتػػي بمغػػت  الخاصػػة لػػبعض العػػائالت طة الحيكانػػات، كمنيػػااسػػك ب

 ككانػػػت (1).نان حصػػػا 30مكاتير بمغػػػت قكتيػػػا بػػػالجميعيػػػا كانػػػت تعمػػػؿ  كقػػػكع النكبػػػة،
 األرض التي تحتكم عمى بئر خاص تسمى بيارة.

 تعود ممكيتها إلى كل من: )البيارات(وهذَ اآلبار
 براىيـ زممطعبد العزيز إ -
تأسست في منتصؼ  غرب مركز القرية شماؿ تقع -عزيزمحمكد عبد ربو  -

 الثالثينيات مف القرف العشريف.
تأسست عػاـ  شماؿ شرؽ مركز القرية تقع- يعم كأخيو حسيف محمد أحمد -

1944. 
، تأسسػػػت فػػػي جنػػػكب القريػػػة تقػػػع-حسػػػيف عبػػػد الحميػػػد الشػػػيخ )األخػػػرس(  -

 منتصؼ الثالثينات مف القرف العشريف. 
 .تقع غرب القرية – سميماف أحمد عكاد -
خكتوسعدة  الفتاح أبكبئر عبد  - ، تأسسػت تقع في الجيػة الشػمالية القريػة -كا 

 في أكائؿ األربعينيات.
التي  اسـ البيارة عمى البساتيف التي تركل مف ا باركقد أطمؽ أىؿ القرية 

أما النباتات ، كاتاسكاء كانت مشجرة بأشجار مثمرة أك مزركعة بالخضر  أنشأكىا
النتش، المثناف، السناـ،  البرية كاألعشاب كاألزىار، فكانت متنكعة مثؿ: العقكؿ،

الحنكف، المساف، الثريا، البشع، الحبمؽ، الحمصيص البرم،  قحكاف،األكالعكسج، 
 (2).صبر، كالسدر، كالالزنبؽ، الخبيزة

  
                                                           

ر كذلؾ: الكترم، مرجع سابؽ، مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز، كشيادة عبد المطيؼ الحك. انظ (1)
 .30ص

 شيادة سميماف شعباف. (2)



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

150 

 خَيا النحل:
العيػػػػػػد العثمػػػػػػاني كانػػػػػػػت  سمسػػػػػػـ فػػػػػػػيتػػػػػػذكر بعػػػػػػض المصػػػػػػػادر أف قريػػػػػػة       
 إلػى ىذا يشيرك  ؛كخاليا النحؿ عمى القمح كالشعير كالفاكية كالماعز الضرائب تدفع

أف القريػػة اشػػتيرت بتربيػػة النحػػؿ منػػذ زمػػف بعيػػد. أمػػا قبيػػؿ اليجػػرة فقػػد أجمػػع الكثيػػر 
النحػػؿ  ا يربيػافمػف كانػػىمػػا ف فقػط أف اثنػيمعيػػـ المقػابالت الشخصػػية  ممػف أجريػت

، كالثػػاني عابػػد سػػالمة عابػػد السػػيد كىمػػا ،1948عػػاـ  فػػي القريػػة حتػػى كقػػكع اليجػػرة
كيػذكر أف السػيد  (2).ككانػت الخاليػا تصػنع مػف الطػيف (1).ىك عبد القادر أبػك سػعدة

كظػؿ  ،عابد حمؿ معو خاليا النحؿ إلى مكػاف المجػكء فػي مخػيـ جباليػا سالمة عابد
بجمػػػع العسػػػؿ مػػػف  كعنػػػد القيػػػاـ (3).ـ1962مػػػؾ المينػػػة حتػػػى كفاتػػػو عػػػاـ يمػػػارس ت

 بكصػةك صػبة أقفػي  ان كيشػعؿ نػار  ،يمػبس عبػاءة تمؾ الميمةبالخاليا كاف الذم يقكـ 
 (4).عممية جمع العسؿ بيسرلينفخ بدخانيا في الخمية لطرد النحؿ كالقياـ ب

  المدجنة الحيواناتالطيور و 
 لحيكانات العاممةكمف أىميا: ا اىتـ أىؿ القرية باقتناء الحيكانات كتربيتيا

تي تساعدىـ في حراثة األرض ( الكبنسبة قميمة البغاؿ كالحمير الجماؿ األبقار)
حتى  ليذه األغراض ؿ. كظمت تستخدـلنقالحمؿ كالجر كاكذلؾ في ك  ،ياكزراعت
 .1948نكبة كىجرة أىؿ القرية عاـ كقكع ال

 ألبانيػا لالسػتفادة مػف كما اىتـ أىؿ القرية بتربية األغناـ كالخراؼ كالمػاعز
كالفػائض يصػنعكف  ،الحميػبفمنيػا كمػف األبقػار كػانكا ينتجػكف  .كأصػكافيا كلحكميػا

المصػدر األكؿ فػي غػذائيـ، إلػى  ، كالتػي تعػدأللبػاف بأنكاعيػااألجباف كاك  السمف منو
المنزليػة الالحمػة، كيكػاد ال  ىتمكا بتربية الطيػكرا جانب محصكالتيـ الزراعية، كذلؾ 

                                                           
 .عبد المعطي عابد، كمحمد أبك سعدةمقابمة مع ( 1)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد. (2)
 مقابمة مع جميمة حسيف عابد.  (3)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد، كأحمد عبد هللا عابد. (4)
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التي كانت  يخمك بيت مف بيكت القرية مف تربية الطيكر كالدجاج كالحماـ كاألرانب،
مف القرية تربية الحبش كالػبط. ككانػت  كقد عرؼ عدد قميؿتيربى في حكش المنزؿ. 

 (1).تربية الطيكر تتكالىا النساء
، كالثعالػػب، لقريػػة فكػػاف منيػػا: الضػػباع، كالػػذئابأمػػا الحيكانػػات البريػػة فػػي ا      

.)البرقة المنقطة( منيا الحيةك  تياكالغزالف، كالح
(2) 

 :الخيل
الخيؿ  كشبابيا كغيرىا مف القرل المجاكرة باقتناء عدد مف رجاؿ القريةىتـ ا       

 (3).خمسػػيف رجػػالن نحػػك  كا الخيػػؿ مػػف رجػػاؿ القريػػةنػػكقػػد بمػػ  عػػدد الػػذيف اقت ،األصػػيؿ
فػراح فػي القريػة كػذلؾ فػي األكف بخيكليـ كيستخدمكنيا لمسباؽ ك ككاف الشباب يفتخر 

خيػؿ  (أحمد عبد ربػو)لكالده  نو كافعزيز إ كيقكؿ المعمر عبد المطيؼ (4).كخارجيا
كلشدة  (5)،بة( اشتراىا كالده مف سيناء، كشارؾ بيا في سباؽ في صرفنداسميا )اليذ

كػػاف  كػػاف صػػاحب الخيػػؿ عنػدما يمػػكت فرسػػو كاالعتنػػاء بػو، اىتمػاميـ بتربيػػة الخيػػؿ
.يقـك بدفنو بعد أف يمؼ رأس الخيؿ بالقماش األبيض)الكفف(

(6) 
 ( 7)ومن الذين اقتنوا الخيل في القرية

 أحمد حسف عثماف
 أحمد عبد ربو عزيز 
 إسماعيؿ المجدالكم
 جابر حسف درابيو

                                                           
 ، كشيادة عكاد زممط.، كشيادة سميماف شعبافشيادة جماؿ أبك عكف (1)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز.( 2)
 المصدر نفسو. (3)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف كعبد المطيؼ أحمد عزيز.  (4)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (5)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد. (6)
 مقابمة مع عدد مف المعمريف مف أبناء القرية.( 7)
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 جبريؿ عبد القادر درابيو
 شحادة صالح

 عابد عابد
 عبد الجكاد زممط

 عبد الرحمف سمماف
 عبد الرحمف شحادة صالح

 عبد الفتاح أبك سعدة
 عبد هللا مصطفى الحمدني

 عبد المجيد محمد أحمد
 عثمافعثماف عبد القادر 

 محمد أبك سعدة
 محمد حسف زممط

 محمد عبد الرازؽ صالح
 محمكد دركيش الحك

 محمكد شعباف
 محمكد عبد ربو عزيز

 التجارة:
 ،تمييا مدينػة المجػدؿ ،الذم تعتمد عميو القرية مدينة غزة المركز الرئيسكانت      

كلػـ يكػف ، ككاف أىػؿ القريػة ينقمػكف بضػائعيـ عمػى الجمػاؿ كالحميػر مػف تمػؾ المػدف
 ككاف أىؿ القرية يتسكقكف كيبيعكف في األسكاؽ القريبة منيـ مثػؿ: ،في القرية سكؽ

قػكؿ المسػف عبػد يك  (1)،كالفالكجة أسكاؽ غزة كالمجدؿك  ،سكؽ األربعاء في قرية برير
 (2).( عكد مف القصب في أسكاؽ غزة100نو باع قبؿ النكبة )المعطي عابد إ

                                                           
 .42الكترم، مرجع سابؽ، ص  (1)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد. (2)
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بيػت ان مػف ككانػت جػزء ،الصػغيرة الػدكاكيف مػف عػدد القريػة فػي ككػاف 
 (1) :كىي ،نة كالزيت كالكاز كالسجائرالسما ما يمـز أىؿ القرية مف تبيع ،صاحبيا

 .مقريةالجية الغربية ل في في بيتو ()محؿ جزارة سماعيؿ أبك عكفإ دكاف -
 .في بيتو غرب القرية، عبد الرازؽ الكترمدكاف  -
 .بيتو كسط القرية في ،حسف البسيكنيدكاف  -
ببيػع  ان مشػيكر  ودكانػ ككػاف ،كسػط القريػة)عابػد(  األعػرجإبػراىيـ محمد دكاف  -

ككػػاف سػػعر  ،فػػي عمػػب مػػف الصػػفيح كتػػب عمييػػا بنػػي غػػازم أالكػػاز المعب ػػ
 .قرشان  15تنكة( الكاحدة في ذلؾ الحيف ال)الكاز صفيحة

 .شماؿ القرية ،عبد اليادم فرج هللادكاف  -
 .شماؿ القرية ،عمى صالحمكسى دكاف  -
ككػػػاف صػػػاحب الػػػدكاف  نة،سػػػمامحػػػؿ ، سػػػماعيؿ المجػػػدالكممحمػػػد إدكػػػاف  -

 . سطينيةحدل الصحؼ الفمإفي  ان مشترك
ع التمػكيف الحكػكمي ألىػؿ يػز يقػـك بتك ككػاف  ،(سػمانةلم، )دكاف سػالمة عػكاد -

 .القرية
 جنكبي القريةتقع دكاف قدكرة المنسي)زممط( محؿ سمانة،  -
 .دكاف حسيف أبك سعدة -

كابنػػػو  أبػػػك عػػػكف لمحمػػػد ىاا حػػػدإ تعػػػكد ،فػػػي القريػػػة أكثػػػر مػػػف ممحمػػػة ككػػػاف
كاف يذبح فييػا ، عكدة يكسؼ الحك، ككاحدة لبك سعدةعبد الفتاح أل كأخرل ،اسماعيؿ

فكانػػػت تػػػذبح فػػػي  كاألغنػػػاـ أمػػػا الخرفػػػاف ،سػػػبكعؿ مػػػرة كاحػػػدة كػػػؿ أاالبقػػػر أك الجمػػػ
في اليكاء لميكـ الثػاني أك يػتـ كضعو معمقان  ككاف الفائض مف المحـ يتـ ،المناسبات

يػػػتـ بػػػالنقكد كلػػػيس  المحػػػكـ بيػػػعككػػػاف  ،دمػػػرة كنجػػػد :بيعػػػو فػػػي القػػػرل المجػػػاكرة مثػػػؿ
 (2).بالمقايضة

                                                           
 .43عدة مقابالت: عبد المطيؼ عزيز، شيادة جماؿ أبك عكف، خضر عكاد، انظر كذلؾ الكترم، ص(1)
 محمد حسف أبك سعدة، كشيادة عبد المطيؼ الحك. جماؿ أبك عكف، كمقابمة معشيادة  (2)
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و ككاف يتنقؿ في تجارتػ ،كقد عمؿ بتجارة األغناـ الحاج حسيف محمد أحمد
عبد هللا حسف عبػد  كمف تجار األغناـ كالمكاشي (1).بيف أسكاؽ غزة كالضفة الغربية

لؾ عػػكدة يكسػػؼ ككػػذ ،النبػػي الػػذم كػػاف يتنقػػؿ إلػػى أسػػكاؽ القػػرل القريبػػة مػػف سمسػػـ
عبد الفتاح أبػك سػعدة الػذم كػاف ك  (2).في األغناـ كالمكاشي الحك الذم كانت تجارتو

كيقكؿ عبد المطيؼ الحك كنا نشترم الشعير  (3).يشترم األبقار مف مدينة بئر السبع
ة التػػي نشػػترييا ىػػي كنطحػػو لمػػدكاب فػػي مطػػاحف الحبػػكب فػػي غػػزة لنخمطػػو بالكسػػب

 (4).، لنطعميا لمدكاب التي كنا نتاجر بيااألخرل مف غزة
 الحرف األخرب:
 (5):منيـ في معسكرات الجيش البريطانيأبناء القرية مكظفيف مف  عمؿ نفر قميؿ

  (الحصافبدارف ) عبد اليادم -
  )البراكم( الكترم عبد الرازؽ -

 فػي-البكليس البريطاني، كعسكرم اضافي ك كظائؼ أخرل مؿ عدد فيكع
تػػـ انتقػػؿ عػػدد مػػف  اسػػدكد، منطقػػة كقػػد عمػػؿ معظميػػـ فػػي )الترابيػػة( السػػكة الحديػػد

 (6):منيـك  لمعمؿ في البكليس الرسمي، كا في البكليس اإلضافيمالذيف عم
 البسيكنيإبراىيـ  -
 أحمد الكترم -
 جمعة شعباف -
 دياب الحك -

                                                           
 مقابمة جميمة حسيف عابد.( 1)
 سمع ذلؾ عف كالدة عكدة يكسؼ الحك. 16/4/2017فتحي عكدة يكسؼ الحك مقابمة بتاريخ  (2)
 .عبد الجكاد زممط، تسجيؿ، أجرل المقاء جبر شعباف (3)
 شيادة عبد المطيؼ الحك. (4)
 . 2، سميماف شعباف، جمقابمة مع خضر عبد هللا عكاد، كجميؿ عكادشيادة جماؿ أبك عكف، ك  (5)
 شيادة سميماف شعباف، كشيادة عبد المطيؼ الحك. (6)
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 سعيد زيد  -
 عبد الجبار خميس الشيخ -
 عبد الحي كساب -
 عبد القادر الحمدني  -
 عبد المطيؼ أحمد أبكطريش -
 عبد المطيؼ الحك -
 عبد المطيؼ عبد النبي -
 عبد المعطي محمكد عبد ربو -
 عبد اليادم جبريؿ درابيو -
 عثماف عبد القادر الكترم -
 عمي عبد النبي -
 فضؿ أبك سعدة -
 محمد إبراىيـ عكاد  -
 محمكد البسيكني -
 مصطفى محمكد خميؿ -
 ةيكسؼ أبك سعد  -
 يكسؼ عبد الرازؽ الكترم  -

لمطيػؼ عبػد ا منيـ ،مف النجاريف عددان  ت القريةعرف: فقد أما مهنة النجارة
كخميػػؿ  )األخػػرس(، كأبػػك حسػػيف الشػػيخ .(1)الشػػيخ ديػػب الحػػكعبػػد الػػرازؽ الكتػػرل، ك 
كارتكػػز عمميػػـ  ،ككػػاف العمػػؿ يػػتـ أمػػاـ منػػازليـ كفػػي بيػػكتيـ ،عبػػد الحميػػد أبػػك المػػبف

                                                           
 ، كشيادة عبد المطيؼ الحك.34الكترم، مرجع سابؽ، ص (1)
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صػناعة األدكات الزراعيػة  عمػى  ) القدـك  كالمنشػار(عمى أدكات بسيطة الذم اعتمد
 (1).األرض ةثاالسكة كالفرد( لحر  (المحاريث مثؿ أنكاع مف

فكػػػاف أغمػػػب النػػػاس يقكمػػػكف برعػػػي أغنػػػاميـ كمكاشػػػييـ،  أمـــا مهنـــة الرعـــي    
 ( 2).كؿ مف صالح كساب كحسف أبك زريؽ كعمؿ بيذه المينة

ف يىػػـ: حسػػك مػػف أبنػػاء القريػػة أكثػػر مػػف شػػخص  مــل بمهنــة الحَقــةوقــد ع   
بػػراىيـ أبػػك شممة)األخػػرس(، كعبػػد الػػرحمف عبػػد ا الشػػيخ  ،)عيسػػى(لػػرازؽ الكتػػرم، كا 

.ككانت األجرة تدفع ليـ عينان   ،كعبد الرحمف األعرج
(3) 

الػذيف كػانكا   )الغجػر(بيػا جماعػة مػف النػكر  فكػاف يقػكـ حرفـة الحـدادةأما  
حيث كاف الغجر يأتكف إلى القرية كيقيمكف لمدة  (4)،ينصبكف خياميـ في جرف البمد

كذلؾ كاف ، ناتكيصطحبكف معيـ الحيكا كع لتقديـ عركضيـ، )الرقص كالغناء(أسب
أشػخاص مػف غػزة   ككػذلؾ كػاف يػأتي ،ف مف مدينة غزة لمعمؿ في القريػةيأتي حدادك 

)تبيػػػيض األكانػػػي المعدنيػػػة(  كالمبيضػػػيف ،صػػػالح البػػػكابيركا   ،لحػػػذك الخيػػػؿ كالػػػدكاب
) كسػط يحطػكف فػي سػاحة البيػرك  لمدة يكـ أك يػكميف، في القرية ذيف كانكا يقيمكفال

 (5).أعماليـ إلنجاز القرية(
 ،مف نػكع سػنجر ماكنتاف لمخياطة فمـ يكف في القرية إال نة الخياطةمه أما

كالتػػػي  ،مػػػد أحمػػػدزكجػػػة الحػػػاج حسػػػيف مح النجػػػار الحاجػػػة خديجػػػة األكلػػػى تمتمكيػػػا
مػػزيف كمالبػػس األطفػػػاؿ المالبػػس لمعػػرائس منيػػػا ثػػكب األطمػػس ال اشػػتيرت بخياطػػة

كىػي مػف مدينػة  (أـ ذيػاب) فاطمػة فػرج هللا تمتمكيػا السػيدة كالماكنة الثانية ،كالرجاؿ

                                                           
، كتسجيؿ لػ عكاد عبد الجكاد مقابمة مع جماؿ أبك عكف كعبد المطيؼ عزيز، أحمد محمكد أبك المبف( 1)

 زممط، كسميماف شعباف.
 .شيادة سميماف شعباف الجزء الثاني (2)
 ، كشيادة سميماف شعباف.كذلؾ شيادة جماؿ أبك عكف، 34الكترم، مرجع سابؽ، ص ( 3)
 .34الكترم، مرج سابؽ، ص( 4)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (5)
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كتقػكؿ المعمػرة  (1)،مػف السػيد أحمػد فػرج هللا أبػك ذيػاب سمسػـقريػة  غػزة متزكجػة فػي
إلػى بيػت  عمػى رأسػيا كانت تحمؿ ماكنػة الخياطػة ف السيدة أـ ذياب رابيو إجازية د

 (2).س أفراد عائمتيا استعدادان لمعرسالعركس لتقـك بخياطة مالبسيا كمالب
ف كػػػانكا ينسػػػجك  ممػػػف عممػػػكا بتمػػػؾ المينػػػة، ثالثػػػة عػػػرؼفقػػػد  أمـــا النســـيج 

 محمػػكد عابػػد، كمحمػػكد :كىػػـ ككبػػر الجمػػاؿ، مػػف الصػػكؼ طػػاء لمػػرأس()غ طػػكاقيال
أما مينة تطريز الثيػاب فاشػتيرت  (3)،مشيكر بمقب أبك زريؽكسميماف عكاد ال عزيز

ككػاف أىػؿ  (4)،بػك سػعدة كعزيػزة كشػاىرة أبػك سػعدةأ زانػة بو بعض نساء القرية مثؿ:
مدينػة غػزة  فػي فػي المجػدؿ أك مالبسػيـ يصػنعكف مف الرجػاؿ كمعظػـ النسػاء القرية

كالصػػػػكؼ ككػػػػؿ احتياجػػػػات الخياطػػػػة  ككػػػػاف القمػػػػاش أك فػػػػي قريػػػػة بريػػػػر المجػػػػاكرة.
 ( 5).المجدؿ أك مف مدينة غزة سكؽ يتـ شراؤه مفكالمالبس 

عبػػد الحميػػد  عػػدد مػػف أبنػػاء القريػػة مػػنيـ: فقػػد اشػػتير بيػػا أمــا مهنــة البنــاء
كشػحادة عبػد هللا  (7)،، كخميؿ أبك المػبف(اليريدم) فرج هللا عيدك  (6)،)األخرس( الشيخ

يعمػػالف فػػي مينػػة البنػػاء  مػػف عائمػػة سػػمطانة ، ككػػاف فػػي القريػػة شػػقيقاف(8)هللا عيسػػى
.قضيا أثناء حفر أحد ا بار في القرية ير كا بار،كحفر المطام

كبشكؿ عاـ كاف  (9)
  كاف الناس يقكمكف ببناء بيكتيـ كأسكارىا بأنفسيـ كبمساعدة بعضيـ بعضان. 

                                                           
 مقابمة مع جميمة حسيف عابد. (1)
 مقابمة مع جازية جبريؿ درابيو.( 2)
 مقابمة مع أحمد عبد هللا عابد، كجميؿ عكاد. (3)
 2017/ 30/5ك، 20/8/2016، تاريخ المقابمة 1942مقابمة مع زريفو أبك سعدة، مكاليد سمسـ ( 4)

 غزة.
 .44مقابمة مع أحمد عابد، انظر: الكترم، مرجع سابؽ، ص( 5)
 مقابمة مع زريفو أبك سعدة. (6)
 شيادة عبد المطيؼ الحك.مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز، ك  (7)
 ، سمع ذلؾ عف كالده.26/5/2017طاىر جكدة عيسى، مقابمة بتاريخ (  8)
تاريخ المقابمة  ،1920 محمد عطكة الشيخ، سمع ذلؾ عف كالدتو محظية حسف سمطانة مف مكاليد (9)

13/4/2017. 
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حيػػػث اعتمػػػػد أىػػػػؿ القريػػػة عمػػػػى الطاحكنػػػػة  يكػػػػف فػػػي القريػػػػة مطحنػػػػة،كلػػػـ  
يتكجيػػكف  كعنػػدما تكػػكف الكميػػة كبيػػرة كػػانكا ،لطحػػف حبػػكبيـ ؛)مػػف الحجػػر( المنزليػػة

 اسػػمو صػػالح مػػف مدينػػة غػػزة مسػػيحي ي يػػديرىا شػػخصإلػػى مطحنػػة قريػػة بريػػر التػػ
أك يتكجيػػػػػكف ( 2)،المجػػػػػاكرة أك لمطحنػػػػػة مػػػػػراد فػػػػػي  قريػػػػػة نجػػػػػد (1) ،(البػػػػػابكر) داكد

،مدينػػة غػػزة لمطػػاحف الحبػػكب فػػي
ككػػاف  ،ككػػذلؾ خمػػت القريػػة مػػف األفػػراف العامػػة (3)

 زيػعمػى فطػائر الصػاج كالخب فػي معيشػتيـ أىؿ القرية يخبػزكف فػي بيػكتيـ معتمػديف
منػػزؿ مػػػف فػػػرف  عمػػى أفػػػراف الطػػابكف التػػػي لػػـ يىخػػػؿي الطعػػػاـ  طيػػيك  ،عمػػى الطػػػابكف

كقػػد خمػت القريػػة  (4)،فػي كػػؿ منػزؿ مػف منػػازؿ القريػة يان أساسػػ ان ركنػ يعػػد كىػك ،طػابكف
 (5)،مف المقاىي كالمطاعـ

ككػانكا يشػتركف األسػػماؾ  ،فمػـ يعرفيػا أىػؿ القريػة أمـا مهنـة الصـيد البحـري
السػػمؾ مػػف قريتػػي ىربيػػا كالجػػكرة لبيػػع  بػػائعككأحيانػػان كػػاف يػػأتي  (6)،مػػف مدينػػة غػػزة

 (7)،األسماؾ في القرية
عبػد صػيد كاحػدة يمتمكيػا  ةفمـ يكف فػي القريػة سػكل بػاركد أما الصيد البري

الحػػػػكف ككػػػػاف الف (8).البريػػػػة كالحيكانػػػػات صػػػػيد الطيػػػػكريسػػػػتخدميا ل ،القػػػػادر الكتػػػػرم
مثػػػؿ: الفرعػػػي،  ،مػػػف الطيػػػكر ان ليصػػػطادكا أنكاعػػػ ةينصػػػبكف الفػػػخ بعػػػد الحراثػػػة مباشػػػر 

كالالمػػػػػػي كالزرعػػػػػػي، كالقنبػػػػػػر، كالقطػػػػػػا،  (9)،كالصػػػػػػفرم، كالفػػػػػػر ،كالعقػػػػػػط كالشػػػػػػرقرؽ
   (10).كالسرج

                                                           
 شعباف.شيادة سميماف  (1)
 مقبمة مع فيمي صالح.( 2)
 مقابمة مع أحمد عابد. (3)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (4)
 المصدر نفسو. (5)
 مقابمة مع أحمد عابد. (6)
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز. (7)
 المصدر نفسو. (8)
 شيادة عكاد عبد الجكاد زممط. (9)
 .33الكترم، مرجع سابؽ، ص (10)
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  العمَت
مػف  دة مػف العممػة التػي سػككىا، ككثيػرعديػ في العيػد العثمػاني كانػت أنػكاع

مصػػارم، ك الكممػػات الباقيػػة فػػي لغتنػػا الدارجػػة ترجػػع إلػػى ذلػػؾ العيػػد مثػػؿ: دراىػػـ ، 
متميػػػػػؾ، ك ، ميمػػػػة القيمػػػػػة: بػػػػارةقالقػػػػركش. كمػػػػػف العممػػػػة ك فمػػػػػكس، ك قطػػػػع، ك ليػػػػرات، ك 
مستعممة قبؿ ىػذا العيػد كاسػتمرت فػي أكائمػو، ككانػت مػف  الدراىـ كانتك  سحتكت.ك 

كىك مف الػذىب، ثػـ اسػتعممت الميػرة العثمانيػة  ،الفضة، كما استمر استعماؿ الدينار
،الذىبيػػة بػػدالن منػػو، ككانػػت الميػػرة العثمانيػػة مائػػة قػػرش

العيػػد ككانػػت الكحػػدة فػػي  (*)
ثػـ حمػت محميػا "البػارة"  ،األقجة" بػدالن مػف القػرش كمنيػا اشػتقت كممػة قطػعالعثماني"

القػرش، كفػي ربعػيف مػف ان عمػى أدحػكىي أصغر كحدة فػي النقػد العثمػاني كتسػاكم كا
مصػػرية" " مصػػر كػػانكا يسػػمكنيا القطعػػة المصػػرية، كاختصػػرت فيمػػا بعػػد إلػػى كممػػة

 ،كمجمكعيػػا مصػػارم. ككػػاف الكبػػؾ فػػي أكاخػػر العيػػد العثمػػاني أكثػػر العممػػة شػػيكعان 
 (1)،كمف أجزائو النصؼ كالربع كالثمف كىك السحتكت

بعممػػة مصػػرية اسػػتمر  أمػػا فػػي فتػػرة االحػػتالؿ اإلنجميػػزم فكػػاف التػػداكؿ يػػتـ     
، حػػيف سػػكت عممػػة فمسػػطينية فػػي لنػػدف ـ،1927اسػتعماليا فػػي فمسػػطيف حتػػى عػػاـ 

، ككانػت قطػع النقػكد المسػتعممة ذات ان يساكم جنييان اسػترلينيٌ فكاف الجنيو الفمسطيني 
)تعريفػػة( كالعشػػر  نػػز، كذات الخمػػس مػػالتك البر  ، كىمػػا مػػفالكاحػػد كالمميمػػيف يـالممػػ

 كذات الخمػػػس قػػػركش ،نػػػز مثقكبػػػة مػػػف الكسػػػطك النيكػػػؿ كالبر قػػػركش كالعشػػػريف مػػػف 
)بريػػػزة( مػػػف الفضػػػة ذات الحافػػػة المسػػػنة. أمػػػا النقػػػد الػػػكرقي فيشػػػمؿ  )شػػػمف( كالمائػػػة

كمػا كػاف كرؽ فئػة الخمسػيف كالمئػة  ،نصؼ الجنيو كالجنيو الكاحد كالخمسػة كالعشػرة
 -لعربيػػة كالعبريػػةنكميزيػػة كااإل –غػػات الػػثالث مجنيػػو، كتكتػػب عمػػى العممػػة قيمتيػػا بال

                                                           
 60قطعة مصرية، أك  30أقجة، كؿ قرش يساكم  80قطعة مصرية، ك 40كؿ دينار ذىب يساكم  ( )*

 أقجة. 
 .52-51، مرجع سابؽ، ص3سكيؾ، ج (1)
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 لعممػة الكرقيػة ذات النصػؼ جنيػو قبػةكنقش عمييا جميعان عرؽ زيتكف. كرسـ عمػى ا
كعمى الجنيو قبة الصخرة كعمى باقي العمالت الكرقية صكرة لبرج الرممة،  )*(،راحيؿ
 ( 1).ير عمى الطرؼ صكرة لقمعة القدسكتظ
  ةيالصحاألوضاع  -ثالثاً 
، بشكؿ منتظـ ر القرية أطباءعيادة صحية، كلـ يز ي القرية أية لـ يكف ف     

بيف قرية سمسـ كقرية  لو تقاـ خيمةحيث  ،عيكف أحيانا كاف ينتدب مف غزة طبيب
الخدمات  لتقدـ-الصيؼأك مرة كاحدة في فصؿ  شيكر مرة ةكؿ ثالث – برير

 (2).الصحية للىالي
لمعالج في مدينة غزة ككاف الناس يتداككف باألعشاب كالكي أك يذىبكف       

كأحيانا كاف األستاذ رشيد الغندكر أستاذ المدرسة كىك مف سكاف غزة  ،كالمجدؿ
كقد مارس عدد مف أبناء ( 3)،كاف يحضر معو بعض األدكية مثؿ القطرة كالغيارات

، كالعالج ككاسة الطربة ،ءالعالج بكاسات اليكاالقرية مينة الطب العربي، بالكي ك 
خاصة  عبد النبي ؼ ممف مارس تمؾ المينة السيد أحمد حسفكقد عر  ،باألعشاب

مينة العالج بالقرآف،  رم كأخكه، كما مارس الشيخ عبد السالـ الكتالعالج بالكي
اـ بتمؾ المينة السيد عبد الفتاح أبك سعدة الذم كق ،كعرفت القرية تجبير الكسر

ع الخميط ـ يض، ثكاف يستخدـ مكاد التجبير مف الصابكف كالصبر المر كالبيض

                                                           
كالدة النبي يكسؼ -بناء مممككي، كمقاـ إسالمي عمى شكؿ قبة كىك منسكب إلى راحيؿ قبة راحيؿ  ()*

كقد حكؿ  كبمحاذاتيا المقبرة اإلسالمية في بيت لحـ،عمى الطريؽ بيف القدس كالخميؿ،  كتقع-السالـعميو 
مصمى، كأطمقكا عميو اسـ مسجد بالؿ بف رباح، كقد سيطرت  إلى-الزمفمع مركر -المسممكف المقاـ 

 .1967عميو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية بعد عاـ 
 .22-21، ص4سكيؾ، مرجع سابؽ، ج (1)
  مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز.( 2)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد، كأحمد عابد.( 3)
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مف أفراد القرية  ان أف عدد كيذكر (1)،يمفو بقطعة مف القماشكالعيداف عمى الكسر ك 
المنزؿ  في الكالدة فكانت تتـ حاالت أما (2)،أثناء عممية الكي حدل أعينيـفقدكا إ

)القابمة(  كاشتيرت مف القرية الداية ،حدل النساء ذكات الخبرةبمساعدة الداية أك إ
 (3).كالداية مريـ زيد ،)أـ غناـ( النبيمريـ عبد 

 نارة كالتيكيةحيث اإلمف تبنى بطرؽ غير صحية  القرية بيكتكانت ك      
  (4)،في السكف كما كانت الحيكانات أحيانان تتكاجد، حيث خمت البيكت مف النكافذ

 ،( قرية سمسـعبد الرازؽ قميبك) زار قائمقاـ غزةقبؿ اليجرة بفترة قصيرة  ك      
 ،غير نظيفة كغير صالحة لمشرب العاـ )بئر البمد( كاكتشؼ أف مياه بئر القرية

ف تدفع الحككمة أب كاستعد   ،ةكحديث ةقرية أنتـ بحاجة لحفر بئر جديدال كقاؿ ألعياف
، لكف األمر لـ يتـ؛ رغـ ا خر نصؼالفة عمى أف يدفع أىؿ القرية نصؼ التكم

كظؿ أىؿ القرية  (5)،المساىمة بدفع جزء مف التكمفةاستعداد نفر مف أىالي القرية 
الصرؼ أما  (6)،جاتيـ مف المياه حتى كقكع النكبةلسد حا القائـ يستخدمكف البئر

مراقبة  كيتـليذا الغرض،  في بيكتيـ صغيرة باران آالصحي فكاف السكاف يحفركف 
كيتـ  -الذم كاف يأتي بشكؿ غير منتظـ -عف الصحة مفتش ذلؾ عف طريؽ

 (7).ذلؾيـ مف ال يمتـز بتغر 
  

                                                           
 .شيادة جماؿ أبك عكف (1)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد. (2)
 شيادة جماؿ أبك عكف، كمقابمة مع عبد المعطي عابد. (3)
 مقابمة مع أحمد عابد. (4)
 .مقابمة مع عبد المعطي عابد (5)
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز.( 6)
 المعطي عابد.مقابمة مع عبد ( 7)
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 سادسالفصل ال
  الموروث االجتماعي والثقافي

التػػي تنتقػػؿ  كالتقاليػػد مجمكعػػة مػػف العػػادات كاألعػػراؼ بأنػػو المػػكركثييعػػرؼ 
تشػػكًٌؿ الجػػػزء األساسػػٌي المػػػؤثًٌر عمػػػى ك  ،كسػػػكابؽ يينظػػر إلييػػػاك  مػػف جيػػػؿ إلػػى آخػػػر،

شػػمؿ كػػؿ الفنػػكف الشػػعبية مػػف شػػعر كغنػػاء كمكسػػيقى كمعتقػػدات ت كىػػي (1)،الحاضػػر
شػػعبية كقصػػػص كحكايػػات كأمثػػػاؿ تجػػرم عمػػػى ألسػػنة العامػػػة مػػف النػػػاس، كعػػػادات 
الػػزكاج كالمناسػػبات المختمفػػة كمػػا تتضػػمنو مػػف طػػرؽ مكركثػػة فػػي األداء كاألشػػكاؿ 

سمسػػػـ شػػػأنيا شػػػأف كػػػؿ القػػػرل كقريػػػة  (2).ألػػػكاف الػػػرقص كاأللعػػػاب كالميػػػاراتكمػػػف 
كسنتناكؿ فػي ىػذا الفصػؿ كتراثيا،  كعاداتيا كقيميا األصيمة فمسطينية ليا تقاليدىاال

  :العناصر كىي مجمكعة مف
 المناسبات العائمية -

تقػػػاـ المناسػػػبات العائميػػػة التػػػي كػػػاف ليػػػا طقػػػكس خاصػػػة فػػػي القريػػػة كالقػػػرل 
ككداع  الدينيػػة كاألعيػػاد، مناسػػباتالك  ،التػػي تػػالـز عػػادات األفػػراح كاألحػػزاف المجػػاكرة

 حجاج بيت هللا الحراـ.
 عادات األفراح واألحزان: -
  الزواج-أوالً 

يفضمكف تزكيج الفتاة في سف  القرية كباقي القرل الفمسطينية أىؿكاف 
حسب الكضع المادم سنة، ك  30 -22الزكاج ما بيف  الشاب فكاف سف أما ،ةمبكر 

حدل إرغبكف زكاج األقارب بنت العـ أك ي ككاف األىالي في القرية (3)،ألسرة الشاب
كفي بعض الحاالت  ،الفرس( ظير )ابف العـ بنزؿ العركس عف حدل القريبات،إ

مف بنات  ككانكا كذلؾ يتزكجكف كانت خطبة البنت البف عميا تتـ يكـ كالدتيا،
                                                           

  https://www.almaany.comالمعاني الجامع. ( 1)
 https://ar.wikipedia.org/wikiكيكيبيديا المكسكعة الحرة.  (2)
 شيادة عكاد عبد الجكاد زممط. (3)



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

166 

 مراسـ ككانت ىا،أما الفتاة فكانت تفكض أمرىا لكالد القرل المجاكرة كالعكس،
الطمب  تـ كفؽ عدة خطكات ىي:ج في القرل الفمسطينية بشكؿ عاـ تالزكا

رتي الشاب كالفتاة، كالطمب الرسمي كتقكـ بو الجاىة مف أسكيقتصر عمى  التمييدم
كالحناء، أسرة العريس كحمكلتو، ككتب الكتاب أم تكقيع عقد الزكاج، ثـ الكسكة 

 .كليمة الزفاؼ، كالدخمة كيـك الصباحية
الميػػػر بعػػػد أف تكػػػكف النسػػػاء تحديػػػد عمػػػى تفاصػػػيؿ العػػػرس ك  االتفػػػاؽيػػػتـ ك  

الميػػر  يكػػكف كأحيانػػان  (1).جنيػػو 100 - 60مػػف  كػػاف الميػػرك  قامػػت بػػدكر تمييػػدم،
  (2).ليرة 30قطعة أرض كالمؤخر  عبارة عف

كقػػد عػػرؼ أىػػؿ القريػػة  الفاتحػػة(قػػراءة ) ككػػاف االتفػػاؽ عمػػى الخطبػػة يسػػمى
كاف العريس يسكف فػي غرفػة فػي بيػت ك  )*(،زكاج الغرة عرفكا ككذلؾ )*(،زكاج البدؿ
 (3).عف كالديو منفصالن  بيتان  يسكف ما كاف نادران العائمة، ك 
تقػػػكـ بػػػدكر الخاطبػػػة فػػػي القريػػػة  (أـ غنػػاـعبػػػد النبػػػي ) مػػػريـكانػػت السػػػيدة  

كغالبػػان مػػا كانػػت األـ أك األخػػت تقػػكـ بيػػذا  (4)،ككػػذلؾ كانػػت ىػػي نفسػػيا دايػػة القريػػة
 (5).الدكر

                                                           
 مقابمة مع عبد المعطي عابد، عكاد عبد الجكاد زممط. (1)
 جماؿ أبك عكف.شيادة  (2)

 .إذ يتزكج شاب أخت شاب آخر كيزكجو مقابؿ ذلؾ أختو( )*
نكع نادر مف أنكاع الزكاج يتـ في حاالت الدـ، كالقتؿ غير المتعمد، كحسب القضاء العرفي إذا عجز  ()*

ك ابنو أخ القتيؿ أ عف دفع الدية، أك رفض أىؿ القتيؿ قبكليا, يككف الحكـ حينئذ أف يتزكج أىؿ القاتؿ
، كبعد أف تنجب الزكجة مكلكدان يتـ الزكاج مقترنان بدفع الدية أخت القاتؿ اك ابنتو, كفى بعض الحاالت

ذكران يتـ تخييرىا عمى  االستمرار في الحياة الزكجية مع زكجيا؛ ىذا إذا قبؿ الزكج أيضا ببقائيا عمى 
 ذمتو. مقابمة مع جبر شعباف

 .شيادة عكاد عبد الجكاد زممط( 3)
 مقابمة مع زريفة أبك سعدة. (4)
 شيادة عكاد عبد الجكاد زممط.( 5)
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مكظؼ اسمو  يكتبو -في الفترة القريبة مف النكبة  – عقد الزكاج فكافأما  
كيكتب عقد الزكاج في بيػت  ،حسف معركؼ يأتي عمى حماره مف منطقة بيت الىيا

كبعػػد فتػػرة  (1).العػػريس كيػػذىب لبيػػت العػػركس ليتحػػرل عػػف بعػػض األمػػكر القانكنيػػة
 (2).ىذا المكظؼ الستالـ العقد لبيت يذىب صاحب الشأف

 (3) :مف األغاني كالمياىا، مثؿ كانت النسكة يرددف الفاتحة ةكقراء كعندما تتـ الخطبة
 ىػػػػػػػػي احنػػػػػػػػا جينػػػػػػػػاككا مػػػػػػػػف بمػػػػػػػػد لبمػػػػػػػػد   

        
 ىػػػػػػػػػػػػػي كخطبنػػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػيخ العػػػػػػػػػػػػػرب 

 ىػػػػػػػي كاحنػػػػػػػػا جينػػػػػػػػاككا مػػػػػػػػف دار لػػػػػػػػدار     
    

 خطبنػػػػػػا بنػػػػػت الشػػػػػيخ المختػػػػػػارىػػػػػي كاحنػػػػػا  
 ىػػي حػػط ايػػدؾ يػػا عػػريس فػػي ايػػد أبكىػػا  

 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف 

 ىػػػػي يػػػػا ريتيػػػػا مبرككػػػػة ككثيػػػػرة الغممػػػػاف  
  

ىػػػػي كمػػػػا تبػػػػارؾ النبػػػػي محمػػػػد عمػػػػى جبػػػػؿ  
 عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 
 :مف الزجؿ أما الشباب فكانكا يرددكف

 ظميػػػػػػت أدٌكر ع االجػػػػػػكاد تناسػػػػػػبيـ
 

 لمػػػػػػػا رمػػػػػػػاني اليػػػػػػػكا عمػػػػػػػى مصػػػػػػػاطبيـ 
 ظميػػػػػػػت أدكر ع االجػػػػػػػكاد تالقػػػػػػػييـ 

 
 لمػػػػػػػػا رمػػػػػػػػػاني اليػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػى أراضػػػػػػػػػييـ 

شػػػػراء مسػػػػتمزمات ب كسػػػػكة العػػػػركس يػػػػتـ ادان لػػػػودكاسػػػػتع كقبػػػػؿ مكعػػػػد الزفػػػػاؼ 
خميػػػة أقمشػػػة كفسػػػاتيف كحريػػػر كمالبػػػس داك  حمػػػي سػػػكؽ المجػػػدؿ مػػػف العػػػركس مػػػف

كجػػػرت العػػػادة عنػػػد نسػػػاء  ،دكؽ العػػػركسضػػػافة إلػػػى تجييػػػز صػػػنكغيرىػػػا، إ كقطنيػػػة
إضػػػافة لميػػػدايا مػػػف  عمػػػى أف تشػػػترم العػػػركس ثػػػالث قطػػػع مػػػف كػػػؿ صػػػنؼ القريػػػة

 (4).، كعبػػػػاءة أك )دمايػػػػة( ألخػػػػكاؿ العػػػػركس كأعماميػػػػاالقمػػػػاش للقػػػػارب مػػػػف النسػػػػاء
حػػارات القريػػة كانػػت تنتظػػػر نسػػاء  مػػف ان يػػػر ان كبكتقػػكؿ السػػيدة جازيػػة درابيػػو إف جمعػػ

كسػػط األغػػاني كالزغاريػػد احتفػػاء بكصػػكؿ  أثنػػاء العػػكدة، عػػكدة العػػركس كمػػف يرافقيػػا
االحتفػػػاء بعػػػكدة  رائػػػؼ أىػػػؿ القريػػػة عنػػػدطكمػػػف  (5) .)كسػػػكتيا( العػػػركس كتجييزىػػػا

                                                           
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (1)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد.( 2)
 مقابمة مع جميمة حسيف عابد. (3)
 مقابمة مع جميمة حسيف عابد. (4)
 مقابمة مع جازية جبريؿ درابيو. (5)
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كانػت مجمكعػة مػف نسػاء القريػة  ،العركس كمف يرافقيا مف السكؽ يـك شػراء الكسػكة
ككانػت  كمػف معيػا، النتظػار عػكدة العػركسكصديقات العػركس يػتجمعف فػي مكػاف 

مالبس نسائية ب تمؼالمذراة  مف أدكات الحصيدة() دقرافك  مذراةينصبف  النسكة  تمؾ
كسػػكة الػػدقراف يػػتـ ك  ،كتػػزيف) ثػػكب كحػػزاـ كخرقػػة( حتػػى تصػػير رمػػزان يمثػػؿ العػػركس

، كتسػػػػتمر النسػػػػاء (كالحطػػػػة كالعقػػػػاؿالينديػػػػة كالعبػػػػاءة )  (عػػػػريسال) الرجػػػػاؿ بمبػػػػاس
ـ حتى كصكؿ العركس كمػف معيػا، ثػ راة كالدقرافذحكؿ الم كالزغاريد لغناءالطبؿ ك با

كىػف  فػي مككػب كأخػرل الػدقراف كتسػير النسػاء المػذراة حدل قريبات العركستحمؿ إ
 أكليػة بيتيػا ككأنيػا زفػة إلػى العػركس حتػى تصػؿ كيزغردفيياىف ينشدف األىازيج ك 

 (1).ليا
 زيج التي كانت تقاؿ عند ذىاب النساء لمسكؽ:اكمف األى

 طايحػػػو عمػػػى السػػػكؽ يػػػا بدكيػػػةيػػػا 
      

 (2)عمػػرت ركػػاف السػػكؽ مػػف كػػؿ غيػػة 
العػرس  بؽسػالتػي ت أك السػامر (التعميمػة) يقيمػكف مػا يسػمى كاف أىػؿ القريػة 

)ب  ،اليرغػػكؿ كالعػػزؼ عمػػى الدبكػػة تقػػاـ كفييػػا (3) ،(بيف ثػػالث إلػػى سػػبع ليػػاؿو عػػدة ليػػاؿو
، كيا دلعكناعمى  :مثؿ كالمكاكيؿ مجمكعة مف األغاني في ىذه الميالي فكمما يرددك 

 .، كالعتابا، كيا غزيؿميجانا، ك ظريؼ الطكؿ
 :في ليمة السامر كانكا يرددكنو الزجؿ الذمكمف 

 يػػػػػػا بنػػػػػػات طيمػػػػػػف ع الكجعػػػػػػاف شػػػػػػكفنك
 

 كالػػػػػػػػػزيف كجعػػػػػػػػػػاف كالكجعػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػكت منػػػػػػػػػػو 
 كالمػػػػػارس المػػػػػي بحػػػػػد الػػػػػدار بسػػػػػمطافً  

 
 مػػػػػػػػزركع كمػػػػػػػػو قصػػػػػػػػب لمصػػػػػػػػاحب الغػػػػػػػػالي 

 كالمػػػػارس المػػػػي بحػػػػد الػػػػدرب كمػػػػو بػػػػكر    
      

 مػػػػػػػزركع كمػػػػػػػو قصػػػػػػػب لمصػػػػػػػاحب الغنػػػػػػػدكر 
 يػػػػػػا بنػػػػػػات طمػػػػػػف ع الكجعػػػػػػاف شػػػػػػكفنك 

 
 كالػػػػػػػػػزيف كجعػػػػػػػػػػاف كالكجعػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػكت منػػػػػػػػػػو 

 
                                                           

 مقابمة مع جازية جبريؿ درابيو، كزريفة أبك سعدة. (1)
 مقابمة مع زريفة أبك سعدة. (2)
 شيادة عكاد عبد الجكاد زممط. (3)



 د. سامي يوسف أمحد                                        

169 

 انتػػػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػالكك كال تغيرتػػػػػػػػػػػػك
 

 ( 1)احنػػػػػػػا عمػػػػػػػى حالنػػػػػػػا مػػػػػػػا تغيػػػػػػػر إال أنتػػػػػػػك 
 أنػػػػػػػػػػػا لكتػػػػػػػػػػػب ع كرؽ كخػػػػػػػػػػػط بيػػػػػػػػػػػدم 

 
 ع شػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػارلي كمػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػػػدم 

 بنيػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػدار بيػػػػػػػػػػػدمأنػػػػػػػػػػػا  
 

 كأجتنػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػظ مػػػػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػػػػاـ الضػػػػػػػػػػػػحى 
 أنػػػػػػػػػػػػػا لبعػػػػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػػػػالمي كارسػػػػػػػػػػػػػمميـ 

 
 حبػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػػػػػي كأرسػػػػػػػػػػػػػمميـ 

 لػػػػػػػػػػػػػك أف الطيػػػػػػػػػػػػػر بفيػػػػػػػػػػػػػـ برسػػػػػػػػػػػػػمميـ 
 

 عمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب 
 أنػػػػػػػػػا لبعػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػالمي بػػػػػػػػػريش حيػػػػػػػػػة 

 
 كعمػػػػػػػػػػػػػػى دمػػػػػػػػػػػػػػع عينػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػريش حيػػػػػػػػػػػػػػة 

 خمنتػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػا كليفػػػػػػػػػػػػػػػي دـك لػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  
 

 ( 2)تػػػػػػػػػػرل إلػػػػػػػػػػؾ ثػػػػػػػػػػالث كأربػػػػػػػػػػع اصػػػػػػػػػػحاب 
 ( التػػي تسػػتمركالدبكػػة ليمػػة السػػامر) ليمػػة العػػرس تكػػكفتتمػػة ىػػذه الميػػالي ك  

 .أك الصباح منتصؼ الميؿ ما بعد حتى
ت التػػػػي كانػػػػ ينيػػػػا كمػػػػف كسػػػػائؿ الزينػػػػةيتز يػػػػتـ  يػػػػكـ طمعػػػػة العػػػػركس،فػػػػي ك 

 كالكحػؿ، كالتػي الىتمػاـ بالشػعركالػنقش عمػى اليػديف كا الحنػاءمثػؿ ، مستعممة آنػذاؾ
 "الماشػطة"، كمػف السػيدات المػكاتي اشػتيرف سػمىت تػزييف العػركستقكـ بميمة  كانت

كالسػػػيدة  ،كػػؿ مػػف: السػػػيدة شػػاىرة أبػػك سػػعدة لمعػػركس كنقػػش الحنػػػاء بتػػزييف النسػػاء
كانػػت تقػػاـ حفمػػة  الحنػػاء ليمػػةكفػػي  .م مقابػػؿ أك أجػػركذلػػؾ دكف أ ،عزيػػزة أبػػك سػػعدة

ككانػػت أـ العػػريس  ،ليمػة الزفػػاؼ بيػػـك كاحػػد كالتػػي تسػػبؽ لكداعيػػا لمعػركس فػػي بيتيػػا
 تكفػػي لمعػػركس كميػػة مػػف الحنػػاء تحمػػؿمػػف أقربػػاء العػػريس  كمجمكعػػة مػػف النسػػاء
المكسػػػػػرات، ك  )السػػػػػكاكر( الحمػػػػػك ضػػػػػافة إلػػػػػىإ كنسػػػػػاء حارتيػػػػػا، كأىميػػػػػا كصػػػػػديقاتيا

.كالصابكف كالشام كالسكر كالقيكة كالشعرية
(3)  

كشباب القرية بعد أف تقاـ  أصدقائو قبؿ أما العريس فكاف يتـ زفافو مف        
كغالبا كاف أىؿ العريس يذبحكف الذبائح كتقدـ  ،اء حسب مقدرة األىؿكليمة غد

                                                           
 .مقابمة مع زريفة أبك سعدة (1)
 ، غزة.20/8/2017تاريخ المقابمة  ،1946مقابمة مع تركيو أيكب زيداف، مف مكاليد سمسـ عاـ  (2)
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كجرت العادة أف يتفؽ أحد المقربيف لمعريس أك  ،أك الجريشة ،(1)المحكـ مع المفتكؿ
، كظمت ىذه العادة يكـ زفة العريس عنده العريس مف أصدقائو عمى أف يستحـ

 يرسؿ كاف الشخص الذم يستحـ العريس في بيتوك  اليجرة،دارجة حتى بعد 
 بان ما تككف الحمكلة ذبيحةكغال (2).بأسبكع الزفاؼ بعد )غداء العريس( الحمكلة

 .إلى بيت العريسمطبكخة  رسؿمف الضأف( ت رأس)
مالبس العرس، يرش يفرغ العريس مف الحماـ، كيخرج كقد ارتدل كبعد أف        

، أك رسان أماـ مككب الرجاؿ، إما ممتطيان ف العريس كيسير ،لتبدأ الزفة ؛بالعطكر
 يغنكف، كىـ سيران عمى األقداـ، كما تتبعيـ النساء، كيسير الجميع في شكارع القرية

   (3).ألخذ العركس مف بيت أىميا خالؿ مسيرىـ ،كييزجكف
 :العريس مف الحماـكمف أشير أغاني الزفة بعد خركج 

 طمػػػػػػع الػػػػػػزيف مػػػػػػف الحمػػػػػػاـ 
       

 هللا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ هللا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 طمػػػػػػع الػػػػػػزيف مػػػػػػف الحمػػػػػػاـ    

    
 كرشػػػػػػػػػػػكلي العطػػػػػػػػػػػر عميػػػػػػػػػػػو 

 طمػػػػػػع الػػػػػػزيف مػػػػػػف الحمػػػػػػاـ  
       

 ككػػػػػػػػػػػػػؿ رجالػػػػػػػػػػػػػو حكاليػػػػػػػػػػػػػو  
 يػػػػا عػػػػريس مبػػػػارؾ حمامػػػػؾ    

    
 كالكػػػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػػػرقص قػػػػػػػػػػدامؾ  

 الييالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الييالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف     
       

 الييالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػافالييالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 الييالمػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػى طكلػػػػػػػػػو   

      
 يػػػػػا طكلػػػػػو يػػػػػا عػػػػػكد الػػػػػزاف   

 الييالمػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػى ثمػػػػػػػػػػػػو      
      

 يػػػػػػػػا ثمػػػػػػػػو خػػػػػػػػاتـ سػػػػػػػػمماف     
 الييالمػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػعره           

      
 يػػػػػػػا شػػػػػػػعره ريػػػػػػػش النعػػػػػػػاـ    

 الييالمػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػدره              
      

 يػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػدره بػػػػػػػػػالط حمػػػػػػػػػاـ   
 الييالمػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػى خػػػػػػػػدكده           

    
 يػػػػػػػا خػػػػػػػدكده تفػػػػػػػاح الشػػػػػػػاـ   

 الييالمػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػى البػػػػػػػػػػاقي     
      

 يػػػػػػػا البػػػػػػػاقي جنػػػػػػػة عػػػػػػػػدناف  
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في شكارع القرية كفي ساحة بئر  الفرس كىك راكب الرجاؿ بالعريس يسيرثـ        
 :البمد كينصبكف حكلو حمقات الدبكة كيرددكف

 زيػػػػػػػف الشػػػػػػػباب عريسػػػػػػػنا 
 

 الشػػػػػػػػػػػػبابعريسػػػػػػػػػػػػنا زيػػػػػػػػػػػػف  
 طاحػػػػػػػت الخيػػػػػػػؿ تمعػػػػػػػب  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػػػػػداف العػػػػػػػػػػػػػػريس 

 يػػػػػػا صػػػػػػالتؾ يػػػػػػا محمػػػػػػد  
 

 يػػػػػػػػػػا خازاتػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػا ابمػػػػػػػػػػيس 
ككانػػػت العػػركس عنػػد طمعتيػػا مػػف بيتيػػػا  إلػػى أف يصػػؿ إلػػى بيػػت العػػركس،        

تركب الجمؿ عمى اليكدج المزيف بمناديؿ  ىيك  ،تمسؾ السيؼ كتنصبو أماـ عينييا
الحريػػر الزاىيػػة كالسػػيؼ بيػػدىا كأقاربيػػا يمتفػػكف مػػف حكليػػا محاطػػة بالرجػػاؿ المعتمػػيف 

الزفػة  مككػب مػري ككممػا (1).كسط األىازيج كاألغاني كالزغاريدعمى ظيكر خيكليـ، 
 لالحمػػػػػك ك  البيػػػػت الممػػػػح كاألرز يػػػػرش أصػػػػػحاب مػػػػف أمػػػػاـ بيػػػػت مػػػػػف بيػػػػكت القريػػػػة

كتقػػكؿ كبان ليشػػارؾ العػػريس كأىمػػو فػػرحتيـ، مشػػر  يقػػدـ أك ،مككػػبعمػػى ال اكر(ك)السػػ
 مػف أرض أـ العػدس قطعػكا مسػافة كبيػرة _ بعد أفياجازية درابيو خالؿ مككب زفاف

 عنػدما مػر المككػب مػف أمػاـ أحػػد كىػي معتميػة الفػرس_ كسػط القريػة كصػكليـ حتػى
تابعػػػان ذلػػػؾ  -محمػػػد أحمػػػدالسػػػيد عبػػػد المجيػػػد كىػػػك  طمػػػب صػػػاحب المنػػػزؿ المنػػػازؿ
كأىػػػػؿ العػػػػريس مػػػػف آؿ فػػػػرج هللا أف تػػػػدخؿ  جبريػػػػؿ درابيػػػػو مػػػػف أخ العػػػػركس -بقسػػػػـ

، كألف لتسػػتريح كليقػػدـ لمككػػب الزفػػة الكاجػػب مػػف المشػػركبات كغيرىػػا ؛العػػركس بيتػػو
 مػػػا يسػػػمى بالحمكلػػػة بإرسػػػاؿاسػػػتجابكا لطمبػػػو قػػػاـ فػػػي اليػػػكـ التػػػالي  كسػػػيفأىػػػؿ العر 

عنػػدما مػػر مككػػب زفافػػو  :كيقػػكؿ المسػػف حسػػيف صػػالح فػػرج هللا(2) ،(العػػريس غػػداء)
مػػف أمػاـ بيػػت صػالح السػػيمي)زممط( بػػالقرب  )بمػدة العػػركس(، قريػة ىػػكج القػادـ مػػف

بأف يتكقؼ المككب عند بيتػو ليقػدـ الكاجػب مػف قيػكة  األخير أقسـ ،مف الكاد الكبير
مػػع  نفسػو الشػػيء ، كحصػؿ(خمػس ليػػرات)( 3)نقػػكط"ال"  كشػام كشػراب كقػػدـ لمعػريس
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ػػ سػػيد عطػػكة رشيد)الشػػيخ(ال ، ككػػذلؾ تكقػػؼ مػػف أمػػاـ بيتػػونفسػػو  مككػػبال ر  عنػػدما مى
 يقػدـ الكاجػب لممككػبىػك ا خػر ل ت حسف مكسػى بػدراف الػذم أقسػـالمككب عند بي

   (1).)ذبيحة( لبيت العريس لمعركس كأرسؿ في اليـك الثاني الحمكلة النقطة بتقديـ
 :الزفة مسيرىـ في يرددكنيا خالؿ الشبابكاف مف األىازيج التي ك 

 ع بػػػػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػػػػدار اذبحػػػػػػػػػػػػػػكني    
       

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كرمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني 
 آه يػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػرب الشػػػػػػػػػػػػػػػػبارم       

      
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم 

 ياكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربكا        
      

 بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ نقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربو 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػمكا كلمػػػػػػػػػػػػػػػػك ىالريحػػػػػػػػػػػػػػػػاف    

         
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطة كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىالريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 اربػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػدؾ بػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػارع     
    

 بيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 اربػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػدؾ بػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػارع    

      
 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب ع الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر دالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 اربػػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػػػدؾ بػػػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػػدار   
         

 لتطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا اـ ثػػػػػػػػػػػػػػػػكب كمامػػػػػػػػػػػػػػػػػو ـز 

 
 لضػػػػػػػػػػػػػػػمؾ فػػػػػػػػػػػػػػػي حضػػػػػػػػػػػػػػػيني ضػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب طرزتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        
         

 حطيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالكم فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 الثػػػػػػػػكب كمامػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػدميػػػػػػػػا اـ  

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  

 مػف بيتيػػا كانػت النسػػاء تمتػؼ مػػف حكليػا كىػػف كقبػؿ أف تػػتـ طمعػة العػػركس     
األىازيج التي كانت تطمقيا ك  الزغاريد كأشير تمؾ ،كينشدف األغاني كيزغردف يياىف

 بيت العركس: ـعند كصكلي النساء مف أىؿ العريس
 ع مػػػيف لفيػػػتف يػػػا بنػػػات

 
 فػػػػػػػالف لفينػػػػػػػا يػػػػػػػا لػػػػػػػيالع أبػػػػػػػك  

 يحيي مالفيكف يا بنػات 
 

 يفػػػػػػػػػػرش كيحيػػػػػػػػػػيكف يػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػيال 
 كشػػك فرشػػػمكف يػػا بنػػػات 

 
 حريػػػػػػػر مػػػػػػػػا نريػػػػػػػػده يػػػػػػػػا بنػػػػػػػػات 

 بيكفينػػػا صػػػيتو يػػػا بنػػػات 

 

( 2)بيكفينػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػيتو يػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػيال 
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 كما تقـك النسكة بالمياىا كالزغاريد مثؿ:
 ىػػػػػػي كافتحػػػػػػكا بػػػػػػاب الػػػػػػدار

 
 ىػػػػػػػػػي كخمػػػػػػػػػي المينػػػػػػػػػي يينػػػػػػػػػي  

 طمبػػػػػػت مػػػػػػف هللا ىػػػػػػي كأنػػػػػػا 
 

 ( 1)ىػػػػػػػي كمػػػػػػػا خيػػػػػػػب هللا ظنػػػػػػػي 
النسكة مف أىؿ العريس اؼ تغني العركس مف بيتيا يكـ الزف تخرج كعندما     

 (2) مثؿ: ،بعض األىازيج
 قػػػػكمي اطمعػػػػي قػػػػكمي اطمعػػػػي يػػػػا زينػػػػة

 
 مػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػدؾ كال ممينػػػػػػػػػو 

 قػػػكمي اطمعػػػي قػػػكمي اطمعػػػي مػػػف يمػػػؾ 
 

 كحنػػػػػػا حطينػػػػػػػا حػػػػػػػؽ أبػػػػػػػكًؾ كعمػػػػػػػؾ 
 اطمعػػي قػػكمي اطمعػػي مػػف حالػػؾقػػكمي  

 
 كحنػػػػػػا حطينػػػػػػا حػػػػػػؽ أبػػػػػػكًؾ كخالػػػػػػؾ 

غان مػف المػاؿ متفػؽ عميػو شارة أف المير كاف يتضمف مبمكفي ىذه األبيات إ      
شػػارة أخػػرل العػػركس كعزكتػػو عنػػد طمعتيػػا، كفػػي إ كالػػدل ليقػػدمكه يدفعػػو أىػػؿ العػػريس

 (3).رضػاىـبكجػكدىـ ك ال تػتـ طمعتيػا إال  إف كاف ليا أخكاؿ، لمكانة أخكاؿ العركس
 .دية مف أىؿ العريس ىندية أك عباءةحتى أف الخاؿ كاف يقدـ لو ى

  (4):مف المياىا العركس فكانت ترد كتقكؿ أما كالدة
 ىػػػػػػي يػػػػػػا فػػػػػػالف يػػػػػػا نسػػػػػػيبنا

 
 ىػػػػػػػي كالنسػػػػػػػب مػػػػػػػا ىػػػػػػػك عيػػػػػػػب      

 ىػػي يػػا كالنسػػب زم الػػذىب    
 

 ىػػػػػػػػي يػػػػػػػػا يػػػػػػػػنحط جػػػػػػػػك الجيػػػػػػػػب 
 ىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػذؾ ىامػػػػػػػػػؿ 

 
 عباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار  

 ىػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػذؾ فػػػػػػػػػػالف 
 

 ىػػي يػػا كػػؿ النػػاس تحمػػؼ بحياتػػو 
  :عند طمعتيا مف النساء كمف األىازيج التي يرددنيا أىؿ العركس 

 قكلػػػػػػػػكا ألبكيػػػػػػػػو كثػػػػػػػػر هللا خيػػػػػػػػرك    
    

 استعجؿ عميػو كأعطػاني لغيػره   
 اسػتعجؿ عمٌيػو كطٌمعنػي مػف بىمىػػديكا  

    
لىػػػػػػديكا        قكلػػػػػػكا ألبكيػػػػػػو كثػػػػػػر هللا كى
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 (1):طمعة العركس مف بيتيا مع أيضان  النساء كمما تقكلو
 يخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عميكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

 
 ككثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر هللا خيركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 يخمػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى أبػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػالف 
 

 يخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكؿ 
 طمبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 
 أعطانػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ مصػػػػػػػػػػػػػػػػكر 

 يخمػػػػػػػػػػػػؼ عميكػػػػػػػػػػػػك خالفػػػػػػػػػػػػيف 
 

طالبنػػا مػػف فػػالف النسػػب أعطانػػا  
 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكا التنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 
 خمػػؼ هللا عميػػؾ يػػا أبػػك فػػالف

 
 خمػػػػػػػػػػػػػؼ هللا عميػػػػػػػػػػػػػؾ بالثػػػػػػػػػػػػػاني 

 طمبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ 
 

 كأعطيتنػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػكز الغػػػػػػػػػػػػػػزالفً  
 سػػػػػػػػيرم يػػػػػػػػا مػػػػػػػػدلمتنا سػػػػػػػػيرم 

 
 يػػػػػا أـ الثػػػػػكب كالحجػػػػػر الطكيػػػػػؿ 

 سػػػػػػػػيرم يػػػػػػػػا مػػػػػػػػدلمتنا سػػػػػػػػيرم 
 

 يػػػػػػا أـ الطػػػػػػكؽ كالحمػػػػػػؿ الثقيػػػػػػؿ     
 كحمفػػػػت مػػػػا تسػػػػير إال بأبكىػػػػا 

 
 يػػػػػػػػا صػػػػػػػػدرىا يػػػػػػػػا لػػػػػػػػكًح فضػػػػػػػػة 

تشير إلى تعمؽ العركس بأىميا عند طمعتيا  كمف األىازيج كاألغاني التي كانت     
 كحزنيا عمى ترؾ بيتيا كانت النساء تقكؿ:

 ال تاخذكا البنت كال ترحمكا بيا   
 ال تاخذكا البنت عمى كثر ماليا

 بف خاليااكالصقر أخكىا كاليالؿ 
 ال تاخذكا البنت كلك كانت أميا 
 كالصقر أخكىا كاليالؿ ابف عميا

 غريبػػػػػػػػػػػػة غريبػػػػػػػػػػػػة غربكىػػػػػػػػػػػػا رجاليػػػػػػػػػػػػا    
         

 مػػػػػػػػػػػػػػػا غربكىػػػػػػػػػػػػػػػا إال يجيبػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػداليا    
 قػػكمي اطمعػػي يػػا بنػػت يػػا طػػكؿ غربتػػؾ  

  
 ( 2)يػػػا طػػػكؿ شػػػكقؾ مػػػع حػػػديث الحبايػػػب    

 كانت العركس ترد بقكليا:أحيانان ك  
 كهللا مػػا بطمػػع كال بػػأعتمي الجمػػؿ

 
 إال يجػػػي خيػػػي الحنػػػيف كأشػػػاكره 

  

                                                           
 مقابمة مع جميمة عابد.( 1)
 .مقابمة مع زريفة أبك سعدة( 2)
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 (1)كيرد المصارمبمكف يرؽ قمبو 
 يػػػارب أبػػػكم يحمػػػؼ عمػػػٌي أبػػػاتً 

 
 كأنػػػػػا العزيػػػػػزة أنػػػػػاـ بػػػػػيف اخػػػػػكاتي 

 يػػػارب أبػػػكم يحمػػػؼ عمػػػٌي الميمػػػة 
 

  ( 2)كأنػػػػا العزيػػػػزة أنػػػػاـ بػػػػيف العيمػػػػة 
 ( 3) :كمف األىازيج التي كانت تقاؿ أيضان             

 سػػػػػػػػػػػتيتيف كاثنػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػا كالد أىمنػػػػػػػػػػػا      
    

 كيػػػػػػػػػػا كحيػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػيف كاذكػػػػػػػػػػر نبيػػػػػػػػػػؾ 
 كعمػػػػػى راس العػػػػػيف نصػػػػػبكا البكػػػػػارج   

    
 كبالحػػػػػػػػػػديث الػػػػػػػػػػزيف شػػػػػػػػػػربكا القيػػػػػػػػػػاكم 

 كفػػػػػػػي الخػػػػػػػال ًعميػػػػػػػة كحنػػػػػػػا نصػػػػػػػبنا    
    

 كصػػػػػػػػمحي يػػػػػػػػا قيسػػػػػػػػية يحػػػػػػػػـر عميكػػػػػػػػك 
 كفػػػي العػػػامكد معمػػػؽ سػػػيفؾ يػػػا فػػػالف   

  
 نقطػػػػػػػػػػػػػػػػػع الزنػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ يػػػػػػػػػػػػػػػػػـك الحرابػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كخػػػػػػػػػػػػػػػرخش الػػػػػػػػػػػػػػػزرد يػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػالف     
         

 كفػػػػػػػي الجبػػػػػػػؿ مغذيػػػػػػػة يجعػػػػػػػؿ عػػػػػػػدكؾ 
 (4):في زفة العركس أيضان  أىازيج النساءمف ك  

 كالينػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػـ الينػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا ىنيػػػػػػػػػػة      
  

 كالعسػػػػػػػػػػػػػػػػاكر كالطبػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ القكيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كأرسػػػػػػػػػػمكا ألكالد عمػػػػػػػػػػػو يجكلػػػػػػػػػػػكا  

      
 بػػػػػػػػالخيكؿ الحمػػػػػػػػر كػػػػػػػػاف طاردكلػػػػػػػػو  

 كأرسػػػػػػػػػػػمكا ألكالد كػػػػػػػػػػػؿ األكػػػػػػػػػػػابر      
  

 كأرسػػػػػػػػػػػػػمكا لخػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػالف يقابػػػػػػػػػػػػػؿ 
 يػػػػػػا األعػػػػػػادم يقطػػػػػػع الػػػػػػكاد غػػػػػػاد   

    
 حسػػػػػي فػػػػػالف إف لفػػػػػى عمػػػػػى الػػػػػبالد  

حػدل النسػكة قطعػة مػف تعطييػا إ عريسػيا عتبة بيػت العركس كعندما تصؿ      
لتمصػػػقيا عمػػػى بػػػاب المنػػػزؿ، اسػػػتجالبان لمخيػػػر  ،بػػػأكراؽ الريحػػػاف العجػػػيف المخمكطػػػة

 .كاستمرار المحبة كالحياة الزكجية ،كالبركة
 (5):كمما تقكلو النساء في صمدة العركس
 فرشػػػػػػػػػػػكا الحػػػػػػػػػػػػارة ريحػػػػػػػػػػػػاني 

      
 كاعزمػػػػػػػػػػػػػػػكا كػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػػػػػػػػػراف       

 فرشػػكا الحػػارة ريحػػاف أخضػػر 
  

 كاعزمػػػػكا الػػػػزابط مػػػػع العسػػػػكر 
                                                            

 .مقابمة مع تركيو أيكب زيداف( 1)
 .المصدر نفسو (2)
 مقابمة مع زريفة أبك سعدة. (3)
 .المصدر نفسو (4)
 .35فؤاد عباس، الفمكمكر الفمسطيني، دار المكقؼ العربي، القاىرة، ص (5)
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 فرشػػػػػػػػػػػػػػػكا الحػػػػػػػػػػػػػػػارة برايػػػػػػػػػػػػػػػز       
    

 كاعزمػػػػػػػػػػػػػػكا كػػػػػػػػػػػػػػؿ العجػػػػػػػػػػػػػػايز 
أف يثبػػػت الرجػػػؿ بعػػػد  كفػػػي صػػػبيحة اليػػػـك األكؿ مػػػف الػػػزكاج )الصػػػباحية(       

خكتيػػا كأعماميػػا كأخكاليػػا كقريباتيػػا كالػػد العػػركس كا  يػػأتي رتيػػا، فحكلتػػو كالعػػركس بكا
اء، ثػـ الغػد قػدـ إلػييـليػذبح كي ،كمعيػـ الحمػكل كرأس مػف الضػأف ،إلى بيػت العػريس

إلػػػى غرفػػػة العػػػركس بعػػػد اسػػػتئذاف أىػػػؿ العػػػريس  فػػػي طػػػابكر يتقػػػدـ أقػػػارب العػػػركس
 (1) :ني النساء يـك الصباحيةأغاكمف  .)النقكط( كا ليا اليدايا كالنقطةمليقد

 السػػػػمر كالبػػػػيض القنػػػػي عمػػػػى الميػػػػو
 

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػمر حػػػػػػػػػػػػػػػكاجبي كالبػػػػػػػػػػػػػػػيض عنيػػػػػػػػػػػػػػػو 
 كالسػػػػمر تريػػػػاؽ لمػػػػي تقرصػػػػو الحيػػػػة 

 
 كالبػػػػيض فنػػػػاجيف صػػػػيني مشػػػػركب األفنديػػػػة 

 كالسمر كالبيض القنػي ع بػاب الػدار 
 

 أصػػػػػػػػبحت يػػػػػػػػا خمتػػػػػػػػي مػػػػػػػػا بيػػػػػػػػنيـ محتػػػػػػػػار 
 ىػػػات القمػػػـ كالػػػدفتر تنكتػػػب األسػػػعار 

 
 الجػػبف قنطػػاركجرعػػة مػػف العسػػؿ تسػػكل مػػف  

فػي  يأخػذ العػريس عركسػتو لزيػارة بيػت أىميػا سػبكع مػف الػزكاجبعد مركر أك       
 ،فػػراد()اإل)السػػيرة المخفيػػة( أكمػػا يسػػمى لػػذلؾ في زيػػارة قصػػيرة دكف أف يحػػدد مكعػػدان 
، كبعد زيارة أىميا يقػـك العػريس برفقػة زكجتػو بزيػارة كتقدـ ليا اليدايا مف بيت كالدىا

 (2) أقاربو.
ككاف االىتماـ باإلنجاب )الًخٍمفة(  .نجاب)الخمفة(اإل تمي فرحة الزكاج،ك 

زت النساء في األغاني في تمؾ الميمة عمى إنجاب س، كركيبدأ مف ليمة العر 
 (3):الصبي، كمف تمؾ األغاني

 مباركػػػػػػة يػػػػػػا عػػػػػػركس عمينػػػػػػا عمينػػػػػػا
 

رج حكالينػػػػػػػػاتبٌكػػػػػػػػ        رم بالصػػػػػػػػبي، كيػػػػػػػػدًٌ
 مباركػػػػػػة يػػػػػػا عػػػػػػركس عمينػػػػػػا عمينػػػػػػا 

 
 رم بالصػػػػػػػػبي، كتحممػػػػػػػػو إيػػػػػػػػديناتبٌكػػػػػػػػ      

 مباركػػػة يػػػا عػػػركس عمينػػػا يػػػا مميحػػػة 
 

ػػػػػػػو بالريحػػػػػػػة تبٌكػػػػػػػ        رم بالصػػػػػػػبي، كنريش 
 

                                                           
 مع زريفة أبك سعدة.مقابمة  (1)
 الكترم مرجع سابؽ. (2)
ـ(، مجمة 1948زكريا السنكار عادات كتقاليد الحمؿ كالكالدة في المجتمع الفمسطيني قبؿ النكبة) (3)

 .2005التاريخية الفمسطينية، العدد الرابع، غزة، 
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 مباركػػػة يػػػػا عػػػػركس عى العػػػػـ كالعمػػػػة
 

 رم بالصػػػػػػػػبي، كتكثٌػػػػػػػػرم األمػػػػػػػػةتبٌكػػػػػػػػ      
ٍمفة  ًمؼ كالسًٌ  مباركة يا عركس عى السًٌ

 
 رم بالصػػػػػػػبي، كتكثػػػػػػػرم الًخمفػػػػػػػةتبٌكػػػػػػػ      

 مباركػػة يػػا عػػركس عى الجػػار كالجػػارة 
 

ر الحػػػػػػػػػػػارةتبٌكػػػػػػػػػػ        رم بالصػػػػػػػػػػبي، ينػػػػػػػػػػكًٌ
 مباركػػة يػػا عػػركس عى خػػكم ًمٍنحاًلػػو 

 
 رم بالصػػػػػػػػػػػػبي، كتعٌمػػػػػػػػػػػػرم دارهتبٌكػػػػػػػػػػػػ      

"الشػػػػجرة المػػػػي مػػػػا بتثمػػػػر حػػػػالؿ  كمػػػػف األمثػػػػاؿ التػػػػي قيمػػػػت فػػػػي اإلنجػػػػاب: 
ك"لما قػالكا لػي: صػبي، قمػت عى رجمػٌي، كلمػا قػالكا  ،قطعيا"، ك"البنات كال البطاالت"

 (1).لي:  بنت بٌخت الحٌية عمي
كعقبػػاؿ  يػػا ريتػػو مبػػركؾ، كمػػف أشػػير عبػػارات التينئػػة كالمجاممػػة بػػالعرس: 

 مبػػارؾ،إف شػػاء هللا يعٌمػػركا كيثمػػركا  ،يػػا ريتػػو مبػػارؾ فػػرحكـ ،البنػػيف كالعمػػر الطكيػػؿ
إف شػاء هللا رجميػا خضػرة إف شاء هللا عقباؿ عكضيـ, يا ريتيـ مػف كثيػريف البنػيف، 

ف شاء هللا عقباؿ البكارم,  عرسانكـكبتبٌكر بالصبي, يا ريتيـ مبرككيف  عميكـ إف كا 
 (2).كالصبي عمى إيدييا هللا بنجيكـ ءشا

 :الختان-ثانياً 
يتـ عادة عند بمكغ الطفؿ سف السادسة أك أكثر. ككاف الطيكر  الختاف كاف  

كتطمؽ األغاني  ،كالمشركبات كالشام يتـ فييا تقديـ الحمكل مناسبة احتفالية، يعد
حسب مقدرة  ، كيجتمع الرجاؿ، كتعد كليمة بيذه المناسبةكأىازيج النساء الشعبية
أما مف كاف يقكـ بختاف األكالد فقد اشتير شخص كاف يأتي لمقرية حسب  العائمة،

ككاف يأتي شخص مف قرية  (3)،مف مدينة غزة (أبك ركبيف)دعى لي يي طمب األىا
آخر يدعى  ان كأحيانا كانت بعض العائالت تجمب شخص (4)،برير يدعى أبك رحكمة
 15بختاف أكثر مف  حدل المرات قاـ ىذا الشخص، ففي إأبك داكد مف مدينة غزة

                                                           
 السنكار، مرجع سابؽ. (1)
 المرجع نفسو. (2)
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز. (3)
 . شيادة سميماف شعباف( 4)
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كاف أبك  عزيز: عبد المطيؼ كيقكؿ المسفٌ  (1).تعددة بيكـ كاحدمف عائالت م كلدان 
 ركبيف يطكؼ في القرية بيف الفترة كاألخرل لمف يرغب في ختاف أكالده.

 (2):كمما كانت تقكلو النساء مف أغاني بمناسبة الختاف    
 طػػػػػاىرك يػػػػػا مطػػػػػاىر كسػػػػػمي عميػػػػػو 

      
 ابنػػػػي ألزعػػػػؿ عميػػػػومػػػػف أكجعمػػػػي  

  طػػػػاىرك يػػػػا مطػػػػاىر كنػػػػاكلك ألبػػػػكه  
    

 يػػػػا دمػػػػكع الغػػػػالي نزلػػػػت ع سػػػػاقو  
   طػػػػاىرك يػػػػا مطػػػػاىر كنػػػػاكلك لعمػػػػو  

    
 يػػػػػا دمػػػػػكع الغػػػػػالي نزلػػػػػت ع كمػػػػػو 

  طػػػاىرك يػػػا مطػػػاىر كنػػػاكلك لخػػػالك  
    

 يػػا دمػػكع الغػػالي نزلػػت عمػػى ذيالػػو 
  طػػػاىرك يػػػا مطػػػاىر كنػػػاكلك لسػػػيده  

    
 الغػػػالي نزلػػػت عمػػػى ايػػػدهيػػػا دمػػػكع  

 : األحزان-ثالثاً  
يقكؿ الميعٌمر عبد المعطي عابد حيف كنا نعمـ بكفاة أحد مف القرية سكاء      

كاف قريبا أـ غير ذلؾ، كاف الجميع يترؾ العمؿ كحراثة األرض، حتى لك كاف ذلؾ 
في  في فترة الحصيدة، كيتكجيكف لبيت المتكف ى، كبعد غسيؿ الميت كالصالة عميو

 (3).المسجد أك أماـ المقبرة يشارؾ الجميع بجنازتو كدفنو في مقبرة القرية
يتكفػػػؿ الجيػػػراف بتقػػػديـ كمػػػف العػػػادات الدينيػػػة كاالجتماعيػػػة فػػػي المػػػآتـ أف  

الطعػاـ لعائمػػة المتػكفي ثالثػػة أيػاـ، ككػػاف يػأتي لبيػػت العػزاء بعػػض الرجػاؿ كالكجيػػاء 
لتقػػديميا ألىػػؿ المتػػكفى، كغالبػػا مػػا مػػف القػػرل المجػػاكرة مصػػطحبيف معيػػـ الػػذبائح 

كػانكا يبيتػػكف فػػي القريػػة فػي ديػػكاف عائمػػة المتػػكفي. كجػرت العػػادة بػػأف تػػذىب النسػػاء 
 (4).إلى المقبرة في أكؿ يكـ خميس لمميت

                                                           
 مقابمة مع عبد المعطي عابد. (1)
 .مقابمة مع جازية درابيو (2)
 كشيادة جماؿ أبك عكف.مقابمة مو عبد المعطي عابد،  (3)
 السنكار، مرجع سابؽ. (4)
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كيكػػكف الحػػداد عمػػى الميػػت أربعػػيف يكمػػا، كبمػػركر أربعػػيف يكمػػان ييجيػػزكف  
كػػػػذلؾ كػػػػاف أىػػػػؿ  (1)،يف(الطعػػػػاـ عمػػػػى ركحػػػػو مػػػػف )مطبػػػػؽ السػػػػكر، كالتمػػػػر، كالقطػػػػ

 المتكفى يستذكركنو في العيد األكؿ لو.
 المناسبات الدينية -
  رمضان شهر-أوالً 
قاءات مكانت تنشط الحياة االجتماعية كال المبارؾ رمضاف مطمع شيرمع      

 ،كحمقات الكعظ الديني كشيكخيا في المسجد لصالة التراكيح بيف رجاؿ القرية
 .فطاركحيف اإل الرحـ بادؿ التياني كصمةكت

 ،لالحتفػػػاء بػػػو كيسػػػتعدكف ،كػػػاف أىػػػؿ القريػػػة يتػػػابعكف قػػػدـك شػػػير رمضػػػافك 
كلمتأكد مف أكؿ أياـ الشير كاف أحد الرجاؿ يركب فرسو كيذىب إلى محطة القطار 

ر عبػػد ، كيقػػكؿ المعٌمػػفػػي قريػػة ديػػر سػػنيد المجػػاكرة كيجػػرم اتصػػاالتو مػػع مدينػػة غػػزة
مػف  يكميان  فطار الذم كاف يطمؽمدفع اإلفي القرية نسمع صكت  المطيؼ عزيز كنا

كػػاف الشػػيخ محمػػد مكسػػى عػػكض ك  (2).ذاف المغػػرب فػػي رمضػػافكقػػت آ مدينػػة غػػزة
القريػة، حيػث كػاف يخػرج « مسػٌحرم»مػف أبػرز  لمجػامع ان الذم كاف يعمػؿ كالػده مؤذنػ

قبيؿ الفجر في شير رمضاف المبػارؾ، لينبػو النػاس بقػرب مكعػد اإلمسػاؾ كيػكقظيـ 
  (3).لتناكؿ كجبة )السحكر( بشكؿ يكمي

مػػف عػػادات أىػػؿ القريػػة أف الرجػػاؿ كػػانكا يشػػارككف بعضػػيـ مجتمعػػيف فػػي ك 
مػا تيسػر لػو مػف الطعػاـ، أمػا األكالد  معػو يحضر ـككؿ مني ،باإلفطارأحد المقاعد 

يػػأتكف زكػػاتيـ عػػف  ككػػاف أىػػؿ القريػػة (4)،إفطػػارىـ فػػي بيػػكتيـالنسػػاء فكػػاف ك  الصػػغار
  (5) .()قمح كشعير كذرة الصياـ مف الحب

  
                                                           

 المرجع نفسو.( 1)
 مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز. (2)
 .مقابمة مع عبد المعطي عابد (3)
 أحمد عبد هللا عابد.مقابمة مع ( 4)
 مقابمة مع محمد حسف أبك سعدة.( 5)
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 الفطر واألضحى عيد-ثانياً 
مػػاـ إ، ككػػاف لصػػالة العيػػد مسػػجد القريػػةالرجػػاؿ إلػػى  يتكجػػو فػػي يػػـك العيػػد 
 ىك مف يتكلى اإلمامة في صالة العيد،( 1).الكترم عبد اليادم محمد الشيخالمسجد 

عقػب الصػالة كانػت العػادة ، ك يمػبس األطفػاؿ المالبػس الجديػدةالعيػد  أكؿ أيػاـ في ك
أف يتكجػػػو النػػػاس إلػػػى مقبػػػرة القريػػػة ليتػػػذكركا مكتػػػاىـ، كتػػػكزع الصػػػدقات كأنػػػكاع مػػػف 

 تصػػنعيا النسػػاء فػػي البيػػكت مػػف الكعػػؾ كالفطػػائر مػػع السػػكر)المطبؽ( التػػيالحمػػكل 
كبعػػد االنتيػػاء مػػف زيػػارة المقبػػرة ينطمػػؽ الجميػػع لمعايػػدة  ،)السػػكاكر(كالحمقػػـك كالحمك

كعرفػػػت القريػػػة عػػػادة  كالحمػػػك، كالقطػػػيف ـاألرحػػػاـ كاألقػػػارب كمعيػػػـ اليػػػدايا كػػػالحمقك 
 .أك نصػػؼ ليػػرة مبمػػ  العيديػػة ربػػع ليػػرةكػػاف  مػػف المقتػػدريف كغالبػػان  (العيديػػة) النقػػكط

 أداء صػالة العيػد بعػدانكا يحتفمػكف بعيػد األضػحى ككما كاف االحتفاؿ بعيد الفطر ك
لتػػكزع حصػػة منيػػا عمػػى األرحػػاـ  فػػي المسػػجد تػػذبح األضػػاحي مػػف المػػاعز كالضػػأف

ف معظػـ إ :أبػك عػكف جمػاؿ المعمػر كيقػكؿ ،مف حارات القرية كاألقارب كالمحتاجيف
الطقػكس التػي تختمػؼ  تككانػ القرية كانت تذبح األضاحي في عيد األضحىبيكت 

 (2).ضحى عف عيد الفطر ىي ذبح األضاحيفي عيد األ
 النبوي المولد-ثالثاً 

-كسػمـهللا عميػو  صػمى-الشػريؼالقرية بإحياء ذكرل المكلػد النبػكم  اعتادت
كتقػػدـ كليمػػة بيػػذه  كاألناشػػيد الدينيػػة، كاألدعيػػة، بػػتالكة السػػيرة العطػػرة المسػػجد، فػػي

االحتفالية يقيميا المحتفؿ في منزلو، كقد جرت العػادة بػأف يقػكـ بػالتالكة الشػيخ عبػد 
كفػي ىػذه المناسػبة  (3).بف الشيخ محمد عبد اليادم الكترم كشقيقو عبػد السػالـاهللا 
الخضػر  ارؽفػي القريػة تػدؽ العػدة كرفػع البيػ (الصػكفية)أصػحاب الطػرؽ  كػاف أيضان 

كعرفت القريػة مػف أصػحاب  المصنكعة مف النحاس كضرب الكاسات كألكاف أخرل،
                                                           

 مقابمة مع عبد المعطي عابد.( 1)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (2)
 .59الكترم، مرجع سابؽ، ص (3)



 د. سامي يوسف أمحد                                        

181 

عبػػػد ك  ،لشػػػيخ مكسػػػى صػػػالحالشػػػيخ أحمػػػد البسػػػيكني كالشػػػيخ أحمػػػد زيػػػد، كا ةقػػػيالطر 
كالشػػيخ إسػػػماعيؿ  كالشػػيخ عػػكدة الحػػػك، كالشػػيخ إسػػماعيؿ األعػػرج، ،العزيػػز شػػعباف

 (1).لبفكعبد الحميد أبك  اف مف قرية برير ىما: سعكد أبك لبفكشخص صالح
 الحج موسم-رابعاً 
يعتبر الحج مناسبة اجتماعية كدينية ىامة، يشترؾ فييا معظـ أبناء القرم      

كالمدف، حيث يزكر الناس جيرانيـ كاقاربيـ كأصدقائيـ المقبميف عمى الحج 
مكدعيف، كمتمنيف ليـ السالمة، لتمتمئ ساحات البيكت بالزكار، كيتبادؿ الناس 
اليدايا كينشد المنشدكف كيمقي رجاؿ الديف مكاعظيـ كفي يكـ السفر يكدعيـ 

 األقارب لينتظركا عكدتيـ بعدىا لممباركة كالتينئة.
لحجاج بيت يعدكف حفؿ كداع  كاف أىؿ القرية كغيرىـ مف القرل الفمسطينية     

الطػرؽ الصػكفية ، أمػا رجػاؿ سبكعان تعقد فيػو حمقػات السػامر، كقد يستمر أهللا الحراـ
مػػف األقربػػاء كغيػػرىـ مػػف  الرجػػاؿ ، كيقػػدـكر كالمػػديح كاألدعيػػةعقػػدكف حمقػػات الػػذفي

الحجػاج جمػب كأثنػاء التكديػع، كفػي المقابػؿ يالنقػكط لمحجػاج قبػؿ السػفر  أبناء القرية
 (2).مثؿ المسبحة كالمصميات كالبخكر كماء زمـز اليدايا مف بيت هللا الحراـ ليـ
ككػاف  ،إلػى بيػت هللا الحػراـ عمػى الجمػاؿ في السابؽ يذىبكف الحجاج كافك       

يابػان،  ،ىائمػػة كالمخػػاطر ككانػػت مشػػقة السػفر سػفرىـ يطػػكؿ لمػػدة سػتة شػػيكر ذىابػػان كا 
 أسػماء المسف عبػد المطيػؼ عزيػز كلـ يتذكر .كغيرىا ،مف عطش، كأكبئة، كأمراض

ذىػػب  ان كاحػػد ان يعػػرؼ شخصػػ لكنػػو ذىبػػكا لمحػػج بيػػذه الطريقػػة،مػػف أبنػػاء قريػػة سمسػػـ 
 (3).رية برير ىك الحاج يكسؼ النيربق مف سكاف لمحج في تمؾ الفترة

                                                           
 مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز، ك شيادة جماؿ أبك عكف، كجبر شعباف. (1)
 .60الكترم، مرجع سابؽ، ص (2)
 عزيز.مقابمة مع عبد المطيؼ ( 3)
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فكاف الذم ينكم الحج إلى بيػت سنكات  ببضعً  سبقت اليجرةأما الفترة التي       
ت كانػك  (1)،فػي مدينػة غػزة دفػع الرسػـك فػي مكاتػب الحػجهللا الحراـ يقػكـ بالتسػجيؿ ك 

ليتكجػو  ؛دير سنيد المجاكرة لسمسـبدأ مف بيتو إلى محطة القطار في رحمة الحاج ت
 الػػػديار كمنيػػا إلػػى ،مصػػريةال مينػػاء السػػكيس البػػاخرة فػػي مباشػػرة عبػػر القطػػار إلػػى

.يػػػةالحجاز 
 ه يرافقكنػػػوكأىمػػػو كأقربػػػاؤ كع القريػػػة كانػػػت جمػػػ مغػػػادرة الحػػػاجكفػػػي يػػػـك  (2)

 رافعػػػيف كعػػػدتيـ يقرعػػػكف طبػػػكليـ ة الصػػػكفيةقػػػيالطر  ككػػػاف أتبػػػاع ،مكبػػػريف ميممػػػيف
 (3).حتى كصكلو إلى محطة القطار لرايات الخضراءا

 :النساء في القرية عند كداع الحاجأناشيد      
 الحػػػػػاج طػػػػػاح البحػػػػػر بيػػػػػده كيمػػػػػة  

    
 يػػػػػػػػػػػػػػػارب يرجعػػػػػػػػػػػػػػػو لمعيمػػػػػػػػػػػػػػػة   

 الحػػػػػػػاج طػػػػػػػاح البحػػػػػػػر بطػػػػػػػاقيتكه    
      

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػارب يرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػو لكليتػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 الحػػػػػػػػػاج طػػػػػػػػػاح البحػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػعباتو      

      
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػارب يرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػو لبناتػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 الحػػػػاج طػػػػاح البحػػػػر بيػػػػده خيػػػػارة   
    

 يػػػػػػػػػػػػػػػػارب يرجعػػػػػػػػػػػػػػػػو لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػارة  
 كتعػػب كف فػػي حالػػة إعيػػاءكديعػػ ،رالثػػة أشػػيككانػػت رحمػػة الحػػج تسػػتغرؽ ث         

كما ىػك  ،كعند كصكليـ يتـ استقباؿ الحجاج في حفؿ بييج، مف مشقة السفر شديد
يقػـك أقربػاء الحجػاج الطريقػة، ك  مف أتبػاع بدؽ الطبكؿ ـالحاؿ عند سفره كيحتفى بي

كانت فػي معظػـ األحيػاف أكمػة شػعبية معركفػة فػي القريػة تسػمى  التي-الكالئـإقامة ب
،الجريشة

 .إلى ديارىـ عكدتيـ سالميفكب كاحتفاءن  حفاكة بحجاج بيت هللا الحراـ (4)
  

                                                           
 .شيادة عكاد زممط( 1)
 ، كمقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز.60الكترم، مرجع سابؽ ص (2)
 .60نفسو، ص (3)
 .61نفسو، ص (4)
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 (1):القرية الحرام من أبناءمن حجاج بيت هللا  
 محمد شعبافعبد الرحمف  -
 الحاج حسيف محمد أحمد -
 الحاج حسيف زممط -
  عبد المجيد عبد هللا عزيز -
 (عزيز )زكجة الحاج عبد المجيد )عزيز( أبك القمصافعيشو  -
 (عزيز )أخت الحاج عبد المجيد عزيز مدلمة -
 فاطمة عزيز -
 حسف فرحات -
 حسف سمطانة -
 مكسى بدراف -
 المواسمأعياد  -
، يػـك كغيرىػا مػف القػرل الفمسػطينية مف األعياد الشعبية التػي عرفتيػا القريػة     

 يػذىبكف مف أىػؿ القريػة ككاف الناس ،)شير الخميس( خميس البيضك  أربعة أيكب،
 ،)جػػػكرة عسػػػقالف( جػػػكرةإلػػػى كادم النمػػػؿ فػػػي بمػػػدة ال كغالبػػػان يػػػذىبكف ،إلػػػى المنطػػػار

 كػػػػػذلؾ كػػػػػانكا ،كيصػػػػػطحبكف معيػػػػػـ النسػػػػػاء كاألكالد ،كيبيتػػػػػكف ليمػػػػػتيـ عمػػػػػى البحػػػػػر
الدبكة، أما مسابقات الخيؿ كحمقات تقاـ ك  ،يصطحبكف خيكليـ كيغتسمكف في البحر

 ككاف النػاس يأخػذكف معيػـ ،مياه البحر في ساعات المساء النساء فكانت تنزؿ إلى
ف طػائر ينسػبك  حتػى أف النػاس كػانكاالبيض المسمكؽ الممكف بنبتة الحنػكف، ك  الطعاـ

ألنػو يمػر مػف بالدنػا فػي شػير  ؛المقمؽ أك طائر أبك سعد باسـ طػائر حػكاـ الخمػيس
ـٌ يكاصػػػػؿ رحمتػػػػو إلػػػػى كؿ جمػػػػاعي كيسػػػػتريح فػػػػي بالدنػػػػا كفػػػػي مصػػػػر نيسػػػػاف بشػػػػ ثػػػػ

                                                           
مقابالت مع عبد المطيؼ، عبد المعطي، محمد شعباف، جبر شعباف، انظر كذلؾ: االكترم، مرجع ( 1)

 .61سابؽ، ص 
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الطػػػػائر الحػػػػكاـ  يف ييشػػػػاىدكفككػػػػاف الصػػػػبية حػػػػ )العػػػػراؽ كتركيػػػػا كايػػػػراف(( 1)الشػػػػرؽ
 ."عريسسنة الجايو كأنا  الخميػس .. حٌكاـ"  :ييتفكف
 األلعاب ووسائل الترفيه -

 القريػة كعرؼ أىؿ ،كاحد يممكو عبد هللا الكترم د في القرية جياز مذياعجً كي 
 ينتظػػػركف قػػػدكـ فػػػي القريػػػة ككػػػاف الصػػػغار (2)،صػػػندكؽ الغنػػػاء، كصػػػندكؽ العجػػػب

  (*).بفارغ الصبر صندكؽ العجب في المناسبات
شػخص كػاف ميرجيف، أك الحككاتيو، مف بينيـ ككاف يأتي لمقرية عدد مف ال

اسػػػػمو عاشػػػػكر  شػػػػخص آخػػػػر عمػػػػي البحػػػػرم، ك اسػػػػمويػػػػأتي مػػػػف قريػػػػة بيػػػػت الىيػػػػا 
.األزرؽ

(3) 
السػػيد محمػػد اسػػماعيؿ المجػػدالكم ك  السػػيد كػػؿ مػػف الصػػحؼ فقػػد كػػافأمػػا  

دة ع كجريػػػػجريػػػػدة الػػػػدفا مشػػػػتركاف فػػػػي حاب دكػػػػاكيف فػػػػي القريػػػػةصػػػػأ سػػػػميماف عػػػػكاد
 (4).مف مدينة غزة -بشكؿ شبو منتظـ -تصميـ فمسطيف التي كانت 

كقػػد اعتػػاد بعػػض الرجػػاؿ مػػف كالجػػدير ذكػػره أف القريػػة خمػػت مػػف المقػػاىي؛ 
ككػانكا  (5)،اعات بعػد الظيػرفػي سػ في ساحة بيػر البمػد الشدة لعب السيجة أك القرية

)الجمػكؿ(، كالغمايػة  أمػا الصػغار فقػد عرفػكا لعبػة البنػانير ،أطػراؼ الحػديثيتنػاكلكف 
كالطابػػػػة التػػػػي  كالنطػػػػة، )ضػػػػرب العصػػػػي(، كالحابػػػػة فػػػػي المسػػػػاء، كرمػػػػي العظمػػػػة،

                                                           
 .مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز( 1)
 جماؿ أبك عكف، كشيادة عبد المطيؼ الحك. شيادة( 2)

كاف المنادم يضع صندكقو الخشبي المستطيؿ الممكف، كيضع أمامو كرسيا صغيرا يجمس عميو  ()*
في كسطو فتحة في مثبتة فييا عدسة مكبرة ب" التي يحكييا ىذا الصندكؽ كاف المشاىد لرؤية "العجائ

يد الياللي كغيره، ككذلؾ احتكت معظميا عمى صكر تشاىد مف خالليا صكر كرقية لمشاىير مثؿ أبك ز 
 مف نسج الخياؿ كمثيرة ل عجاب.  شيادة سميماف شعباف.

 .شيادة عبد المطيؼ الحك( 3)
، ككذلؾ جميؿ المجدالكم كاألخير سمع ذلؾ شيادة جماؿ أبك عكف، ككذلؾ مقابمة مع خضر عكاد( 4)

 .عف كالده
 مقابمة مع زريفو أبك سعده. (5)
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)كػػرة( ة بفتػػرة بسػػيطة أحضػػر بعػػض الشػػباف الطابػػة يا بأيػػدييـ، كقبػػؿ اليجػػر نيصػػنعك 
كنػػػػط ار فمعبػػػػتيف المفضػػػػمة كانػػػػت الحجمػػػػة اشػػػػتركىا مػػػػف غػػػػزة، أمػػػػا البنػػػػات الصػػػػغ

 (1).الحبؿ
سػػػيما بركػػػة  ،الطبيعيػػػةالميػػػاه السػػػباحة فػػػي بػػػرؾ  كقػػػد مػػػارس بعػػػض الشػػػباف

أكثر بػكالتػي قػدرت مسػاحتيا  ،التي كانت تمتمئ في فصؿ الشتاء غرب البمػدة المياه
.نب تقديـ عركض الخيؿ كالمسابقاتإلى جا .(2)مف ألؼ متر

(3) 
 الدبكػةك كالسػامر  كقد اشتير مف أىؿ القرية بالزجػؿ كغنػاء الدلعكنػة كالدحيػة

مى الشػبابة كالدبكػة كػاف جػكدت عطػا، كع كعبد هللا زيد أبك سعدة، عبد القادر محمد
 (4) .(أبك رحمة) المجدالكم كرزؽكفؤاد عطا، 

كأحيانان كاف أىؿ القرية في أفراحيـ يأتكف بعػازؼ اليرغػكؿ كالشػبابة كيػدعى 
 (5).عميػػػاف مػػػف نجػػػد مدينػػػة المجػػػدؿ كعػػػازؼ الشػػػبابة عبػػػد الحميػػػدمػػػف  (أبػػػك عقيػػػؿ)

كسػػميماف الشػػيخ صػػالح، كعبػػد العزيػػز العجػػكرم مػػف قريػػة كمحمػػد إبػػراىيـ مػػف دمػػرة، 
 (6).نجد

)جرف ر أف تأتي لمقرية كتقيـ فػي أطػراؼ القريػةكى كقد اعتادت جماعة مف الن  
 ،كمارسػػكا مينػػػة الػػرقص كالغنػػاء فػػي األفػػػراح ،لمػػدة اسػػبكع بػػػيف حػػيفو كآخػػر القريػػة(

لباسػػػيف  كػػػافالالتػػػي يرقصػػػف مػػػف النػػػكر كيػػػذكر السػػػيد جمػػػاؿ أبػػػك عػػػكف أف النسػػػاء 
يجمبػكف معيػـ بعػض الحيكانػات  ركى يغطى الجسـ بالكامػؿ، ككػاف الن ػ فستاف مزركش

.عداف( لتقػػديـ العػػركض البيمكانيػػة)السػػ مثػػؿ القػػرد
بػػيف النػػكر الػػذيف اشػػتيركا كمػػف  (7)

                                                           
 شيادة جماؿ أبك عكف.( 1)
 .المصدر نفسو (2)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف. (3)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (4)
 مقابمة مع عبد المعطي عابد، كعبد المطيؼ عزيز. (5)
 شيادة عبد المطيؼ الحك. (6)
 .شيادة جماؿ أبك عكف( 7)
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صػػػػالح كخميػػػػؿ كدلػػػػؿ كمػػػػريـ : فػػػػي القريػػػػة فػػػػراحبػػػػالرقص كالغنػػػػاء فػػػػي مناسػػػػبات األ
 (1).كلطيفة
 الحصيدة: -

يقناُت   الحصيدة في القريةم 
 ،كفي مكسـ الحصاد ،كانت القرل الفمسطينية تنشط في أياـ الحرث كالبدار     

نيسػػاف  أكاخػػر كيقػػكؿ المثػػؿ الشػػعبي فػػي جنػػكب فمسػػطيف: فػػي، كتيػػدأ فيمػػا عػػدا ذلػػؾ
احمػػػؿ  يػػػارآكفػػػي شػػػماؿ فمسػػػطيف ككسػػػطيا يقكلػػػكف: فػػػي  مػػػا كػػػاف، الحصػػػيدة كيػػػف
تسػػتنيض ىمػػـ الرجػػاؿ كالنسػػاء عمػػى حػػد سػػكاء، كىػػذه أمثػػاؿ شػػعبية منجمػػؾ كغػػار، 

تختمػؼ فتػرات  فػي درجػات الحػرارة فػي منػاطؽ فمسػطيف، لػذا التبايف الجغرافػيتبيف ك 
كقػػػػد تصػػػػؿ لمشػػػػير  ،سػػػػبكعيف كثالثػػػػة أسػػػػابيعبػػػػيف أ مػػػػف منطقػػػػة إلػػػػى أخػػػػرل الػػػػزرع
حصػػيدة  يقػػكؿ المعمػػر عػػكاد عبػػد الجػػكاد كػػاف األىػػالي فػػي القريػػة يبػػدأكفك  (2).أحيانػان 

كفػي كقػت  (3)،كػاف حصػاده يبػدأ فػي شػير يكنيػكأما القمػح ف ،في شير مايكلشعير ا
الجميػػع مػػف أىػػؿ القريػػة معمنػػيف أف "الحصػػيدة" فػػي أرض فػػالف أك  الحصػػيدة يتنػػادل

فييػػب الجميػػع بػػدكابيـ كقػػد تػػزكدكا بقػػكت يػػكميـ  ، أك أرض كػػذا،مػػارس" فػػالفالفػػي "
مػػى مكعػػد، كفقػػان الصػػبح مباشػػرة كعكمنػػاجميـ كأدكات حصػػادىـ مبكػػريف بعػػد صػػالة 

الفجػػػر يقػػكؿ المثػػػؿ: اركػػب  ع النجمػػة" أم مػػع نجمػػػة الصػػباح،مػػػ" لتعبيػػرىـ الشػػعبي
ذا تػػأخر أحػػد السػػكاف فػػي الحصػػيك  (4).تكسػػب النيػػار ة لظػػرؼ مػػا فػػإف أىػػؿ القريػػة دا 

،حتى النياية يميمكف عميو جميعيـ كيساعدكنو
 .(6)ككانكا يسمكف ذلؾ "العكنة" (5)

                                                           
 .شيادة سميماف شعباف( 1)
سميـ المبيض، الحصيدة في التراث الشعب، المكتبة الثقافية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  (2)

 .30ص
 .شيادة عكاد عبد الجكاد زممط (3)
 .55-45سميـ المبيض، مرجع سابؽ، ص (4)
 شيادة جماؿ أبك عكف. (5)
 مقابمة مسجمة لمسيد عبد المطيؼ الحك.  (6)
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 كانكا يغنكنيا كىـ يحصدكف: األغاني التيكمف    
 حػػط الضػػمة عمػػى الضػػمة  

 
 خمػػػػػػػػػػي البركػػػػػػػػػػة ممتمػػػػػػػػػػة   

 حػػػػػػػط شػػػػػػػمالؾ ع شػػػػػػػمالي   
     

كتنرحػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػش   
 (1)العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

 
كيا زريؼ  ،كدلعكنا ،كالميجانا ،مثؿ العتابا أغاني الزجؿ ككذلؾ كانكا يغنكف

 (2).الطكؿ
 أدوات الحصيدة

 س، كالقالكش، كالمنجؿ، كيكجد أدكات أخرل، مثؿ: الدراكالدقراف، كلكح ، المذراة
كىي قطعة مف الجمد أك المشمع يمبسيا الفالح عمى صدره لحماية مالبسو  :الحكرة

 مف االىتراء.
أداه حديدية بمقبض خشبي، كنصميا مف كىي ، السحمية: نكع مف أنكاع المناجؿ

 الحديد الحاد
نصؼ دائرم بمقبض خشبي كبأسناف  عمى شكؿ : نكع مف أنكاع المناجؿالشنشرة
 مشرشرة
 التخزين 

ا بار: كىي مف أىـ كسائؿ التخزيف، كقد كانت تغطى بغطاء محكـ، قائميف: حط 
 القمح في بيارك تتيجي سعاره.

يا كتضيؽ عند عنقيا المطمكرة: كىي حفرة يحفركنيا في األرض، تتسع في أسفم
كيغمقكف  ،يضعكف فييا القمح أك الشعيراركرة، يبطنكنيا بالقش ثـ فيي أشبو بالق

 .فكىتيا بالطيف كاألغصاف
الخكابي أك الخابية: كتكجد داخؿ البيكت، كىي أشبو بعمب ضخمة، يخزف فييا 

 ."راح البيت ال أسؼ عمى الخكابي" إف الغالؿ، حيث يقكلكف: 
                                                           

 .90ص المبيض، مرجع سابؽ، (1)
 شيادة عكاد عبد الجكاد زممط. (2)
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أمتار بعرض يصؿ  8-6البايكة: كىي عبارة عف حجرة طكيمة يصؿ طكليا حكالي 
بعة أك خمسة أمتار مبنية مف الطيف، كتنقسـ إلى قسميف أحدىما لخزف الغالؿ ألر 

 (1).يدفنكنيا كسط أككاـ التبف، كالقسـ ا خر لمحيكانات
 المرأة: -

 نحك 1931عاـ ل في تعداد السكاف في قرية سمسـ اإلناثنسبة  تشكم  
عاـ قدرت النسبة في حيف  نسمة، 855مف عدد السكاف المقدر بػ  ،52,28%
  (2).نسمة 1496% مف العدد اإلجمالي لسكاف القرية المقدر بػ 48ـ، نحك 1948

 (3)،يـيضايعتمدكف عمى زراعة أر  كاف أىؿ القرية يعيشكف حياة ريفية  
، يعتمدكف في بقائيـ النكبة قبؿ % مف المجتمع الفمسطيني80ة أكثر مف حالك

 كانت النساء الفمسطيني بشكؿ عاـ ففي الريؼ (4)،عمى األرض كحرؼ الزراعة
 الحة األرضكفالزراعة تقؼ جنبان إلى جنب مع زكجيا أك أخييا أك ابنيا في 

 إلى جانب دكرىا األساسي ،حصاد الحبكب كالقمح كالشعير كالبقكليات كغيرىاك 
عداد الطعاـ في البيت كاألبناء القياـ بكاجبات الزكجب ، كطحف الحبكب كالعجف كا 

كجمب الماء الذم تممؤه بالجرار مف بئر القرية،  ،الطابكف كالصاجعمى كالخبز 
بعناية  تقكـ أيضان  كانت المرأةك  ،كحمب الدكاب كعمؿ المبف كالزبدة كاألجباف

صيانة إلى جانب األعماؿ البيتية األخرل ك ،كتربيتيا المنزلية كالطيكر الحيكانات
تقـك  فكانت النساء بيذه المياـ  نزؿ بالطيف قبؿ حمكؿ فصؿ الشتاء،مجدراف ال

 .الرجؿشاقة تفكؽ بكثير ما يقع عمى كاىؿ  بأعماؿ يكمية

                                                           
 .180-178سميـ المبيض، مرجع سابؽ، ص (1)
انظر الفصؿ الثاني حكؿ السكاف )جدكؿ عدد سكاف قرية سمسـ لسنكات مختارة ما بيف األعكاـ  (2)
 ـ(.2008 -1537)
 .مقابمة مع عبد المطيؼ أحمد عزيز (3)
  .227حمداف كآخركف، مرجع سابؽ، ص  (4)
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-1945أما حكؿ تعميـ المرأة فمقد أشارت اإلحصائيات في فمسطيف سنة        
 ،(10,293) بينما اإلناث( 13,333)يذ إلى ، أنو كصؿ عدد الذككر التالم1944

أما في القرل فقد كصمت  ،في المدف%، ىذا 43.56أم كصمت إلى ما نسبتو 
% في نفس المرحمة التعميمية. كبالنسبة لممراحؿ العميا فقد 8.16نسبة اإلناث إلى 

القرل لـ يكف ىنالؾ  معظـ في، فأما % 19,71سبة اإلناث في المدف بمغت ن
كذكرت بعض االحصاءات في ، ال تكجد مدارس باألساس مدارس لمجنسيف، أم

طالبة لـ تصؿ إلى المرحمة الثانكية العميا، إال  (10,293)مف أصؿ  فمسطيف أف
ف نسبة 0,4بنسبة  طالبة فقط أم 42 %، أما في القرل، فالكضع أسكأ بكثير، كا 

مف يكاصمكف دراستيـ لـ يصؿ في المرحمة االبتدائية الثانية إال ما نسبتو 
1,595%.(1 ) 

 في الريؼ جدان  حظ اإلناث في التعميـ كاف ضئيالن  فإف ؛بناءن عمى ما سبؽ
 يعكد ذلؾ لمجمكعة مف العكامؿك  ،مقارنة باإلناث في المدف بشكؿ عاـ لفمسطينيةا

كانشغاؿ المرأة في الريؼ بالجكانب  مف بينيا خضكع القرل إلى التقاليد أكثر،
إلى ؿ المدف كغناىـ كسيكلة انتقاليـ سيكلة اختالط أىالمعيشية األخرل، بالمقابؿ 

ريؼ البعيد، مقارنة مع ال ؿ عممية انخراط الفتيات في التعميـ، مما يسيحد ما
 (2).التحتية توبنيكالبسيط في 

؛ في الريؼ الفمسطينيعف كاقع المرأة  في قرية سمسـلـ يختمؼ كاقع المرأة        
القرية مف نصيبيف  فتيات فمـ تحظ ،يقتصر عمى األكالد دكف البنات التعميـ كافف
ف التحقتا معمـ المدرسة رشيد الغندكر المتيباستثناء بنتي في مدرسة القرية؛  التعميـب
 ،كتدعى زينب زكجت مف جميؿ رشيد الشيخكاحدة ت ،لتعميـ في مدرسة القريةبا
 ( 3) .كاسميا كداد ختيا تزكجت مف عبد هللا أبك طريشكأ

                                                           
 http://www.radionisaa.ps/ar_page.phpدكر المرأة الفمسطينية بيف النضاؿ كتربية األجياؿ  (1)
 .المرجع نفسو (2)
 .مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز، كعبد المعطي عابد (3)
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األمثاؿ المأخكذة مف كاقع حياة المجتمع الفمسطيني كاقع نالحظ مف خالؿ       
التي تعبر عف المكركث االجتماعي في تمؾ  المرأة كمكانتيا في ىذه األمثاؿ،

لمرأة عقميا ، أك اكالبنات عكرة، النسكاف إليف نص عقؿ سترةمثؿ: الزكج  الفترة.
خذ تأمرأة كال اسمع لم"النساء ناقصات عقؿ كديف، ىـٌ البنات لمممات، ، ك ناقص

تعزز التي  األمثاؿ الشعبيةغنيؾ كدلؿ بنتؾ تخزيؾ ....الخ مف ي،  دلؿ ابنؾ "ييابرأ
 .النظرة الدكنية لممرأة

 بيةالشع األمثال -
تجربة إنسانية في لفظ كجيز كمعنى شامؿ، قيؿ “يعرؼ المثؿ الشعبي بأنو 

.في مناسبة ما، كينسحب عمى تجارب مماثمة
، لمثاؿل الشائعةمف النماذج ك  (1)

 :ر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرنذك
 :البؤس والفقرعمى  األمثال-أوالً 

البطيخ مفػيش بيت، في مكسـ التيف مفيش عجيف، طؿ خبز كزيت عمارة ال
قمػػة فػػي بطػػف جػػائع أحسػػف مػػف بنايػػة جػػامع، المػػي مػػا لػػو حػػظ ال يتعػػب كال بػػيخ، لط
، مػاؿ بجػر مػاؿ كقمػؿ اتحمى بػدبس كطحينػو ،مدينةت كال قنطار الشقى، قيراط بخي

يػركب، أكثػر مػف و مفمكس ع الشب بدكس، المكتكب ما منػ بجر سيباف، المي معاه
 (3).كردكش دايـ كال سميد مقطكع (2).عمى قد فراشؾ مد رجميؾقرد هللا ما بيسخط، 

 :األمثال التي تدل عمى نظرة الناس لمحكام-ثانياً 
ف مػػػػا طعتػػػػو ا  غريمػػػػؾ ك  عاكمػػػػؾ، حاكمػػػػؾالمػػػػي حاكمػػػػؾ حامييػػػػا حرامييػػػػا، 

ياكؿ مرقة السػمطاف تنحػرؽ شػفتو، يػا مػا فػي الحػبس مظػاليـ،  الػدنيا يضيمؾ، المي 
لمػػف غمػػب،  القػػكم عايػػب،  المػػي بياخػػذ أمػػي أقػػكؿ لػػو يػػا عمػػي، العػػيف مػػا بتعمػػى 

ممػػككيـ، اربػػط القػػرد مطػػرح مػػا يقكلػػؾ  اجػػب، النػػاس مقامػػات، النػػاس عمػػى ديػػفعالح
                                                           

 https://www.palestinapedia.netالمكسكعة الفمسطينية ( 1)
 .32-31، مرجع سابؽ، ص2سكيؾ،ج (2)
 .مقابمة مع جبر شعباف (3)
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المػي مػا بيجػي معػاؾ تعػاؿ معػاه، حػط راسػؾ  مػكب كال تنػاـ غالػب، صاحبو، نػاـ مغ
معػػػركؼ ضػػػرب كفػػػكؼ، كمػػػب الشػػػيخ بػػػيف الػػػركس كقػػػكؿ يػػػا قطػػػاع الػػػركس، فػػػكؽ ال

 (1).شيخ
 في أيام الحصيدة األمثال-ثالثاً 

البركػة فػي الممػة، اإليػد ع اإليػد رحمػػة، دراعػؾ يعطيػؾ، زنػدؾ يعطيػؾ، مػػف 
حسػػػدني ع الشػػػقى ال عػػػاش كال بقػػػى. عػػػاكني تعاكنػػػؾ كسػػػاعدني تسػػػاعدؾ، أرض 
الشبرؽ الدىب فييا يبرؽ، جميمة الحصيدة كال جميمة الحبيبػة، بتػركح الشػدة الشػديدة 

كبة، الحصػػػاد الممػػػيح كبتيجػػػي الغمػػػة الجديػػػدة، احصػػػد ع البػػػدرم قبػػػؿ مػػػا تيجػػػي الشػػػ
 طمع أجرتو مف راس منجمو، المي بتزرعو بتحصده، المي عنده قمح بيقرضكه الناسب

شػعيرنا  زيػكاف بمػدنا كال قمػح الغريػب، المي ما يناـ في جرنو بيستمؼ قكتػو، (2).دقيؽ
 .كال قمح غيرنا

 :األكَت الشعبيةاألطعمة و  -
اليكمي عمى ما يزرعكف مف اعتمد أىؿ القرية بشكؿ كبير في طعاميـ      

، فاألكالت اليكمية المنزلية خضار كما ينتجكف مف اإلنتاج الحيكاني كالطيكر
 ما ينتجكف مف الزراعة فعرفكا الممكخية كالباميةتعتمد عمى  االعتيادية كانت

كالسمؽ  كالفاصكلياء الخضراء كالقرع كاليقطيف كالككسا فكؿكالعدس كال كالطماطـ
ا كانت تطيى يكجميع كالسبانخ، كالباذنجاف كالبطاطا كالمكبيا الخضراء كالبازالء

تنتجو  عمى النار أك عمى أفراف الطابكف، كفي فصؿ الشتاء اعتمدكا كذلؾ عمى ما
كالرجمة الخضراء، ككذلؾ كانت  ،األرض مف نباتات برية مثؿ الخبيزة كالحمصيص

 ضار كالممكخية كالطماطـ كالبامية كالفمفؿ،النساء تعمؿ عمى تنشيؼ بعض الخ
 ضافة كمية مف العدس كالفكؿ المجركشفالممكخية الناشفة كانت تطبخ مع إ

أما المحـك  يصنعكف أطباؽ الجريشة كالشعيريةكمف القمح كانكا  )البصارة(.
                                                           

 .31، مرجع سابؽ، ص2سكيؾ،ج (1)
 .49-45سميـ المبيض، مرجع سابؽ، ص (2)
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التي  كاالستفادة مف بيضيا، ،فاعتمدكا عمى ما تنتجو طيكرىـ مف الدجاج كالحماـ
بيت في القرية مف تربيتيا، كاعتمد الناس بشكؿ كبير عمى ما تنتجو  يخمك يكاد ال

 االت الكالئـ كانكا يذبحكف الضأفكفي ح ،األبقار كاألغناـ مف المبف كمشتقاتو
كغالبان ما كانت تذبح كتقدـ لحكميا مع المناسؼ كالمفتكؿ في المناسبات  ،كاألغناـ

    (1).كاألعياد كلمضيكؼ
يا األجياؿ تمف المأككالت التي تكارث المجمؿ بالمحـ المفتكؿ يعد :المفتول

 ؛المنزلي الفمسطينية، ففي البداية تقكـ النساء بطحف القمح البمدم بحجر الرحى
تكؿ" سكيا لعمؿ "المف فجتمعي  الحارة نساءكانت ك  ،المفتكؿ لتصنع فيو فيما بعد

 خر، ينتيي بكضع الدقة المككنة مف البصؿ كالفمفؿ  الذم يتناقمنو مف إناء
 .ديةكالسمنة البم

عند ساعات الفجر  بإعدادهالفمسطينية في القرية  المرأة تبدأ :خبز الطابون 
 .بيربي الكتاؼ" خبز الحاؼ"لكف: يقك كانكا  حيث األكلى،
  .مرؽ المحـ )البرغؿ( يتـ طبخة مع قمح مجركش :الجريشة
أنيا  ساطة مككناتيا إالرغـ أف الحمكيات في تمؾ الفترة كانت تمتاز بب : الحمويات

كانت تدخؿ البيجة عمى قمكب الفالحيف عند عكدتيـ إلى الدار بعد حصاد يـك 
كبيف كؿ صفطة  ،كنا نعمؿ زالبية كمطبؽ" :شاؽ في بياراتيـ، فتقكؿ أـ العبد

. في العيد النساء تصنعو كالثانية نرش السكر كالسمنة البمدم، أما الكعؾ فكانت
م تصنعو النساء، فيتـ صنعيا أيضا مف أىـ أطباؽ الحمكل الذ ككانت الشعيرية

 بفتميا عمى ألكاح خشبية كتنشيفيا تحت أشعة الشمس.
في شير رمضاف المبارؾ،  ككاف شراب السكس كالخركب يتـ عممو         

 بالسكر لساعة اإلفطار،كييحمى  ،طكاؿ الميؿ مجركش الخركبفكانت النساء تنقع 
  (2).استعدادا لمصياـ تسحر عميوالديف المنقكع بالماء بمثابة مربى ي قمر كما كاف

  
                                                           

 عدة مقابالت أجراىا المؤلؼ. (1)
 http://alresalah.ps/ar/postلقاء مع أـ العبد عابد مكقع الرسالة، أجرل المقاء ايناس أبك الجبيف ( 2)
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  :ةالشعبي اءزياأل  -
األزياء الشعبية في قرية سمسـ ىي امتداد للزياء الشعبية في القرل     

كقد  ،، سيما تمؾ التي تقع كسط كشماؿ قرل القضاءالفمسطينية التابعة لقضاء غزة
بعض التفاصيؿ كاستخداـ  في مف القرل المجاكرة عف غيرىا تميزت قرية سمسـ

 .كالخطكط في التطريزا، كاألقالـ النساء ألنكاع محددة مف الثياب أك لكني
 :األزياء النسائية
 :هتتميز به القرية وأنواع الذي الثوب الفمسطيني

كالتسمية  ،كىك في األصؿ ثكب مف األزياء الشعبية لممجدؿ :لجنة والناراثوب 
 لكنيف: مدل الثكب كيككف ذا عمى ةطكيمف الثكب يتشكؿ مف خطكط أل جاءت

كتككف أرضيتو سكداء  ،لى الجنةالنار كالثاني أخضر يرمز إ إلى حمر كيرمزاأل
 (1).كيصنع كذلؾ مف قماش القطف ،مف قماش الحرير

مقمـ  كىك ثكب مجدالكم، أرضيتو سكداء، كالتسمية جاءت ألنو :خضاريالثوب 
  كبشكؿ طكلي. ماـ كالخمؼ, مف األيبخطكط خضراء كليمك

: كىك ثكب مجدالكم أرضيتو لكنيا كحمي، أما األقالـ كالخطكط أبو الميتينثوب 
(2).فمكنيا برتقالية ضاربة إلى الحمرة كعرضيا بكصتاف

نساء قرية سمسـ  أما 
صفراء  مطرزة تتخمميا خطكط ،سكداءالاألرضية  فاستخدمنو مف القماش ذم

 (3).حمراء عمى كال الجانبيفك 
كاألقالـ  ،مف الحرير أرضيتو لكنيا كحمي ،كىك ثكب مجدالكم :ميالجمجب ثو 

 أما نساء قرية سمسـ فاستخدمف (4)،بعرض بكصة كف البنفسجيمكالخطكط بال
 (5).ميا خطكط حمراء عمى كال الجانبيفتتخم المكف األسكد األرضية ذات

                                                           
 .مقابمة مع آمنو عبد الرازؽ صالح (1)
 .29ؤاد عباس، مدخؿ إلى الفمكمكر الفمسطيني، دار المكقؼ العربي، صف( 2)
 مقابمة مع جميمة عابد. (3)
 .29فؤاد عباس، مرجع سابؽ، ص (4)
 مقابمة مع جميمة عابد. (5)
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ف كىك ثكب م ،لدرزمكانت النساء مف كبار السف يمبسف الثكب ا: لدرزيثوب ا 
 (1).بتطريز خفيؼ كأحيانا يتـ تزيينو ،األسكد المكف لقطف ذمقماش ا

تمبسو  ،: كىك نكع مف القماش المقمـ بخطكط ذىبية أك حمراءثوب األطمسي
)السبمة( عبارة عف قماش خفيؼ يشبو  كفكقو تضع التؿ (2).العركس في يكـ زفافيا

و اليندية أك كانت تمبس فكق )خالؿ الزفة( كعندما تخرج مف البيت ،الطرحة حاليان 
 العباءة.

كجميع ىذه الثياب مطرزة بالحرير بأشكاؿ كألكاف متنكعة عمى األكماـ        
ككانت النساء يمبسف سركاالن طكيالن حتى  ،جية الخمؼكالصدر كفي األسفؿ مف 

  القدميف تحت الثكب.
 (3):، تقكؿأغنية التراث الفمسطيني في كقد أجمؿ معظميا في
 طرزم تكبؾ يا معزبتي
 جنة كنار كاألطمسي

 كالجمجمي كأبك الميتيف
 ال ىك عيرة كال ديف

 طرزم ثكب سناف الشايب
 ممبكسؾ يا أغمى الحبايب

 الزعيـ اليندمطرزم ثكب 
 كردم حرير كقصب كالكـ

أما غطاء الرأس لمنسكة فجميعيف يضعف عمى اختالؼ أعمارىف غطاء       
، كالمرأة بيضاأل القطني قماشال مف كىي عبارة عف قطعة ،)الخرقة( الشاش يسمى

كف م( كىي قطعة قماش مطرزة بال)األكقاه قة ما يسمىتضع تحت الخر  المتزكجة
                                                           

 مقابمة مع عزيزة عبد الحافظ صالح. (1)
 مقابمة مع جميمة عابد. (2)
 .191-190سميـ المبيض، مرجع سابؽ، ص (3)
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مة الغطاء بعدد مف القطع كتذيؿ مقدتغطي الشعر  بشكؿ نصؼ دائرم، األحمر
كغالبان ما كانت   -حسب مكانة السيدة االجتماعية كالمادية – الفضية أك الذىبية

تسمى الكاحدة منيا العشرية،  مات في السف يضعف القطع الفضية،النساء المتقد
لينتيي بخيط في سفؿ الحنؾ أل مة مف الحرير تنزؿيىا األمامياف بجداينتيي طرف
 تسمىك ضة إما أف تككف مف الف كاحدة منتصفو قطعة معدنيةفي ضع ك المنتصؼ ي

النساء يشددف أثكابيف ككانت ، (1)مخمسية، أك مف الذىب كتسمى محكنة أك رياالً 
 .الحرير أك بمنديؿ يسمى الغبانية قماشبحزاـ مف 

نكع األطمس المقمـ بخطكط أما لباس العركس فكانت تمبس الفستاف مف      
 ككاف الصبياف (2).كتغطي رأسيا بمنديؿ مف الحرير المزركش ،ذىبية أك حمراء

المكف الداكف ينتيي  ايغمب عمييك  ،يرتدكف الثكب األطمس الممكف بخطكط طكيمة
ريز الفتحتيف بخطكط منيا ما يتـ تط أسفؿ الثكب مف كال الجانبيف بفتحة صغيرة
 (3).مف الحرير

ان مف القماش كاسع سركاالن فكانكا يرتدكف قميصان قطنيان ك  كالكيكؿ أما الشباب     
كؽ ىذا الزم القمباز أك كمنيـ مف كاف يرتدم ف لو دكة تشده عمى الكسط، األبيض
 الصكؼ ، كىي مف القماشأك الكبر لينديةككانكا يسمكنيا أيضان ا ،الدماية

ر القمباز، كمف تغطي الصدر مع جيبيف جانبييف عمى يميف كيسا ،المخطط
كما كانت  أك ،يتمنطؽ فيو بخنجر القمباز بحزاـ جمدم الشباب مف كاف يشدد

 الصاؾ اشديف بارتداءاختمؼ الكيكؿ عف الشباب كالر . كقد (الشبرية) تسمى عندىـ
  (4).العباءة فكؽ القمباز أك أك البالطك

                                                           
 47صالكترم، مرجع سابؽ،  (1)
 .مقابمة مع جميمة عابد( 2)
 43الكترم، مرجع سابؽ، ص (3)
 .44نفسو، ص( 4)
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التي تصنع مف كبر الجماؿ أك خيكط  لمصبياف الطاقيةغطاء الرأس ككاف 
 كالعقاؿكالكيكؿ فكانكا يمبسكف الطاقية كالحطة  الشباب أما ،أك مف القطف الصكؼ

، كمف كالعقاؿ أسكد ما تككف الككفية بيضاء المكف – غالبان  – )الككفية كالعقاؿ(
بقطعة القماش )الكفية( محاطة  األحمريكؿ القرية مف كاف يرتدم الطربكش ك

كظؿ لبس الطربكش عند كبار السف  (1).)مقصبة( كف األصفر الزاىيمالمزركشة بال
بتكحيد غطاء الرأس لمرجاؿ  1939-1936لفمسطينية قيادة الثكرة ات صدر أحتى 

 استبداؿ الككفية كالعقاؿ بالطربكش.ك 
 

  

                                                           
 .45الكترم، مرجع سابؽ، ص (1)
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 ب الفصل السا
 قرية سمسم في الحركة الوطنية الفمسطينية

 إبان االنتداب البريطاني قرية سمسم في الحركة الوطنية الفمسطينية
-1914لحرب العالمية األكلى بعد ىزيمة الدكلة العثمانية كاأللماف في ا

البريطاني، الذم تآمر عمى العرب ، كقعت فمسطيف تحت الحكـ العسكرم 1918
كخدعيـ، كلـ يمتـز بتعيداتو بمكجب مراسالت حسيف مكماىكف، كتـ تطبيؽ اتفاقية 

، التي كضعت فمسطيف تحت االنتداب البريطاني تمييدان 1916سايكس بيكك 
/ 2لمنحيا لمحركة الصييكنية كتنفيذ كعد بمفكر الذم صدر في  نكفمبر  تشريف ثافو

 ـ.1917
دايػػة االحػػتالؿ البريطػػاني لفمسػػطيف، شػػارؾ أبنػػاء القريػػة كغيػػرىـ مػػف كمنػػذ ب

أىػػؿ فمسػػطيف فػػي معظػػـ الثػػكرات الفمسػػطينية التػػي انػػدلعت ضػػد السياسػػة البريطانيػػة 
المنحػػػازة لممشػػػػركع الصػػػػييكني عمػػػى أرض فمسػػػػطيف، كبػػػػرز ىػػػذا الػػػػدكر فػػػػي الثػػػػكرة 

ؿ البريطػػػػاني ـ، التػػػي انػػػػدلعت لمقاكمػػػة االحػػػتال1939-1936الفمسػػػطينية الكبػػػرل 
مػف  الشـيخ أبـو عمـي )سـميمان عبـد القـادر أبـو حمـام(كالحركة الصػييكنية؛ فكػاف 

إليػو قرية سمسـ مف أبرز قادة فصػائؿ الثػكرة العسػكرييف فػي شػماؿ فمسػطيف، كأسػند 
 (1).قائد فصيؿ، كقائد منطقة متجكؿ مياـ

العسػكرية كلنجػدة كاف أبناء القرية متحمسيف لمثػكرة كمسػانديف ليػا كلقيادتيػا 
فمنػذ أف دعػت المجػاف القكميػة فػي الػبالد، كالمجنػة ؛ الثكار عندما يتطمب األمػر ذلػؾ

العربيػػػة العميػػػػا إلػػػى االعػػػػالف عػػػف االضػػػػراب العػػػاـ فػػػػي فمسػػػطيف فػػػػي نيسػػػػاف/إبريؿ 
ـ  ، كقػػػػد الػػػػذم اسػػػػتمر سػػػػتة شػػػػيكرك ، 1936 ػػػػ جميػػػػع المرافػػػػؽ التجاريػػػػة  االضػػػػراب عى

-ؿ قريػة سمسػـ منػذ األسػابيع األكلػى قػاـ أىػف يافػا، كالصناعية كحركة السػير كمرفػأ
                                                           

 .193-1936قائمة بأسماء رؤساء كقادة فصائؿ الثكرة العربية الفمسطينية الكبرل ( 1)
http://www.albasrah.net/ar_articles_2016/0116/3rar_130116.htm 
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عػت قريػة تبر  حيػثبجمع التبرعات كاإلعانات بكؿ جػد كنشػاط،  -مف ىذا االضراب
غػػالؿ ال لكميػػات أخػػرل مػػف بثمانيػػة قنػػاطير حنطػػة كقنطػػاريف عػػدس إضػػافة سمسػػـ

في ، كقد ارسمت ىذ اإلغاثة مف القرية إلى المجاف القكمية كلجنة اإلسعاؼ المتنكعة
كخػػػالؿ مسػػػيرة الثػػػكرة التػػػي اسػػػتمرت ثػػػالث سػػػنكات  (1)مدينػػػة يافػػػا لػػػدعـ المنكػػػكبيف.

عػػػػدد مػػػػف شػػػػباف القريػػػػة فػػػػي تػػػػدمير سػػػػكة الحديػػػػد إلعاقػػػػة تحػػػػرؾ البػػػػكليس  شػػػػارؾ
البريطػػػاني، كمػػػا شػػػارؾ أبنػػػاء القريػػػة فػػػي إيػػػكاء الثػػػكار الػػػذيف يعممػػػكف ضػػػمف فصػػػيؿ 
سميماف أبك حماـ كجماعتػو، كالقيػاـ بميػاـ اسػتطالع لمسػاعدة الثػكار، كقػد تعرضػت 

البريطػاني أكثػر مػف مػرة،  القرية لمتفتيش كالمداىمات كمنع التجكؿ مف قبػؿ البػكليس
كتـ جمع الرجاؿ في إحدل األجراف التابعة لمقرية، كفي إحدل المرات اعتقمػكا أربعػة 
رجػػاؿ مػػنيـ شػػخص مػػف عائمػػة زيػػادة كآخػػر مػػف عائمػػة أبػػك عػػكف بعػػد أف كجػػدكا فػػي 
أحد أركاف بيت األخير عدة طمقات قديمة، كقد أيفرج عنيـ مػف أحػد مراكػز البػكليس 

زة بعػػػػد يػػػػكميف مػػػػف التحقيػػػػؽ، كفػػػػي إحػػػػدل المػػػػرات تػػػػـ اسػػػػتدعاء البريطػػػػاني فػػػػي غػػػػ
المخاتير كعدد مف رجاؿ القرية كىد دكىـ بتدمير القرية إف لـ يسممكا معدات اتيميػـ 

ككانػػت نػػاقالت  (2)،اإلنجميػز بالسػػيطرة عمييػػا مػػف إحػػدل النقػاط العسػػكرية البريطانيػػة
مر مسػػػػاحات كاسػػػػعة مػػػػف جنػػػػد اإلنجميػػػػز كدبابػػػػاتيـ خػػػػالؿ المػػػػداىمات كالتفتػػػػيش تػػػػد

.األراضي الزراعية لمفالحيف كحقكليـ
(3) 

شنقان في سػجف عكػا  باإلعداـ االنتداب البريطاني حكمان  سمطاتكقد نفذت  
عمى ابف قرية  1938شباط/ فبراير عاـ  23صباح يكـ األربعاء المكافؽ  المركزم 
عامػان، بعػد أف صػادؽ  35البػال  مػف العمػر  ،رمضان عبد القادر أبـو حمـام سمسػـ

القائد العاـ لمجيش البريطاني عمػى حكػـ إعدامػو، بتيمػة محاكلػة اغتيػاؿ نائػب مػدير 
سجف عكا كاقتحاـ السػجف، كقػد اشػتير الثػائر رمضػاف أبػك حمػاـ فػي منطقػة شػماؿ 

                                                           
 .7، ص1936أيار/ مايك 16، السنة الثالثة، 609الدفاع، يافا، العدد جريدة ( 1)
 .شيادة جماؿ أبك عكف (2)
 .مقابمة مع عبد المعطي عابد( 3)
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الػػػذم شػػػارؾ مػػػع شػػػقيقو القائػػػد  فمسػػػطيف كبػػػيف رفاقػػػو الثػػػكار بمقػػػب )الممػػػثـ العربػػػي(
، حيػث تػـ القػبض أبك حماـ في أحداث الثكرة الفمسطينية الكبرل عبد القادر ميمافس

، 1938شػباط/ فبرايػر  16كذخيرة، كذلؾ فػي  مسدس عمى الثائر رمضاف كبحكزتو
مف قبؿ البػكليس البريطػاني أثنػاء محاكلتػو اقتحػاـ سػجف عكػا المركػزم لتحريػر عػدد 

 (1)قبػػؿ سػػمطات االنتػػداب البريطػػاني، باإلعػػداـ مػػف عمػػييـ رفاقػػو الثػػكار المحكػػكـ مػػف
 مقبػػرة فػػي الثػػرل جثمانػػو ككرم كقػػد اسػػتمـ أىػػالي مدينػػة عكػػا جثمانػػو الطػػاىر حيػػث

(2)المدينة
  
ركايػػة عػػف سػػيرة  فػػيأحػػداث الثػػكرة كيكمياتيػػا؛ فقػػد شػػارؾ أىػػؿ القريػػة فػػي ك 

 تػػذكر-فمسػػطيفأبػػرز القيػػادات العسػػكرية لمثػػكرة فػػي شػػماؿ  أحػػد-عػػزكفالثػػائر فػػارس 
القػػػبض عمػػػى  ألقػػػى-اسػػػموتػػػذكر الركايػػػة  لػػػـ-سمسػػػـالركايػػػة أف شخصػػػان مػػػف قريػػػة 

قػػد  كػػاف-مػػف شػػماؿ فمسػػطيف  (حسػػف أبػػك نجػػيـ)مثػػكار يػػدعى لشػػخص كػػاف مطمكبػػان 
ألقي القبض عمػى أبػك نجػيـ كتػـ تسػميمو  حيث-عزكفىرب مف قائد الفصيؿ فارس 

 (3).لمثائر حمد زكاتا أحد القيادات العسكرية الذم يعمؿ في فصيؿ فارس عزكف
كقبؿ كقكع النكبػة بعػاـ كاحػد كقعػت عػدة أحػداث بػيف شػباف مػف أىػؿ القريػة 
كحػػػراس ييػػػكد مسػػػتكطنة "جفارعػػػاـ" المقامػػػة عمػػػى أرض القريػػػة تبػػػيف ىػػػذه األحػػػداث 
حالة العداء بيف أىؿ القرية كالمستكطنيف الييكد فييا، حيث تقكؿ المصادر العبرية: 

مجمكعػػة مػػف نة( المسػػمحيف ك "إف مكاجيػػة انػػدلعت بػػيف حػػراس الكيبػػكتس )المسػػتكط
عبــد الســَم ـ، قتػػؿ فػػي تمػػؾ المكاجيػػة الفتػػى1946عػػاـ شػػباف القريػػة فػػي أغسػػطس 

                                                           
كاف مف بيف رفاقو الثكار الذم حاكؿ رمضاف أبك حماـ تحريرىـ مف سجف عكا الثائر محمد حسيف    (1)

، ككذلؾ جريدة 1938/ شباط 23أبك الرب المحكـك عميو باإلعداـ. انظر جريدة الدفاع الفمسطينية 
ي العيد فمسطيف في التاريخ نفسو، ككذلؾ انظر د. محمد عقؿ، سجؿ المحككميف باإلعداـ في فمسطيف ف

 .134، ص(الكتركنية نسخة)العثماني،
 ، ككذلؾ جريدة فمسطيف في التاريخ نفسو.1938/ شباط 23جريدة الدفاع الفمسطينية   (2)
لممزيد أنظر: فارس الحكارم العزكني، دائرة المعارؼ الفمسطينية، جامعة النجاح الكطنية ( 3)

https://ency.najah.edu/node/115 
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كفي مقابمة مػع عبػد  (1).بعد إصابتو برصاص حراس المستكطنة الييكد عابد عابد،
شػػقيؽ الشػػييد، قػػاؿ: "إف شػػقيقو الػػذم يبمػػ  مػػف العمػػر خمسػػة عشػػر المعطػػي عابػػد 

المستكطنيف في القرية كىك عائد مف المجدؿ بصحبة عػدد ربيعان قتؿ برصاص أحد 
 (*)مػػػف رفاقػػػو، حيػػػث أصػػػيب إصػػػابة بالغػػػة كقػػػاـ المسػػػتكطنكف بنقمػػػو إلػػػى "الجمامػػػة"

 (2).لعالجو لكنو استشيد بعد ساعات مف إصابتو
ككانت قد كقعت قبميا حادثة شجار كعراؾ باأليدم بيف حػارس المسػتكطنة 

ــوب كرجػػؿ مػػف القريػػة ىػػك السػػيد  ــدانأي ، كعنػػدما تغمػػب األخيػػر عمػػى المسػػتكطف زي
 (3).أطمؽ عميو حراس المستكطنة المسمحكف الرصاص فأصابكه بجراح في ساقو

  

                                                           
 جفار عاـ -مكسكعة كيكبيديا العبرية (1)

بئر  –كـ إلى الشماؿ الغربي مف بئر السبع، كتبعد عف طريؽ غزة  29قرية عربية تقع عمى مسافة   ()*
 .كـ 17السبع مسافة تقرب مف 

 مقابمة مع عبد المعطي عابد (2)
 .أحمد أبك سعدةمقابمة مع زريفو  (3)
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 أبناء القرية في التصدي لمعصابات الصهيونية خَل أحداث النكبة
بشػأف  29/11/1947فػي ة للمػـ المتحػدة مع صدكر قرار الجمعية العام 

عربيػػػة كأخػػػرل ييكديػػػة، بػػػدأ الصػػػراع المسػػػمح بػػػيف العػػػرب تقسػػػيـ فمسػػػطيف إلػػػى دكلػػػة 
كالييكد في ربكع فمسطيف، ففي اليكـ التالي مف صدكر القرار أعمنػت المجنػة العربيػة 
التي عارضت القرار عف إضراب لمدة ثالثة أياـ، كسادت الػبالد حالػة مػف الغميػاف، 

عيد المحمػػي، كتشػػكمت المجػػاف الكطنيػػة فػػي مػػدف فمسػػطيف إلدارة الصػػراع عمػػى الصػػ
 بمكاجية مسمحة بيف العرب كالييكد. 1947ديسمبر  كامتاز شير كانكف أكؿ/

كبػػدأ المتطكعػػكف العػػرب بالتسػػمؿ إلػػى فمسػػطيف، كفػػي شػػيرم شػػباط كآذار  
زادت حػػدة االشػػتباكات بػػيف العػػرب كالييػػكد خاصػػة عمػػى الطػػرؽ، كفػػي شػػير آذار/ 

تمفػة مػف المػدف كالقػرل مارس قامت منظمة الياغانػا بشػف ىجمػات عمػى منػاطؽ مخ
الفمسػػػطينية بيػػػدؼ طػػػرد السػػػكاف منيػػػا كتػػػدميرىا، ككانػػػت المنظمػػػة الصػػػييكنية قػػػد 

بتنفيػػذ خطػة عسػػكرية لمياغانػػا   1947اتخػذت قػػراران فػي شػػير كػػانكف أكؿ/ ديسػمبر 
، تقضػػى الخطػػة بحمايػػة  المسػػتكطنات، كمياجمػػة 1946كضػػعت فػػي أيػػار / مػػايك 

كتػػػدميرىا كطػػػرد سػػػكانيا، كقػػػد مارسػػػت قػػػكات خطػػػكط المكاصػػػالت كالقػػػرل العربيػػػة 
ضػغطان  1948الياغانا خالؿ الفترة مف أكاخر كانكف ثاف/يناير لغايػة آذار/ مػارس 

كعممػػت الككالػػة الييكديػػة  (1).شػػديدان عمػػى المػػدف الفمسػػطينية كفرضػػت حصػػاران عمييػػا
عمػى تسػػميح قكاتيػػا بمختمػػؼ أنػػكاع األسػػمحة، فػػإلى جانػػب المصػػانع التػػي أقامتيػػا فػػي 
فمسطيف إلنتاج األسمحة الخفيفة كالذخائر، حصمت عمى كميات كبيرة كمتنكعػة مػف 
األسمحة كالذخائر مف المستكدعات البريطانيػة، كمػا نشػط الصػياينة بشػراء األسػمحة 

نػػػكا مػػػف شػػػراء صػػػفقة أسػػػمحة مػػػف تشػػػيكك سػػػمكفاكيا كصػػػمت شػػػحنتيا كالػػػذخائر، كتمك
كبيػػػدؼ إيجػػػاد ممػػػر إقميمػػػي يػػػربط بػػػيف  (2)ـ.1948األكلػػػى فػػػي نيايػػػة آذار/مػػػارس 

                                                           
-45، ص1993مشكمة الالجئيف، ترجمة دار الجميؿ، عماف،  بني مكريس، طرد الفمسطينييف ككالدة( 1)

51. 
سعيد تمراز، طرد الفمسطينييف في الفكر كالممارسة الصييكنية، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية،  (2)

 .234ص
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المسػػتكطنات فػػي الجنػػكب كالشػػماؿ عمػػؿ لػػكاء النقػػب عمػػى احػػتالؿ قريػػة بيػػت دراس 
بػة، ، كنسػؼ بيكتيػا، كاحتػؿ كػذلؾ قػرل ككك1948أيػار/ مػايك  12التي احتميا فػي 

، كنجػػد، كالبطػػاني الشػػرقي، سمســمكحميقػػات، كبريػػر، كفػػي اليػػكـ التػػالي احتػػؿ قػػرل 
كالبطاني الغربي، كبرقة، كجميعيػا يقػع فػي شػماؿ قضػاء غػزة، كبػذلؾ تمكنػت قػكات 
البالمػػاخ فػػي إطػػار عمميػػة "بػػراؾ"، كفػػي ظػػؿ كجػػكد االنتػػداب البريطػػاني مػػف احػػتالؿ 

ا، كطػػػػرد أىميػػػػا، البػػػػال  عػػػػددىـ تسػػػػع قػػػػرل مػػػػف قضػػػػاء غػػػػزة، كتػػػػدمير العديػػػػد منيػػػػ
كالجػػدير بالمالحظػػة أف احػػتالؿ ىػػذه القػػرل قػػد تػػـ قبػػؿ دخػػكؿ  (1).( نسػػمة12782)

 الجيكش العربية لفمسطيف.
اضافة لممستكطنة التي اقيمت عمػى  -سمسم  ككانت القرل المجاكرة لقرية

قػػػد أقػػػيـ عمييػػػا أكثػػػر مػػػف نقطػػػة اسػػػتيطانية بشػػػكؿ محكػػػـ مػػػف جميػػػع -أرض القريػػػة
يات عمى شكؿ حزاـ أمنػي يحػيط بػالقرل، كعمػى مكاقػع اسػتراتيجية ميمػة بيػدؼ الج

 (2).تنفيد مياـ عسكرية
سػػػارع أىػػػؿ القريػػػة لشػػػراء األسػػػمحة كالػػػذخائر اسػػػتعدادان لمػػػدفاع عػػػف أنفسػػػيـ، 

آخػػر قػػامكا  ان فػػامتمككا مػػا يقػػرب مػػف خمسػػيف بندقيػػة، منيػػا مػػا كػػاف بحػػكزتيـ، كعػػدد
بشػرائيا قبيػػؿ كقػػكع النكبػة كخػػالؿ المكاجيػػة. كيقػكؿ المعمػػر أحمػػد محمػكد أبػػك المػػبف 
إف السػيد سػميماف أحمػد عػػكاد مػف قريػة سمسػػـ سػافر إلػى مصػػر عبػر القطػار لشػػراء 

كتقػػكؿ  (3)،بػػاركدة باعيػػا ألبنػػاء القريػػة 20عػػدد مػػف البكاريػػد، كقػػد جمػػب معػػو نحػػك 
بػػػاركدة  50لتػػػي جمبيػػػا الشػػػخص ذاتػػػو كانػػػت نحػػػك ركايػػػة أخػػػرل إف عػػػدد البكاريػػػد ا

كصندكقيف مف الػذخيرة، كلعػدـ مقػدرة بعػض مػف أبنػاء القريػة عمػى دفػع ثمػف بػاركدة 
 (4)،كاحدة تشارؾ شخصاف في شراء باركدة كاحدة، ليتناكبا عمييا لمدفاع عف قػريتيـ

                                                           
 .256المرجع السابؽ، ص (1)
لمشار إلييا بالمكف انظر الخارطة المكضح عمييا البؤر االستيطانية في سمسـ كمحيطيا كأرقاميا ا( 2)

 األصفر.
 .4/2/2017مقابمة أجراىا المؤلؼ، بتاريخ   1932أحمد محمكد أبك المبف مكاليد سمسـ  (3)
 مقابمة مع جميؿ رجب عكاد. (4)
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يػػػـ كقػػد تمكػػػف الػػػبعض مػػػف تػػكفير األمػػػكاؿ لشػػػراء البكاريػػػد ببيػػع ذىػػػب نسػػػائيـ كغالل
كخػػػػالؿ المكاجيػػػػات المسػػػػمحة كالمعػػػػارؾ شػػػػارؾ أبنػػػػاء القريػػػػة  (1)،كبعػػػػض أمالكيػػػػـ

المسمحيف في أكثر مف معركة دارت بيػنيـ كبػيف القػكات الصػييكنية المسػمحة؛ منيػا 
 (2).معارؾ جرت في قرية برير المجاكرة كمكاجيات كقعت عمى أرض القرية

المسمحيف الذيف كاجيكا كيذكر عارؼ العارؼ أف عدد المقاتميف المتطكعيف 
قبػػؿ االنسػػحاب البريطػػاني مػػف الػػبالد كدخػػكؿ لعصػػابات الصػػييكنية مػػف أبنػػاء غػػزة ا

 (3):الجيكش العربية إلى مياديف القتاؿ كما يمي

 :(4)لها المجاورة القرب بعض وفي سمسم قرية في 1948عام  المسمحين عدد المقاتمين

عدد  القرية
 مَحظة المسمحين

كاف حكليما عشيرتاف مف الثكابثة كالسكاركة في كؿ منيما عشركف  130 برير
 مسمحان 

                                                           
 .شيادة جماؿ أبك عكف (1)
مقابالت مع عبد المطيؼ أحمد عزيز، كجبر أحمد شعباف، كمحمد حسف أبك سعدة كعبد المعطي ( 2)

 كفيمي صالح .عابد، 
 .393-392، مرجع سابؽ، ص2عارؼ العارؼ، النكبة،ج (3)
 .393-392، مرجع سابؽ، ص2عارؼ، النكبة،ج (4)

 المكان وجنسيتهم الفصيل -القوة العدد
 غزيكف-غزة جيش الجياد المقدس  109
أخرل أرسمتيـ فمسطينيكف كسكريكف كعراقيكف كبمداف  متطكعكف 76

 الييئة العربية العميا
 مصريكف متطكعكف إخكاف مسممكف  80

 غزيكف جيش اإلنقاذ 100
كا مع العقيد عاىد ءفمسطيف كسكريا كاالردف كليبيا جا متطكعكف 100

 السخف
 ألماف متطكعكف 6
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عدد  القرية
 مَحظة المسمحين

  50 سمسم
  30 دمرة
  20 نجد

  20 حميقات
 المنصكرة كانت مف ضمف أراضي قرية نجد 10 المنصورة
عراق 
 سويدان

50  

كمػػػف خػػػالؿ عػػػدد مػػػف المقػػػابالت اسػػػتطعنا الحصػػػكؿ عمػػػى عػػػدد مػػػف 
أبنػػاء القريػػة الػػذيف كػػاف بحػػكزتيـ سػػالح، حيػػث يقػػكؿ المعمػػر عبػػد المطيػػؼ أسػػماء 

بػػاركدة أمػا المعمػػر حسػيف صػػالح فػػرج هللا الػذم كػػاف يقػػـك  56عزيػز كػػاف فػي البمػػد 
ف إاؿ: بميمػػة االسػػتطالع كالرصػػد خػػالؿ المكاجيػػات مػػع العصػػابات الصػػييكنية فقػػ

 أكثر مف خمسيف باركدة. التي كانت بحكزة أىؿ القرية كاف عدد البكاريد
 (1) :ومن أبناء القرية الذين امتمكوا البواريد

 إبراىيـ البسيكني -
 حسف سالـ عكاد -
 حسف سميماف فرج هللا -
 رزؽ عبد الرحمف المجدالكم  -
 سالـ عزيز -
 سالـ محمد عبد النبي -
 سعيد إسماعيؿ أحمد المجدالكم  -

                                                           
مقابمة مع: جبر أحمد شعباف، كعبد المطيؼ أحمد عزيز، كعبد المعطي عابد، كمحمد حسف أبك  (1)

 .سعدة، كأحمد عبد هللا  عابد، كجميؿ عكاد
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 صالح محمد صالح )أبك عكفة( -
 استخدميا ابنو عبد المعطي( ) عابد عابد -
 عبد الجبار خميس الشيخ -
 عبد الرازؽ صالح -
 عبد الرازؽ عبد الفتاح درابيو -
 عبد الطيؼ عزيز -
 عبد المطيؼ يكسؼ الحك -
 عبد هللا عبد الرازؽ الكترم -
 عبد الكىاب محمد الكترم -
 عثماف عبد القادر عثماف -
 صالحعطية العبد حسيف  -
 عمى عبد المطيؼ مكسى -
 محمد ابراىيـ عكاد -
 عابد " عبد الرحمفمحمد الصغير" -
 محمد حسف أبك سعدة -
 محمد حسف زممط -
 محمد حسيف عكاد -
 محمد عبد هللا المجدالكم -
 محمكد إبراىيـ زيادة -
 محمكد دركيش الحك -
 محمكد عبد الرحمف زيد -
 محمكد عبد الرحمف عابد -
 محمكد عبد اليادم الكترم -
 عبد ربو عزيزمحمكد  -
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 يكسؼ أحمد فرج هللا -
 يكسؼ عبد الرازؽ الكترم -
،عبػػد العزيػػز عزيػػز كالسػػيد العبػػد محمػػكد عػػكاد تناكبػػا عمػػى بػػاركدة كاحػػدة -

(1) 
آخر مف الشػباف الػذيف  ان كغالبان ما كاف يرافؽ كؿ شخص يمتمؾ باركدة عدد

 (2).كانكا يحممكف العصي كالسالح األبيض
كػػاف المػػدافعكف عػػف القريػػة يقسػػمكف بعضػػيـ بعضػػان إلػػى مجمكعػػات، مػػنيـ 

محيط القريػة كشػكارعيا لتعيػؽ  في-متريف بعمؽ-الخنادؽمف كاف يقكـ بميمة حفر 
مػركر الػدبابات الصػييكنية، ككضػع المتػاريس مػف الخشػب كالحجػارة كاألسػالؾ أمػاـ 

طػػػالؽ النػػػار عمييػػػا بػػػيف الحػػػيف كا خػػػر، كأحيانػػػ ان كانػػػت الػػػدبابات تغيػػػر الػػػدبابات، كا 
مثػػػػؿ:  ،مسػػػػارىا مػػػػف مسػػػػتكطنة "جفارعػػػػاـ" لتيػػػػاجـ القريػػػػة مػػػػف مسػػػػتكطنات مجػػػػاكرة

ريػػػػػة ديػػػػػر سػػػػػنيد، كمسػػػػػتكطنة قادمردخػػػػػام" المقامػػػػػة عمػػػػػى أراضو مػػػػػف مسػػػػػتكطنة "ي
 (3).المقامة عمى أراضو مف قرية ىكج كالمستكطنات األخرل المجاكرة"دكركت" 

بتفجير أحد األلغاـ التي زرعكىا في أحػد كقد أعطب المقاتمكف دبابة لمييكد 
، كمف بػيف المقػاتميف الػذيف زرعػكا األلغػاـ يكسػؼ الكتػرم كمعػو شػخص آخػر  الكرـك
مػػف قريػػة نجػػد، كقامػػت العصػػابات الصػػييكنية بػػإطالؽ النػػار الكثيػػؼ مػػف رشاشػػاتيـ 
كدباباتيـ التي تمركزت في إحدل البيارات المرتفعػة التػي تعػكد لمحػاج حسػيف محمػد 

كيقػػػػكؿ المعمػػػػر عبػػػػد المطيػػػػؼ عزيػػػػز: إف  (4).د بعػػػػد انسػػػػحاب المقػػػػاكميف منيػػػػاأحمػػػػ
المقامػة عمػى قريػة ىػكج، كتقػؼ  نيػة )المسػتكطنة(بى الدبابات كانت تأتي مف اتجاه الكي 

كيقػكؿ  (5).عمى مشارؼ قرية سمسـ مف الساعة الثامنة صباحان حتػى الرابعػة عصػران 
تفكيػؾ لغػـ زرعتػو العصػابات الصػييكنية المعمر حسيف فرج هللا أف المقاتميف قػامكا ب

                                                           
 مقابمة مع جميؿ عكاد. (1)
 .شيادة جماؿ أبك عكف (2)
 مقابمة مع: عبد المعطي عابد، كمحمد حسف أبك سعدة، كجازية درابيو. (3)
 .شيادة جماؿ أبك عكف( 4)
 .مقابمة مع عبد المطيؼ عزيز (5)
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كتـ كضعو في طريؽ الدبابة القادمػة مػف المسػتكطنة المقامػة عمػى أرض قريػة ىػكج 
نحك سمسـ كقامكا بإعطابيا،  كيقكؿ: في إحدل المرات تـ رصد ثالثة عناصر مف 
جنػػكد العصػػابات الصػػييكنية كػػانكا قػػادميف مػػف المسػػتكطنة باتجػػاه أرض خربػػة أبػػك 

قاـ المقاتمكف المرابطكف فػي محػيط بيػارة الحػاج حسػيف محمػد أحمػد فػي سعدة حيث 
منطقة شعؼ سمسػـ  بقػنص اثنػيف مػنيـ، كفػي معركػة سػميت بمعركػة "الكبينػة" قػاـ 

كيكسػؼ الكتػرم، كمصػباح أبػك غػانـ  )*(ثالثة مقاكميف كىـ: حسف سميماف فرج هللا،
 انـركة مصباح أبك غػيد في تمؾ المعباليجكـ عمى مستكطنة "جفارعاـ"،حيث استش

 (1).كىك مف قرية دمره حيث أصيب بقذيفة في صدره
كخالؿ المعارؾ كصؿ السيد جماؿ الصكراني إلى القرية ككاف معو ألغػاـ،  

حيث اجتمع مع عدد مف شباف القرية المسمحيف، كسػمـ أحػد المقػاتميف لغمػان لكضػعو 
فػػي طريػػؽ الدبابػػة اإلسػػرائيمية التػػي كانػػت تػػأتي مػػف المسػػتكطنة المقامػػة عمػػى أرًض 

قكؿ المسنة جميمػة حسػيف عابػد إف كت (2)ىكج نحك سمسـ، كقد تـ زرع المغـ كتفجيره
الدبابات قصفت بيت كالدىا كدمرتػو بالكامػؿ، حيػث كػاف يتحصػف فػي محيطػو عػدد 

كيقكؿ المعمر  (3).مف المسمحيف مف شباف القرية لرصد ا ليات الصييكنية كقنصيا

                                                           
ه أف تكفي عمى أثر  ك ؿ خمسة شيداء مف عائمتو كيقكؿ ذك بعد سنة مف مشاركتو بنق 1949تكفي عاـ   ()*

بعد أف شارؾ في نقؿ جثماف ابف عمو الشييد شعباف محمد عبد اليادم فرج هللا، استنشاقو مكاد سامة 
يذكر أف الشييد شعباف عاد إلى القرية ليأخذ بعض مف ممتمكاتو فقتمو  كخمسة شيداء مف أبناء عمكمتو كي
ف الييكد، كقامكا بتمغيمو، كطمبكا مف إخكانو كأبناء عمكمتو الحضكر ألخذ جثتو فعندما ذىب أربعة م

عائمتو إلحضار الجثة انفجر فييـ المغـ فاستشيدكا جميعيـ كتـ تسميـ الشيداء إلى ذكييـ بعد أف تدخؿ 
المبعكث الدكلي الككنت برنادكت. كالشيداء ىـ: عبد المالؾ محمد عبداليادم فرج هللا، كصالح محمد 

ات المرحـك حسف ًجد  في مقتنيصالح فرج هللا، كشحادة فرج هللا، كعبد الفتاح صالح محمد فرج هللا. كقد كي 
. انظر 16/12/1947( لمقيادة العميا لممجاىديف في فمسطيف، المؤرخ في 4بياف ) رقـ سميماف فرج هللا 

 البياف في قائمة المالحؽ.
 .14/8/2017، تاريخ المقابمة 1930ف صالح محمد فرج هللا، مف مكاليد سمسـ يمقابمة مع حس (1)
 د.مقابمة مع جميؿ عكا (2)
 مقابمة مع جميمة عابد (3)
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عبد المعطي عابد إف السيد عثماف عبد القادر عثماف ذىب عمى فرسػو إلػى المجنػة 
 (1).الػذخيرة كنجػدة البمػدة، لكنػو عػاد دكف أف يحصػؿ عمػى أيػة معكنػة القكمية لجمػب

كتػػذكر ركايػػة أخػػرل أف أربعػػة مػػف أبنػػاء قريتػػي سمسػػـ كبريػػر كػػانكا قػػد التقػػكا بقائػػد 
جيش الجياد المقدس )عبد القادر الحسيني( في مدينة القدس؛ ليطمبكا منو األسمحة 

)حسػػػيف عمػػػى  جػػػاؿ األربعػػػة ىػػػـ:كالػػػذخائر كدعػػػـ رجػػػاؿ المقاكمػػػة فػػػي القػػػريتيف، كالر 
.حسيف، كخالد أبك الفحـ، كعبد القادر الكترم كعثماف عبد القادر عثماف(

 (2) 
مػؤازرة  إلػىإنيـ كػانكا يسػارعكف كرغـ قمة عدد المسمحيف مف أبناء القرية؛ ف

فشػػارككا مػػع مقػػاتميف مػػف قػػرل أخػػرل فػػي معركػػة بريػػر حتػػى سػػقكط  ،القػػرل المجػػاكرة
،1948أيار/ مايك  12كطىرد أىميا في القرية كتدميرىا 

كفي اليـك نفسو اجتاحت  (3)
القػػكات الصػػييكنية مػػف كجيػػاء  طمبػػتدبابػػة( قريػػة سمسػػـ ك ) إحػػدل عشػػرة مصػػفحة

القرية تسميـ السالح الذم كاف بحكزة المقاتميف مف شباب القرية كقالكا لمكجياء: "إف 
ال سػ يككف مصػير عدد البكاريد لديكـ خمس كخمسكف باركدة عميكـ تسميميا الميمػة كا 

لكػف أىػؿ القريػة كاصػمكا الػدفاع عػف القريػة حتػى سػقكطيا (4)؛قريتكـ كحاؿ قرية برير
فانتقػػػػؿ المسػػػػمحكف إلػػػػى القػػػػرل  (5)،، كطػػػػرد أىميػػػػا منيػػػػا1948أيػػػػار/ مػػػػايك 13فػػػػي 

المجػػػػاكرة )ديػػػػر سػػػػنيد كدمػػػػرة( قبػػػػؿ أف تحتميػػػػا القػػػػكات الصػػػػييكنية، ثػػػػـ انتقمػػػػكا مػػػػع 
كتؤكػػػػد المصػػػػادر التاريخيػػػػة أف لػػػػكاء  (6)،عػػػػائالتيـ إلػػػػى بيػػػػت حػػػػانكف كبيػػػػت الىيػػػػا

                                                           
 مقابمة مع عبد المعطي عابد (1)
 67الكترم، مرجع سابؽ، ص (2)
مقابمة مع: جبر أحمد شعباف، كعبد المطيؼ أحمد عزيز، كعبد المعطي عابد، كمحمد حسف أبك  (3)

 سعدة، كشيادة جماؿ أبك عكف
 .مة مع عبد المعطي عابدمقاب (4)
 .68الكترم، مرجع سابؽ، ص (5)
 .عبد المعطي عابدمقابمة مع  (6)
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البالمػػػاخ احتػػػؿ القريػػػة كقػػػاـ بتػػػدميرىا "ىنيغػػػب" )النقػػػب( الصػػػييكني التػػػابع لعصػػػابة 
 (1).1948أيار/ مايك  15خالؿ إحدل اليجمات التي كاف يشنيا شماالن قبيؿ 

كقػد استشػيد كجػػرح عػدد مػف أبنػػاء القريػة خػالؿ المعػػارؾ كاألحػداث، مػػنيـ: 
.عػػكض أبػػك سػػعدة

كسػػعيد إسػػماعيؿ أحمػػد المجػػدالكم، كمػػا أصػػيب بجػػراح بالغػػة  (2)
.المجػػػػػدالكم استشػػػػػيد عمػػػػػى إثرىػػػػػا بعػػػػػد أيػػػػػاـ قميمػػػػػةرزؽ عبػػػػػد الػػػػػرحمف 

كقامػػػػػت  (3)
أبػك   هنػد)ىى  سعيد زيداف كىي عمػى يػد أميػا العصابات الصييكنية بقتؿ الطفمة نزىة

كقامت تمؾ العصابات بقتػؿ كػؿ مػف لػـ يسػتطع  (4)،عكف( أثناء أحداث معركة برير
يسػػتطع المحػػاؽ المغػػادرة فأعػػدمكا الشػػاب الكفيػػؼ عػػكض شػػحادة أبػػك المػػبف الػػذم لػػـ 

بأىمػػو، حيػػث قػػامكا بقتمػػو بعػػد أف جػػركه إلػػى جػػرف القريػػة، ككضػػعكه بػػيف أكػػكاـ القػػش 
كأشػػعمكا فيػػو النػػار، ككػػػذلؾ عثػػرت العصػػابات الصػػييكنية عمػػػى رجػػؿ مسػػف تجػػػاكز 
عمره السبعيف عامان ىك عبد اليادم أبك سعدة، فقتمكه بدـ بارد بعد ضربو بآلة حادة 

كمػػػا أعػػػدمت العصػػػابات الصػػػييكنية الصػػػبية ابنػػػة أحػػػد عشػػػر ربيعػػػان  (5)،عمػػػى رأسػػػو
رسػػمية عبػػد هللا الحمػػدني ذبحػػاى بالسػػكاكيف فػػي أحػػد شػػكارع القريػػة المؤديػػة إلػػى قريػػة 
دير سنيد، كيقكؿ شقيؽ الصبية إنيـ استممكا جثمانيا بعد يكميف مػف تػدخؿ الكسػيط 

ة بريػر استشػيد عبػد القػادر كفػي معركػ (6)،الدكلي لتسميـ جثمانيا مػع شػيداء آخػريف
كأثنػػػاء رحمػػػة المعانػػػاة كالتشػػػرد استشػػػيد الطفػػػؿ عػػػكني عبػػػد المطيػػػؼ  (7)،ذيػػػب زممػػػط

                                                           
 .126ص ، انظر أيضان: بني مكريس، مرجع سابؽ،546الخالدم، مرجع سابؽ، ص( 1)
 مقابمة مع جبر أحمد شعباف. (2)
 مخيمر المجدالكم، نقالن عف كالده المختار يكسؼ المجدالكم. (3)
 .مقابمة مع زريفة أبك سعدة (4)
. كشيادة جماؿ أبك عكف. انظر كأحمد أبك المبف، كمحمد أبك سعدةمقابمة مع: زريفة أبك سعدة،  (5)

 .68ايضا: الكترم، ص
بتاريخ  1942اتصاؿ مع شقيؽ الشييدة غازم عبد هللا الحمدني المقيـ في دكلة الجزائر مف مكاليد  (6)

 كجماؿ أبك عكف. ، أكد المعمكمة عبد المطيؼ أحمد عزيز23/5/2017
 شيادة جماؿ أبك عكف. (7)
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كأصيب عدد مف أبناء القرية منيـ: عبد الكىاب الكترم بطمقة ناريػة فػي  (1)،فرحات
كعبػػد اليػػادم أحمػػد فػػرج هللا أصػػيب بطمقػػة فػػي ظيػػره، كشػػقيقو جميػػؿ كتػػـ ، (2)الفخػػذ

فػػػي غػػػزة، أمػػػا شػػػقيقيـ  يكسػػػؼ فػػػرج هللا فقػػػد أصػػػيب فػػػي منزلػػػو بعػػػد نقميػػػـ لمعػػػالج 
د أحمػد بانفجػار . كأصػيب شػحادة عمػى محمػ(3)تعرضو النفجػار قنبمػة أدت لبتػر يػده

 .(4)لقرية لتفقد بيتو خالؿ األحداثإلى الغـ أثناء عكدتو 
تقكؿ الحاجة أمكنو مكسى إنيا اضطرت أثناء رحمة التشرد كالمعانػاة أف    

تعطػي طفمتيػػا الرضػػيعة )فتحيػة( لجارتيػػا التػػي سػػبقتيا بالمغػادرة؛ لتمحػػؽ بيػػا، حيػػث 
كغابت عنيا طفمتيػا تنا، كاف الكقت عصران كلـ نستطع أف نحمؿ أم شيء مف أمتع

تػػي نزحػػكا إلييػػا قبػػؿ أف تحتميػػا ال” ىػػكج“لبضػػعة أيػػاـ حتػػى كجػػدت جارتيػػا فػػي قريػػة 
صرنا نراقب قريتنا مف بعيد ألف الييػكد قػد احتمكىػا، ”العصابات الصييكنية كتقكؿ: 

.كبعد احتالؿ قرية ىكج رحمنا إلى بمدة "بيت الىيا" شماؿ قطاع غزة
(5) 

مػػػايك كصػػػمت طالئػػػع الجػػػيش المصػػػرم غػػػزة، كفيمػػػا كػػػاف  أيػػػار/ 15كفػػػي 
نحػػػك رفػػػح كخػػػاف يػػػكنس كديػػػر الػػػبمح كغػػػزة. كػػػاف المصػػػريكف يتقػػػدمكف إلػػػى األمػػػاـ 

الفمسػطينيكف يرحبػػكف بيػػـ أجمػؿ ترحيػػب، كقػػد رفػػع ىػؤالء عمػػى منػػازليـ كمؤسسػػاتيـ 
العمػػػـ الفمسػػػػطيني كالمصػػػرم، كراحػػػػكا يينئػػػكف بعضػػػػيـ بعضػػػان، كلػػػػـ يرتػػػابكا فػػػػي أف 

رايػػات االستسػػالـ، كقػػد أذاعػػت المجنػػة  -حتمػػان  -يػػب. كأف الييػػكد سػػيرفعكفالنصػر قر 
كمية الفمسطينية بيانان دعت فيو المكاطنيف إلى مساعدة الجيش المصػرم كتسػييؿ الق

ميمتػػػػو كمعاممػػػػة أفػػػػراده المعاممػػػػة الالئقػػػػة بجػػػػيش عربػػػػي كػػػػريـ قػػػػدـ لمػػػػبالد لنجػػػػدتنا 
كنصرنا، كختمت بيانيا بقكليا: "عاش الممؾ فاركؽ القائد األعمى لمجيش المصرم، 

                                                           
 مقابمة مع أحمد أبك المبف. (1)
 .شيادة جماؿ أبك عكف (2)
 .28/12/2016، تاريخ المقابمة 1933جازية جبريؿ درابيو، زكجة يكسؼ أحمد فرج هللا، مف مكاليد  (3)
 .1941المؤلؼ نقالن عف كالدتو، تحفة عمي أحمد، مف مكاليد سمسـ عاـ  (4)
 http://flstin.net/sللنباءمقابمة مع أمكنو مكسى، ككالة قدس نت ( 5)
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ربية عزيػزة". لكػف المفاجئػة كانػت عاش الجيش المصرم الباسؿ، عاشت فمسطيف ع
عند الفمسطينييف عندما بدأت عناصر مف الجيش المصرم بمصادرة أسمحتيـ. كقػد 
كػػاف فػػي غػػزة ثالثػػة أجيػػزة السػػمكية، صػػادرىا الجػػيش المصػػرم عنػػدما اجتػػاز حػػدكد 

قطعػػة سػػالح ككميػػة مػػف الػػذخائر كانػػت فػػي حيػػازة  120فمسػػطيف، كصػػادر بعدئػػذ 
في ىذه األثناء احتؿ الييكد معظـ القرل الكاقعة في شماؿ  الجياد المقدس في غزة.

قضػػاء غػػزة، كالسػػكافير، كالقسػػطينة، كتػػؿ التػػرمس، كياصػػكر، كجػػكلس، كالمسػػميتيف 
صػػرم فقػػد الكبيػػرة كالصػػغيرة، ككقفػػكا عمػػى حػػدكد قريػػة أسػػدكد. أمػػا جنػػكد الجػػيش الم

كالييػكد فػي قػرار ، كىػك الحػد الػذم فػرض بػيف العػرب حسػكير  يتعسكر عند كادم أب
 (1).التقسيـ

كقبػػػؿ أف تيػػػاجـ القػػػكات الصػػػييكنية قريتػػػي ديػػػر سػػػنيد كدمػػػره المتػػػيف كانتػػػا   
يػة يتكاجد فييما مع أىالييا عدد مف أبناء القرل الميجرة بمف فييـ عػدد مػف أبنػاء قر 

إلى قرية دمرة القائد المصرم عبد الجكاد طبالػة،  -في تمؾ األثناء –سمسـ، كصؿ 
مقػػاتمي قػػرل نجػػد كسمسػػـ كبريػػر طالبػػان مػػنيـ تشػػكيؿ مجمكعػػة مسػػمحة  كاجتمػػع مػػع

متقدمػػة تعمػػؿ بػػيف بريػػر كسمسػػـ كنجػػد، فػػي محاكلػػة منػػو السػػتعادة تمػػؾ القػػرل؛ لكػػف 
القكات الصييكنية استطاعت أف تتقدـ بعد شػف ىجػـك كاسػع عمػى المنطقػة المحػددة 

كا مػف التسػػمؿ كبػذلؾ أصػبحت المجمكعػة المسػمحة خمػؼ خطػػكط العػدك، لكػنيـ تمكنػ
كالمحػػاؽ باألىػػؿ الػػذيف تكزعػػكا فػػي بيػػت حػػانكف كبيػػت الىيػػا بعػػد احػػتالؿ قريتػػي ديػػر 

 (2).سنيد كدمرة
حضػػػػػار  كبعػػػػػد اليجػػػػػرة أخػػػػػذ الرجػػػػاؿ يتسػػػػػممكف إلػػػػػى القريػػػػػة لػػػػػدفف القتمػػػػػى كا 

صػػػابة ممػػػا أدل ال راءىػػػـ؛الحبػػػػكب كالحاجيػػػػات التػػػػي ترككىػػػػا ك  العشػػػرات ستشػػػياد كا 
 (3).قضػكا بانفجػار األلغػاـ أك رميػان بالرصػاص بعػد إلقػاء القػبض عمػييـمنيـ أغمػبيـ 

                                                           
 398-397، ص2ج عارؼ العارؼ، نكبة فمسطيف، (1)
 .69الكترم، مرجع سابؽ، ص (2)
 انظر القائمة بأسماء شيداء القرية مف إعداد المؤلؼ( 3)
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ظػػركؼ مختمفػػة، فمػػنيـ مػػف اعتقػػؿ أثنػػاء مرافقتػػو لقكافػػؿ فػػي اعتقػػاليـ تػػـ  كعػػدد آخػػر
 ،الفالكجػةمداد التي كانت تحمؿ المؤف كالػذخائر لمقػكات المصػرية المحاصػرة فػي اإل
كالتػي كانػت تضػـ  داخػؿ الخػط األخضػر، اإلسرائيمية تـ نقميـ لمعسكرات االعتقاؿك 

الػػػذيف تػػػـ  بػػػيف يػػػكش العربيػػػة التػػػي شػػػاركت فػػػي الحػػػرب، كمػػػفمػػػف الج عػػػرب أسػػػرل
، كمحمػد كابنو إبػراىيـ إبراىيـ عابد إسماعيؿ :القرية في تمؾ الفترةاعتقاليـ مف أبناء 

 كأحمػد خميػؿ مصػطفى، كصابر عبد الجميؿ عػكض، كعبد المعطي عابد أبك عكف،
كقػػد أفػػرج عػػنيـ جميعػػان بعػػد تكقػػؼ القتػػاؿ، كشػػحدة الحػػك،  محمػػكد خميػػؿ مصػػطفى،

 (1).1949كتكقيع اتفاقيات اليدنة في ركدس عاـ 
بعد لجكئػو  -كيركم الميجر مف قرية سمسـ عبد الرازؽ عبد الحافظ صالح

يػػػركم قصػػػتو مػػػع المقاكمػػػة أثنػػػاء المعػػػارؾ   -فػػػي مخػػػيـ جباليػػػا شػػػماؿ قطػػػاع غػػػزة
ئالن: "جػػاء رجػػؿ مػػف غػػزة كقػػاؿ: أريػػد أف أصػػنع ألغامػػا لػػدبابتيف كانتػػا كالمكاجيػػة قػػا

شخصا  50تمراف الساعة العاشرة تقريبان، كتتكجياف إلى بيت حانكف، فذىبنا حكالي 
ابتيف لػػػـ تصػػػال، بككضػػػعنا األلغػػػاـ بػػػالقرب منيمػػػا حتػػػى إذا مػػػرت نفجرىمػػػا لكػػػف الػػػد

انتظرنػػا لثالثػػػة أيػػاـ دكف كصػػػكليما، فأيقنػػا أف فػػػي األمػػػر شػػيئان مػػػا أثػػار الريػػػب فػػػي 
 20نفكسنا، فيقكؿ: فنزعنا األلغاـ كانسحبنا، كيتابع "غيرنا مكاف األلغاـ ككنا حكالي 

شخصان، كزرعنا األلغاـ مػرة أخػرل كنصػبنا كمينػان فػي بيػارة عمػى بعػد كيمػك متػر مػف 
ؿ، ككصمت  الدبابتاف مساءن كقمنا بتفجيػر األلغػاـ، كأطمقنػا النػار باتجػاه المكاف األك 

الػػدبابات فقتػػؿ مػػف فييػػا باسػػتثناء جنػػدم كاحػػد اسػػتطاع الفػػرار. كيقػػكؿ عبػػد الػػرازؽ 
رنػػػا مػػػف أرضػػػنا كػػػاف مػػػف  بعضػػػان مػػػف أىػػػؿ القريػػػة مػػػف يعػػػكد إلييػػػا ليأخػػػذ "بعػػػدما ىيجًٌ

كف األلغاـ في طريؽ العػكدة ممػا أدل الحاجيات التي تركيا؛ لكف الييكد كانكا ينصب
 إلى استشياد عشرات المكاطنيف مف أىالي القرية، منيـ:

                                                           
 .عايش إسماعيؿ عابد نقالن عف كالده، كأكد عمى بعض األسماء التي كردت عبد المعطي عابد (1)
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كشػػقيقو عبػػد الكػػريـ المجػػدالكم، كعطػػا هللا بػػدراف، كفضػػؿ  ،أحمػػد حسػػف المجػػدالكم
أبػػك سػػعدة، كمحمػػد سػػميماف صػػالح، كشػػعباف محمػػد عبػػد اليػػادم فػػرج هللا، كاألخيػػر 

فقتمػػػو الييػػػكد، كقػػػامكا بتمغيمػػػو، كطمبػػػكا مػػػف إخكانػػػو عػػاد إلػػػى القريػػػة ليأخػػػذ ممتمكاتػػػو 
كأبناء عمكمتو الحضػكر ألخػذ جثتػو فعنػدما ذىػب أربعػة مػف عائمتػو إلحضػار جثتػو 

كتػػػـ تسػػػميـ الشػػػيداء إلػػػى ذكييػػػـ بعػػػد أف  (1).انفجػػػر فػػػييـ المغػػػـ فاستشػػػيدكا جمػػػيعيـ
د تػػػدخؿ المبعػػػكث الػػػدكلي الككنػػػت برنػػػادكت. كالشػػػيداء ىػػػـ: عبػػػدالمالؾ محمػػػد عبػػػػ

اليػػػادم فػػػرج هللا، كصػػػالح محمػػػد صػػػالح فػػػرج هللا، كشػػػحادة فػػػرج هللا، كعبػػػد الفتػػػاح 
 (2).صالح محمد فرج هللا

 أبناء القرية في الحركة الوطنية ما بعد النكبة ورحمة الشتات
( كيمػػػك متػػػران 1196كانػػػت مسػػػاحة قضػػػاء غػػػزة فػػػي أكاخػػػر عيػػػد االنتػػػداب )

دكنمػػان. اسػػتكلى الييػػكد فػػي المعػػارؾ كبمكجػػب  1،111،501مربعػػا، أم مػػا يعػػادؿ 
اتفػػاؽ اليدنػػة فػػي  ركدس، كسػػيطركا عمػػى معظميػػا. فمػػـ يىبػػؽ  بيػػد المصػػرييف سػػكل 

فػي الشػماؿ  شريط ضيؽ عمى الساحؿ، يمتػد عمػى منطقػة تقػع عمػى مقربػة مػف غػزة
متػػران، إلػػى رفػػح عنػػد الحػػدكد المصػػرية. كيبمػػ  طػػكؿ ىػػذه البقعػػة زىػػاء أربعػػيف كيمػػكا 

 دكنـ. 300000كمساحتيا نحك ،كعرضيا ثمانية كيمك مترات
ككػػػاف فػػػي ىػػػذا القضػػػاء أربػػػع مػػػدف، ىػػػي: غػػػزة، كخػػػاف يػػػكنس، كالمجػػػدؿ،  

لقضػاء يضػـ ثالثػان كالفالكجة، استكلى الييكد عمى المدينتيف األخيرتيف منيػا. ككػاف ا
كخمسػػيف قريػػة لػػـ يبػػؽ بيػػد العػػرب سػػكل سػػبع منيػػا. كقػػد اسػػتكلى الييػػكد عمػػى القػػرل 

 (3).األخرل كعددىا ست كأربعكف

                                                           
 محسف اإلفرنجي شبكة االنترنت ل عالـ العربي (1)

 http://www.amin.org/articles.php?t=report&id=2610.  نجمو سمير، نقال الركاية أكد ىذه
 عف كالده.

 .مقابمة مع جازية درابيو( 2)
 .923، مرجع سابؽ، ص2عارؼ العارؼ، النكبة،ج (3)
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كقػد شػػكمت مسػػألة الػتخمص مػػف سػػكاف فمسػطيف األصػػمييف المعركفػػة باسػػـ  
التيجيػػػر العرقػػػي إحػػػدل العقائػػػد الراسػػػخة لمحركػػػة الصػػػييكنية، حيػػػث كضػػػع يكسػػػؼ 

 -رئػػيس لجنػػة الترحيػػؿ كالمسػػئكؿ األسػػاس عػػف عمميػػات مصػػادرة األراضػػي -فػػايتز
حيػػػؿ لمتيجيػػػر القسػػػرم، كمػػػف تصػػػريحاتو: "الحػػػؿ الكحيػػػد ىػػػك تر  1940خطػػػة عػػػاـ 

العػػرب مػػف ىنػػا إلػػى الػػدكؿ العربيػػة المجػػاكرة. عمينػػا أال نتػػرؾ قريػػة كاحػػدة كال عشػػيرة 
بيػػدؼ إخػػالء الشػػعب الفمسػػطيني كطػػرده  Daletكاحػػدة". ثػػـ كضػػعت خطػػة "دالػػت" 

مػػف كطنػػو. ككانػػت العقيػػدة التػػي ينػػادم بيػػا بػػف غكريػػكف تقػػكؿ: إف تػػدمير فمسػػطيف 
سػػػػبؽ إلنشػػػػاء دكلػػػػة إسػػػػرائيؿ عمػػػػى كشػػػػعبيا كثقافتػػػػو كمعالمػػػػو الماديػػػػة ىػػػػك شػػػػرط م

أم قبػؿ  1948أنقاضيا. كقاـ المسؤكلكف الصياينة منذ شير كػانكف الثػاني/ ينػاير 
مميػػكف ميػػاجر ييػػكدم  1,5ثالثػػة أشػػير مػػف الحػػرب بإعػػداد الخطػػة الراميػػة لتػػكطيف 

ييػػػػكدم.  600.000جديػػػد؛ إضػػػافة إلػػػى الييػػػكد المكجػػػػكديف آنػػػذاؾ البػػػال  عػػػددىـ 
سكرية التي تمت إعػالف األمػـ المتحػدة لقػرار التقسػيـ فػي تشػريف كخالؿ العمميات الع

، كقبؿ انتياء االنتداب البريطاني، كاف قد تػـ طػرد أكثػر مػف 1947الثاني/ نكفمبر 
نصػػؼ الالجئػػيف الفمسػػطينييف. ككانػػت ككػػاالت االسػػتيطاف، عمػػى رأسػػيا الصػػندكؽ 

حصػػػػكؿ عمػػػػى القػػػػكمي الييػػػػكدم، تػػػػدير العمميػػػػات العسػػػػكرية بحيػػػػث تػػػػتمكف مػػػػف ال
األراضػػػي، ككانػػػت كػػػؿ عمميػػػة مػػػف العمميػػػات العسػػػكرية، الصػػػييكنية، التػػػي تجػػػاكز 
عددىا الثالثيف، تترافؽ بمذبحة ضد السكاف العزؿ، ارتيكبى ثمثاىػا قبػؿ أف تطػأ قػدما 

 (1).أم جندم عربي نظامي أرض فمسطيف
ككاف نمط الطرد متساكقان في كػؿ مكػاف مػف فمسػطيف، ال يختمػؼ بػاختالؼ 

طقة أك التاريخ أك الكتيبة التي ىاجمت القرية. أما الجدؿ بشأف ما إذا كاف ذلؾ المن
مخططػػان أك عشػػكائيان؛ فيػػك ال يعػػدك ككنػػو جػػدالن نظريػػان. فقػػد أكػػدت معظػػـ الشػػيادات 
الشػػػفكية كالكثػػػائؽ التػػػي أفػػػاد بيػػػا الالجئػػػكف فػػػي مختمػػػؼ األكقػػػات كالمنػػػاطؽ، تكػػػرار 

                                                           
 .121صطيف الحقكؽ ال تزكؿ، مرجع سابؽ، ابك ستة فمس (1)
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كاحتالليػػا، سػػكاء قاكمػػت أـ استسػػممت، كػػاف  الػػنمط نفسػػو، فبعػػد اليجػػـك عمػػى القريػػة
يفرض عمييا منع التجػكؿ، أحيانػان تغػادر القػكة المياجمػة كتػأتي قػكة أخػرل لمسػيطرة. 
كفي كقػت الحػؽ كػاف يجػرم جمػع القػركييف فػي سػاحة القريػة الرئيسػة، أك فػي حقػؿ 
 مجػػاكر، ككػػاف الجنػػكد يحيطػػكف بالقريػػة مػػف ثالثػػة اتجاىػػات تػػاركيف االتجػػاه الرابػػع
مفتكحا ليرب األىػالي أك طػردىـ. ككانػت الجيػة المفتكحػة باتجػاه لبنػاف كسػكريا فػي 
منطقة الجميؿ، كباتجاه الضفة الغربية كاألردف في كسػط فمسػطيف، كباتجػاه غػزة فػي 

 الجنكب.
كاف الالجئكف الذيف يجرؤكف عمى العكدة إلى بيكتيـ أك حقكليـ يتعرضػكف 

ذا تمكنػػػػكا مػػػػف االختفػػػػاء عػػػػف إلطػػػػالؽ النػػػػار عمػػػػييـ فػػػػكران باعتبػػػػارى ـ "متسػػػػمميف". كا 
األنظػػار، كػػانكا يمقػػكف مصػػرعيـ بانفجػػار األلغػػاـ المفخخػػة التػػي زرعيػػا اإلسػػرائيميكف 

 قرب منازليـ، أك آبارىـ، أك مزارعيـ، أك في أم مكاف يحتمؿ أف يعكدكا إليو.
شعرت األمـ المتحدة التي حمت محؿ عصبة األمػـ التػي كانػت قػد فرضػت 

، 1949االنتداب بمساعدة الالجئيف، إزاء محنتيـ كتشردىـ، ففي تمكز/ يكليك عػاـ 
-UN Disaster Relief)أطمػػؽ مشػػركع اإلغاثػػة لمكػػكارث التػػابع لػػلـ المتحػػدة

UNDRP)  لتقديـ أعماؿ االغاثة لالجئيف، كعندما ثبت عػدـ جػدكل المشػركع، حػؿ
ة إغاثػػػػػة الالجئػػػػػيف منظمػػػػػ 1948تشػػػػػريف الثػػػػػاني/نكفمبر مػػػػػف عػػػػػاـ  19محمػػػػو فػػػػػي 

-for Palestinian Refugees UNالفمسػػطينييف التابعػػة للمػػـ المتحػػدة )
RPRRelief UN  حيث عممت معيا عػدة منظمػات، منيػا المجنػة الدكليػة لمصػميب

 American Friends Service Committee- AFSC)   ) األحمػر كلجنػة
كلغايػػػة  1948سػػػمبر ديالتابعػػػة لطائفػػػة الكػػػكيكرز، التػػػي عممػػػت مػػػف كػػػانكف األكؿ/ 

كانت المنظمة األكلى التي بدأت بالعمؿ ىي المجنة الدكليػة  ،1949آب/ أغسطس 
لمصػػميب األحمػػر التػػي باشػػرت بإنشػػاء مكاتػػب ليػػا فػػي فمسػػطيف منػػذ كػػانكف الثػػاني/ 

 AFSC؛ نظػػران ألنيػػا تتكقػػع انػػدالع الصػػراع، جػػاءت بعػػدىا لجنػػة1948ينػػاير عػػاـ 



 احملتلةقرية مسسم   

 األرض، اهلوية، التاريخ                                                                                                                              

218 

أت جميػػع مخيمػػات الالجئػػيف التػػي ال تػػزاؿ قائمػػة التػػي عممػػت فػػي قطػػاع غػػزة، كأنشػػ
 (1).حتى ا ف

فبعػػد أف كانػػػت المنطقػػػة تعػػرؼ بمػػػكاء غػػػزة التػػػي ضػػمت أربػػػع مػػػدف ك نحػػػك 
كيمك متران مربعان( أصبحت تعرؼ باسـ "المناطؽ  13688ستيف قرية كبمساحة تبم )

 ان كيمػػك متػػػر  336طيف"، كبمسػػاحة تمثػػػؿ الخاضػػعة لرقابػػة القػػػكات المصػػرية فػػػي فمسػػ
كقد تكلت الحككمة المصرية بعد ذلؾ، كبتكميؼ مف الجامعة العربيػة إدارة  (2).مربعان 

المناطؽ الفمسطينية الخاضعة لرقابة القكات المصرية التي أصبحت تعرؼ فيما بعد 
 (3).بقطاع غزة
تػـ تشػكيؿ مكتػب عسػكرم مصػرم تػكلى متابعػة أخبػار العػدك  1950عاـ  

لمخػػابرات كاالسػػػتطالع بػػإدارة البكباشػػػي محمػػػكد كقضػػايا اليدنػػػة تحػػت اسػػػـ مكتػػػب ا
رياض)مكتب مخابرات فمسطيف في غزة(، كبدأ استقطاب شباب مف الجئػي القطػاع 

 مف العناصر ذات الخبرة، فالتحؽ مف أبناء قرية سمسـ عدد مف الشباب منيـ:
 يكسؼ عبد الرازؽ الكترم -
 عمى أيكب -
 عبد الكىاب الكترم -
 عبد الرازؽ الكترم -
 الكترمعثماف  -
 حسف الكترم -
 مصطفى حسف المجدالكم -
 خزاع أيكب زيد -

                                                           
 .122أبك ستة فمسطيف الحقكؽ ال تزكؿ، مرجع سابؽ، ص (1)
-1168عكاد األسطؿ، الكضع القانكني لقطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، شؤكف فمسطينية، العدد  (2)

 .4، ص1987 (نيساف)مارس/ابريؿ ، آذار/169
، عكا، 1، دار األسكار، ط1967 -1948زياد أبك عمرك، أصكؿ الحركات السياسية في قطاع غزة، ( 3)

 .14، ص1987
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  (1)عطية أحمد شعباف -
 سميماف الشعابيف)شعباف( -
 جكدة عيسى -
 محمد حسف الحمدني -
  (2)صابر عبد الجميؿ -
 رمضاف عيسى فرج هللا -
 عبد البارم عكاد -
 شحدة عبد المالؾ صالح -
فػػي سػػجف شػػطة مػػع  1956كقػػد اعتقػػؿ األخيػػر عػػاـ  ،فػػؤاد عثمػػاف فػػرج هللا -

رفيقػػو سػػالـ أبػػك كمػػيش، كقػػد شػػارؾ فػػؤاد عثمػػاف فػػي عمميػػة بطكليػػة بتحريػػر 
، كمػػف ىنػػاؾ تكجػػو إلػػى 1958مسػػاجيف فمسػػطينييف مػػف السػػجف نفسػػو عػػاـ 

كمػػػػف المجمكعػػػػة ذاتيػػػػا أصػػػػيب كػػػػؿ مػػػػف عطيػػػػة أحمػػػػد شػػػػعباف،  (3).األردف
بميمػػػػات اسػػػػتطالع كرصػػػػد خمػػػػؼ  قياميمػػػػا كحسػػػػف عبػػػػد هللا الكتػػػػرم أثنػػػػاء

 (4).خطكط العدك
سػػػيتـ ذكػػػرىـ  -كقػػػد انضػػػـ إلػػػى جانػػػب ىػػػؤالء عػػػدد آخػػػر مػػػف شػػػباب القريػػػة

إلػػػى قػػػكة الفػػػدائييف التػػػي تػػػـ تشػػػكيميا بقيػػػادة الشػػػييد مصػػػطفى حػػػافظ عػػػاـ  -الحقػػػا
كبينمػػا كػػاف السػػيد يكسػػؼ الكتػػرم كمعػػو عػػدد مػػف ـ؛ 1950كفػػي عػػاـ  (5) .ـ1955

ميمػػػات اسػػػتطالع داخػػػؿ األرض المحتمػػػة كاالشػػػتباكات مػػػع أفػػػراد المجمكعػػػة خػػػالؿ 
مصائد العػدك، تمكنػت المجمكعػة مػف خطػؼ أحػد الجنػكد اإلسػرائيمييف، كتػـ تسػميمو 
إلػػػػى مكتػػػػب البكباشػػػػي محمػػػػكد ريػػػػاض، كبػػػػو تػػػػـ إجػػػػراء صػػػػفقة تبػػػػادؿ أسػػػػرل بػػػػيف 

                                                           
 .71الكترم، مرجع سابؽ، ص (1)
 .مقابمة مع جبر شعباف (2)
 مقابمة مع جميؿ عكاد. (3)
 .71الكترم، مرجع سابؽ، ص (4)
 .71يكنس الكترم، ص (5)
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المصرييف كاإلسرائيمييف، كتحرير عدد مف أسرل الجنكد  المصػرييف  مقابػؿ تسػميمو 
 (1).إلسرائيؿ

 1953عػاـ  -متطكعػة –كمع اإلعالف عف تشكيؿ قكة عسػكرية فمسػطينية 
تحت اسـ حرس الحدكد بقيادة البكباشي المصرم عبػد المػنعـ عبػد الػرؤكؼ، التحػؽ 
بيا عدد مف أبناء القرية، حيث التحؽ أغمبيـ في جيش التحرير بعد تشػكيؿ منظمػة 

 (2):التحرير الحقان 
 يإبراىيـ خميؿ البسيكن .1
 أحمد زممط  .2
 جماؿ إسماعيؿ أبك عكف .3
 جمعة سالـ عيسى .4
 جميؿ أحمد عبد اليادم فرج هللا .5
 حسف محمكد أبك المبف  .6
 رزؽ حسيف زممط .7
 زىدم عمى محمد أحمد .8
 سالـ محمكد الكترم .9

 سعيد عمى زيادة .10
 شعباف محمكد زممط .11
 عبد الحميد محمد حسيف عكاد .12
 عبد الرازؽ عبد الحافظ صالح .13
 القادر الكترمعبد الرازؽ عبد  .14
 عبد الرحمف ذيب زممط .15
 عبد الرحمف شحادة صالح .16

                                                           
 .14/4/2017جميؿ رجب عكاد مقابمة بتاريخ (1)
 .. كذلؾ مقابمة مع جميؿ عكاد، كجبر شعباف72-71ص مرجع سابؽ، الكترم، (2)
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 عبد الرحمف محمد عمي عكاد .17
 عبد السالـ عبد المجيد محمد أحمد .18
 عبد الكريـ عبد الجميؿ صالح .19
 عبد هللا أيكب زيداف .20
 العبد محمكد عكاد .21
 عكض سميماف عكاد .22
 فارس عبد الجميؿ صالح .23
 محمد سالمة عمي عكاد .24
 محمد عبد الرازؽ درابيو  .25
 محمد عبد المطيؼ مكسى .26
 مطاكع محمد يكسؼ الحك .27
 مكسى إسماعيؿ إبراىيـ عابد .28
 ىاشـ حسف عبد القادر المجدالكم .29
 يكسؼ عكدة المجدالكم .30

مػػف أككمػػت القيػػادة المصػػرية أمػػر تنظػػيـ كحػػدات فدائيػػة  1955كفػػي عػػاـ  
كمكاقػػػع الحراسػػػة،  الخبػػػرة بأمػػػاكف المسػػػتكطناتالجئػػػي القطػػػاع مػػػف العناصػػػر ذات 

بقيػادة مصػػطفى حػافظ، فشػػكؿ الكحػػدات تحػت إمػػرة الجػيش المصػػرم  ككضػعت تمػؾ
(؛ لتنظػػػػػيـ العمػػػػػؿ الفػػػػػدائي ضػػػػػد إسػػػػػرائيؿ، كأشػػػػػرؼ عمػػػػػى تػػػػػدريباتيا 141الكتيبػػػػػة )
، كمػػع تزايػػد أعػػداد مػػف التحقػػكا بقػػكة الفػػدائييف، افتتحػػت مراكػػز تػػدريب فػػي كعممياتيػػا

المركػػز الػػرئيس فػػي مدينػػة غػػزة، كقامػػت ىػػذه مػػدينتي خػػانيكنس كرفػػح، إضػػافة إلػػى 
الكحػػػدات بضػػػرب أىػػػداؼ محػػػددة داخػػػؿ العمػػػؽ اإلسػػػرائيمي، كبجمػػػع معمكمػػػات عػػػف 

كحتػػػى  1955ف سػػػبتمبر أكضػػػاع العػػػدك العسػػػكرية. كقػػػد نشػػػط ىػػػذا العمػػػؿ بػػػدءان مػػػ
، فأحصػى 141إذ تصاعدت العمميات الفدائية بعد تػأليؼ الكتيبػة  ؛ـ1956أكتكبر 

)إطػػػػالؽ نػػػػار عبػػػػر الحػػػػدكد، كزرع ألغػػػػاـ، كنصػػػػب  ىجكمػػػػان  180جػػػػيش االحػػػػتالؿ 
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كمػػائف(، ففػػرض منػػع التجػػكؿ مػػف الغسػػؽ إلػػى الفجػػر عمػػى جانبػػو مػػف الحػػدكد لمنػػع 
عمميات التسمؿ. ككػاف مػف أبػرز العمميػات التػي نفػذتيا تمػؾ الكحػدات: العمميػة التػي 

 كػػـ، ككصػػمكا إلػػى مسػػافة47فػػدائي تكغمػػكا حتػػى عمػػؽ  300شػػارؾ فييػػا أكثػػر مػػف 
كػػـ إلػػى الجنػػكب مػػف تػػؿ أبيػػب. كقػػد قسػػمكا أنفسػػيـ إلػػى محػػاكر مختمفػػة، قامػػت 15

بالعديػػػػد مػػػػػف العمميػػػػات، أثػػػػػارت الرعػػػػػب داخػػػػؿ الكيػػػػػاف اإلسػػػػرائيمي، كقػػػػػد تكاصػػػػػمت 
ـ، كمػػػع تصػػػاعد األعمػػػاؿ 1956نيسػػػاف / أبريػػػؿ  13 -6عمميػػػاتيـ أسػػػبكعان كػػػامالن 

بكابؿ مف قذائؼ المدفعيػة فػي الفدائية  قامت القكات اإلسرائيمية، بقصؼ مدينة غزة 
آخػػػريف، معظميػػػـ مػػػف  93شخصػػػان كجرحػػػت  59، فقتمػػػت 1956نيسػػػاف/ أبريػػػؿ  5

المػػدنييف، كردت القيػػادة العسػػكرية المصػػرية عمػػى القصػػؼ بعشػػرات اليجمػػات التػػي 
نفػػذتيا كتيبػػة الفػػدائييف فػػي األسػػبكع التػػالي، محدثػػة فػػي الجانػػب اإلسػػرائيمي أضػػراران 

كلػػـ يعػػد اليػػدكء إال بتػػدخؿ األمػػيف العػػػاـ  ،قتػػيالن إسػػرائيميان  12لغػػة كمكقعػػة ماديػػة با
للمـ المتحدة، فاستجابت الحككمة المصرية، كأعمنت قبكؿ كقؼ إطالؽ النار، كمػا 
أعمنت أف الفدائييف المصرييف قد غادركا أراضي إسرائيؿ. كردان عمى ىذه العمميػات، 

فة الغتياليا المقػدـ مصػطفى صعدت "إسرائيؿ" نشاطيا العدكاني عمى القطاع، إضا
ـ، بعػد تسػممو طػردان ممغكمػان أدل إلػى استشػياده، 1956تمكز/ يكليك  23حافظ في 

كمػػػا اغتالػػػت باألسػػػمكب ذاتػػػو الضػػػابط المصػػػرم فػػػي السػػػفارة المصػػػرية فػػػي عمػػػاف، 
فأصابتو بالعمى. كقد تكقؼ العمؿ الفدائي المنطمؽ مف قطاع غزة في تمؾ المرحمػة 

رائيمي لقطاع غزة كسيناء، لتشكؿ بداية مرحمة جديدة فػي الصػراع إثر االحتالؿ اإلس
التحػؽ  كممػف (1).العربي اإلسرائيمي كمنعطفان جديػدان فػي الحيػاة السياسػية الفمسػطينية

 (2):مصطفى حافظمف أبناء القرية بفدائيي 
 جميؿ رجب عكاد .1

                                                           
-1948عنكاف" الحركة السياسية في قطاع غزة)جياد البطش، كسامي أحمد،  دراسة عممية محكمة ب (1)

 .13،ص2015جامعة عيف شمس،  -( مجمة البحث العممي كمية ا داب1964
 . كذلؾ عدد مف المقابالت. 73الكترم، مرجع سابؽ ص( 2)
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 جكدة عبد هللا عيسى .2
 حسف عبد هللا الكترم .3
 خزاع أيكب زيد .4
 ربو محمكد عبد ربوسرحاف عبد  .5
 صابر عبد الجميؿ عكض .6
 عبد الجكاد زيادة إبراىيـ زيادة .7
 عطية أحمد شعباف .8
 عمى أيكب عبد القادر حسيف صالح .9

 عكدة عبد الجكاد زممط .10
 غازم عبد المجيد محمد أحمد .11
 فؤاد عثماف .12
 جكاد زيادة .13
 محمد حسف أبك سعدة .14
 محمد حسف الحمدني .15
 محمد ذيب الحك .16
 محمد عبد العزيز زممط .17
 مطاكع محمد يكسؼ الحك .18
 ازؽ الكترم يكسؼ عبد الر  .19
صرية مجمكعة ، كمفت المخابرات الم1967كقبؿ ىزيمة حزيراف/ يكنيك       

مقاتؿ مف بينيـ عدد مف  200الفمسطينييف قدر عددىـ بنحك كبيرة مف المقاتميف 
الذيف عممكا في مجمكعات مصطفى حافظ لممشاركة مع قكات سعد الديف الشاذلي 

ي كانت معدة لدخكؿ منطقة النقب، كقد كمفت المجمكعة بعمميات عسكرية خمؼ الت
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برفقة يكسؼ أحد أبناء القرية  ىؤالء جميؿ عكادخطكط العدك، ككاف بيف بيف 
 (1).مف قرية برير عككؿ
ـ، 1964تشكيؿ منظمة التحرير الفمسطينية عاـ  ككاف قطاع غزة قد شيد       

كقد بادرت منظمة التحرير إلى تشكيؿ الجيش الفمسطيني كالتنظيـ الشعبي في 
القطاع، كقد انخرط في صفكؼ التشكيالت الجديدة عدد مف أبناء القرية، منيـ مف 
شارؾ بالتأسيس، ككانت لو بصمة كاضحة في إطار منظمة التحرير، أبرزىـ: 

كىك أديب كمفكر، كأحد مؤسسي منظمة التحرير  يكنس الكترم )أبك نافز(كـ المرح
ـ، كعضك مجمسيا الكطني األكؿ، كنائب مدير مكتبيا 1964الفمسطينية منذ العاـ 

ـ، كشغؿ عدة 1967في قطاع غزة منذ النشأة حتى االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 
جنة التنفيذية لػممنظمة في مكاقع ميمة في منظمة التحرير، منيا مدير عاـ مقر الم

دائرة شؤكف ل ان عام ان ـ، ككاف مدير 1973عاـ  ـ كحتى1971دمشؽ ما بيف عامي 
عمؿ 1985، كمنذ عاـ 1975الكطف المحتؿ في سفارة فمسطيف باألردف حتى عاـ 

في إذاعة فمسطيف)صكت العرب( كمع قدكـ السمطة الفمسطينية عمؿ مستشاران 
 .لمركز معمكمات األمف القكمي

نائبان ألميف الصندكؽ القكمي الفمسطيني في  عبد المطيؼ عثمافكشغؿ السيد      
منظمة التحرير، كفي حرب الخميج الثانية ترأس الصندكؽ القكمي، ككاف عضكان 
في المجمس المركزم لمنظمة التحرير كمسئكؿ الحركة في الساحة السعكدية 

 حرير.كعضكان في المجمس الكطني الفمسطيني لمنظمة الت
كمف القيادات الفمسطينية التي كاف ليا حضكر في إطار الفصائؿ 

الذم انتمى لحركة القكمييف جميؿ المجدالكم كالحركات كاألحزاب الفمسطينية السيد 
العرب منذ نعكمة أظفاره، كأحد مؤسسي الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ككاف 

الفمسطيني، كالمجمس عضكان في مكتبيا السياسي، كعضك المجمس الكطني 

                                                           
 مقابمة مع جميؿ رجب عكاد. (1)



 د. سامي يوسف أمحد                                        

225 

المركزم لمنظمة التحرير، كانتخب عضكان في المجمس التشريعي الفمسطيني في 
السمطة الكطنية الفمسطينية، كقد تكلى مسئكلية الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف في 

 قطاع غزة، كرئيس لجنة الالجئيف في المجمس التشريعي الفمسطيني.
كمف القيادات البارزة في الحزب الشيكعي الفمسطيني كاف كؿ مف: 

مصطفى الحمدني، كمحمد حسف سركر، كاألخير اعتقؿ مف قبؿ سمطات المرحكـ 
 بتيمة نشاطو في الحزب الشيكعي. 1968االحتالؿ عاـ 

عضكان في المجمس الكطني الفمسطيني شفا الكترم  سيدةكعف المرأة كانت ال  
عف  - نبيؿ الكترم، كما التحؽ السيد 1964في القدس عاـ  األكؿ الذم عقد
)الحادية كطني الفمسطيني في دكرتو بعضكية المجمس ال -الحركة الطالبية

 .1996كالعشريف( المنعقدة في قطاع غزة عاـ 
كشغؿ السيد يكسؼ عثماف نائبان لرئيس اتحاد الشباب العربي، كقد التحؽ       

أكلى المجمكعات العسكرية لحركة فتح في قطاع غزة بعد مع عدد مف أبناء القرية ب
، حيث تـ اعتقالو في السجكف اإلسرائيمية 1967االحتالؿ اإلسرائيمي لمقطاع عاـ

مع مجمكعة مف أبناء القرية ىـ: عبد العزيز عبد هللا عبد النبي، كعبد  1968عاـ 
براىيـ أك سعدة.  القادر حسف فرج هللا، كزكي فيصؿ، كا 

ككاف قد اعتقؿ عدة أشخاص مف قرية سمسـ في كقت مبكر مف االحتالؿ  
، 1968، ك1967اإلسرائيمي لقطاع غزة في مجمكعات مختمفة في األعكاـ، 

 .شعباف، كيكسؼ أحمد فرج هللا، كبيدس محمد عابد أحمدمنيـ: جبر  1969ك
كشغؿ السيد حساـ زممط منصب مستشار الرئيس الفمسطيني محمكد   

مشئكف االستراتيجية، كانتخب عضكان في المجمس الثكرم لحركة فتح، كتـ عباس ل
تعيينو سفيران لدكلة فمسطيف في الكاليات المتحدة األمريكية. كما شغؿ السيد سميـ 
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محمد صالح سفيران لمسمطة الفمسطينية في كؿ مف دكلة المجر كمنغكليا، ثـ عيف 
 (1).طة الكطنية الفمسطينيةمديران عامان لكزارة األشغاؿ بعد تشكيؿ السم

كقد تبك أ العديد مف الكفاءات العممية مف أبناء القرية كظائؼ رفيعة في 
،السمطة الفمسطينية كالمؤسسات

ممف كاف ككيؿ كزارة، كمدراء عاميف في  ـمني (2)
السمطة، كمدراء جامعة، كعمداء كميات، كرؤساء أقساـ مف أطباء كصيادلة 
كميندسيف، كمحاميف كصحفييف، كأكاديمييف، كرؤساء كأعضاء في االتحادات 
الطالبية كالعمالية، كحصؿى عدد كبير مف أبناء القرية عمى رتب عسكرية رفيعة في 

 الفمسطينية. أجيزة السمطة
كقد انخرط عشرات الشباب مف أبناء القرية في األجنحة العسكرية لفصائؿ 
المقاكمة الفمسطينية المتعددة منذ انطالقاتيا األكلى، كتكلى بعضيـ مكاقع قيادية 

 (3).فييا؛ كمنيـ العشرات الذيف ارتقكا شيداء خالؿ المكاجيات مع جيش االحتالؿ
حتالؿ اإلسرائيمي منذ  اعتقمكا في سجكف االأما أبناء القرية الذيف 

مف القرف العشريف كحتى ا ف، فيقدر عددىـ با الؼ، نسبة كبيرة  ربعينياتاأل
منيـ حككـ بالمؤبد أك أكثر مف مؤبد، كمنيـ مف ذكم األحكاـ العالية، كمنيـ مف 
أمضى فترة طكيمة في السجكف، كمنيـ مف تـ إطالؽ سراحو في صفقات تبادؿ 

 األسرل المختمفة.
ة الذين أطمق سراحهم في عمميات األسرب في سجون االحتَل من أبناء القري

 :التبادل
، 1981ـ، اعتقؿ عاـ 1983عكاد: ضمف صفقة التبادؿ عاـ  مركاف جميؿ -

سنة، جرت الصفقة ما بيف حككمة االحتالؿ اإلسرائيمي،  14ككاف محككما لمدة 

                                                           
الشخصيات المذككرة، قاـ المؤلؼ بالتحقؽ مف المعمكمات الكاردة عف الشخصيات عبر االتصاؿ مع ( 1)

 أك مف خالؿ االتصاؿ بذكييـ.
 .86-80لممزيد حكؿ أسماء الكفاءات العممية بيف أبناء القرية، انظر: الكترم مرجع سابؽ، ص( 2)
 كظركؼ استشيادىـ مف إعداد المؤلؼ. انظر قائمة أسماء الشيداء (3)
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، حيث أطمقت إسرائيؿ سراح جميع معتقمي "كحركة التحرير الكطني الفمسطيني "فتح
معتقؿ فمسطيني كلبناني،   (4700في الجنكب المبناني، كعددىـ ) معتقؿ أنصار

( أسيران مف السجكف اإلسرائيمية، مقابؿ إطالؽ سراح ستة جنكد إسرائيمييف 65ك)
 (1).ـ1982أسرتيـ حركة فتح في الجنكب المبناني عاـ 

ـ، أجرت إسرائيؿ عممية تبادؿ مع الجبية الشعبية لتحرير 1985كفي عاـ 
كالتي سميت بعممية الجميؿ، كأطمقت  القيادة العامة )أحمد جبريؿ(، -فمسطيف 

( أسيران، كانكا مسجكنيف في سجكنيا المختمفة، منيـ 1155إسرائيؿ بمكجبيا سراح )
راضي الفمسطينية المحتمة، ( أسيران، كانكا  في السجكف المقامة عمى األ883)
( أسيران، كانكا قد خطفكا مف معتقؿ أنصار في الجنكب المبناني أثناء صفقة 118ك)

( معتقالن كانكا قد نقمكا مف معتقؿ أنصار 154، مع حركة "فتح"، ك)1983تبادؿ 
إلى معتقؿ عتميت، أثناء االنسحاب اإلسرائيمي مف جنكب لبناف، مقابؿ ثالثة جنكد 

 القيادة العامة.  -بضة الجبية الشعبيةكانكا بق
 (2):م1985ومن المحررين من أبناء القرية الذين شممتهم عممية تبادل 

 تاريخ االعتقاؿ ،سنة 20 حكـ عميو يكسؼ أحمد عبد اليادم حسيف فرج هللا، -1
1969. 

، 1974تاريخ االعتقاؿ  ،سنة20 محمد عبد الكىاب محمد الكترم، حكـ عميو  -2
قائمة األسماء التي ستدخؿ ضمف  اختيارب كيذكر أنو كاف عمى رأس المجنة المكمفة
 القائمة المدرجة كالتي ستشمميـ الصفقة.

تاريخ االعتقاؿ  ،سنة 30 جماؿ عبد الكىاب محمد الكترم، حكـ عميو  -3
1983. 

                                                           
 مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني كفا  (1)

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=10819 
 .1985قائمة أسماء األسرل المحرركف ضمف عممية التبادؿ عاـ  (2)

 http://www.palestinebehindbars.org/asmamoharron15May2k7.htm 
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 .1983 تاريخ االعتقاؿ ،سنة 99 محمد زكي أحمد زيد، حكـ عميو  -4
 .1981تاريخ االعتقاؿ  ،سنة 25 فتحي إبراىيـ فرحات، حكـ عميو  -5

كالتي جرت ما بيف  صفقة "وفاء األحرار" ،2011وفي عممية تبادل األسرب عام 
سرائيؿ، كفييا تـ إطالؽ سراح الجندم اإلسرائيمي جمعاد شاليط  حركة حماس كا 

فمسطيني كثماف معتقؿ  1000المختطؼ لدل حركة حماس، مقابؿ اإلفراج عف 
كعشريف أسيرة فمسطينية، كفي ىذه الصفقة أطمؽ سراح المعتقؿ: رائد محمد جماؿ 

 مف أبناء قرية سمسـ. درابيو
 :عمميات هروب ناجحة ألسرب من أبناء القرية من سجون االحتَل اإلسرائيمي

تمكف عدد مف األسرل مف أبناء القرية مف تنفيذ عمميات ىركب ناجحة    
أربكت ىذه العمميات جيش االحتالؿ، كأدت  ،"المركزية اإلسرائيمية" مف السجكف

إلى إقالة كبار الضباط مف مصمحة السجكف اإلسرائيمية؛ كمف الذيف نجحكا 
 باليركب مف السجكف مف أبناء القرية:

في سجف شطة مع رفيقو سالـ أبك  1956اعتقؿ عاـ  :فؤاد عثماف فرج هللا -1
اف في عممية بطكلية بتحرير مساجيف فمسطينييف مف كميش، كقد شارؾ فؤاد عثم

كفي ىذه العممية تمكف أكثر مف ست كستكف معتقالن  (1)1958السجف نفسو عاـ 
، كقاـ الجيش ف الكصكؿ إلى نير األردف كاجتيازهمف اليرب، كنجح بعضيـ م

 أما فؤاد فرج (2).مف الياربيف، كأصيب عدد آخر اإلسرائيمي بقتؿ أحد عشر أسيران 
 هللا فقد تمكف مف الكصكؿ إلى األردف.

ـ، 21/9/1987كماؿ سميـ عبد النبي: ىرب مف سجف نفحة الصحراكم بتاريخ -2
برفقة كؿ مف المعتقميف شكقي أبك نصير مف خانيكنس، كمسعكد الراعي مف غزة، 
كجميعيـ كاف محككمان أكثر مف مؤبد، حيث استطاعكا الكصكؿ إلى مدينة غزة 

                                                           
 .مقابمة مع جميؿ عكاد( 1)
جياد البطش، المعتقمكف الفمسطينيكف في السجكف اإلسرائيمية، مكتبة اليازجي، كجمعية األسرل حساـ،  (2)

 .15غزة، ص
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دة اسبكع، لكف نجحت قكات االحتالؿ مف اكتشاؼ مكانيـ كتمكنت كمكثكا فييا لم
 مف اعتقاليـ مرة أخرل.

ـ، مع 1990أيمف أحمد عبد هللا عابد: ىرب مف معتقؿ النقب الصحراكم عاـ -3
اثنيف مف رفاقو ىما: عماد القطناني، كعمر العريني، استطاعكا في عممية ىركب 

مصر جريان عمى األقداـ عبر صحراء  إلى العبكرمعقدة مف الفرار مف السجف ك 
سيناء، لينتقمكا بعد ذلؾ بالتنسيؽ مع القيادة الفمسطينية إلى دكلة تكنس كظمكا خارج 

 فمسطيف حتى عكدتيـ إلى قطاع غزة بعد قياـ السمطة الفمسطينية.
 : مف أبناء القريةكف االحتالؿ كمف الذيف ال زالكا يقبعكف في سج

 محكـك أكثر مف مؤبدرائد محمكد جميؿ الشيخ،  .1
 سنة 15سنة كقضى منيا  20محككـ  عابد عبد المعطي عابد .2
  عكض محمد زيادة. .3

عدـ ذكر أسماء األسرل المحرريف الذيف أيطمؽ سراحيـ مف  لقد آثرتك   
ذكم األحكاـ العالية. ككذلؾ الذيف أيطمؽ سراحيـ بعد تكقيع اتفاقية أكسمك كقياـ 

يف أطمؽ سراحيـ في فترات مختمفة، أك ممف تبكأكا السمطة الكطنية، كغيرىـ مف الذ
كظائؼ رفيعة مف أبناء القرية خشية مف عدـ استطاعتي حصر جميع األسماء 

 لكثرتيـ، أك تحسبان مف نسياف بعضيـ. 
كخالؿ مسيرة النضاؿ الكطني لقرية سمسـ في الحركة الكطنية كمراحميا       

شيداء الكطف الذيف ارتقكا إلى العال في المختمفة، قدمت القرية قائمة طكيمة مف 
كافة مراحؿ الثكرة الفمسطينية، كمف كافة الفصائؿ الفمسطينية المقاكمة، كفي جميع 
المكاقع داخؿ الكطف كخارجو، كفي السجكف كعمى حدكد األرض المحيطة 

 .بفمسطيف
إف الحديث عف الشيداء يعني الحديث عف اليكية الفمسطينية، كالالجئيف، 

كدة، كالقدس، كالمشركع الكطني الفمسطيني، كعف مف ىـ أكـر منا جميعا الذيف كالع
 رسمكا بدمائيـ خارطة الكطف، كأناركا لنا درب الحرية.
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كالقائمة التالية تبيف أسماء الشيداء الذيف ارتقكا مف أبناء القرية عمى امتداد 
 .سنكات النضاؿ الكطني الفمسطيني

 وظروف االستشهاد (2018 -1916) من سنة مقائمة بمسماء شهداء قرية سمس
 (1)الفمسطينية النكبة قبل أسماء شهداء القريةأوال: 

تاريخ  اسم الشهيد
 ظروف االستشهاد االستشهاد

داخؿ سجكف األتراؾ حكـ عميو باإلعداـ   1916 هللا يكسؼ محمد الحك عطا
 لكنو تكفى في السجف قبؿ إعدامو بأياـ

غزة في الحرب العالمية  -في المنطار 1917 عمي عبد الرحمف حمد
 األكلى مع الجيش التركي

رمضاف عبد القادر أبك 
  1938 حماـ

شباط  23
 1938فبراير 

أعدمتو حككمة االنتداب البريطاني لمشاركتو 
، كتـ تنفيذ 1939-1936في أحداث تكرة 

 المركزمحكـ اإلعداـ في سجف عكا 
 سعيد أيكب أبك حماـ

آب/أغسطس 14
1948 

انفجار قديفة قديمة ككاف برفقتو اثنيف مف  
كىما: عبد مكسى عبد خضر، كعكض 

 جابر عبد الكردم
عبد السالـ عابد محمد 

 سالمة عابد
آب/أغسطس 

1946 
أطمؽ عميو الرصاص مف المستكطنة 

 المقامة عمى أرض القرية 
محمد أحمد محمد 

 المجدالكم
أصيب بطمؽ نارم في ساقو عمى يد  1946

العصابات الصييكنية كتـ بتر ساقو كبعد 
 أشير قميمة ارتقى شييدان.

عبد اليادم عبد القادر 
بدراف )عبد اليادم 

 الحصاف(

نيساف/أبريؿ 
1948 

إطالؽ النار عميو مف قبؿ عصابات 
 .لياغانا كىك عائد لمقرية مف عمموا

  وأحداثها شهداء النكبة :ثانياً 
                                                           

 مقابالت أجراىا المؤلؼ مع عائالت القرية. (1)
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 االستشهاد ظروف تاريخ االستشهاد اسم الشهيد
نزىة سعيد عبد القادر زيداف 

 1948أيار/مايك  )طفمة(
بالرصاص كىي في  أصيبت

حضف كالدتيا السيدة ىنده أبك 
 عكف.

 عبد اليادم أبك سعدة
 1948مايك أيار/

تـ ذبحو خالؿ أحداث احتالؿ 
 سنو 70القرية ككاف عمره 

 رسمية عبد هللا الحمدني 
 1948أيار/مايك 

ىاجمتيا مجمكعة صييكنية  
مسمحة كقتمكىا ذبحان بالسكاكيف 

 ككاف عمرىا أحد عشر ربيعان 
رزؽ عبد الرحمف محمد 

 المجدالكم 
 1948أيار/مايك 

إطالؽ نار مف العصابات 
 الصييكنية أثناء احتالؿ القرية

 سعيد اسماعيؿ أحمد المجدالكم
 1948مايك أيار/

أصيب أثناء احتالؿ القرية مف  
كبد أياـ  العصابات الصييكنية
 جراحوقميمة استشيد متأثران ب

 عكض أبك سعدة
 1948مايك أيار/

قرب حدكد مستكطنة  إطالؽ نار
 "جفارعاـ"

استشيد بالرصاص خالؿ معركة  1948مايك يار/أ عبد القادر ذيب  زممط
 برير

 استشيد أثناء اليجرة 1948مايك أيار/ فرحات )طفؿ( عكني عبد المطيؼ
 

 شعباف محمد عبد اليادم فرج هللا

1948 

عاد لمقرية ليأخذ بعض مف  
ممتمكاتو فقتمو الييكد، كقامكا 
بتمغيمو، كعندما ذىب إخكانو 
كأبناء عمكمتو األربعة ألخذ 
 جثتو انفجر فييـ المغـ فاستشيدكا

 جميعيـ.
 عبد المالؾ محمد فرج هللا

1948 
أثناء محاكلتو لنقؿ جثة أخيو لغـ 

 الشييد شعباف
لغـ أثناء محاكلتو نقؿ جثة قريبو  1948 صالح محمد صالح فرج هللا
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 االستشهاد ظروف تاريخ االستشهاد اسم الشهيد
 الشييد شعباف

لغـ أثناء محاكلتو نقؿ جثة قريبو  1948 شحادة  فرج هللا 
 الشييد شعباف

 عبد الفتاح صالح محمد فرج هللا
1948 

لغـ أثناء محاكلتو نقؿ جثة قريبو 
 يد شعبافالشي

 إطالؽ نار  1948 مصباح سميماف أحمد فرج هللا
 تـ تقطيع جسده كىك حي 1948 محمد سميماف أحمد فرج هللا

 محمد سعيد مكسى

1948 

استشيد بقذيفة اصابتو اصابة 
مباشرة مف قبؿ العصابات 
الصييكنية أثناء اليجرة كقد أصيبت 
كالدتو في نفس الحادث كفقدت 

 عينييا.
 لغـ 1948 أبك سعدةعكدة أحمد 

 لغـ 1948 هللا خميؿ بدراف عطا
 لغـ 1948 محمد سمماف صالح

  إطالؽ نار  1948  عيسى ناصر
 لغـ 1948 مصطفى محمكد خميؿ مصطفى 

عكض شحادة عامر أحمد أبك  
 1948 المبف

لـ يستطع مغادرة القرية؛ ألنو 
كفيؼ فتـ إعدامو مف قبؿ 
 العصابات الصييكنية المياجمة

 لغـ 1948 عبد الرازؽ عبد الجميؿ عكض

 1967-1949شهداء ما بعد النكبة من عام ثالثًا: 
 ظروف االستشهاد التاريخ اسم الشهيد

 انفجار لغـ 1949 عطكه عبد هللا محمد الكترم
 انفجار لغـ بالقرب مف دمرة 1949 عبد الرحمف محمكد زيد

استشيد في غارة جكية إسرائيمية عمى   1949 زيدافرجب عبد هللا 
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 ظروف االستشهاد التاريخ اسم الشهيد
سكؽ دير البمح كأصيب بجراح في تمؾ 

 الغارة مصباح زيداف اصابة بالغة.
 انفجار لغـ 1949 أحمد حسف أحمد المجدالكم
 إطالؽ نار شرؽ جباليا 1949 كطفة خميؿ مصطفى )عابد( 

 1949 مصطفى )عابد(صبحية 
تـ تعذيبيا كسحميا بالدبابة ثـ أطمؽ  

تـ شرؽ جباليا،  -يا النار بدـ بارد عمي
 استالـ جثتيا بكاسطة الصميب األحمر. 

 1950 حسيف محمد عبد النبي
إطالؽ نار أثناء عكدتو لمقرية لجمب 

 بعض مف ممتمكاتو

 1950 عطا أبك حماـ
استشيد في أحد مراكز كاف يقيـ في عكا 

 ئيمية في عكاالشرطة اإلسرا
 لغـ 1951 النبينعمة عبد المطيؼ حسف عبد 

 1952 مصطفى حسف المجدالكم
مع انفجار لغـ أثناء قيامو بميمة عسكرية 

المخابرات كاالستطالع بإدارة  مكتب
 البكباشي المصرم محمكد رياض

 لغـ 1952 فضؿ عبد القادر أبك سعدة
 لغـ 1952 البراكم حسف مصطفى الحمدني

 1954 عبد الكريـ حسف أحمد المجدالكم
إطالؽ سراحو مف  عميو فكرأطمؽ النار 

 سجكف االحتالؿ

 حسف محمكد أبك المبف
أغآب/31

سطس 
1955 

قائد مكقع شرقي مدينة خانيكنس، استشيد 
 في اشتباؾ مع العدك بعد تدمير المكقع.

 بالرصاص  1956 عكض محمكد كساب

 1967شهداء حرب حزيران/ يونيو رابعًا: 
 1967خالؿ عدكاف حزيراف/يكنيك  1967يكنيك حزيراف/ 5 حسف محمد حسف عثماف

  1967خالؿ عدكاف حزيراف/يكنيك  1967حزيراف/ يكنيك 5 فتحي سالـ محمد عبد النبي
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بعد االحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع   1967حزيراف/يكنيك  9 يكسؼ عبد الرازؽ الكترم
ـ  قاـ يكسؼ مع 1967غزة عاـ 

عدد مف رفاقو بدخكؿ األراضي 
طريقيـ إلى الضفة المحتمة في 

الغربية كخالؿ المسير الطكيؿ لجئكا 
إلى مغارة تدعى مغارة الدقس 

بالقرب مف بمدة الدكايمة،   
اكتشفتيـ دكريات العدك فضربتيـ 
بمدفعيتيا بتغطية  طائرات 
اليميككبتر التي صكبت نيرانيا 
عمييـ. فتمكف مف اليرب مف كتبت 
لو النجاة كسقط مف الشيداء تسعة 

بينيـ الشييد البطؿ يكسؼ  كاف مف
الكترم كسميت تمؾ المعركة بمعركة 

 المغارة
معركة المغارة المشيكرة برفقة  1967حزيراف/يكنيك  9 عبد الجكاد إبراىيـ زيادة

 الشييد يكسؼ الكترم
 جباليا -أحداث الحرب 1967حزيراف/يكنيك  7 نجمة إبراىيـ درابيو

 جباليا -أحداث الحرب 1967حزيراف/يكنيك  7 عائشة عبد الرازؽ درابيو
 بالرصاص 1967 سالـ عزيز
 جباليا -أحداث الحرب  1967 كابنتيا ،نجمة زممط

 والثمانينات  1973وحرب تشرين أول/اكتوبر  شهداء السبعيناتخامسًا: 
 جراء انفجار قنبمة في سكؽ رفح 1970أيار/مايك 2 عيشة عمي حسف المجدالكم

محمكد أبك محمكد حسف 
 المبف

حزيراف يكنيك/
1970 

ضمف قكات التحرير الشعبية استشيد في 
 معركة ضد قكات االحتالؿ في  جباليا  

 جباليا  -انفجار قرب مركز الشرطة 1970 كطفو حسيف زيداف)فرج هللا(
خالؿ اشتباؾ مسمح بيف مجمكعة  تشريف ثاف/ 30سعاد أحمد عبد اليادم فرج 



 د. سامي يوسف أمحد                                        

235 

فدائييف كجيش االحتالؿ في مخيـ ال 1971نكفمبر  هللا
 جباليا

كانكف  17 محمد سعيد محمد زيد
 1971أكؿ/ديسمبر 

ضمف قكات التحرير الشعبية استشيد في 
اشتباؾ مسمح ضد قكات االحتالؿ في 

 جباليا

 صبحي محمد عمي غناـ
كانكف  17

 1971أكؿ/ديسمبر 

ضمف قكات التحرير الشعبية استشيد في 
اشتباؾ مسمح ضد قكات االحتالؿ في 

 مخيـ جباليا 

محمد يكسؼ حسف عبد 
 النبي

/كانكف 17
 1971أكؿ/ديسمبر 

ضمف قكات التحرير الشعبية استشيد في 
اشتباؾ مسمح ضد قكات االحتالؿ في 

 مخيـ جباليا لالجئيف

 أحمد عمي حسيف فرحات 
/كانكف 17

 1971أكؿ/ديسمبر 
استشيد خالؿ اشتباؾ مسمح مع قكات  

 االحتالؿ في مخيـ جباليا

 مكسى اسماعيؿ إبراىيـ عابد
/تشريف 19

األكؿ/اكتكبر 
1973 

ضمف مجمكعة فدائية مككنة مف سبعة 
أفراد نفدت عمميو بطكلية بالقذائؼ 
كالرشاشات ضد جيش االحتالؿ عمى 
جبية الجكالف كأثناء االنسحاب تـ 

تيداؼ المجمكعة بالصكاريخ اس
 استشيدكا جميعيـ.

عبد الكريـ عبد الحافظ عبد 
 الرازؽ صالح

تشريف أكؿ 22
 1973/اكتكبر 

ضمف قكات جيش التحرير الفمسطيني  
استشيد خالؿ معارؾ حرب اكتكبر 

، عمى جبية قناة السكيس، في 1973
البداية دفف في منطقة كسفاريت عند 

يكر تـ نقؿ البحيرات المرة كبعد ستة ش
جثمانة مع عدد مف جثاميف الشيداء إلى 

عمى  64مقبرة الشيداء عند الكيمك 
 القاىرة-السكيسطريؽ 

ضمف قكات جيش التحرير الفمسطيني تشريف أكؿ 22فارس عبد الجميؿ محمد 
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حتى  1994 أيار/مايو-1987شهداء االنتفاضة الفمسطينية األولى  :سادساً 
 قدوم السمطة الفمسطينية

كانكف أكؿ/ديسمبر 26 عبد هللا عبد النبي
1987 

 استنشاؽ غاز 

عبد العزيز عمى محمد 
 شعباف

آب/  28
 1989أغسطس

مخيـ -برصاص جيش االحتالؿ
 جباليا 

مخيـ -جيش االحتالؿ رصاصب 1992شياط/فبراير 22 مطاكع خميؿ محمد الحك
 جباليا

أنكر عبد هللا عبد الكريـ 
 عزيز

كانكف أكؿ/ديسمبر  13
1993 

الجناح العسكرم لحركة الجياد  
أكؿ ه سالمي استشيد خالؿ تنفيذاإل

عممية استشيادية بسيارة مفخخة، ىاجـ 
فييا احدل النقاط العسكرية لجنكد 
 االحتالؿ " ناحاؿ عكز" شرؽ الشجاعية.

حسيف أحمد محمكد أبك 
 المبف

ضمف كتائب عز الديف القساـ كاف  1993أيار/ مايك 8
مطاردان لقكات جيش االحتالؿ استشيد في 
مكاجية مسمحة عمى حدكد رفح 

 الفمسطينية 

، 1973استشيد خالؿ معارؾ حرب اكتكبر  1973/اكتكبر  صالح
 عمى جبية قناة السكيس، في البداية دفف في

ت المرة كبعد منطقة كسفاريت عند البحيرا
مع عدد مف جثاميف  وستة شيكر نقؿ جثمان

 64الشيداء إلى مقبرة الشيداء عند الكيمك 
 القاىرة -عمى طريؽ السكيس

 استشيد في لبناف 1976 عبد المجيد محمد حسف عثماف

عبد  محمكد عبد الرازؽ
 عكض  الجميؿ

1976 

عتر قائد الكفاح المسمح في تؿ الز 
استشيد كىك يدافع عف المخيـ ضد 
القكات المبنانية االنعزالية أثناء ىجكميا 

 الظالـ عمى الفمسطينييف.
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ضمف كتائب عز الديف القساـ كاف  1993أيار/ مايك 8 أحمد محمكد أبك المبف نكر
مطاردان لقكات جيش االحتالؿ استشيد 
في مكاجية مسمحة عمى حدكد رفح 

 الفمسطينية  
جماؿ سميـ محمد عبد 

 النبي
مف قيادات أبناء حركة فتح في قطاع  1994آذار/مارس 28

غزة كينتمي لممجمكعات المسمحة 
حركة فتح، كأسير محرر، لصقكر 

فاجأه كميف لقكات إسرائيمية خاصة مع 
يف مجمكعة مف رفاؽ دربو  مف الممثم

مف  ستة أثناء ميمة نضالية استشيد
 عمى الفكر. المجمكعة

 1999 -1994مايو /اسماء الشهداء من أيار :سابعاً 
ىاني محمكد عبد الرحمف 

 عابد
تشريف ثاني/نكفمبر  ِ

ُ٩٩ْ 
حركة الجياد قيادم بارز في 

يؿ عمى أيدم المكساد االسالمي اغت
بداية قدـك السمطة  مع-اإلسرائيمي
بتفجير سيارتو أثناء -الفمسطينية

صعكده فييا كىي متكقفة في الساحة 
المجاكرة لكمية العمـك كالتكنكلكجيا 

يعمؿ الشييد  كاف حيث سبخاف يكن
 محاضرا في الكمية.

 )انتفاضة األقصى( شهداء االنتفاضة الثانية :ثامنا
تشريف أكؿ/اكتكبر  3 عمر محمد عبد الرحمف سمماف )عابد(

2000 
إصابة بالرصاص بالرأس 
عند مفترؽ الشيداء 
"نتساريـ" أثناء المكاجية 

 مع جنكد االحتالؿ
بالرصاص مفترؽ تشريف أكؿ/أكتكبر 6 زىير رزؽ جابر درابيو
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الشيداء "نتساريـ" أثناء  2000
المكاجية مع جنكد 

 االحتالؿ
كانكف  1 (عابد) جياد جمعة أحمد سمماف

 2003ثاف/يناير
اصابة بالرصاص قرب  

 مستكطنة ايمي سينام
كانكف ثاف/يناير  26 أحمد شحادة عمى محمد أحمد )عابد(

2003 
اصابة بالرصاص خالؿ 
مكاجية مسمحة مع جيش 
 االحتالؿ بحي الشجاعية

جيش  بالرصاصإصابة  2003أذار/مارس  6 نائؿ محمكد عيسى أبك سيدك)زيد(
 الجرف -جباليا االحتالؿ

/آذار/ مارس 12 إبراىيـ خميؿ محمد الحك
2004 

قذيفة دبابة في منطقة 
 غزة -المنطار

جيش  رصاصبإصابة   2003نيساف/أبريؿ 16 أدىـ عبد المعطي عبد هللا الكترم
 جباليا -االحتالؿ

جيش  رصاصبإصابة   2004 نيساف/ابريؿ21 طبؽ منى حمدم شحاده أبك
عزبة بيت  -االحتالؿ
 حانكف 

 جباليا-شارع السكة 2004أيكؿ/سبتمبر  9 محمد عمى محمد مكسى
أيكؿ/ديسمبر  30 حاـز حسيف صالح فرج هللا

2004 
جيش  رصاصب اصابة 

اثناء اجتياح  االحتالؿ
 لمخيـ جباليا

تشريف ثاف/أكتكبر 13 جياد أميف سعيد مكسى
2004 

استشيد بالرصاص شارع  
 -السكة أثناء االجتياح 

 جباليا
تشريف أكؿ 21 المنسي عبد القادر عبد الرحيـ

 2004أكتكبر
استشيد خالؿ اشتباؾ  

مع قكة مف جيش 
االحتالؿ شرؽ مدينة غزة 

 )جحر الديؾ(
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كانكف ثاف/  13 ميند محمد عبد القادر المنسي
 2005يناير

مػػػػػػػػػػػف كتائػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػيداء  
األقصػػػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػػػذ عمميػػػػػػػػػػػة 
عسػػػػػػػػػػػػػػػكرية استشػػػػػػػػػػػػػػػيادية 

"عمميػػػػػة زلزلػػػػػة الحصػػػػػكف"   
المشػػػػػػػػػتركة بػػػػػػػػػيف كتائػػػػػػػػػب 
شػػػػيداء االقصػػػػى ككتائػػػػب 
عػػػػز الػػػػديف القسػػػػاـ كألكيػػػػة 

 الناصػػػر صػػػالح الػػػديف
 40بتفجيػػػػػػػر عبػػػػػػػكة تػػػػػػػزف 

كيمػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػراـ بالجػػػػػػػػػػػػدار 
الفاصؿ مػع الصػياينة فػي 
منطقػػػػػػػة المنطػػػػػػػار "معبػػػػػػػر 
كػػػػػػارني"، كمػػػػػػف ثػػػػػػـ تقػػػػػػدـ 

ثػػػػػػػػة صػػػػػػػػكب المكقػػػػػػػػع الثال
ليمقػػػػػكا عػػػػػددان مػػػػػف القنابػػػػػؿ 
اليدكية كيشتبككا مػع قػكات 
العػػػدك داخػػػؿ غػػػرؼ مبنػػػى 
اإلدارة المدنيػػػة الصػػػييكنية 
لمػػػػػػػػدة سػػػػػػػػاعتيف، ليرتقػػػػػػػػي 
بعػػػدىا  الثالثػػػة إلػػػى العػػػال 
بعػػػػػػػػػد أف دكػػػػػػػػػكا حصػػػػػػػػػكف 
العػػػػػدك كقتمػػػػػكا أحػػػػػد عشػػػػػر 
جنػػػػػػػػديان إسػػػػػػػػرائيميا حسػػػػػػػػب 
اعتػػػػراؼ العػػػػػدك. كمازالػػػػػت 
ة جثػػػػػاميف الثالثػػػػػة محتجػػػػػز 

عند اإلسرائيمييف كلػـ تسػمـ 
 لذكييـ.

استيداؼ السيارة التي تشريف  27 فايز حسف مكسى بدراف
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تقمو بصاركخ مف قبؿ  2005أكؿ/أكتكبر
 -طائرات جيش االحتالؿ

 جباليا
تشريف أكؿ 26 سييؿ عبد الرازؽ حسف المجدالكم

 2006/أكتكبر
 معبر بيت حانكف -جباليا

في منطقة  -بالرصاص  2007حزيراف/يكنيك1 زاىر جبر محمد المجدالكم
 السكدانية

استشيد  –كتائب القساـ    2007شباط/فبراير 3 اسالـ عبد القادر عبدهللا عبد النبي
في مكاجية مع جيش 

 شماؿ القطاع -االحتالؿ
تشريف 24 إياد عبد الكىاب عبد الرحمف عزيز

 2007أكؿ/أكتكبر
استيدافو بصكاريخ 

خالؿ طائرات االحتالؿ 
تنفيذه إلطالؽ مجمكعة 
مف الصكاريخ باتجاه 
المستكطنات االسرائيمية 

 بيت الىيا -شماؿ غزة 
تمكز/  يكليك 21 محمكد عادؿ عكض

2007 
استيدافو بصػكاريخ طػائرات  

االحتالؿ بالقرب مف ػ"اإلدارة 
المدنيػػة" عمػػى طريػػؽ صػػالح 
الػػػديف، شػػػرؽ مخػػػيـ جباليػػػا، 
مع ثالثة مف رفاؽ دربػو مػف 
سرايا القدس، خػالؿ عػكدتيـ 
مػػػػػف ميمػػػػػة جياديػػػػػة تمثمػػػػػت 
بقصػػػػػػؼ مغتصػػػػػػبات العػػػػػػدك 

 .الصييكني بعدة صكاريخ
شباط/فبراير  25 مدحت عايش عكاد عكاد

2008 
استيدافو بصاركخ مكجية 

 مف طائرات العدك
استيدافو بصاركخ في   2008آذار/ مارس  1 عبد الكريـ حسني عبد المطيؼ الحك

 منطقة زمك
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 2009-2008أسماء شهداء حرب  :تاسعاً 
محمد فريد عبد الفتاح عبد 

 النبي
كانكف 27

 2008أكؿ/ديسمبر
 الشماؿ –قصؼ صييكني  

محمد عبد الكىاب عبد 
 الرحمف عزيز

كانكف 27
 2008أكؿ/ديسمبر

استشيد بالضربة األكلى في حرب 
بعد استيداؼ الطيراف  2008

الصييكني لمدينة عرفات لمشرطة 
 . ""الجكازات

في معسكر جباليا استيدفت طائرات  2009كانكف ثاف/يناير 3 راجح زيادة راجح ناىض
االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي المسجد 

ب مما أدل إلى أثناء صالة المغر 
تدمير أجزاء مف المسجد فكؽ رؤكس 
المصميف، كقد استشيد نتيجة القصؼ 

شييدان، ككصؿ عدد اإلصابات  24
 إصابة  40إلى 

مفيد فتحي عبد هللا أبك 
 سعدة

كانكف ثاف/يناير  6
2009 

 جباليا -مجزرة مدرسة الفاخكرة

طارؽ محمكد يكسؼ 
 حسيف) فرج هللا(

كانكف ثاف/يناير  6
2009 

 جيش قصؼ بصاركخ مف طائرات
 االحتالؿ

خديجة عبد الرازؽ عبد 
 الفتاح زممط

كانكف ثاف/يناير  6
2009 

 جباليا –فصؼ بالطائرات  

كانكف ثاف/يناير  11 بياء خالد عبد المنعـ عابد
2009 

يعمؿ في صفكؼ قكات األمف 
 بشكؿ مباشر تـ استيدافوالكطني 

بصاركخ كىك عمى سطح منزلو في 
 الجرف –جباليا 

قاسـ طمعت جميؿ عبد 
 النبي

كانكف ثاف/يناير 13
2009 

قرب  -قصؼ بجكار منزلو جباليا 
 مقبرة الفالكجا

صداـ جميؿ سميـ عبد 
 النبي

كانكف ثاف/يناير 13
2009 

قرب  -قصؼ بجكار المنزؿ جباليا 
 مقبرة الفالكجا
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باسـ طمعت جميؿ عبد 
 النبي

كانكف ثاف/يناير 13
2009 

 -المنزؿ جباليابجكار  -فصؼ 
 قرب مقبرة الفالكجا

محمد شحادة عمي محمد 
 أحمد)عابد(

كانكف ثاف/يناير 14
2009 

مباشر  يشكؿ استيدافو بصاركخ
غزة   -في منطقة حي التفاح

كاصابة شقيقو األكبر صبحي 
 بتر ساقوصابات بالغة أدت لإ

 جراء قصؼ صييكني   2009 /كانكف ثافيناير تيسير محمد زممط

 2014 - 2009 من أبناء القرية شهداءأسماء ال: عاشراً 
محمد تيسير محمد 

 زممط
 حزيرلف/يكنيك5

2009 
استشيد إثر اصابتو بقصؼ طائرات في  

  2009-2008شير يناير في حرب 
محمكد محمد عبد 

 الرازؽ درابيو
 خالؿ اجتياح لقكات االحتالؿ لشماؿ غزة 2009

محمد عبد العزيز 
 إبراىيـ زممط

مايك  أيار/ 16
2010 

استشيد بالرصاص خالؿ اجتياح قكات 
 االحتالؿ لمنطقة شماؿ غزة

صامد عبد المعطي 
 عابد عابد

آب/أغسطس  19
2011 

استيدافو بصاركخ مف طائرات جيش 
االحتالؿ بشكؿ مباشر شماؿ مدينة الشيخ 
زايد بعد تنفيذه ىجمات بصكاريخ الياكف 
عمى المستكطنات الصييكنية في عمؽ 

 األراضي المحتمة. 
نزار سعيد إبراىيـ 

 عيسى
أيار/مايك  25

2014 
 انفجار عبكة

 2014أسماء شهداء أبناء القرية حرب عشر:  احد
مصباح أحمد أبك سيا 
 سعدة

سة إيكاء لذكم إثر استيداؼ مؤس  2014تمكز/يكليك 12
 جباليا -االحتياجات الخاصة

 الشجاعية –قصؼ صييكني  2014تمكز / يكليك  خالد رياض الكترم ) حمد(
قصؼ صييكني لمنزلو في ابراج   2014تمكز/يكليك 19 أحمد محمكد حسيف عزيز
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 الندل 
دينا عمر عبد هللا 

 )طفمة(عزيز
 جباليا -قصؼ صييكني  2014تمكز/يكليك 20

الجناح العسكرم لحركة الجياد  2014تمكز/يكليك 23 محمكد عكض عمي زيادة
 -جباليا -االسالمي تـ قصؼ منزلو

أثناء اجتماع مع مجمكعتو ادت 
الستشياده كاستشياد كاصابة  عدد 

 مف المجمكعة.
كائؿ ماىر عبد الرحمف 

 عكاد
ضمف صفكؼ سرايا القدس قصفو   2014تمكز/يكليك 23

 بصاركخ مف طائرات االحتالؿ
عبد الرحمف محمكد عبد 

 الفتاح عبد النبي
جباليا جراء قصؼ مسجد  -طفؿ 2014تمكز/يكليك 24

 صالح الديف بالطائرات في حي الجرف

عبد اليادم عبد الحميد 
 عبد النبي

مسجد جباليا جراء قصؼ  -طفؿ 2014تمكز/يكليك 24
 صالح الديف بالطائرات في حي الجرف

مسعؼ تـ قصؼ سيارة اإلسعاؼ  2014آب/أغسطس 1 يكسؼ جابر حسف درابيو
 -كاستشيد ىك كزمالئو المسعفيف

 مدينة رفح
كليد تكفيؽ عبد اليادم 

 درابيو
 بيت الىيا -قصؼ بالطائرات 2014آب/أغسطس 

عبد هللا عبد اليادم محمكد 
 المجدالكم

جباليا  -قصؼ منزليـ بالطائرات 2014سأب/ أغسط 3
 بير النعجة

عبد الرازؽ عبد اليادم 
 محمكد المجدالكم

جباليا بير -قصؼ منزليـ بالطائرات 2014أب/ أغسطس 3
 النعجة

محمكد أحمد حسف 
 المجدالكم

جباليا بير -قصؼ منزليـ بالطائرات 2014أب/ أغسطس 3
 النعجة 

ركاف أحمد يكسؼ 
 المجدالكم

جباليا بير -قصؼ منزليـ بالطائرات 2014أغسطسأب/  3
 النعجة
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 2018-2015أسماء شهداء أبناء القرية عشر:  اثنا
محمد زىدم عمى محمد 

 أحمد )عابد(
مارس  آذار/ 28

2016 
الجناح العسكرم لحركة الجياد  

اإلسالمي )سرايا القدس( استشيد 
متأثران بإصابتو في قصؼ صييكني 

ت تقمو استيدؼ السيارة التي كان
سعيد أبك الجدياف برفقة الشييديف 

كأكـر قداس شماؿ قطاع غزة 
المذيف استشيدا جراء القصؼ عمى 

 .الفكر
أذار/ مارس 10 إبراىيـ فتحي إبراىيـ فرحات

2018 
 الجياز العسكرم أحد عناصر

سرايا -حركة الجياد اإلسالميل
إثر انفجار كقع  استشيد القدس،

خالؿ ميمة شماؿ قطاع غزة، 
 )إعداد كتجييز(.  جيادية

آذار/مارس 30 عبد الفتاح بيجت عبد النبي
2018 

عمى السياج الحدكدم  ارتقى شييدان 
شماؿ قطاع غزة يـك الجمعة 

مو أثناء تقد 30/3/2018المكافؽ 
ت تمك لمسيرة العكدة الكبرل 

قناصة الرصاص مف قبؿ اصابتو ب
جنكد االحتالؿ أماـ كاميرات 
الصحافة كىك يحمؿ إطار 

التالية  كاكتشكؾ كفي يـك الجمعة
عمى مف الفعاليات المتكاصمة 

نشطاء بتسمية الحدكد قاـ الشباب ال
يـك الفعالية باسـ جمعة الكاكتشكؾ 
تكريما لمشييد حيث تـ حرؽ مئات 
إطارات الكاكتشكؾ عمى الشريط 

 الحدكدم لقطاع غزة.
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 شهداء أثناء دوامهم في الخدمة العسكريةعشر:  ثَثة
 أثناء الخدمة العسكرية   1963 محمد عبد المطيؼ مكسى
 حادث أثناء الخدمة العسكرية 1964 إبراىيـ عبد الرحمف فرحات
 مصر 1968 سالـ محمد أحمد عبد النبي

عبد السالـ عبد المجيد 
 محمد أحمد

تشريف أكؿ/أكتكبر  30
1980 

 أثناء الخدمة العسكرية )مصر(

إسماعيؿ إبراىيـ خميؿ 
 البسيكني

 1983أيار/مايك  26
في لبناف  1982أصيب في حرب 

كعمؿ في التنظيـ كاالدارة الفرع 
 المالي حتى كفاتو في )سكريا(

 في  مصر 1984 محمد ذيب حسيف الحك

 1988 عطية أحمد شعباف

مف مجمكعات االستطالع التي 
شكميا البكباشي المصرم 
محمكد رياض ككذلؾ كاف مف 
ضمف مجمكعات مصطفى 
حافظ أصيب بشظية لغـ عاـ 

ككتبت لو النجاة ، حتى  1953
 تكفاه هللا في مصر

 األردف –جيش التحرير  1992 درابيويكسؼ جابر 
 أثناء عممو في الخدمة العسكرية 1994تشريف ثاف/نكفمبر  21 رزؽ حسيف عبد هللا زممط

سمير عصر عبد القادر 
 مكسى

تشريف ثاف/نكفمبر  4
1997 

أثناء العمؿ في الخدمة 
 إطالؽ نار بالخطأ -العسكرية

حسف عبد هللا عبد الرازؽ 
 الكترم

 مصر 2001

سميح عبد اليادم عبد 
 الرحمف بطيف)عكاد(

 2002كانكف/ثاف  10
أثناء عممو في الخدمة العسكرية 

 اطالؽ نار بالخطأ

 2002كانكف أكؿ/ديسمبر4 عبدهللا ايكب  زيداف
كىك في طريقو إلى العمؿ في  

مستشفى -الخدمة العسكرية
 الشفاء
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الممساوية )االنقسام( في قطاع أسماء شهداء أبناء القرية في األحداث عشر:  أربعة
 غزة

كانكف 18 أحمد تكفيؽ زيادة
 2006ثاني/ديسمبر

 شيد بالرصاص في جباليا أثناء عممواست
 في جمعية الحياة كاألمؿ

عبد القادر جبريؿ  
 درابيو

حزيراف /يكنيك  13
2007 

أثناء  استشيد بالرصاص في غزة  
حرس الرئاسة  الخدمة العسكرية في مكقع 

 الذم يعمؿ بو. 
محمكد ناجي 

 زممط )طفؿ(
استشيد  كىك عائد مف مدرستو إثر  2007حزيراف / يكنيك 

برصاصة مباشرة خالؿ إصابتو  
 بيف الفرقاء  اشتباكات مسمحة

  أسماء المفقودين من أبناء القريةعشر:  خمسة
عبد الرحمف أحمد عبد الرحمف 

 البسيكني
1948-
1949 

عاما عندما تسمؿ  18كاف عمره  
كلـ  لجمب بعض مف ممتمكاتو، مقريتول

 يعرؼ عنو أم خبر بعد ذلؾ
 -1948 مصطفى إبراىيـ زممط

1949 
 مف ممتمكاتولمقرية لجمب بعض  تسمؿ 

 -1948 سعيد إبراىيـ زممط
1949 

  ممتمكاتو تسمؿ لمقرية لجمب بعض مف 

 لجمب بعض مف ممتمكاتو  لمقرية تسمؿ  1949 خضر محمد حسف سالـ زممط
تسمؿ لمقرية فاجأتو دكرية إسرائيمية ىرب  ـ1950 عبد الفتاح عبد القادر الكترم

 مف معو كلـ يعرؼ عنو أم خبر بعد ذلؾ 
عبد المطيؼ سالمة خميؿ 

 مصطفى)عابد(
، كىك 1956فقد بعد احتالؿ غزة عاـ  1956

 في طريقو لمضفة الغربية
كاف يعمؿ ضمف مجمكعات مصطفى  1956 القادر زيدخزاع أيكب عبد 

حافظ  اختطؼ مف منزلو في نكفمبر 
بعد احتالؿ القطاع كانقطعت  1956

 أخباره حتى ا ف.
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، كىك 1956فقد بعد احتالؿ غزة عاـ  1956 عبد هللا أحمد عكض 
 في طريقو لمضفة الغربية

، كىك 1956فقد بعد احتالؿ غزة عاـ  1956 عبد الرحمف شحادة صالح
 في طريؽ العكدة مف الضفة الغربية 

كاف يعمؿ في صفكؼ قكات مصطفى   1956 مطاكع محمد يكسؼ الحك
حافظ، اختفى بعد احتالؿ غزة عاـ 

، كىك في طريؽ العكدة مف 1956
 الضفة الغربية.

محمد أحمد عبد الرحمف 
 البسيكني

انقطعت أخباره بعد العدكاف الثالثي   1956
1956 
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 الخاتمة

الحمدي هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف 
 نبينا كحبيبنا محمد صمى هللا عميو كسمـ كعمى آلو كأصحابو الطيبيف الطاىريف.

 أما بعد:
)قرية سمسـ  الكتاب الذم كفقني لالنتياء مف ىذا-عز كجؿ –هللا  دي مى حٍ أى       

امرة بسكانيا منذ ع ة،، فقرية سمسـ قرية قديمالتاريخ(األرض، اليكية،  .المحتمة.
أىمية -بالخرائط كالكثائؽالميد عىـ  – أظيرت في ىذا الكتاب العصكر، حيث ـأقد

كالمعارؾ التي دارت عمى أرضيا كبجكارىا،  ،القرية في الفترات التاريخية المختمفة
كأىـ المكاقع  الشاىدة عمى تاريخ القرية المظاىر الحضارية عف تحدثتي كذلؾ ك 

 . ية كاألثرية فيياالتاريخ
 كمكانتيا، ،كأىميتو افيالجغر  مكقع القريةك  ،التسمية أصؿ عف تحدثتي ك         

كطرد أىميا  ،حتى عاـ النكبة كمعالميا البارزة كمظاىرىا، كأسماء أراضييا،
ى يد العصابات الصييكنية عم ،ـ1948أيار/ مايك  13الفمسطينييف منيا في 

 .المسمحة
 كحاراتيا ف عائالت القريةعف سكاف القرية كأصكليـ كع تي تحدثكما        

كأىـ  ،بجكانبو المختمفةلمقرية  كالنشاط السكاني ،فييا كبيكتيا، كالتركيبة السكانية
 أسماء كتـ تكثيؽ، حتى النكبة القريةمارسيا أىؿ  أعماؿ السكاف كالحرؼ التي

، حتى نحفظ ـ1948دكا منيا عاـ رٌ الذيف شي  سكاف القرية مف الذككر كاإلناث
للجياؿ القادمة مف أبناء القرية أسماء آبائيـ كأجدادىـ، ككيؼ عاشكا في ديارىـ 

 كمزارعيـ كأماكف عمميـ.
كالعناصر الثقافية  كالتراث، التقاليدك  الضكء عمى العادات طتي سم  كما ك      

الفنكف الشعبية، كعادات الزكاج كالمناسبات المختمفة، لمحياة في القرية، مف 
التي  كغيرىا، ، كأمثاؿ شعبية تجرم عمى لساف الناسكاأللعاب ككسائؿ الترفيو
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المكٌكف األساس في  كالتي كانت ،اكتسبيا أبناء القرية مف جيؿ ا باء كاألجداد
 .ةكالفكري ،ةكاالجتماعي ،ةالثقافي حياتيـ كأسمكبشخصيتيـ صياغة 

مشاركتيـ الفاعمة مف خالؿ  ىؿ القريةأل يةنضالال سيرةال كتضمف الكتاب      
الذم ك  ؛خاصة دكرىـ المميز ؛عت ضد االنتداب البريطانيفي الثكرات التي اندل

مكاصمة ، ثـ ـ1939-1936الثكرة الفمسطينية الكبرل  حداثفي أ برز بشكؿ كبير
عاـ  ما أصابيـ خالؿ النكبة، ك كالتصدم ليا النضاؿ ضد العصابات الصييكنية

 بعدىا.ما ك  1948
العيد  أكاخر منذ الذيف ارتقكا مف أبناء القرية لشيداءا سماءأككثؽ الكتاب      

المكاجية مع العصابات مركران ب ،عمى فمسطيف فترة االنتداب البريطانيك  ،العثماني
 تالتي كقع ساكية، كالقرل المجاكرة، كاألحداث المأاحتالؿ القريةالصييكنية عند 

منذ عاـ  فترة االحتالؿ اإلسرائيمي إلى ،كلجكء مف قتؿ كتشريد ،1948عاـ 
قرية سمسـ مف أبناء  يدآخر شي سقكطك ، 2018عاـ  مارس آذار/ حتى1948

 .اإلسرائيمي عمى يد قكات االحتالؿ
ركابط األجياؿ  ىك تعميؽ- أيضان -ىذا الكتابكأخيران فإف ما ىدؼ إليو        

في  لتبقى ىذه القرية راسخةكتجذيرىا،  كاألجداد الفمسطينية القادمة بأرض ا باء
فرغـ التيجير القسرم، كبعد مركر سبعة  ،في صفحات التاريخ كحية ذاكرة أبنائيا،

فميما  ىذه األرض ال يسقط بالتقادـ،في عمى النكبة؛ فإف حقنا التاريخي  عقكد
سرقة تغييب حاضرنا، فإنو لف يككف قادران عمى محك ماضينا ك -عبثان -حاكؿ المحتؿ

قكؿ  كىنا نستحضر ،أىميا فاألرض تنتظر ؛حقنا في أرضنامستقبمنا كسمب 
 "يا أٌمنا انتظرم أماـ الباب إٌنا عائدكف" لشاعر الكبير محمكد دركيش:ا

جيد إنساني، فقد يصيب كقد  ىك ىذا الكتاب بأف لنا أف نقكؿ: بقىك      
بذلت كؿ  كحسبي أننييعتريو الخطأ، شأف كؿ عمؿ إنساني، فالكماؿ هلل كحده، 

ف كانت األخرل فمف الكتابىذا  جيد إلنجاز ، فإف كفقت فيذا فضؿ مف هللا، كا 
أنشطة ع جميع العائالت بشأف األسماء، ك نني قد تكاصمت مأ، كيبقى عزائي نفسي

كغيرىا مف المعمكمات التي كردت في الكتاب،  كتفاصيؿ الحياة في القرية؛ ،السكاف
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مف  ،أم اسـ أك أم معمكمة حصمت عمييا بشأف القرية -بقصد –فمـ أىمؿ 
كما  ،كالخرائط ،كالصكر ،كالرسائؿ ،كاألكراؽ ،الكتببطكف ك  ،كالمصادر ،الكثائؽ

كشيدكا  ،الذيف عاشكا في القرية ،كبار السف معمكمات مف حصمت عميو مف
في  أثناء الكتابة مع العائالت كتكاصمي معيـ النكبة، كمف خالؿ لقاءاتي أيضان 

 .أكثر مف عاميفالتي استغرقت  ىذا الكتاب
كفي الختاـ أحمد هللا سبحانو تعالى عمى عكنو كتكفيقو كتسديده فمو الحمد       

 كأتمني أف يككف ىذا الكتاب لبنة كمو.في األكلى كا خرة، ىك المحمكد في ذلؾ 
حية  كقرانا المحتمة لتبقى مدننا، ك كتراثنا تاريخناتسيـ في إلقاء الضكء عمى  جديدة

 العكدة.  كحؽنتماء الكطني، كالتمسؾ باألرض اال؛ لتعزيز في ذاكرة أبنائنا

 المؤلؼ،،،
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 املالحق

 )وثائق، خرائط، مستندات، صور( 
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كنسبة الحبكب التي ـ، 1537عاـ  سمسـ سماء عائالت كانت تسكفأكثيقة تبيف 
كجية الكقؼ، كىي: جامع السمطاف قايتبام، كجامع  كانت تخرج لمكقؼ االسالمي

 .الجاكلي

الكثيقة حصؿ عمييا المؤلؼ مف دفاتر األرشيؼ العثماني، سجالت الدفاتر 
في  ، الدفاتر مكجكدة1538لسنة ، 1015الخاقانية، دفتر طابك تحرير، رقـ 

 األرشيؼ باستانبكؿ. 

  

 



 د. سامي يوسف أمحد                                        

253 

موضح عميها بعض األماكن التاريخية  1879خارطة لقرية سمسم والجوار سنة 
 ويحيط بمركز القرية بساتين وغابة من شجر الزيتون
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 القرية ألراضي ضم عدد ومنها سمسم بقرية تحيط كانت التي القرب من عدد تبين  1850لسنة  خارطة

 
 

جيش العثماني المنتشرة م تين مواق  ال1917خارطة لقرية سمسم في نوفمبر 
 ون األخضر(م)المواق  مضممة باليوت بين الب في القرية
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 خريطة تبين حدود القرية والمعالم الرئيسية فيها
 

 
 

 موضح عميها الطرق والدورب 1944خارطة طبوغرافية لقرية سمسم والجوار لسنة 
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 مستوطنة المقامة عمىالو  حدود القرية تبين فترة االنتداب البريطاني خارطة سمسم
 وكذلك المواق  التاريخية المهمة في القرية. ،القري المجاورةارض القرية و 

 
انفجار لغم مورتر بثَثة  م14/4/1942بتاريخ  خبر في صحيفة فمسطين بوست

وهو من قرية سمسم: سعيد أيوب أبو حمام، أحدهم نهممفي قرية سمسم  أطفال
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  تبين شكل القرية والبيوت واألودية واألراضي 1946خريطة قرية سمسم عام 
 .ومركز القرية
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عميها تعديَت إسرائيمية عام  ، وأجري1942سمسم عام  تتضمن قرية خريطة
موضح عميها بعض الخرب والمواق  األثرية مثل خربة الحربية، خربة زيتا، و  ،1955

 خربة أم قموم، وفي الشمال خربة عامودا ومستوطنة كفار عام.
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 1931 العام لمسكان في فمسطين  لسنة التعداد

 
 

 
 

 1945التعداد العام لمسكان في فمسطين  لسنة 
 ()موضح احصاء سكاني عدد من القرب بما فيها قرية سمسم
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لمهيئة العربية العميا موضح  موجهة مراسمة رسمية موجهة من المختارين في القرية
 فيها الحارات التي يمثمها كل مختار وعدد سكان القرية والمساحة
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خبر إعدام الثائر ابن قرية سمسم رمضان عبد القادر أبو حمام في الصحف 
والذي أعدمته سمطات االنتداب البريطاني شنقًا في سجن  - آنذاك –الفمسطينية 

 .1938/ شباط/ فبراير 23عكا المركزي بتاريخ 
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 في مقتنيات أحد وجد، 1947 عامفي فمسطين  لممجاهدينبيان لمقيادة العميا 
 .المقاتمين من أبناء قرية سمسم
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موضح في خانة "ممحوظات" أن القطعة خربة البابمية  يقطعة أرض فلسند ممكية 
 .تحتوي موق  أثري وعمى آثار قديمة
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عمى مواطنين من قرية سمسم في فترة  المختمفة كانت مفروضة أنواع من الضرائب
 االنتداب البريطاني
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 شهادة ميَد
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 م1945جواز سفر ألحد أبناء القرية صادر سنة 
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  كتابة محفورة عمى جدار بئر مياَ كان قائمًا في احدب البيارات في شعف سمسم 
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 بئر القرية القديم ال تزال آثاَر قائمة حتى اآلن ومغمق بقضبان حديدية
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 مقام الشيخ عرفج في مقبرة القرية
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الشمال الشرقي لمقرية بالقرب من وادي العبد وخربة البابمية تق  في واسعة مغارة  
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 اليهودية مستوطنةالالقرية والتي اقيمت عميها  أرض من الفته تبين أن مساحة
 من محمية طبيعية جزءاً  اآلن تشكل "عام"جفار 
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 والوثائقالخرائط فهرس 
 

 
  

 الصفحة الموضوع
المنطقة كخط سير الجيكش اإلسالمية إباف الفتح خارطة تبيف أىمية 

 اإلسالمي لفمسطيف
18 

 19 خارطة تبيف الطرؽ الركمانية 
 41 خارطة تبيف قرل قضاء غزة المدمرة كالباقية كمكقعيا
 43 خارطة تبيف حدكد القرية كأىـ المعالـ الرئيسية فييا

 44 التي تحد قرية سمسـ غزةخارطة تبيف قرل قضاء 
كادم الحسى كتجمعات مياه األمطار في الكدياف كالمنتيية في  تبيف خارطة

 كادم الحسى
49 

) مركز القرية(  في أكاخر االنتداب البريطاني كتبيف  خارطة لقرية سمسـ
األكدية التي تحيط بالقرية مف ثالث جيات، كتكضح شكؿ القرية كالدركب 

 المتفرعة منيا.
51 

تبيف عدد مف اسماء العائالت التي  بإستانبكؿكثيقة مف األرشيؼ العثماني 
ـ، كنسبة الحبكب التي كانت تخرج 1537كانت تسكف قرية سمسـ عاـ 
 لمكقؼ االسالمي كجية الكقؼ.

61 

خارطة لقرية سمسـ فترة العيد البريطاني مبيف عمييا بعض المكاقع األثرية 
 كالتاريخية

79 

 88 لمييئة العربية العمياة مف قبؿ مخاتير القرية المرسمة إحدل المراسالت الرسمي 
يا خارطة تبيف المستكطنات التي تحيط بقرية سمسـ كالقرل المجاكرة كتمتؼ ب

 132 باألرقاـ(كحزاـ أمني )مشار لممستكطنات 
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 فهرس الجداول
 

 
  

 الصفحة العنوان
 23 .تتبع قضاء غزة في العيد العثماني كانت القرل التيالمراكز ك 

كمساحة كؿ  1948أسماء القرل الميجرة كالمدمرة التابعة لقضاء غزة عاـ 
 منيا، كعدد السكاف، كتاريخ االحتالؿ.

31 

 -1537ما بيف األعكاـ ) مختارةلسنكات  عدد سكاف قرية سمسـ
 ـ(.2008

63 

)أرباب  الرجاؿ المتزكجيفقائمة بأسماء أصحاب البيكت في القرية، كأسماء 
قبؿ مف الذككر كاإلناث الذيف كلدكا  األسر( كأسماء زكجاتيـ، كأبنائيـ

 .1948اليجرة، كىجركا مف القرية عاـ 
91 

 136 .المستكطنات الييكدية التي أنشئت في قضاء غزة حتى النكبة
 137 المقامة عمى قرل قضاء غزة قبؿ النكبة كبعدىا.المستكطنات 

المقاتميف المتطكعيف المسمحيف الذيف كاجيكا العصابات الصييكنية مف عدد 
 أبناء غزة قبؿ االنسحاب البريطاني.

205 

القرل  كفي بعض 1948عاـ  في قرية سمسـ عدد المقاتميف المسمحيف
 المجاكرة ليا.

205 

 230 ـ2017 -1916قائمة بأسماء شيداء قرية سمسـ 
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 23 سمسـ في العيد العثماني

 28 سمسـ في عيد االنتداب البريطاني
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 37 كالمعنى أصؿ التسمية
 40 كالتضاريس المكقع
 42 القرية كحدكدىا مساحة

 44 المكارد المائية )األمطار، ا بار االرتكازية، األكدية(
 50 الطرؽ كالدركب

 52 أسماء أراضي القرية
 57 والمواق  األثرية السكان ومعالم القرية: لثالفصل الثا

 59 سكاف القرية
 65 حارات القرية كعائالتيا كنسبيا

 71 معالـ القرية
 76 في القرية المكاقع األثرية كالتاريخيةأىـ 

 81 الحياة االجتماعية :راب الفصل ال
 83 بيكت القرية

 85 التركيبة الديمغرافية
 85 مخاتير القرية

)أرباب األسر(  الرجاؿ المتزكجيفقائمة بأسماء أصحاب البيكت في القرية، كأسماء 
كأسماء زكجاتيـ، كأبنائيـ مف الذككر كاإلناث الذيف كلدكا قبؿ اليجرة، كىجركا مف 

 .1948القرية عاـ 
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 130 المستكطنات الييكدية في القرية كمحيطيا
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 139 الحياة التعميمية واالقتصادية والصحية: خامسل الالفص
 141 الحياة التعميمية

 141 عف مدارس قرل قضاء غزة في عيد االنتداب البريطانيلمحة 
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 142 الكتاتيب
 143 مدرسة سمسـ
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 145 الخيؿ، التجارة، الحرؼ األخرل، العممة المتداكلة(

 160 األكضاع الصحية
 163 الموروث االجتماعي والثقافي: سادسالفصل ال

 165 المناسبات العائمية )الزكاج، الختاف، األحزاف(
 179 المناسبات الدينية )شير رمضاف، عيد الفطر كاألضحى، مكسـ الحج(

 183 أعياد المكاسـ
 184 األلعاب ككسائؿ الترفيو
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 188 المرأة
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 191 األطعمة كاألكالت الشعبية

 193 األزياء الشعبية
 197 الفمسطينية قرية سمسم في الحركة الوطنية: ب الفصل السا

 199 .إباف االنتداب البريطاني الفمسطينية قرية سمسـ في الحركة الكطنية
 203 .القرية في التصدم لمعصابات الصييكنية خالؿ أحداث النكبة
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