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ملخـص: 

مقاومة  يف  ودوره  وحياته،  زر  اأبو  يو�سف  ال�سيخ  ن�ساأة  عن  الدرا�سة  تتحدث 
اال�ستعمار الربيطاين، ومواقفه يف دعم املقاومني ماليا ومعنويًا، وتزويدهم بال�سالح، 
حالة  يف  لهم  وخمباأً  اأهدافهم،  �سوب  وانطالقهم  املقاومني  اللتقاء  نقطة  بيته  وجعل 

احلاجة.  وقت  للخطر  تعر�سهم 
الع�سابات  باأيدي  يافا(  من  )بالقرب  املويلح  �سقطت  كيف  الدرا�سة  اأو�سحت  كما 
ال�سيخ  الدفاع عنها. وحتدثت عن هجرة  ال�سهيونية ودور املقاومني واجلي�ص العراقي يف 
يو�سف اأبو زر من املويلح حتى و�سوله اإىل بديا. حيث جت�ّسدت اأحواله النف�سية واملادية التي 

و�سل اإليها قبل وفاته اأوائل عام 1963. 
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Abstract: 
This study is about Sheikh Yousif Abu – Zir, his life role in resisting the 

British colonization. It also discusses how he supported men of resistance 
financially and morally, and how he supplied them with weapons and offered 
them his house to be their meeting place from which they launched their 
attacks on their targets. The house was also used as a shelter when danger 
was at hand. 

The study, in addition, explained how the village of Muweileh (near Jaffa) 
was captured by the Zionist gangs, in addition to explaining the role of both 
the men of resistance and the Iraqi army in defending the village. Also the 
study dealt with the Sheikh’s movement from Muweileh until his settlement in 
Bedya, where his life was shaped psychologically and financially before his 
death in early 1963. 
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مقدمة: 
يقال اإن التاريخ يكتبه املنت�رش دومًا، لذا جند وجهات نظر متعددة يف فهم التاريخ، 
عدا فل�سفة التاريخ التي تغو�ص يف عمق الفكرة كي تخرجها يف احلياة بثوب فكري منادد 
ملا يراه االآخرون، بينما التاريخ ال�سفهي يبقى منتقاًل بني االأجيال عرب �سل�سلة الرواة، حتى 
يعني  والفئوية، ما  ال�سخ�سية  وال�رشاعات  االأهواء  عن  بعيداً  االأمكانات، ويدون  له  ت�سّخر 

انت�سار احلقيقية التي تبحث عنها من قبل املتخ�س�سني وال�سادقني يف م�سعاهم. 
فل�سطينية  �سخ�سية  ال�سفهي عرب  التاريخ  التوا�سل مع  اإحياء فكرة  تقدم نحاول  مما 
ال�سيا�سية يف  باأمناطها املختلفة وبالذات احلياة  لها دور موؤثر يف احلياة  معا�رشة كان 
فل�سطني اإبان فرتة االنتداب الربيطاين اأو اال�ستعمار الربيطاين يف فل�سطني، الأن كثرياً من 
ال�سخ�سيات ال�سيا�سية واالعتبارية التي اأثرت يف احلراك ال�سيا�سي الفل�سطيني مل تلق العناية 
اأن  الباحث  اأراد  لذا  والدار�سني معًا.  النا�ص  اأنظار  الباحثني وبقيت مغيبة عن  الكافية من 
تكون مادة هذه الدرا�سة �سخ�سية وطنية اعتبارية لها مكانتها يف نفو�ص عارفيه ومريديه، 
اأال وهي �سخ�سية ال�سيخ يو�سف اأبو زر الذي يعود يف ن�سبه اإىل عرب اجلرامنة الوافدة اإىل 
فل�سطني قبل األف �سنة من امليالد من بالد اليمن ال�سعيد، وا�ستقرت قبيلته يف اأماكن متعددة 

من االأرا�سي الفل�سطينية، واأ�س�سوا جتمعاتهم ال�سكانية ح�سب مقت�سى احلال واحلاجة. 
اأخذت املادة العلمية للبحث يف معظمها من اأفواه النا�ص الذين يعرفونه والقريبني من 
اأ�رشته الأنه تويف قبل خم�سني عامًا تقريبًا، وقد قابل الباحث اإبنه واأفراد اأ�رشته االآخرين 
عن  �سمعوا  الذين  عاي�سوه  من  اأحفاد  من  الثاين  اجليل  و�سهادات  عاي�سوه،  الذين  وعارفيه 
بني  الباحث  وتنقل  ال�سيخ،  عاي�سوا  الذين  االأول  اجليل  لقله  اآبائهم،  مع  ون�ساله  حياته 
املدن الفل�سطينية التي يقطنها اأو يقيم فيها اأفراد عائلة اأبو زر. حيث واجه الباحث خالل 
اللقاءات �سعوبات عدة منها عدم اإعطاء املعلومات اأو حتفظ بع�سهم يف اإعطائها من الذين 
متت مقابلتهم، وكذلك التباعد اجلغرايف بني اأ�رشة اأبي زر حيث ي�سكنون مدنًا عدة. وكذلك 
جعل  مما  معهم.  املقابالت  جرت  من  بع�ص  يرويها  كان  التي  املعلومات  بع�ص  ت�سارب 
الباحث يحكم علمه وفهمه للتاريخ، وكذلك موقفه املحايد من الفكرة التي ت�سله عرب اأفواه 
اأو  اأو �سهادة ميالد  الباحث جهداً حثيثًا للح�سول على وثائق مثل طابو  النا�ص، كما بذل 

اإثبات �سخ�سية، ا�ستطاع احل�سول على بع�سها ومل يت�سنَّ له احل�سول على بع�سها االآخر. 
لذا دونت كل تلك املعلومات وبوبت تبويبًا علميًا �سهل التعامل معها حتى غدت الفكرة 
نا�سجة، واأقدم الباحث على اال�ستعانة مب�سادر مكتوبة عن احلركة ال�سيا�سية والن�سالية 

يف الفرتة الزمنية نف�سها، مما جعل البحث يت�سم بالدقة واملو�سوعية املن�سودتني. 
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ال�سيخ  التحليلي الإظهار دور  الوثائقي  ال�سفوي  التاريخي  الباحث على املنهج  اعتمد 
منطقة  على  ال�سهيونية  الع�سابات  هجمات  و�سد  الربيطاين  االنتداب  مقاومة  يف  يو�سف 
ال�سيخ يو�سف ون�ساأته وكرمه و�سفاته االأخرى  راأ�ص العني. فقد حتدثت الدرا�سة عن حياة 
باملال  واإمدادهم  وم�ساندتهم  الثوار  دعم  يف  الن�سايل  دوره  جانب  اإىل  بها،  امتاز  التي 
الع�سابات  باأيدي  و�سقوطها  املويلح  عن  اجلرامنه  عرب  دفاع  عن  حتدثت  كما  وال�سالح، 
من  خروجه  منذ  يو�سف  ال�سيخ  عا�سها  التي  واملالية  النف�سية  الظروف  وعن  ال�سهيونية، 

املويلح حتى و�سوله اإىل مدينة بديا عام 1954 ووفاته فيها بتاريخ 12/ 1/ 1963. 

متهيد: 
ال�سام  بالد  اإىل  انتقلوا  الذين  اليمن  من  الطائية  جرم  اإىل  اجلرامنه  عرب  ن�سب  يعود 
اأمرائهم يف اجلزيره العربية )مّياد( ،  اأ�سهر  األف �سنه قبل امليالد، حيث كان  قبل اأكرث من 
حيث �سكنوا قبل هجرتهم اإىل بالد ال�سام يف املنطقة الواقعة بني الطائف وجدة واملدينة 
ومكة، وبنوا هناك بلدة اأ�سموها املويلح اأ�سوة باملويلح املوجودة يف اليمن. وقد �سكنوا بعد 
هجرتهم اإىل فل�سطني وبالد ال�سام يف اأماكن عدة، حيث �سكن جزء منهم يف املنطقة الواقعة 
اأ�س�سوها  التي  باملويلح  اأ�سوة  املويلح  اأ�سموها  اأُخرى  بلدة  هناك  وبنوا  رفح،  �رشق  جنوب 
يف اجلزيرة العربية وما زال ق�سم من عرب اجلرامنه ي�سكنون هناك، واأ�سهر عائالتهم يف 
الوقت احلايل جابر وجّبارين وتياها واأبو زر واأبو ورده وجوابره وجربين، وكان الهدف من 
انتقالهم لل�سكن يف هذه املنطقة حرا�سة قوافلهم التجارية اإىل اليمن. حيث انتقل ق�سم منهم 
بعد ذلك اإىل منطقة اجلفتلك )منطقة الغور ما بني غور ال�سايف جنوبًا وطربيا �سمااًل( ، حيث 
كانت ت�سمى هذه املنطقة »مربط خيول اجلرامنه«. ولكن ب�سبب احلروب التي حدثت بينهم 
وبني اأحد املالكني يف الغور من اأهايل نابل�ص وب�سبب املر�ص الذي انت�رش يف املنطقة مات 
عدد كبري منهم )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( وقد ذكر مراد الدباغ هذه احلروب بقوله: 
البالد  الذي كان �سمن م�سايخ  اأبا بكر  اأمرائها  »ظلت جلرم نفوذها ومكانتها، عرفنا من 
اأبا  الذين قتلوا يف الفنت التي ح�سلت بني عربان جبل نابل�ص عام 894 هجري، ثم ولده 
العوي�ص وثابت الرميثي وحممد بن اإبراهيم الودياتي الذى توىل االإمارة عام 894 هجري« 
)الدباغ، 86، �ص80- 81( . بعد ذلك هاجر ق�سم منهم مثل عائلة عربيات اإىل ال�سلط وعائلة 
اأر�سل ما تبقى منهم  اإربد والعبادي اإىل منطقة ماأدبا، كما  اإىل منطقة  الرو�سان والروابده 
منطقة  فاكت�سفوا  اإليه،  لالنتقال  واملراعي  املياه  فيه  تتوافر  مكان  عن  للبحث  فر�سانهم 
زر،  اأبو  )�سالح  املويلح  وكونوا  اإليها  فهاجروا  العوجا،  نهر  �رشق  �سمال  املحمدية  )املر( 
مقابله، 2012( حيث كان ذلك منذ حوايل خم�سمائة �سنة )1( . وتقع قرية املويلح يف منطقة 
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راأ�ص العني حيث يحدها من ال�سمال قرية بيار عد�ص ومن اجلنوب قرية املر )املحمديه( ، 
ويحدها من ال�رشق كفر قا�سم ومن الغرب قرية اأبو ك�سك. وتبعد نحو كيلو مرت �رشقي الطريق 

العام املوؤدي اإلـى يافا )اأبو عاي�ص، 2011( . 
تبعد 10 كيلو مرت �سمال �رشق يافا و3 كيلو مرت غرب كفر قا�سم. )اأبو زر، 2009( ، 
بلغ عدد �سكان املويلح عام 1931 نحو )2( 137 ن�سمة، ويف عام 1945 نحو 360 ن�سمة 
)املو�سوعة الفل�سطينية، 1948 �ص403- 402( وقد امتلك عرب اجلرامنه اأرا�سي وا�سعة 
وكفر  والزاوية  يابا(  )جمدل  ال�سادق  وجمدل  وديربلوط  رافات  بني  املمتدة  املنطقة  يف 
قا�سم )�سالح اأبو زر، مقابله، 2012( عرفت باأرا�سي ك�سفا واجلبل االأزرق واأم احلمام واأبو 
�سمارة، حيث كانت هذه االأرا�سي امتداداً الأرا�سي عرب اجلرامنه يف ال�سهل ال�ساحلي فهي 
تقع اإىل ال�رشق من املويلح واملحمديه )اأبو زر، 2009( . للمزيد اأنظر اخلارطة رقم )1 + 2( 

خارطة )1( 
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خارطلة )2( 

اأماكن عدة  وعرب اجلرامنه يف املويلح هم جزء من عرب اجلرامنه املوجودين يف 
و�سيخًا  مرجعًا  زر  اأبو  يو�سف  ال�سيخ  وكان  واجلزائر.  وم�رش  االأردن  و�رشق  فل�سطني  يف 
اأبو  اأبيه، واأبيه عن جده وهكذا )�سالح  لقبائل بني جرم يف فل�سطني واأخذ امل�سيخة عن 

زر، مقابلة، 2012( . 
كانت اأهم عائالت عرب اجلرامنه التي �سكنت املويلح عائلة اأبو زر وعائلة اأبو النيف 
اأبو بطاح وعائلة العايد وعائلة دعي�سقي وعائلة  اأبو ورده وعائلة الداقور وعائلة  وعائلة 

ال�سناقره )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
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حياته ونشأته: 
ولد ال�سيخ يو�سف �سالح اأبو زر عام 1897 يف املويلح )اأنظر الوثيقة 1 يف امللحق( ، 
تويف والده وهو يف ال�ساد�سة من عمره، وتوفيت والدته عام 1939. كان والده �سيخ القبيلة 
تاب »وعلى احل�سرية«، واأح�رش له والده �سيخًا  اُلكَّ اأبيه، تعلم يف  وانتقلت امل�سيخه له من 
)مدر�سًا( من بيت رميا ا�سمه عبد اهلل الرمياوي )وقد عرف عن الرمياوي وطنيته ومقاومته 
لالحتالل، وكان مقيمًا يف املويلح فعلمه مقاومة االحتالل( ، علمه اللغة العربية والدين 
اأ�سبح عمره 10 �سنوات. توىل امل�سيخه بعد  القراآن عندما  القراءة، فحفظ  واحل�ساب وتعلم 
وفاة اأبيه، والأن عمره كان 6 �سنوات �ُسِكل له جمل�ص و�ساية مكون من )جمعه اأبو زر وعبد 
ال�سالم حممد اأبو ورده ونا�رش دع�سقي وح�سني ا�سماعيل اأبو يعقوب( . وعندما اأ�سبح عمره 
يتيمة  ال�سناقره حيث كانت  نواف  وتزوج من مرمي  املجل�ص  امل�سيخه من  ت�سلَّم  �سنه   16
وتربت يف بيت العائلة، الأن العادة كانت عندما ييتم اأي �سخ�ص يف القبيلة من االأم واالأب 
ُيح�رِشونه اإىل �سيخ القبيلة ليقوم برتبيته ورعايته، وكانت زوجته االأوىل مرمي واحدة من 
هوؤالء. )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( كما ربى ال�سيخ يف بيته ابن عم زوجته مرمي، عبد 
القادر بركات ال�سناقره عندما تويف والداه ب�سبب املالريا حيث ذكرت حنان ال�سناقره عن 
اأبيها اأنه عندما تويف اأهله تربى يف بيت ال�سيخ يو�سف كواحد من اأبنائه حتى تزوج )حنان 
ال�سناقره، مقابلة، 2012( . اأجنبت له زوجته مرمي بنتا واحدة ا�سمها عليا. توفيت زوجته 
مرمي وعمرها يف الع�رشينييات بحمى املالريا التي كانت ت�سيب القرية، الأن القرية كانت 
اأر�سها كامل�ستنقع يف ال�سيف فتكرث فيها االأمرا�ص،  حماذيه لوادي النوفره حيث ت�سبح 
ولعدم وجود العالج املنا�سب كان ميوت عدد من اأبناء القرية. وتزوج بعد وفاتها من ابنة 
عمه فاطمه حممد اأبو زر، ومن ابنة خالته ميثا بنت �سليمان �سالح اأبو زر. وقد حدثت معه 
االأوىل مرمي،  والثالثة فعندما دفنت زوجته  الثانية  تزوج من زوجته  ق�سة طريفه عندما 
وكان حزينًا جداً على وفاتها عر�ص عليه زوج خالته الزواج من ابنته ميثا، فاأحتج عمه 
على ذلك وطلب منه الزواج من ابنته فاطمه، مما ا�سطره اإىل الزواج من االثنتني معًا يف 
الليلة ذاتها فتزوج اإبنة خالته ميثا بنت �سليمان �سالح اأبو زر، ومن ابنة عمه فاطمه حممد 

اأبو زر. )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( 
اأربع �سنوات من زواجه توفيت زوجه فاطمه باحلمى ب�سبب املالريا، كما حدث  بعد 
تنجب  ال�سنوات، ومل  يقارب خم�ص  ما  ميثا  زواجه من  مر على  االأوىل. وعندما  مع زوجه 
اإىل  فذهبت  اأوالد  اإجناب  منه  تريد  كانت  الأنها  رابعه،  زوجة  له عن  بالبحث  والدته  بداأت 
جن�سافوط وطلبت له زوجته الرابعة ثريا �سليم اأ�سعد قدومي، وبعد كتابة عقده على ثريا 
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حملت زوجته ميثا بابنه الذكر االأول �سالح يو�سف اأبو زر حيث ولد يف ني�سان عام 1936 
وبعد ثالث �سنوات اأجنبت له زوجته الرابعة ابنه �سالح عام 1939 )�سالح اأبو زر، مقابلة 
�سخ�سية، 2012( واأجنبت له بعد ذلك زوجته ميثا ابنته عائ�سة وهي مقيمه االآن يف االأردن، 

وابنته الثالثة علوى وهي مقيمه االآن يف ال�سعوديه. )يو�سف اأبو زر، مقابلة، 2012( 
واأما طباعه فكان متدينًا بطبعه يوؤم امل�سلني احيانا وي�سوم النوافل، ويتحدث باأمور 
الدين ويحث اأبناءه على ال�سالة، وياأخذهم معه اإىل امل�سجد، ويقراأ القراآن با�ستمرار، وكان 

يذهب اإىل كفر قا�سم ل�سالة االأعياد فيها. )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( 

صفاته وكرمه: 
ال�سيخ يو�سف ق�سري القامة بلغ طوله ما يقرب من 165�سم )اأنظر الوثيقه رقم  كان 
)1( يف امللحق( ، ووزنه ما يقرب من 75 كيلوغرامًا وكان ج�سمه قويًا، وكان ريا�سيا يحب 

ركوب اخليل. )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( 
»زي  ابنته  زوج  و�سمعته كما و�سفه  وال�سغري،  الكبري  للجميع  ي�سمع  متوا�سعًا  كان 

الذهب« )علي اأبو زر، مقابلة، 2012( وكان من اأ�سهر �سفاته الكرم. 
فلي�ص غريبًا اأن يكون �سيخ عرب اجلرامنه كرميًا؛ الأن الكرم االأ�سيل كما ذكر حممد اأبو 
زر، موجود يف اأحفاد بني طيء، فكان معروفًا على األ�سنة املعمرين من عرب اجلرامنه اأنه 
اإن مل يجد اجلرامنه من يكرمونه، فاإنهم يكرمون بع�سهم بع�سًا، فكرم ال�سيخ يو�سف اأبو زر 
يف التاريخ املعا�رش كان اأ�سهر من نار على علم، ومل ياأت من فراغ، واإمنا جاء »من خالل 

اجلينات الوراثية« )اأبو زر، 2009( جلده حامت الطائي الذي ا�ستهر بكرمه قبل االإ�سالم. 
كان الكرم من اأهم �سفاته باالإ�سافة اإىل م�ساعدة املحتاجني، حيث كان يحمل دائما 
لوك�سًا )م�سباحًا( يف الليل، لي�ستدل به النا�ص الذي ميرون من الطريق القريب من قريته، 
باإطعامهم  ويقوم  الطريق  على  ويدلهم  وا�ست�سافتهم،  مب�ساعدتهم  يقوم  كان  ما  وكثرياً 
التي كان يح�سل  اأمواله  يو�سف معظم  ال�سيخ  انفق  فقد   . زر، مقابلة، 2012(  اأبو  )�سالح 
كانوا  الذين  اأو  امل�ساعدة،  لطلب  اإليه  ياأتون  كانوا  الذين  على �سيوفه  البيارات  من  عليها 
املويلح  من  القريب  الطريق  من  ميرون  كانوا  عندما  واإيابهم  ذهابهم  اأثناء  اإليه  يلجاأون 
عندما  اأنه  زر  اأبو  علي  احلاج  عليا  ابنته  زوج  ذكر  حيث   ، تكفا(  )بتاح  وملب�ص  يافا  اإىل 
يافا،  اأو  ملب�ص  اإىل  املجاورة  االأخرى  القرى  اأو  بلوط  دير  اأو  الديك  كفر  اأهايل  يذهب  كان 
للمبيت عنده. فكعادته كان  ال�سيخ يو�سف  اإىل بيت  الليل يلجاأون  اأثناء عودتهم يف  كانوا 
عنده،  املوجود  واالأوز  البط  من  لهم  ويذبح  الع�ساء  وجبة  باإعداد  الليل  منت�سف  يف  يقوم 
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وبعد ذلك ينامون عنده لل�سباح ال�ستكمال طريق عودتهم )علي اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
وهناك ق�س�ص كثرية ذكرها من عرفوه، فكما قال ابنه �سالح اأنه يف عام 1947 خرجت 
برحلة،  باملويلح(  املحيطة  والقرى  ال�سادق  وجمدل  �سابا  كفر  )قلقيلية  املنطقة  مدار�ص 
وكان من بينهم مدير مدر�سة كفر قا�سم ربحي ال�سنطي، فما اأن راآهم ال�سيخ حتى اأ�رشّ على 
ا�ست�سافتهم وتقدمي وجبة الغداء لهم جميعًا اإال اأن ربحي ال�سنطي رف�ص ذلك الأن العدد كان 
كبرياً جداً فاأ�رش عليه ال�سيخ، فوافق املدير اأخرياً حتت اإ�رشار ال�سيخ على اإطعام املدر�سني 
فقط الأن اإطعام جميع الطالب كان �سعبًا جداً فوافق ال�سيخ وقال له: »اأنا بكرمهم )الطالب( 
على طريقتي« فذهب اإىل يافا واأح�رش �سناديق احللوى وقام باأعطاء كل طالب حلوى من 

جميع االأ�سناف املوجودة يف ال�سناديق )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
ر عرب اجلرامنه من املويلح نزلوا يف قرية  ومن ق�س�ص كرمه االأخرى اأنه عندما مت ُهجِّ
الزاويه، فرف�ص اأن ي�سكن عند اأحد من الزاويه، ففتحوا له املدر�سة لي�سكن فيها، فاأح�رش له 
اأحد رجاالت الزاويه ن�سف ذبيحة، فقبلها ال�سيخ واأخذها منه، ويف اليوم التايل ذبح ذبيحة 
اأنت ال  ال�سابق، فقال له الرجل  اأهداه ن�سف الذبيحة يف اليوم  اإىل ال�سخ�ص الذي  واأر�سلها 
يوجد معك �سيء االآن، فقال له ال�سيخ انت اأكرمتني فقبلت كرمك، فيجب اأن تقبل هديتي كما 

قبلت هديتك )اأمين اأبو زر، مقابلة، 2012( 
اأحد رجاالت دير بلوط حلفيده اأمين، فقال اأمين  ومن ق�س�ص كرمه االأخرى ما رواه 
نقاًل عن هذا الرجل اأنه يف �سنوات القحط التي اأ�سابت البالد، ومنها دير بلوط واملويلح يف 
اأربعينيات القرن املا�سي ب�سبب قلة املطر، قول الرجل اأنه عندما �سعبت علينا احلال يف 
دير بلوط، وكان الو�سع ال يختلف عنه كثرياً يف املويلح، قال ذهبنا اإىل ال�سيخ يو�سف اأبو 
زر يف املويلح لطلب امل�ساعدة منه على اأمل ردها له بعد توافرها لدينا، وقلنا لل�سيخ نحن 
بحاجة اإىل قمح و�سعري اأو اأي �سيء نطعمه للدواب. قال فطلب منا ال�سيخ يو�سف اإر�سال عدد 
من اجلمال لتحميلها بالب�ساعة املطلوبة، فما كان اإال اأن ار�سلنا 6 جمال لتحميلها. قال 
الرجل طلب ال�سيخ يو�سف من جماعته حتميل جميع اجلمال وحتميل دواب اأخرى، واأر�سلها 
اإىل اأهايل دير بلوط وقال لهم ال�سيخ هذه هديه مني، ورف�ص اأخذ مقابل لها فيما بعد )اأمين 

اأبو زر مقابلة، 2012( . 
وقد ذكر حممد اأبو زر يف كتابه اأن ال�سيخ ماجد العدوان الذي يعدُّ من اأ�سهر رجاالت 
االأردن وقتها وقد عرف مبقاومة ال�سيطرة الربيطانية على االأردن وكان مطلوبًا لها. فكان 
اأن حلَّ �سيفًا على ال�سيخ يو�سف اأبو زر وعرب اجلرامنة ب�سحبة رجل من مزارع النوباين، 
الرجل،  باأهمية  ليذّكر  بال�سيف  يعرف  اأن  النوباين  اأراد  لهم  يو�سف  ال�سيخ  ا�ستقبال  وبعد 
»فرفع ال�سيخ يو�سف اأبو زر )هدمة( بيت ال�سعر )اأي ال�سقة االأمامية من بيت ال�سعر( م�سرياً 
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اإىل الذبيحة املعلقة. . قائاًل: ابن عدوان ال يحتاج اإىل ان يعرف عليه اأحد« وبعد اأيام عدة 
اأر�سل ال�سيخ فر�سان عرب اجلرامنه ال�سطحابه اإىل احلدود ال�سورية حيث كانت حتت حكم 

فرن�سا )اأبو زر، 2009( 
وعلى الرغم من تردي احلال وتعر�سه لظروف �سعبة بعد التهجري كونه انتقل لل�سكن 
اأن  اإال  فيه  يعي�ص  كان  الذي  الكبري  البيت  بدل  م�ستاأجرة  واحدة  غرفة  من  مكون  بيت  يف 
ديوانه مل ينف�ص وبقي م�ستمراً، ففي م�ساء كل يوم كان يجتمع يف البيوت التي ا�ستاأجرها 
يف مدينة بديا عدد كبري من الوجهاء وكبار ال�سن فعلى �سبيل املثار كان يجتمع يف بيته 
�سوكات( عدد من  )اأبو  الدلو  اهلل  ذياب عبد  – 1958 من  ا�ستاأجره بني عام 1954  الذي 
طه  �سليمان  يو�سف  الرحيم  عبد  احل�رش:  ال  املثال  �سبيل  على  منهم  ال�سن  وكبار  الوجهاء 
وحممد  عوده  وم�سطفى  عوده  وبهجت  �سبحي(  )اأبو  العامور  اأحمد  حممد  و  م�سلح(  )اأبو 
اأبو عالوي )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( وعندما انتقل لل�سكن يف البيت الذي ا�ستاأجره 
من احلاج م�سطفى بركات طه من بديا، ومن بعده يف دار حممد ال�رشع ا�ستمر ديوانه حتى 

وفاته )�سمريه الزير، مقابلة، 2012( 

أمالكـه )بياراته وأراضيه( : 
بلغت اأمالك عرب اجلرامنه يف املويلح 3342 دومنًا كانت موزعه على النحو االآتي: 
171 دومنًا كانت طرقًا ووديان و 936 غر�ست باحلم�سيات و 23 دومنًا غر�ست باملوز 
)املو�سوعة الفل�سطينية، 1984، �ص403( وما تبقى من هذه االأرا�سي البالغة 2212 دومنا 
االآخر كان  والذره واخل�رشوات وغريها، وبع�سها  والكر�سنة  وال�سعري  بالقمح  تزرع  كانت 
مراعي. كان ميلك ال�سيخ يو�سف اأبو زر من اأرا�سي البيارات 642 دومنًا موزعة على اأربع 
والبيارة  دومنًا   180 الغربية  والبيارة  دومنًا   180 وم�ساحتها  ال�رشقية  البيارة  بيارات، 
ال�سمالية 180 دومنًا والبيارة املوجودة قرب بيارة العائلة البيارة اجلنوبية بالقرب من 
اأما ما  البيارات تزرع باحلم�سيات واجلوافا واملوز،  النوفره 102 دومن كانت هذه  وادي 
تبقى فكانت اأرا�سي مفتلحه تزرع باحلبوب واخل�رشوات )�سالح اأبو زر، مقابله، 2012( 
اأظهر املخططان رقم 6314  الدومنات، حيث  م�ساحتها غري معروفة، ولكنها تقدر مبئات 
و 6316 املوجودان يف امللحقني رقم )3 و 4( ، جزءاً من اأرا�سي ال�سيخ يو�سف اأبو زر يف 
اأمالك  اأن   6314 رقم  امل�ساحة  خمطط  اأو�سح  حيث  مفتلحه،  واأرا�ٍص  بيارات  من  املويلح 
ال�سيخ يف هذا املخطط بلغت 180 دومنًا، واأظهر خمطط امل�ساحة رقم 6316 اأن اأمالك ال�سيخ 
فيه قد بلغت435 دومنًا 697و مرتاً. مبعنى اآخر بلغت اأمالك ال�سيخ يو�سف يف املخططني 

معًا 615 دومنًا تقريبًا. 
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اأن   ،  )5  ،4  ،3( رقم  املالحق  يف  املرفقة  الثالثة  امل�ساحة  خمططات  اأو�سحت  كما 
ال�سيخ يو�سف اأبو زر قد عمل اأربعة خمططات للم�ساحة عام 1942، حيث املخطط االأول يقع 
حتت الرقم 6314 وم�ساحة االأر�ص فيه 180 دومنًا والثالث رقمه 6316 وم�ساحة االأر�ص 
فيه 435 دومنًا و 697 مرتاً، اأما املخطط الرابع فلم ن�ستطع قراءة حمتواه لعدم الو�سوح 
اأنه مل ُيعرث على املخطط  الكلي، حيث متكنا من التعرف على رقمه فقط وهو 6317، كما 
الثاين ورقمه 6315. وبالتايل ي�ستنتج اأن اأمالك ال�سيخ يف خمططني فقط بلغت 615 دومنًا 
تقريبًا، وقد يكون لل�سيخ يف املخططني االآخرين رقم 6315 ورقم 6317 امل�ساحة نف�سها، 

وقد يكون هناك خمططات ال نعلمها. 
رافات  بني  ما  الواقعة  اجلبل  منطقة  يف  اجلرامنه  عرب  اأمالك  اأن  �سالح  ابنه  وذكر 
ودير بلوط والزاويه وكفر قا�سم واملجدل بلغت حوايل 42 األف دومن )�سالح اأبو زر، مقابلة، 
اأبو زر ميلك منها 16  ال�سيخ يو�سف  ، كان  اإىل 27 معدوداً )ح�سة(  2012( كانت مق�سمة 
)معدوداً( ح�سة )اأحمد اأبو زر، مقابلة، 2012( . وقد اأظهرت الوثائق املرفقة يف امللحقني 
رقم )7 و 8( اأن ال�سيخ يو�سف ميلك يف املنطقة املمتدة بني �سمال غرب دير بلوط وغرب 
اأن  يو�سف  ال�سيخ  واأحفاد  يو�سف  ال�سيخ  ابن  زر  اأبو  �سالح  اأكد  وقد  دومنًا.   4525 رافات 
االأرقام املذكورة اأعاله ال تعرب عن حقيقة م�ساحة االأرا�سي يف تلك املنطقة، الأن االأرا�سي 
امل�سجلة يف الطابو اأقل بكثري من االأرقام احلقيقية مل�ساحة االأرا�سي الأن ُماّلك االأرا�سي؛ 
اأرا�سيهم  عن  ال�رشيبة  دفع  لتجنب  احلقيقية  االأرقام  ذكر  يخافون  كانوا  الفرتة  تلك  يف 
اأبو زر، مقابله، 2012( ، وقد اأظهرت الوثيقة 7 املبالغ التي دفعت لل�رشيبة عن  )�سالح 

بع�ص االأرا�سي يف منطقة رافات للعام 57/ 1958. 

دوره يف احلركة الوطنية الفلسطينية ومقاومة االنتداب الربيطاني: 
كانت حياة ال�سيخ يو�سف اأبو زر كما و�سفها زوج ابنته عليا »كلها ن�سال بن�سال« 
 )3( اأمني احل�سيني  اأبو زر على احلاج  ال�سيخ يو�سف  اأبو زر، مقابلة، 2012( فتعرف  )علي 
احل�سيني يف  اأمني  احلاج  زر  اأبو  يو�سف  ال�سيخ  التقى  اأ�سبح عمره 18 عامًا، حيث  عندما 
اأمني  احلاج  وكان  عالقة،  بينهما  واأ�سبحت  هناك،  لل�سالة  يذهب  كان  عندما  االأق�سى 
احل�سيني عندما ي�سيَّق عليه من االإجنليز يذهب لل�سيخ يو�سف اأبو زر للمكوث عنده يف بيته 
يف املويلح. حيث امتاز البيت الرئي�ص لل�سيخ يو�سف اأبو زر مبوا�سفات جعلته مكانًا منا�سبًا 
العوجا، ومكونًا من طابقني حتتهما ملجاأ، وكان  لالختباء حيث كان يقع قريبًا من نهر 
ى بغطاء  مدخل امللجاأ من املطبخ، جعلت له فتحة دائرية قطرها ما يقرب من 50 �سم، تغطَّ
حديدي �سميك كان ي�ستخدم يف تغطية منهل املجاري فكان من ال�سعب اكت�سافها، ولكن 



271

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

عند اإزاحة الغطاء عنها ي�ستطيع اأي �سخ�ص الدخول اإليها من خالل �سلم حديدي اإىل داخل 
امللجاأ )القبو( حتت االأر�ص، حيث كان هذا املكان خمباأً �رشيًا لكثري من الثوار الذين يلجاأون 
اإىل ال�سيخ يو�سف وخمباأ لل�سالح. وكان يوجد لل�سيخ ثالثة بيوت اأخرى يف البيارات التي 

كان ميلكها )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
وكانت عالقته وطيده وقوية مع عدد كبري من القيادات الوطنية منها باال�سافة اإىل 
احلاج اأمني احل�سيني القائد عبد القادر احل�سيني )4( وح�سن �سالمه )5( وحمد الزواتا )6( واأبو 

جلده )7( وغريهم )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
كان لل�سيخ يو�سف اأبو زر دور كبري يف مقاومة االنتداب الربيطاين لفل�سطني و�سيطرة 
واملقاومني  املقاومة  دعم  يف  بارزاً  دوره  كان  حيث  فيها،  احلكم  مقاليد  على  اليهود 
الفل�سطينيني فكونه �سيخًا واأمرياً لعرب اجلرامنه امتازت مقاومته باإ�سدار التعليمات واإنفاق 
االأموال على الثوار ودعمهم بال�سالح وعمل ملجاأ لهم لالإختباء عنده وقت احلاجة واالت�سال 
بالقيادات، فكما ذكر زوج ابنته كان بيته يف اجلبل واملويلح نقطة اللتقاء الثوار يف بيته 
قبل انطالقهم للقيام بعملياتهم الفدائية �سد امل�ستعمرات والبلدات اليهودية يف راأ�ص العني 
ابنه  اأمثلة كثرية على ذلك، فقد ذكر  اأبو زر، مقابلة، 2012( وهنـاك  وما جاورها. )علي 
�سالح اأنه عندما كان ي�سيَّق على احلاج اأمني احل�سيني، كان يطلب من ال�سيخ يو�سف اأر�سال 
جمموعة من عرب اجلرامنه اإىل عني �سينيا بالقرب من رام اهلل اأو اإىل بيت ال�رشق يف القد�ص 
حيث كان متعارف بينهما اأنه عندما يقول له: »اأح�رش يل جماعتك« ير�سل له ال�سيخ رجال 
من عرب اجلرامنه لياأخذوه لياًل اإىل املويلح ليمكث هناك لفرتة ثم ُينقل اإىل مكان اآمن اأخر، 
وكثرياً ما جاء عبد القادر احل�سيني وغريه من الثوار اإىل بيت ال�سيخ يو�سف واأختباأوا فيه، 
فئة  اإال  اأحد  به  يعلم  بيته مل يكن  امللجاأ يف  ال�سيخ ومكان  بيت  ان وجود هوؤالء يف  علمًا 
الذين كان  االأثر  العيون وق�سا�سو  تدل  ما كانت  اجلرامنه. فكثرياً  من عرب  حمدودة جداً 
ي�ستخدمهم االأجنليز على وجود الثوار عند عرب اجلرامنه وبالذات يف منزل ال�سيخ يو�سف 
)�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( ، حيث كان االإجنليز ي�ستخدمون هوؤالء العيون واجلوا�سي�ص 
من خارج عرب اجلرامنه، الأنه كان ي�سعب ايجاد مثل هوؤالء اجلوا�سي�ص من عرب اجلرامنه، 
الأنه مل يحدث يف التاريخ كما ذكر حممد اأبو زر اأحدا من عرب اجلرامنه تعاون اأو جت�س�ص 
ل�سالح اإ�رشائيل، ومل يذكر اأحٌد اأن قام اأحدهم ». . . بهذا العمل يف كافة املراحل التي عا�سها 
ال�سعب الفل�سطينيني«. )اأبو زر، 2009( وكان االجنليز يحا�رشون بيته ما بني املرة واملرتني 
يف ال�سهر، فعند حما�رشة االإجنليز ملنزله كان الثوار واملطلوبون لالجنليز املتاوجدين يف 
الديوان،  يف  عنده  املتواجدون  والعرب  ال�سيخ  ويجل�ص  )امللجاأ(  القبو  يف  يختبئون  منزله 
وكاملعتاد مل ي�ستطع االإجنليز العثور على اأي اأثر للثوار رغم حماوالتهم املتكررة. )�سالح 

اأبو زر، مقابلة، 2012( 
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ويف عام 1938 وبعد مراقبة العيون ملنزل ال�سيخ تبني لهم اأنه ياأوي وي�ساعد الثوار، 
فكان هناك اأ�سخا�ص عينهم االإجنليز ملراقبة ال�سيخ وجماعته، وعندما تاأكد لهم دعمه للثوار 
الذين اأوجعوا االإجنليز ب�رشباتهم يف منطقة راأ�ص العني، واأن الثوار يلجاأون اإىل منزل ال�سيخ 
بعد قيامهم بعمليات ع�سكرية �سد االإجنليز جاء االإجنليز وحاولوا اعتقال ال�سيخ يو�سف اإال 
ناقالت جنود، وحا�رشوا  يومني ومعهم  بعد  فعادوا  ذلك،  اجلرامنه منعوهم من  اأن عرب 
عرب  ف�سار  الناقلة،  وراء  مي�سي  مربوطًا  واأخذوه  الناقالت،  باأحدى  بحبل  وربطوه  منزله 
اجلرامنه معه حتى و�سلوا به اإىل مغفر )مركز �رشطه( ملب�ص )بتاح تكفا( الذي كان م�سوؤواًل 
متويل  بتهمة  هناك  ملحاكمته  اللد  اإىل  بي�سان  فاأر�سله  بي�سان،  ا�سمه  يهودي  �سابط  عنه 
الثوار واإمدادهم بال�سالح واالأموال واإيوائهم عنده. ويوم املحكمة ح�رش عرب اجلرامنه اإىل 
املحكمة حل�سور احلكم على �سيخهم، وعندما اأح�رش االإجنليز ال�سيخ اإىل املحكمة يف قف�ص 
واأخذوا ي�رشخون فكان  واأ�سدرت املحكمة عليه حكمًا باالإعدام، �سج احل�سور  من حديد 
من ردة فعلهم اأن قاموا بحمل القف�ص الذي يوجد فيه �سيخهم وحملوه على فر�ص وهربوا 
به اإىل اجلبل )اأم احلمام( حيث بقي خمتبئًا هناك حتى �سدر بيان عفو من امللك جورج يف 
بريطانيا عام 1939 بالعفو عن جميع املحكوم عليهم من قبل املحاكم الربيطانية، حيث 

ولد ابنه �سالح عام 1939 وهو مطارد من قبل االإجنليز. )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( 
كما كان لل�سيخ دور بارز ومهم يف الفرتة املمتدة ما بني 1946 – 1947 يف دعم 
مقاومة القائد عبد القادر احل�سيني حيث كان ميد الثوار باالموال وال�سالح، وكان كثرياً ما 
ير�سل عرب اجلرامنه ملرافقة عبد القادر احل�سيني من املكان الذي كان يقيم فيه اإىل حدود 
اإىل حني  �سوريا عرب ج�رش بنات يعقوب، ويقوم عرب اجلرامنه بانتظاره يف تلك املنطقة 
عودته حيث يتم مرافقته بعدها مرة اأخرى عرب طريق اآخر خمتلف عن الطريق التي �سلكوها 
عند ذهابهم. ويف اإحدى املرات وعندما كان عبد القادر احل�سيني عائداً من �سوريا و�سلت 
اأخبار اإىل االإجنليز اأن عبد القادر احل�سيني موجوٌد يف منزل ال�سيخ يو�سف اأبو زر، فاأر�سلوا 
قوات الإعتقاله، وعندما ح�رشت القوات وفت�سوا البيت مل يجدوا القائد عبد القادر، الأنه كان 
خمتبئًا يف امللجاأ، وجل�ص معهم ال�سيخ اأبو زر، كاأنه ال يوجد اأحد يف منزله. )�سالح اأبو زر، 

مقابلة، 2012( 
انفق ال�سيخ معظم اأمواله واأموال قبيلته على الثوار وت�سليح الثورة فذهابه واإيابه اإىل 
اإىل ما ح�سل عليه  لل�سالح كان يف معظمه على نفقته اخلا�سة باالإ�سافة  م�رش و�رشاوؤه 
اإعتداءات الع�سابات  اأبو زر، مقابلة، 2012( . فعندما ا�ستدت  اأموال من قبيلته. )علي  من 
القرن  اأربعينيات  من  الثاين  الن�سف  يف  الفل�سطينية  والبلدات  القرى  على  ال�سهيونية 
الع�رشين ات�سل ال�سيخ اأبو زر بالقائد عبد القادر احل�سيني ملناق�سة امر االعتداءات اليهودية 
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و�سد هجمات الع�سابات ال�سهيونية يف منطقة يافا واللد وراأ�ص العني، فاأخربه عبد القادر 
املقاومة  دعم  عن   )8( القوتلي  �سكري  اعتذر  اأن  فبعد  �سالح،  اإىل  نحتاج  باأننا  احل�سيني 
يو�سف  ال�سيخ  احل�سيني  القادر  عبد  اأخرب  كما  الفرن�سيني  مع  اتفاقًا  وقع  الأنه  الفل�سطينية 
اأبو زر عند زيارته االأخرية ل�سوريا )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . فقد اأكد تي�سري جباره 
ال�سالح عندما  القادر احل�سيني  اإعطاء عبد  الع�سكرية رف�ست  واللجنة  ال�سورية  الزعامه  اأن 
زار �سوريا قبل �سقوط الق�سطل ما جعل عبد القادر احل�سيني يغ�سب غ�سبًا �سديداً وقال لهم 
»اأنتم خائنون اأنتم جمرمون، �سي�سجل التاريخ اأنكم اأ�سعتم فل�سطني. . . « )جباره، 1998، 
االإجنليز  اأن  ال�سالح، وكان معروفًا حينها  اإيجاد بديل الإح�سار  �ص295( فكان ال بد من 
اأبو زر مع جمموعة  ال�سيخ يو�سف  اإر�سال  فاأتفق على  اأ�سلحة كثرية  غادروا م�رش، وتركوا 
م�رش  اإىل  مغادرته  قبل  ال�سيخ  فقام  م�رش  من  ال�سالح  الإح�سار  الوطنيني  الوجهاء  من 
ّمَن البيارات التي كان ميلكها واأخذ االأموال التي جمعها معه  بجمع االأموال من القبيلة و�سَ
ل�رشاء االأ�سلحة )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( لقد و�سفت فاطمه اأبو زر زوجة عبد القادر 
ال�سناقره الذي تربى يف بيت ال�سيخ يو�سف طريقة جمعه هذه االأموال بقولها »مل امل�ساري 
من كل بيت. . . وحط ما ميلك« اأي اأنه جمع االأموال من قبيلته وو�سع جميع اأمواله )فاطمه 
الن�سف االأول من عام  اإىل م�رش يف  اأبو زر  ال�سيخ يو�سف  . �سافر  اأبو زر، مقابلة، 2012( 
1948، وبرفقته كل من احلاج عبد الرحيم ال�سبع من قلقيلية )9( ، وعبد احلميد باميه من 
يافا )10( ، وعبد القادر عبد القادر من يافا )11( ، وعبد الكرمي عبد الرحيم من يافا )12( ل�رشاء 
ال�سالح واح�ساره اإىل منطقة يافا واللد وراأ�ص العني لت�سليح الثوار وعرب اجلرامنه للدفاع 
عن راأ�ص العني واملدن والقرى املجاروة لهم باال�سافة اإىل يافا، وبخا�سة اأن االإجنليز كانوا 
ي�ستعدون للجالء عن فل�سطني، وكانوا وقتها قد �سلموا كميات كبرية من االأ�سلحة لليهود. عاد 
ال�سيخ يو�سف و�سحبه من م�رش ومعهم كميات من االأ�سلحة لكن معظمها كان غري �سالح 
لال�ستعمال فاأر�سلت اإىل م�سنع ال�سكب يف يافا لت�سليحها، فا�ستوىل عليها اليهود )�سالح 
اأبو زر، مقابله، 2012( بعد �سقوط يافا باأيدي ع�سابات الهاغاناه يف الثالث ع�رش من اأيار 
م�رش  من  اأُح�رشت  التي  االأ�سلحة  خ�رشوا  فقد  وهكذا   . �ص633(   ،1986 )احلوت،   1948
الذين  الفل�سطينيني  اأموال، فقد و�سف دروزه حالة  جميعها، وخ�رشوا جميع ما لديهم من 
روا عن اأرا�سيهم يف تلك الفرتة ومنهم عرب اجلرامنه يف ر�سالة وجهها اإىل عبد الرحمن  ُهَجّ
عزام اأمني اجلامعة العربية بتاريخ 28/ 6/ 1948 بقوله: ». . . خرج ع�رشات االألوف. . . 
هائمني على وجوههم بالثياب التي عليهم. والنادر من خرج يحمل ما ي�سد به رمقه لب�سع 
اأ�سابيع، وهم االآن يعي�سون على االإح�سان. . . ويقا�سون اأ�سد االآالم والذل بعد العز والفقر بعد 
الغنى. . . . يف حالة تنفطر لها القلوب. . هذا مع الت�سجيل اأنهم مل ي�سنوا مبال اأو نف�ص طيلة 



274

وثائقية(  شفوية  )دراسة  ونضاله  زر  أبو  يوسف  د. جمال محمد إبراهيمالشيــخ 

ال�سنوات ال�سابقة. . . واأنهم قبل. . . النزوح وخالل االأ�سهر ال�ستة. . بذلوا اأموااًل طائلة من ذات 
اأنف�سهم يف �رشاء ال�سالح والعتاد واالإنفاق على املجاهدين. . « )دروزه، 1972، �ص6، 7( ما 
يوؤكد اأن حالة الفقر التي عا�سوها بعد التهجري كان �سببها اأنهم اأنفقوا ما ميلكون للدفاع عن 

بلداتهم ومقاومتهم للع�سابات ال�سهيونية. 

مقاومة اليهود وسقوط املويلح: 
بداأ هجوم اليهود على قرية املويلح يف �سهر ت�رشين ثاين عام 1947 )فاطمه اأبو زر، 
مقابلة، 2012( ، حيث كانت املناو�سات يف الن�سف الثاين من اأربعينيات القرن الع�رشين ما 
بني العرب واليهود م�ستمرة ومل تتوقف. وقد و�سع عرب اجلرامنه يف املويلح ا�ستحكامات 
)نقاط مراقبة( يف جميع اجلهات املحيطة بالقرية، حيث كانت هجمات اليهود على القرية 
الغربية من جهة املر )املحمدية( وكانت م�ستمره ومل  ترتكز على جهتني اجلهة اجلنوبية 
تتوقف هجماتهم لقطع نهر العوجا اإىل الدفة ال�رشقية واجلهة ال�سمالية التي كان يحر�سها 
كانا  حيث  ال�ّسعيد،  حامد  اأ�سمه  اآخر  و�سخ�ص  قا�سم،  كفر  من  البجم  داود  اأ�سمه  �سخ�ص 
قال  هجومهم  اليهود  �سن  وعندما  الليايل،  اإحدى  ففي  اليهود.  هجمات  ي�سدان  لوحدهما 
حامد لداود »خّل�ص الف�سك« اأي انتهت الذخرية، ف�سمع اليهود ما قاله داود لزميله فما كان 
منهم اإال اأن زادوا �سغطهم لدخول القرية فقام الرجالن بالدفاع عن القرية من هجوم اليهود 
لوحدهما حيث كان ال يزال لديهما �سندوق ذخريه. كان نتيجة هذه املعركة فرار اليهود 
بعدها مرات عدة دخول  اليهود  لهم. وحاول  لداود كان مكيده  قاله حامد  ما  اأن  ظانيني 

القرية ومنزل ال�سيخ يو�سف حتديداً اإال اأنهم مل ي�ستطيعوا )�سالح اأبو زر، مقابله، 2012( . 
بداأت الع�سابات ال�سهيونية �سغطها وهجماتها املتكررة لل�سيطرة على جميع املدن 
يف  عنه  كثرياً  االأمر  يختلف  ومل  الهدنة،  خط  غرب  الواقعة  الفل�سطينية  والقرى  والبلدات 
على  هجماتها  ال�سهيونية  الع�سابات  زادت  فقد  حتديداً.  املويلح  ويف  العني  راأ�ص  منطقة 
و�ساحبه.  البجم  داود  قبل  من  �سده  مت  الذي  الهجوم  فبعد  املويلح،  من  الغربية  املنطقة 
عادت هجماتهم من جديد بعد مغادرة ال�سيخ يو�سف مل�رش. يف هذه الفرتة كما علق اأبنه 
�سالح »زاد الطخ علينا كثرياً« حيث كثف اليهود اإطالق النار على املويلح من اجلهة الغربية 
وال�سمالية، حتديداً على البيارة ال�سمالية و اجلهة الغربية )جهة املر( ، الأنهم كانوا يريدون 
قطع نهر العوجا واحتالل منزل ال�سيخ يو�سف، وكما يبدو كان �سبب هجومهم هذا، توقعهم 
اأنه يف حالة ال�سيطرة على منزل ال�سيخ يو�سف �سيغادر جميع عرب املويلح )�سالح اأبو زر، 

مقابله، 2012( 
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كبار  طلب  م�رش  اإىل  مغادراً  ال�سيخ  وكان  الغربية،  اجلهة  على  الهجوم  ا�ستد  عندما 
ال�سن »اخلتياريه« منهم اأحمد املحمود و�سحادة العبد اهلل وعبد اهلل الفار�ص اإخراج العائالت 
من  حلمايتهم  ال�رشقية  البيارة  يف  املوجودة  ال�سيخ  دار  اإىل  وال�سيوخ(  واالأطفال  )الن�ساء 
اإطالق النار الكثيف، وكان كبار ال�سن يقولون للجميع »ابعدوا عن الظرب« اأي ابتعدوا عن 
اإطالق النار. وبعد ا�ستداد الهجوم على املويلح جاء رجاالت من كفر قا�سم وجمدل ال�سادق، 
وطلبوا منهم اإخراج االأهايل )ال�سيوخ والن�ساء واالطفال( من املويلح اإىل كفر قا�سم واملجدل 
املويلح  على  الهجوم  ا�ستد  وعندما  االأثناء  هذه  يف  النار.  واإطالق  القذائف  عن  الإبعادهم 
القدومي لنجدة املويلح  اأخيها فوزي  اإىل  اأبو زر، دعا�ص  ال�سيخ يو�سف  اأر�سلت ثريا زوجة 
الزواتا ومعه ثالثون م�سلحًا لنجدة  والعرب، فح�رش ومعه ع�رشون م�سلحًا كما جاء حمد 

العرب وم�ساندتهم وقاموا بدحر املهاجمني )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
قبل عودة ال�سيخ يو�سف من م�رش باأ�سبوع ا�ستد الهجوم على اجلهة الغربية للمويلح 
فذهب عبد الكرمي قا�سم قائد اجلي�ص العراقي يف منطقة راأ�ص العني وطلب من عرب اجلرامنه 
اإخراج االأهايل )الن�ساء واالطفال وال�سيوخ( من القرية الإبعادهم عن اإطالق النار، فوافق العرب 
بعد تعهده لهم باأنه �سيقوم بحمايتها من هجمات اليهود. فخرجت عائلة ال�سيخ يو�سف اإىل 
جمدل ال�سادق وذهبت عائالت اأخرى اإىل كفر قا�سم وا�ستمرت املعارك وا�ستمرت حماوالت 
اليهود قطع نهر العوجا والدخول اإىل اجلهة الغربية من القرية ولكن املقاومني منعوهم من 
ذلك. وبعد عودة ال�سيخ يو�سف من م�رش مل يوافق على خروج العائالت من املويلح قائاًل: 
»نحن ندافع عن عر�ص و�رشف، فاذا خرجت الن�ساء واالأوالد فعلى من ندافع«، وطلب من 
العائالت العودة اإىل املويلح ولكن عبد الكرمي قا�سم طلب من ال�سيخ يو�سف اإبعاد العائالت 
عن اإطالق النار والهجمات ال�سهيونية، وتعهد له باأن اجلي�ص العراقي �سيقوم بالدفاع عن 
عدم  على  يو�سف  ال�سيخ  فوافق  اليهودية،  الهجمات  توقف  بعد  العائالت  وارجاع  املويلح 

عودة العائالت اإىل املويلح اإىل حني توقف الهجمات )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
كان  زر  اأبو  فاطمة  اأكدت  كما  ولكن  ال�سهيونية  للع�سابات  العرب  مقاومة  ا�ستمرت 
العرب يقاومون ولكن ال يوجد معهم �سالح يكفي )فاطمه اأبو زر، مقابلة، 2012( . يف هذه 
االأثناء كان موقف عبد الكرمي قا�سم كما يبدو اإخراج الثوار من املويلح الأن الذخريه وال�سالح 
كانا غري كافيني، وبالتايل ي�سعب عليهم مقاتله اليهود، وبخا�سة اأن اليهود ا�ستلموا كميات 
كبرية من االأ�سلحة من الربيطانيني قبل مغادرتهم للمدن والقرى الفل�سطينية، والأن القائد 
فل�سطينية عدة يف  بلدات  قا�سم كان معروفًا بوطنيته ودفاعه هو وقواته عن  الكرمي  عبد 
يف  ودخل  الكلمة  مبعنى  رجاًل  كان  باأنه  زر  اأبو  �سالح  و�سفة  حيث  العني،  راأ�ص  منطقة 
معارك عدة �سد اليهود وانت�رش فيها وعندما عاد اإىل العراق حوكم ودفع غرامة خمالفته 
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للقرارات ال�سادره له من القيادة العراقية اأو من كلوب با�سا قائد اجلي�ص االأردين. لذا وافق 
اأ�سلحة، املويلح بعد تعهد عبد  ال�سيخ يو�سف على مغادرة املقاومني الذين ال يوجد معهم 

الكرمي قا�سم له باأنه لن ي�سمح لليهود بالدخول اإليها )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 
كما يبدو زادت هجمات الع�سابات ال�سهيونية على منطقة راأ�ص العني واملويلح بعد 
ا�ست�سهاد القائد عبد القادر احل�سيني على اأر�ص الق�سطل بتاريخ 8 ني�سان 1948 )حم�سن، 
1986، �ص377( . ا�ستلم بعد ا�ست�سهاده ح�سن �سالمه قيادة منطقة القد�ص باال�سافة اإىل 
اليهود يف  مع  معارك  �سالمه  قاد ح�سن  العني( حيث  وراأ�ص  ويافا  )اللد  الو�سطى  املنطقة 
منطقة راأ�ص العني وذهب اأواخر اأيار عام 1948 اإىل جمدل ال�سادق ليحث النا�ص وليعاهدهم 
على موا�سلة الن�سال الذي كان يقوده عبد القادر احل�سيني ولريفع من معنوياتهم ملوا�سلة 
ووقف  ال�سادق،  جمدل  يف  املدر�سة  باب  عند  بالنا�ص  يخطب  فوقف  اليهود،  �سد  القتال 
عليهم  قنبله  القاء  فتم  و�سالح،  �سالح  ولداه  منه  وبالقرب  زر  اأبو  يو�سف  ال�سيخ  بجانبه 
من »مع�سكر كفار �سلكن« القريب من قرية املزيرعه املحاذية للمجدل، كان قد �سيطر عليه 
اليهود بعد اأخذه من االإجنليز. اأ�سابت �سظية رقبة )13( ال�سهيد ح�سن �سالمه فقطعت �رشيانه 
فنقل على اأثرها اإىل م�ست�سفى اللد حيث ا�ست�سهد. وقد اأكد �سالح اأبو زر باأن ال�سظية اأ�سابت 
رقبته »وكان الدم َي�رُش )ينزف( من رقبته« وبعد ا�سابته بداأت املعركة ودحر الثوار اليهود 

من املنطقة )�سالح اأبو زر، مقابلة �سخ�سية، 2012( . 
اأما عن موقف اجلي�ص العراقي من هذه االحداث فقد كانت التعليمات ال�سادرة لعبد 
كفر  �رشق  العراقي  اجلي�ص  مبغادرة  له  ت�سمح  ال  العراقية  العليا  القيادة  من  قا�سم  الكرمي 
راأ�ص العني هي  اتفاق �سمنيًا باأن تكون �سكة احلديد يف  قا�سم الأنه كما يبدو كان هناك 
اخلط الفا�سل ما بني العرب واليهود، وبالتايل فاإن املويلح �ستكون وفق هذا االتفاق تابعة 
العراقي  التي كانت ت�سله كانت متنعه من دخول اجلي�ص  اليهودية، فالتعليمات  لل�سيطرة 
هذه املنطقة والدفاع عنها، فكما يبدو كانت التعليمات له �سارمه ووا�سحة وعندما خالفها 
حوكم بعد عودته اإىل العراق )�سالح اأبو زر، مقابله، 2012( . وهذا ما اأكده عبد العزيز عرار 
�سكة  خط  تتجاوز  ال  دفاعية  ب�سيا�سية  �سلفًا  حمكومًا   .  .  .  .« العراقي  اجلي�ص  كان  بقوله: 
حديد راأ�ص العني- حيفا. . « )عرار، 2012( ، ولكن رغم هذه االأوامر التي كانت تاأتيه فاإن 
اجلي�ص العراقي قاد يف تلك الفرتة معارك عدة يف جمدل ال�سادق وغريها ودحر هجمات 
الع�سابات ال�سهيونية، حيث و�سف عبد العزيز عرار موقف عبد الكرمي قا�سم من التعليمات 
واملجدل  ملب�ص  ب�رشب  قا�سم  الكرمي  عبد  قام   .  .  .« قوله:  القيادة،  من  تاأتيه  كانت  التي 
فقال له حكام العراق لي�ص �رشبت؟ قال: هوؤالء )اأي اليهود( قتلوا االطفال، وقال لهم روحوا 
حاكموا والدي يف العراق« )عرار، 2012( . بعدها وا�سل عبد الكرمي قا�سم هجماته ودفاعه 
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عن البلدات ولكن القيادة منعت عنه االأ�سلحة والذخرية لتجربه على االن�سحاب من بع�ص 
املناطق )احمد طه، مقابله، 2012( وما يوؤكد تخاذل النظام العربي يف الدفاع عن البلدات 
الفل�سطينية ما ذكره دروزه يف مقالة اأر�سالها اإىل جريدة املنار يف دم�سق بتاريخ 25 متوز 
1948 قوله: اأخذ اليهود ». . . ي�ستولون بي�رش وبدون قتال تقريبًا. . على مدن اللد والرمله 
االأمر  العربية  القوات  األف مقاتل« من  . وحوله ثالثون   . العني.  راأ�ص  اللد ومع�سكر  ومطار 
الذي اأدى اإىل ». . . ت�رشيد مئة األف فل�سطيني. . . « من هذه املنطقة )دروزه، 1972، �ص12( 
الع�سابات  اإىل  املنطقة  هذه  ت�سليم  على  متاأمراً  يالحظ  كما  وقتها  كان  العربي  فالنظام 

ال�سهيونية دون مقاومة. 
حلرا�سة  العراقيني  باجلنود  حمملة  جيبات  عدة  قا�سم  الكرمي  عبد  ار�سال  يبدو  فكما 
املويلح واملناطق املجاورة لها خمالفًا التعليمات التي كانت ت�سله من القيادة العليا، الأن 
هذه اجليبات مل يكن ي�سمح لها املبيت يف املويلح، فكانت تذهب اإىل املويلح ثم تعود اإىل 
مقر القيادة يف كفر قا�سم. ويف اإحدى املرات بعد اأن غادر اجلنود العراقيون املويلح يف �سهر 
متوز 1948 ا�ستوىل اليهود على املويلح، ولكنهم مل يبقوا فيها فبقي اأمل ال�سيخ يو�سف اأبو 
زر بالعودة اإىل املويلح حتى قام اليهود �سباح يوم عيد الفطر الذي �سادف 6/ 8/ 1948م 
املوافق 1/ �سوال/ 1367 هجـ بن�سف بيته، حيث كان وقتها قد ذهب اإىل كفر قا�سم ل�سالة 
العيد يف منطقة الطبقة، وبعد خروجه من ال�سالة �سمع �سوت انفجار واإذا باليهود قد ن�سفوا 
القادر احل�سيني  ا�ست�سهاد عبد  . وهكذا فان  اأبو زر، مقابلة، 2012(  الرئي�ص )�سالح  بيته 
وح�سن �سالمه من بعده وطرد عرب اجلرامنه من املويلح وهدم منزله جعل ال�سيخ يفكر ملّيًا 

باالنتقال اإىل اأم احلمام. 

عرب اجلرامنه والشيخ يوسف أبو زر بعد التهجري: 
بعد تهجري عرب اجلرامنه من املويلح وانتقالهم اإىل ام احلمام بداأوا يت�سللون يف الليل 
من منطقة اأم احلمام اإىل امل�ستوطنات اليهودية يف راأ�ص العني ملحاولة اأخذ جميع املواد 
اليهود لبناء م�ستوطنة راأ�ص العني حيث كان عرب اجلرامنه يذهبون  التي كان يح�رشها 
يف الليل بعد خروج اليهود من امل�ستوطنة وياأخذون ما فيها. وعندما زادت عمليات الت�سلل 
قام كلوب با�سا قائد اجلي�ص االأردين باإن�ساء مغفرين )مركزي �رشطه( االأول يف قرية دير 
اإذ  بلوط والثاين يف جبل احللو )غرب قرية م�سحه( من اأجل منع الت�سلل اإىل امل�ستوطنات. 
مكث ال�سيخ يف بيته يف اأم احلمام ما يقرب من 6 �سهور ولكن كون املنطقة مقطوعة وال 
يوجد فيها خدمات ا�سطر هو وقبيلته اإىل مغادرتها اإىل الزاويه. حيث �سكن يف بداية االأمر 
يف مدر�سة الزاويه و�سكن عربه غرب رافات يف منطقة )امللك( ، حيث �سادف انتقاله اإىل 
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الزاويه عطلة املدار�ص، ولكن عندما فتحت املدار�ص ا�سطر ال�سيخ اإىل بناء خيمتني من ال�سعر 
�سمال املدر�سة يف اأر�ص دار اأبو نبعه، االأوىل كانت ديوانًا لل�سيوف واالأخرى كانت للعائلة 
القبيلة بقيت  وقد �سكنت معه يف تلك املنطقة بع�ص عائالت عرب اجلرامنه، ولكن معظم 

غرب رافات. )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( 
زراعة  وعربه  ال�سيخ  وحاول  قحط  �سنوات  التهجري  بعد  ال�سنوات  كانت  اأن  �سادف 
تلك  العيون يف  وكادت  الزرع،  ينبت  املطر حتى  ينزل  ولكن مل  احلمام،  اأم  اأرا�سيهم يف 
التي  عمر  وادي  عيون  من  ي�رشبون  اجلرامنه  عرب  وكان  املطر.  قلة  من  جتف  ال�سنوات 
الذي يف�سل ما  الواد  اأي يف  الزاويه  اأرا�سي  االأزرق وغرب  كانت تقع �سمال �رشق اجلبل 
اجلرامنه،  لعرب  الوادي  ن�سف  وكان  الزاويه  واأرا�سي  االأزرق  واجلبل  ك�سفا  اأرا�سي  بني 
ون�سفه الثاين الأهايل الزاويه. وب�سبب اجلفاف وقلة املياه يف العني كانوا يرتكون املياه 
وياخذونها.  اجلرامنه  وعرب  الزاويه  اأهايل  ياأتي  ال�سباح  ويف  الليل،  يف  تتجمع  حتى 

)�سالح اأبو زر، مقابله، 2012( 
فقام  ال�رشطة  مغافر  اإن�ساء  بعد  حتى  اجلرامنه  عرب  ت�سلل  ا�ستمر  االأثناء  هذه  يف 
اليهودية  املناطق  اإىل  يت�سللون  كانوا  الذين  من  االأ�سخا�ص  بع�ص  بتعيني  با�سا  كلوب 
الوطني، واأعطى كل واحد منهم باروده  من قرى رافات والزاويه ودير بلوط يف احلر�ص 
)بندقيه( من اأجل منع املت�سللني وحلرا�سة املنطقة من اليهود. وعني لهم قائداً يف رافات 
كان بدويًا من الطفيلة، وكان يتبع القائد عمر املعايطه يف �سلفيت )حيث كان املعايطه 
كما و�سفه �سالح رجاًل وطنيًا( ، ولكن الت�سلل بقي م�ستمراً من العرب ومن القرى. )�سالح 

اأبو زر، مقابله، 2012( 
خالل هذه الفرتة جاء بع�ص اليهود اإىل املرعى الذي كان يرعى فيه عرب اجلرامنه 
اأبقارهم فقاموا بقتل عمر اأبو زريق واأخذوا جميع البقر، فذهب ال�سيخ يو�سف اإىل مكتب االأمم 
العواقب  �ستكون  ما بريجع  واإذا  يرجع  بدوا  اجلرامنه  »بقر  لهم:  وقال  القد�ص  املتحدة يف 
وخيمة« وطلب من االأمم املتحدة تبليغ اليهود بذلك. يف اليوم التايل ح�رش مندوب االأمم 
املتدة وقال لهم �سنقوم باإرجاع البقر لكم حيث كان عددها ما يقرب من 400 راأ�ص من 
البقر ولل�سيخ منها 40 راأ�سًا، حيث مت اأعيدت لهم يف املنطقة املحاذية لك�سفا. وقد طلب بعد 
اإرجاعها تعوي�سا�ص ماليًا فدفعوا لكل �سخ�ص اأخذت اأبقاره 50 ديناراً اأردنيًا. )�سالح اأبو 

زر، مقابله، 2012( . 
انتقاما لهذه العملية ا�ستمرت عمليات الت�سلل اإىل مناطق اليهود. فحاول كلوب با�سا 
اإر�سال بع�ص االأ�سخا�ص لل�سغط على ال�سيخ يو�سف ملنع عمليات ت�سلل العرب اإىل مناطق 
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اليهود، فقال لهم ال�سيخ »بدهم يخل�سوا من اجلرامنه خليهم يرجعوا على بلدهم ولكن لي�ص 
حتت حكم اليهود«. فبعد ذلك اأر�سل كلوب با�سا �سيارات اجلي�ص ومت تطويق عرب اجلرامنه 
املوجودين يف منطقة امللك ومت نقلهم اإىل خميم بالطه. عندما علم ال�سيخ بذلك ذهب لعربه 
يف املخيم وطلب منهم العودة فعادوا اإىل املكان نف�سه يف منطقة امللك. جاء بعد ذلك فر�سان 
اجلي�ص االأردين، وقالوا كل واحد برجع هنا )منطقة امللك( �سيدفع غرامه واأخذوهم مرة ثانية 
اإىل خميم بالطه. قرر العرب بعد ذلك البقاء يف خميم بالطة، ولكنهم قرروا يف الوقت نف�سه 
ال�سباح  يف  الركاب  ينقل  )كان  غالب  اأبو  با�ص  يف  امل�ساء  يف  امللك  منطقة  اإىل  الذهاب 
اإىل املخيم ونابل�ص ويف امل�ساء يعود اإىل دير بلوط للمبيت فيها( ، ويف الليل يت�سللون اإىل 
امل�ستوطنات اليهودية، ويف ال�سباح يعودون مع با�ص اأبو غالب اإىل املخيم، وا�ستمروا على 
هذا احلال حتى �ساقت االأمور عليهم فذهبوا للعمل يف منطقة الغور. اأما بخ�سو�ص ال�سيخ 
يو�سف فاأ�سبحت اخليم ال تكفي و�ساقت على عائلته واأراد اأن يكون قريبًا من اأر�سه يف اأم 
احلمام فذهب اإىل رافات و�سكن يف دار ر�سيد العبد اهلل حيث »كانت الدار مطرفه« من اجلهة 
يف  يو�سف  ال�سيخ  �سكن  هناك.  موجودة  اجلرامنه  عائالت  بع�ص  الزالت  وكانت  ال�سمالية 
رافات ما يقرب من �سنتني وكان وقتها )ولداه( �سالح و�سالح يدر�سان يف نابل�ص. وعندما 
اأنهى �سالح درا�سته ُعنيِّ مدر�سًا يف طمون ثم انتقل اإىل مدر�سة بديا عام 1954 حيث كان 
مدير املدر�سة وقتها طاهر ح�سني خليفه من �سريي�ص. وعندما ُعنيِّ ابنه �سالح مدر�سًا يف 
بديا انتقل �سالح من نابل�ص للدرا�سة يف بديا. قرر ال�سيخ بعدها االنتقال لل�سكن يف بديا 
للتخفيف على اأبنائه م�سقات الذهاب من رافات اإىل بديا. حيث �سكن يف بديا، يف بيت ذياب 
عبد اهلل الدلو )اأبو �سوكات( حتى عام 1958 حيث كان البيت »مطرف« غرب مدينة بديا، 
انتقل بعدها اإىل دار م�سطفى بركات طه، حيث �سكن فيها فرتة لي�ست بطويله، انتقل بعدها 
عام 1963  وفاته  فيها حتى  وبقي   ، فيله(  )دار  )خليفه(  ال�رشع  ا�سماعيل  دار حممد  اإىل 

)�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( . 

وفاتــه: 
اقت�سادية  �سغوط  اإىل  املويلح  من  اجلرامنه  عرب  طرد  بعد  يو�سف  ال�سيخ  تعر�ص 
ال�سعودية  يف  للعمل  فل�سطني  �سالح  ابنه  ترك  فمنها  عدة،  و�سيا�سية  واجتماعية  ونف�سيه 
الذي جعله يعي�ص وحيداً،  االأمر  الكويت  اإىل  البالد ق�رشاً  اإبنه �سالح على مغادرة  واإجبار 
بعد العزوة والقبيلة التي كان �سيخًا لها فاأ�سبح دون اأوالد ودون قبيلة ودون اأموال. فبعد 
واأم احلمام من  اأر�سه يف ك�سفا  تنتجه  اأ�سبح دخله يعتمد على ما  تهجري عرب اجلرامنه 
قمح وعد�ص و�سعري وبطاطا وغريها، ودخل ابنه �سالح، وكما اأن ابنته عائ�سه كانت تعمل 
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مدر�سة، باالإ�سافة اإىل دخل اخلياطة التي كانت تقوم به زوجتيه ميثا وثريا، هذا باالإ�سافة 
اإىل اأن زوجتيه كانتا ت�ساعدانه يف حتمل م�سوؤولية االأ�رشة )�سمريه الزير، مقابله، 2012(، 
اأمالكه  معظم  فقد  حيث  وحيداً  واأ�سبح  كثرياً  زر  اأبو  يو�سف  بال�سيخ  احلال  تبدل  وهكذا 

وبياراته وهدم بيته الكبري من قبل اليهود يف اأواخر االأربعينيات و�سافر اأبناوؤه للخارج. 
النا�ص،  مع  االختالط  على  نف�سه  واأجرب  يو�سف،  ال�سيخ  اأ�رش  ذلك  من  الرغم  على 
واجللو�ص معهم اإال اأنه مل ين�ص الو�سع الذي و�سل اإليه واحلال الذي حتول اإليه فقد و�سف 
حفيده احلالة التي و�سل اإليها وال�سغوط النف�سية التي كان يعانيها قبل وفاته بقوله: املقت 
كان  فبعدما  فقده،  ما  على  وح�رشته  اأر�سه  من  اإخراجه  ب�سبب  واالأمل  يعي�سه  اأ�سبح  الذي 
�ساحب خري وعز وجاه اأ�سبح فجاأة معدوم احلال ودخله حمدود. وقد اأثر يف نف�سه كثرياً 
تركه لبياراته واأر�سه فحرم على نف�سه الربتقال واحلم�سيات من وقت اإخراجه من اأر�سه 
حتى وفاته الأنها كانت بالن�سبة اإلية رمزاً الأر�سه وبياراته التي كان ميلكها، فلم يكن يتوقع 
اأن و�سعه �سي�سل اإىل ما و�سل اإليه، وكان دائمًا على اأمل العودة يومًا اإىل املويلح )يو�سف 

اأبو زر، مقابله، 2012( 
تاأثره نف�سيًا بو�سعه واحلال الذي �سار اإليه زاد حالته النف�سية �سوءاً، اإال اأنه كان يكتم 
حزنه واأ�سفه وال يظهره الأحد حتى املقربني منه، زوجته واأوالده وبناته، فيوم وفاته ذهب 
حل�سور عقد دار حممد اأبو عالوي من عرب اأبو ك�سك الذين ُهّجروا من منطقة را�ص العني، 
يعمل عليها،  نقل  �سيارة  الأنه كان ميلك  احلال؛  ولكن كان و�سعه مي�سور  له،  وكان جاراً 
ا�ستطاع اأن يبني بيتًا كبرياً ويف املقابل مل ي�ستطع هو عمل اأي �سيء بعد هدم بيته الكبري 

يف املويلح، ما زاد حالته النف�سية �سوءاً )احمد طه، مقابله، 2012( . 
كل ما ذكر كان له تاأثري كبري على نف�سية ال�سيخ فاأ�سبح ج�سمه ال يتحمل وال يطيق 
احلال، فاأدى ذلك اإىل حدوث جلطه دماغية معه وفارق احلياة بتاريخ 12/ 1/ 1963 )اأنظر 
�سهادة الوفاة يف امللحق رقم 2( ، حيث و�سفت زوجة اإبنه �سالح �سمريه الزير، والتي كانت 
ت�سكن يف بيت ال�سيخ الذي ا�ستاأجره يف بديا بعد الهجرة بقولها: كان يوم جمعة و�سادف 
النظيفة  ثيابه  ولب�ص  اغت�سل  اأن  بعد  فذهب  عالوي،  اأبو  حممد  دار  عقد  �سبة  وفاته  يوم 
ّبت له  كعادته، وجل�ص مع جمموعة من الوجهاء والرجال الذين كانوا يح�رشون العقد، َف�سُ
القهوة، وعندما اأراد اأن ير�سف ر�سفة من الفنجان مل ي�ستطع ال�سيطرة على الفنجان فاندلقت 
القهوه على حطته وثيابه، فذهبوا واأخربوا زوجته و�سقيق زوجة ابنه �سالح )ح�سن الزير( 
الذي كان وقتها يعمل مديراً يف مدر�سة بديا )الأن ابنه �سالح كان وقتها يف ال�سعودية( . 
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نقل على اإثر ذلك اإىل امل�ست�سفى لكن الطبيب اأكد باأن وفاته كانت �سببها جلطه دماغية مات 
على اإثرها قبل نقله اإىل امل�ست�سفى، ودفن بعد اإ�رشار عرب اجلرامنه الذين ي�سكنون خميم 

بالطه يف مقربة املخيم. )�سمريه الزير، مقابله، 2012( . 

خامتة: 
خل�ست الدرا�سة اإىل اأن هناك اأ�رشاراً كثرية معظمها موجود يف �سدور كبار ال�سن الذين 
عا�سوا وعا�رشوا اأحداث الق�سية الفل�سطينية، فاإن مل توثق وتدون �ستذهب بذهابهم، و�ستفقد 
بعدها الق�سية الفل�سطينية كثرياً من املعلومات عن االأحداث التي كانت وراء حدوث نكبة 
عام 1948، وبالتايل فاإن هناك �رشورة ملحة الإجراء مثل هذه الدرا�سات واالأبحاث. لذا 
اأو�سحت الدرا�سة الدور الكبري الذي اأداه ال�سيخ يو�سف اأبو زر على خمتلف ال�سعد التي كانت 
واملقاومة  الثوار  دعم  يف  كبري  دور  ال�سيخ  لهذا  كان  حيث  لم،  ُتعَّ اأن  يجب  درو�ص  مبثابة 
القيادات  القرن الع�رشين، فكان بيته نقطة اللتقاء  الفل�سطينية يف ثالثينيات واأربعينيات 
الثوار  الختباء  ماأوى  وكان  املنطقة  يف  الفدائية  بعملياتهم  قيامهم  قبل  واملقاومني 
واملقاومني من مطاردة االإجنليز. كما اأنه مل يبخل مباله الذي اأنفق معظمه على دعم الثوار 

وتزويدهم بال�سالح. 
كما ابانت الدرا�سة �سخ�سية ال�سيخ يو�سف اأبو زر، وكيف كان مثااًل للت�سحية وحتدثت 
الكبري  املنا�سل  للمحتاجني. فحياة هذا  باأخالقه وكرمه وم�ساعدته  عنه كيف كان قدوة 
واالجتماعية  وال�سيا�سية  الن�سالية  ُعد  ال�سُ خمتلف  على  ومتعددة  كثرية  درو�سًا  تعلمنا 

واملالية واالأخالقية يف حياته وبعد مماته. 
التنظيم  ينق�سها  كان  الع�سكرية  الفل�سطينية  املقاومة  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  كما 
ال�سهيونية  الع�سابات  عك�ص  على  والذخرية،  االأ�سلحة  ل�رشاء  والتمويل  والتخطيط 
اجلي�ص  من  االأ�سلحة  من  كبرية  كميات  على  ح�سلت  فقد  ومدعومة،  منظمه  كانت  التي 
الربيطاين قبل مغادرته فل�سطني. كما اأو�سحت الدرا�سة تخاذل النظام العربي من الق�سية 
يف  وبالذات  املواقع  بع�ص  يف  العربية  اجليو�ص  بع�ص  دفاع  اأن  واأو�سحت  الفل�سطينية، 
القائد  واأكرب دليل على ذلك موقف  امليدانيني،  القادة  ذاتي من  بقرار  العني، كانت  راأ�ص 
عبد الكرمي قا�سم قائد اجلي�ص العراقي الذي كان مقره �رشق كفر قا�سم الذي قاد عمليات 
عدة يف راأ�ص العني وملب�ص، خمالفًا قرار قيادته العليا التي كان من نتائجها حماكمته 

بعد عودته اإىل العراق. 
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اهلوامش:
حوايل . 1 قبل  اململوكي  الع�رش  يف  كانت  املويلح  اإىل  العرب  هجرة  اإن  عاي�ص  اأبو  ذكر 

التاريخ  بخ�سو�ص  الدباغ  مراد  كتاب  يف  جاء  ما  مع  يتوافق  ال  وهذا  عام  �سبعمائة 
والراجح اأن هذه الفتنة حدثت قبل ما يقرب من خم�سمائة عام لي�ص اأكرث الأن عام 894 

هجري الذي قتل فيه بع�ص م�سايخهم يوافق عام 1488 ميالدي. 
املويلح عام . 2 �سكان  اأن عدد  الدباغ �ص340  فل�سطني مل�سطفى  ورد يف كتاب بالدنا 

1931 كان نحو 37 ن�سمة، وهذا ال يتوافق مع الزيادة الطبيعية لل�سكان فيما بعد، لذا 
فالراجح اأن العدد كان 137 ن�سمة، كما رود يف املو�سوعة الفل�سطينية. 

ولد احلاج اأمني احل�سيني من اأ�رشة عريقة يف القد�ص عام 1897 انتخب مفتيًا للقد�ص . 3
ورئي�سًا للمجل�ص االإ�سالمي االأعلى عام 1922 وانتخب رئي�سًا للجنة العربية العليا عام 
1936 وكان قائداً �سيا�سيًا وروحيًا للن�سال الفل�سطيني خالل فرتة االنتداب الربيطاين 

للمزيد اأنظر )مارديني، 1986( . 
الكبري . 4 الفل�سطيني  القائد  اأبن  عام 1910  القد�ص  ولد يف  احل�سيني  القادر  عبد  ال�سهيد 

مو�سى كاظم حيث در�ص يف اجلامعة االأمريكية يف القاهرة وانهى تعليمه اجلامعي عام 
اإف�ساد  بوؤرة  اإنها  قائاًل:  اجلامعة  �سيا�سة  راف�سا  اجلامعية  �سهادته  ولكن مزق   1932
للعقائد الدينية وبعد عودته من م�رش تقلد منا�سب عديدة، وقاد عمليات اجلهاد �سد 
االجنليز منذ عام 1936 واأ�سبح قائداً للجهاد املقد�ص عام 1947 وا�ست�سهد على اأر�ص 

فل�سطني يف الق�سطل يف 8 ني�سان 1948 )حم�سن، 1986( . 
ح�سن �سالمه احد قادة اجلهاد املقد�ص واأحد قادة الثورة الكربى ما بني 1936- 1939 . 5

ولد يف قرية قوله ق�ساء اللد عام 1913 كان قائداً ملنطقة الو�سط )اللد والرمله ويافا( 
القد�ص بعد  الو�سطى ثم منطقة  الغربي من ق�ساء املنطقة  اإليه قيادة القطاع  وا�سندت 
ا�ست�سهاد عبد القادر احل�سيني، معظم الباحثني ذكروا اأنه ا�سيب يف معركة راأ�ص العني 
بتاريخ 31/ 5/ 1948 نقل على اأثرها اإىل امل�ست�سفى وا�ست�سهد بتاريخ 2/ 6/ 1948 

)�ساق اهلل، 2012( . 
حمد داود الزواتا ولد يف قرية زواتا ق�ساء نابل�ص اأواخر القرن الع�رشين ا�سرتك يف ثورة . 6

36- 1939 وكان يتبع قيادة عارف عبد الرازق، خرج من فل�سطني اأواخر ال�ستينييات 
القرن املا�سي وتويف يف عمان يف ثمانينييات القرن املا�سي )عرار، 2008( . 

اأبو جلده مثار . 7 ا�سم  ا�سمه احمد املحمود من قرية طمون ق�ساء نابل�ص كان  اأبو جلده 
وت�سفية  الربيطاين  االنتداب  قوات  ملحاربة  منظمة  يف  برز  والعمالء  لالجنليز  رعب 

العمالء عام 1930 اعدمته �سلطات االنتداب الربيطاين. )�سبانه، 2010( 
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يونيو . 8  30 يف  وتويف   1891 اأكتوبر   21( يف  ولد  القوتلي  الغني  عبد  حممود  �سكري 
1971( توىل رئا�سة �سوريا مرتني االأوىل من عام 1943 – 1949 والثانية من عام 
1955 – 1958. تنازل عام 1958 عن الرئا�سة للرئي�ص جمال عبد النا�رش بعد اإبرام 

الوحدة ما بني م�رش و�سوريا )االأيام، 2011( . 
ولد احلاج عبد الرحيم حممد ال�سبع يف قلقيلية عام 1893 توىل رئا�سة بلدية قلقيلية ما . 9

بني عام 1938 حتى وفاته عام 1956. )ال�سو�ص، 2008( . 
عبد احلميد باميه من يافا كان ميلك �رشكة با�سات يف يافا )�سالح اأبو زر، مقابلة، . 10

 . )2012
عبد القادر عبد القادر من يافا كان تاجراً كبري يف ح�سبة يافا )�سالح اأبو زر، مقابلة، . 11

 . )2012
عبد الكرمي عبد الرحيم من يافا كان تاجراً من يافا )�سالح اأبو زر، مقابلة 2012( . . 12
اأكدت كثري من الدرا�سات اأن �سبب وفاة ال�سهيد ح�سن �سالمه كان ب�سبب ا�سابته ب�سظيه . 13

يف رئته الي�رشى اأثناء معركة راأ�ص العني )�ساق اهلل، 2012( ولكن �سالح اأبو زر اأكد اأن 
�سبب الوفاة كان �سظيه ا�سابته يف رقبته، موؤكداً اأن دمه كان ينزف بغزاره من رقبته 
بعد اال�سابة، قبل نقله اإىل امل�ست�سفى حيث اأن دمه الذي كان ينزف من رقبته »عفر« 
جاء على ثيابه )�سالح اأبو زر، مقابلة، 2012( و بعد االإطالع والتدقيق تبني اأن هناك 
بع�ص الدرا�سات اأكدت اأن �سبب وفاته اإ�سابته يف املجدل وهو واقفًا خلف مدر�سة جمدل 
ال�سادق )ملتقى الرابطه، 2009( وهذا يدعم ما قاله �سالح اأبو زر وبالتايل فالراجح 

اأنه ا�ست�سهد ب�سبب اإ�سابته يف رقبته. 

املقابالت الشخصية: 
اأحمد علي اأحمد اأبو زر )2012( مواليد عام 1963، ابن ابنة ال�سيخ يو�سف، متت املقابلة . 1

يف خميم بالطه بتاريخ 4/ 10/ 2012. 
اأحمد م�سطفى بركات طه )2012( ، مواليد عام 1930، �سكن ال�سيخ يف منزل والده يف . 2

بديا، متت املقابلة يف مدينة بديا بتاريخ 13/ 9/ 2012. 
اأمين �سالح يو�سف اأبو زر )2012( ، مواليد عام 1969، حفيد ال�سيخ يو�سف اأبو زر، متت . 3

املقابلة يف مدينة بديا بتاريخ 1/ 10/ 2012. 
القادر . 4 عبد  ابنة   ،1967 عام  مواليد   ،  )2012( ال�سناقره  بركات  القادر  عبد  حنان 

ال�سناقره الذي تربى يف بيت ال�سيخ، متت املقابلة يف منزلها يف مدينه نابل�ص بتاريخ 
 .2012 /10 /4
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�سمريه ح�سني عبد القادر الزير )2012( ، مواليد عام 1947، زوجة �سالح اأبو زر اأبن . 5
ال�سيخ يو�سف، متت املقابلة يف مدينة بديا بتاريخ 1/ 10/ 2012. 

ال�سيخ يو�سف، متت املقابلة . 6 ابن  ، مواليد عام 1939،  اأبو زر )2012(  �سالح يو�سف 
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نابل�ص  مدينة  يف  منزلها  يف  املقابلة  متت  يو�سف،  ال�سيخ  بيت  يف  تربي  الذي 
 .2012  /10  /4 بتاريخ 

يو�سف �سالح يو�سف اأبو زر )2012( ، مواليد عام 1963، حفيد ال�سيخ يو�سف اأبو زر، . 9
متت املقابلة يف مدينة بديا بتاريخ 1/ 10/ 2012. 
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املصادر واملراجع: 
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وحي . 6 ومن  العربية  والوحدة  فل�سطني  ق�سية  �سبيل  يف   ،  )1972( عزه  حممد  دروزه، 
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دار . 15 احل�سيني،  القادر  عبد  البار  واأبنها  االأم  فل�سطني   ،  )1986( خليل  عي�سى  حم�سن، 
اخلليل للن�رش والدرا�سات واالأبحاث الفل�سطينية، عمان، الطبعة االأوىل، 1986. 

ملتقى الرابطه )2009( ، ال�سهيد القائد ال�سيخ ح�سن �سالمه "اأبو علي"، 7/ 2/ 2009. . 16
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الطبعة . 17 دم�سق،  الفل�سطينية،  املو�سوعة  هيئة   ، ي(  )ل-   4 ج  الفل�سطينية،  املو�سوعة 
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ملحـق )1( 

هوية الشيخ يوسف أبو زر الشخصية
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ملحـق )2( 

شهادة وفاة الشيخ يوسف أبو زر
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ملحـق )3( 

يظهر في مخطط المساحة أن األرض قسمت الى ثاثة اجزاء، االول ومساحته اقل من اربع دونمات 
ويظهر فيه بيت الشيخ يوسف اما القطعتين الثانية والثالثة تفصل بينهما طريق يسير باتجاه 

الشرق نحو سكلة الحديد حيث قدر طول الطريق ما يقر	 من 70 متر. 
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ملحـق )4( 

صورة لجزء من مخطط المساحة رقم 6316 تظهر ان للشيخ يوسف أبو زر
قطعة أرض مساحتها 435 دونمًا و 697 مترًا في منطقة المخبية في المويلح
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ملحـق )5( 

جزء من مخطط المساحة الذي يحمل الرقم 6317، وال يظر عليها شئ آخر. 

ملحـق )6( 
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ملحـق )7( 

وثيقة تظهر جزء من اراضي الشيخ يوسف أبو زر في منطقة الجبل 
شمال غر	 دير بلوط وغر	 رافات، كتبت بخط المرحوم صالح أبو زر 

ابن الشيخ يوسف أبو زر في خمسينييات القرن الماضي ويظهر على الوثيقة
 قيمة المبالغ التي دفعت لدائرة الضريبة للعام 57/ 1958. 
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ملحـق )8( 

كتاب موقع من بلدية دير بلوط يظهر اسماء ومساحة قطع االراضي التي 
يملكها الشيخ يوسف أبو زر وشركاه في دير يلوط حيث تؤكد هذه الوثيقة 
ما ورد في الوثيقة رقم )7( بخصوص أمالك الشيخ يوسف في دير بلوط
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