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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  ملحق
  

عنــدما كنــت أعمــل فــي قســم الســكرتاريا فــي صــحيفة فلســطين الثــورة فــي  ،م١٩٨٠فــي أواخــر عــام 

بيـــروت إلـــى جانـــب األخـــوين ســـامي ســـرحان ومحمـــود الخطيـــب طلـــب منـــا رئـــيس التحريـــر األخ أحمـــد عبـــد 

م مــن معلومــات نضــالية قبــل أن الــرحمن أن نعــدَّ مقــابالت مــع بعــض المحــاربين القــدامى ونســجِّل مــا لــديه

ــٍز تراثــي،  ــدنيا فنحــتفظ بكن صــور وقابلــت الشــيخ أحمــد  –فتوجهــت إلــى مخــيم بــرج الشــمالي يغــادروا حيــاة ال

صـيدا  –عقله، ثم عبد الغني يوسف خليل زعيتر ثم سعيد حسـن شـهابي، ثـم ذهبـت إلـى مخـيم عـين الحلـوة 

ــ وقابلــت مــا عثــرت عليــه فــي بعــض الكتــب ة أضــفت إليهــا العــم ســمير جــوهر حميِّــد، وجمعــت معلومــات مهمَّ

مـن مجلـة فلسـطين ) السـنوي(والمجّالت في مكتبات بيروت، ونشرت كل هذه المعلومات في العـدد الخـاص 

، يتضــمن موقــع لوبيــة واســمها ومســاحتها وعــدد ســكانها ١٤٣-١٣٧م، ص ١/١/١٩٨١الثــورة الصــادر فــي 

اعتمد عليه ناشرون آخـرون مـنهم ابـن العـم الحـاج يوسـف  وتاريخها ونضالها المشرِّف، وأصبح ذلك مصدراً 

وعنــدما نشــرت . م١٩٩٨، الصــادر فــي دمشــق عــام "لوبيــة األرض والشــعب: "عــوض أبــو دهــيس فــي كتابــه

عـن مـذكراتي الخاصـة الكثيـرة حتـى  ثم تجنَّبت مثـل غيـري أن أتحـدَّ ٢٠٠٨كتابي هذا عن بلدتي لوبية عام 

مـــن مـــذكرات شـــيوخ  م ال تســـاوي شـــيئاً ١٩٤٨ن أطفـــال نكبـــة عـــام مـــذكراتنا نحـــ ال تُـــَؤوَّل بمـــا ال أرغبـــه، وألنَّ 

ومناضلي بلـدة لوبيـة، غيـر أنِّـي بـذلت مثـل غيـر جهـودًا مخلصـة قـد تفيـد القـرَّاء والبـاحثين وأحفادنـا، وأساتذة 

يــون، وتحــدثت عــن فلســطين والحيــاة األدبيــة فيهــا ونضــال أهلهــا كمــا تحــدثت عــن لوبيــة عبــر اإلذاعــة والتلفز 

لـو كنَّـا ال : "ونحن ال ندَّعي اإلحاطة بكل شيء، وال السالمة المثلى من الخطأ، فالكمال هللا وحـده، وقـد قيـل

  ". ُنَسمِّي العالم عالمًا حتى يحوي العلم كلَّه لم يقع هذا اإلسم على أحٍد من اآلدمّيين

ة فـي بلـدتي العزيـزة لوبيـة، قد َألقيت اَألضواء على جوانب مهمّ  –في كتابي هذا  –وأرجو أن أكون 

أمـا المعلومـات عـن أبنـاء . م، وهي خالصة للحقـائق التـي قـد ُيردِّدهـا أيُّ مَؤلِّـٍف الحـق١٩٤٨قبل نكبة عام 

حيـث َتَشـتََّت  م فهي كثيرة ومتجدِّدة باستمرار ويصعب حصرها بكـالم َأيِّ مَؤلِّـف،١٩٤٨بعد نكبة عام  لوبية

هم كل عام بسبب المواليد، وبات يصعب تسـجيل كـل المنتشـرين فـي ديزداد عدأبناء البلدة في بلدان العالم و 

مختلــف البلــدان، وال ســيَّما فــي لبنــان وســوريا واألردن، وٕانــي متأكــد أنــه يصــعب مــثًال معرفــة أســماء وجميــع 

  . شبَّان لوبية في بقاع األرض

  

، ولو كنت مقيمًا فـي مخـيٍم وعلى هذا فإني أستميح القراء الكرام العذر عن أيِّ قصوٍر غير مقصودٍ 

إلخــوتي الفلســطينيين لجمعــت معلومــاٍت أكثــر، ومــن جهــة ثانيــة فــإنني كتبــت بموضــوعية وتجــرُّد، وتجنَّبــت 
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الحديث عمن أعرفهم من أقاربي المشهورين باألمالك الكثيرة والخيـرات الـوفيرة، فضـًال عـن الكـرم والشـجاعة 

والشــيوخ جــوهر حميِّــد ويوســف الموســى ومحمــود أبــو علــي  والشــهامة والوفــاء أمثــال العــم حســن أبــو دهــيس،

ـــة  ـــة بالملكي ـــزات عمـــوم أهـــالي لوبي ـــرهم، وأبـــرزت مي ـــواطين ودمعـــون زعيتـــر وحـــافظ العيســـى وغي ومحمـــود ق

  . والنضال والشجاعة والكرم

  : وتلبيًة لرغبة بعض األصدقاء أقدم نبذة عن مذكراتي الخاصة، وهي كما يلي

ــًا للعلــم، وفــي أوقــات الفــراغ بعــد العــودة كنــت ألعــب مــع بعــض كنــت أذهــب إلــى المدرســة  -١ محّب

وكامـل ) شـقيق زوجتـي وحفيـد العـم فـواز علـي شـهابي(أترابي من األقارب، ومنهم محمـد عبـد الـرحمن العبـد 

وسليم حسـن أبـو دهـيس وعـارف نـايف أبـو دهـيس ووليـد مصـطفى أبـو دهـيس وسـعيد محسـن زعيتـر واحمـد 

  . عايد عطا منصور وغيرهم

أو " الشــبَّابة"وكنــا نحضــر بعــض األعــراس ونــرى الــدبكات البلديــة والشــعراوية التــي تُقــام علــى أنغــام 

ت والمكّسـرات غالبـًا ، ونشتري ونأكل مختلف أنواع الحلوياوغناء المغنِّين، ونشهد حفالت الحّدائين" المجوز"

ــًا نتوّجــه إلــى كــروم العنــب والتــينمــن دكــان العــ ــذَّ لنــا  م ســعود المســعود، وأحيان ّمــان ونأكــل مــا ل والخــوخ والرُّ

الناصـرة حيفـا لنـرى السـيارات العاديـة والعسـكرية، ونشـهد  –وطاب، ثم نـذهب إلـى الشـارع العـام خـط طبريـة 

حفــالت األعيــاد وتقــديم األضــاحي، والحفــالت الدينيــة التــي تقــام بإشــراف آل الرفــاعي الكــرام وكــانوا يعزفــون 

  . يحصل سباق الخيل ورفع األثقال وٕاقامة الوالئم ومعهم األعالم، ثم" العدة"على 

ولمــا كــان والــدي يملــك الكثيــر مــن األراضــي الزراعيــة التــي تبلــغ مئــات الــدونمات وتــدرُّ علينــا  -٢

خبرات كثيـرة، فإنـه كـان يرغـب أن يعّرفنـي علـى أراضـيه فأرافقـه مـع الحّصـادين الـذين كـان يسـتأجرهم أمثـال 

الجــودة، فــي أيــام حصــاد الحمــص والفــول كــانوا يجمعــون كومــًة مــن هــذا محمــد حســين العلــي ومحمــد ذيــاب 

  . النوع أو ذاك ويرمون عليها القش ويشعلون النار لشيِّ الحمص أو الفول، وهما شهيَّان في األكل

عنـدنا الحبـوب علـى البيـدر بواسـطة النـورج اسـمه حسـن شـوباش " يدرس"وكنت أساعد شخصًا كان 

وبيعهــا أو خـزن قســم  عبئـة أكيــاس القمـح والحمـص والفــول والعـدس والسمسـمحسـن منصـور، وأشــاهد هنـاك ت

زيت الزيتون، ونزلت ذات يوم إلى قعر بئـر بواسـطة حبـل مربـوط ببكـرة كـان " خوابي"منها في غرفة بجانب 

  .يعّده والدي قرب أرضنا في كروم عبد العزيز بجانب منزٍل جديد كان يحضِّر لبنائه

وعلى مسافة بعيـدة كيـف دارت رحـى إحـدى معـارك لوبيـة مـع اليهـود  لوبيةلقد شاهدت من تلَّة  -٣

روا البـاقين، واسـتولوا علـى دو البلـدة، وقتلـوا بعـض اليهـود ودحـم، ويومئٍذ انتصر مجاهـ١٩٤٨حزيران  ٨في 

ناقلتي جنود شاهدتهما، وأهدى أهـالي البلـدة المركبـة الصـالحة إلـى جـيش اإلنقـاذ، وبعـد النكبـة شـاهدت هـذه 

هديـــة مـــن أهـــالي : مكتـــوب علـــى جانبهـــا جملـــة) تكيـــة الســـلطان ســـليم(مركبـــة فـــي متحـــف دمشـــق الحربـــي ال

  . وأعود للقول شاهدت بعد تلك المعركة جنديين يهوديين مقتوَلْين... لوبية
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ويومئٍذ سرت في موكب نقل الجـريح العـم إبـراهيم منصـور إلـى بيتـه حيـث كـان يلـتقط آخـر أنفاسـه، 

حياة وسرت في جنازته، ثم سرت في جنازة ابن العم الشهيد عارف محمد عبـد الـرحمن، وما لبث أن فارق ال

وكان وقتئٍذ جريحـًا فـي أرضـنا المسـمَّاة كـروم عبـد العزيـز، ثـم نقـل  الذي نقل والدي جثته من جحيم المعركة

  . غيره في أوقات مختلفة مثل الشهيد دوَّاس العثمان، وأحمد غبيش والجريح العم حافظ حميِّد

طبرية وحماماتهـا، الناصـرة، حيفـا، الرَّامـة، : رافقت والدي في عدد من تنقُّالته إلى المدن التالية -٤

حطين، نمرين، عرَّابة البطُّوف، كفرعنان، البعينة، بيت جـن خلـف، جبـل الجرمـق، : فضًال عن القرى التالية

وشـاهدت عـن . ينـة، عيلبـون، والبقيعـةومـررت خـالل السـفر مـع والـدي بقـرى كفركّنـا، الرِّ . كوكب أبـو الهيجـا

ور، نحـــف، ديـــر : كثـــب القـــرى التاليـــة الشـــجرة، كفرســـبت، طرعـــان، ســـخنين، ديـــر حّنـــا، فرَّاضـــية، مغـــار حـــزُّ

  . القاسي

  . م١٩٤٧اإلنكليزي بالناصرة عدة أيام في صيف عام  وأذكر أنني نمت في المستشفى

طعـــان المواشـــي إلـــى حظـــائر حيوانـــات وفـــي أمســـيات الكثيـــر مـــن األيـــام كنـــت أشـــاهد عـــودة ق -٥

تـاجر مـن طبريـة لتنقـل  سـيارة العطوات، وأكبرهـا قطيـع غـنم العـم جـوهر حميِّـد، وفـي الصـباح كانـت تحضـر

  . الحليب الطازج لصناعة األلبان واألجبان والسمن البلدي" كالونات"

عّرابـة البّطــوف  م إلــى بلـدة١٩٤٨تمـوز  ١٨نقـل والـدي رحمـه اهللا أســرتنا بعـد سـقوط لوبيــة فـي  -٦

عنــد عديلــه المــدعو علــي حســين أبــو ســمنة، وبقينــا هنــاك ثالثــة أشــهر ونصــف، وعنــد عشــاء يــوم األربعــاء 

علـى عـرض اليهـود  –منهـا عرَّابـة البطـوف  –م وافق أهالي عـدة قـرى ١٩٤٨تشرين األول  ٢٨الجاري في 

بدأ النازحون في عرابـة بالرحيـل  م٢٩/١٠/١٩٤٨باالستسالم والبقاء في قراهم، وعند فجر يوم الخميس في 

شــماًال متــوجهين إلــى لبنــان خوفــًا مــن غــدر القــوات الصــهيونية التــي بــدأت تقــدمها لالســتيالء علــى الجليــل 

، وتابعنـا ، ووصلنا إلى مدينـة الرَّامـةالشمالي بكامله، فخرجنا مع الكثيرين هائمين على وجوهنا نذرف الدموع

. هدنا فلول جـيش اإلنقـاذ تنسـحب نحـول الشـمال متسـّلقًة جبـل الجرمـقالسير صعودًا في جبل الجرمق، وشا

مهدومـة، وبـدت البيـوت أكوامـًا مـن الحجـارة، فصـدمنا  –فـي جهـة الجنـوب  –ومن هناك شاهدنا قريـة لوبيـة 

  . وشعرنا بالتمزُّق واللوعة والحسرة

ا عـددًا مـن الرجـال ونظرنا إلى الغرب فشـاهدنا بأسـفل سـفح الجبـل بلـدة نحـف، وقبيـل الظهـر شـاهدن

العرب أمامنا يشـيرون علـى النـاس بـالعودة إلـى مدينـة الّرامـة، ألن القـوات الصـهيونية سـيطرت علـى الحـدود 

الفلســطينية اللبنانيــة شــماًال، وأخــذت دبابــاتهم تتقــدم مــن الشــمال إلــى الجنــوب وتطلــق الرصــاص، فضــًال عــن 

، فعدنا مثل كثيرين، وتوجهنـا إلـى بيـت شـيٍخ درزي إلى الرَّامة) في الغرب(قدوم قوات أخرى من جهة نحف 

  ...والتجأنا إله فآوانا

اليهـود يجوبـون الشـوارع، ثـم عقـد قائـدهم اجتماعـًا مـع  امة الجنـودوفي اليوم التالي بدأت أرى في الرَّ 

 وجهاء المدينة وأبلغهـم تعليمـات االحـتالل والترحيـب بمـن يرغـب االنضـمام إلـى القـوات الصـهيونية، وصـباح



189 
 

أبنــاء الشــيخ الــدرزي معــاونتهم فــي جلــب المــاء مــن عــين الّرامــة  م طلــب مّنــي١/١١/١٩٤٨يــوم األحــد فــي 

ث أن انتشــر خبــر الواقعــة عنــد الشــارع العــام، وهنــاك شــاهدت ســيارات اليهــود المحتفلــين بالنصــر، ثــم مــا لبــ

نمنا ليلًة في طـرف بلـدة البقيعـة، كغيرنا رحلًة مؤلمًة مريرة، و  ئناالطلب إلى النازحين بالخروج إلى لبنان، فبد

اللبنانيـــة،  –م وصـــلنا إلـــى حـــاجٍز لليهـــود عنـــد الحـــدود الفلســـطينية ٢/١١/١٩٤٨وصـــباح يـــوم اإلثنـــين، فـــي 

ــا لبنــان  وعــرض جنــديٌّ  يهــوديٌّ المــاء علــى األطفــال ليشــربوا، وأقســم بــاهللا إننــي رفضــت شــرب المــاء، ودخلن

المعانـــاة، وصـــبرنا مثـــل ســـائر أبنـــاء شـــعبنا، وعانينـــا الكثيـــر، مبتـــدئين مأســـاة اللجـــوء والحرمـــان والتضـــييق و 

  . وصمدنا في الكفاح وبناء مستقبلنا وأبنائها، ولسوف نستمر بالنضال من أجل التحرير والعودة بعون اهللا

وهنــاك مــن يــرى أن أســرتنا قــد أخطــأت بــالخروج مــن بلــدة عرَّابــة شــماًال إلــى لبنــان، وكــان مــن  -٧

ه ج دونـم أرض مزروعـة بـالزيتون القـديم، وفيهـا  ٢٣نوبًا إلى قرية البعينة، ألن لوالدي فيهـا األفضل أن تتوجَّ

وعلمــت أن الســبب كــان وجــود مشــكلة بــين أهــل البعينــة وأهــل لوبيــة وبشــكل . خالــه المــدعو محمــود الحســن

بلـدغ حيَّـة، ص العم دمعون حمادة خليل زعيتر حول بقرة ذبحها العم دمعـون ولـم يكـن يعلـم أنهـا ُمَسـمَّمة خا

واشــترى مــن لحمهــا عــدة أشــخاص مــن قريــة البعينــة فتســمَّموا ومــات بعضــهم، قبــل خروجنــا مــن لوبيــة بعــدة 

  ...وأذكر أن خال والدي نصحه بعدم اإلقامة في بلدة البعينة. أشهر

أعـــود ألذكـــر بـــأن مؤلفاتنـــا ســـتبقى مصـــادر للمـــؤلِّفين الّالحقـــين بالكتابـــة عـــن بلـــدة لوبيـــة، ولـــو  -٨

ت أســاليب الكتابــة، أمــا المــذّكرات الشخصــية فكثيــرة، ولكــل إنســان أو مؤلِّــف مــذكرات خاصــة ومتنوعــة، تنّوعــ

ثـــم إن إحصـــاء جميـــع أســـماء أبنـــاء لوبيـــة بعـــد النكبـــة أمـــر عســـير، ألســـباب . وتختلـــف بمضـــمونها وأهميتهـــا

زيهـًا ويتـذكر أو يـذكر عديدة، واإلنصاف يفرض على من يرغب القيام بهذه المهمة أن يكون عادًال وأمينًا ون

والمهندســين ومــدراء المنــاطق والموجهــون التربــويين ومــدراء ) الــدكاترة(الســفراء واألطبــاء وأســاتذة الجامعــات 

، وبالرغم مـن معرفتـي للكثيـر مـن األسـماء، وحرصـًا مّنـي علـى عـدم ..المدارس والضباط العسكريين وغيرهم

م، ملتزمـًا ١٩٤٨ب مخصـص لبلـدة لوبيـة، قبـل نكبـة نسيان أّي شخص تجّنبُت طرق هذا الموضـوع فـي كتـا

  . بقواعد التأليف الممّيزة

إنـــي واألخ الـــدكتور إبـــراهيم يحيـــى الشـــهابي وٕابـــن العـــم الحـــاج يوســـف : وأســـمح لنفســـي بـــالقول -٩

عوض أبو دهيس، رحمه اهللا، من الحظوظين الذين عاشوا وأدركوا أيامًا وأحداثًا جرت في لوبية، ولـم نكتـِف 

 –م ١٩٨٠منــذ عــام  –ينا مــن معلومــات، بــل كنــا مبكــرين فــي اللحــاق بعــدد مــن المحــاربين القــدامى بمــا لــد

ومقابلتهم، رحمهم اهللا، وتسجيل الكثير مما يعرفونه عن بلـدتنا، وكتبنـا ونشـرنا مـا لـدينا مـن معلومـات بنزاهـة 

ــ جــزءًا مــن –المصــادر  –وموضــوعية وألهــداف نبيلــة ومفيــدة، أهمهــا أن تبقــى كتبنــا  دتنا لألجيــال، تــراث بل

مــن أجــل شــهرة، وال مــن أجــل كســب مــالي، وال بهــدف المزايــدة، وال نريــد جــزاًء إّال مــن رّب  ونحــن لــم نكتــب

ولــم يــذكر أحــدنا أكثــر مــن إشــارات  ، ولقــد وّزعــت مــا نشــرته عــن بلــدة لوبيــة علــى نفقتــي الخاصــة،العــالمين

 هو ابن أحد زعماء لوبية، وهو عضـٌو فـي المجلـس بسيطة عن نفسه، علمًا أن الدكتور إبراهيم شهابي مثالً 
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والحــاج يوســـف عـــوض أبـــو . الــوطني الفلســـطيني، وعمـــل فــي التـــدريس الجـــامعي مثلـــي نحــو عشـــرين عامـــاً 

دهــيس رحمــه اهللا، ابــن أخ الــزعيم حســن أبــو دهــيس، وكــان مســؤوًال سياســيًا وعســكريًا فــي منظمــة فــتح فــي 

  . جنوب لبنان

جموعة من الصور الحديثة عن بلـدتي العزيـزة لوبيـة، أهـداني إياهـا شـخٌص ُأقدِّم في ما يلي م -١٠

فـــي الـــدانمرك زار عـــدة مـــدن وقـــرى فـــي فلســـطين المحتلـــة، ومنهـــا بلـــدة لوبيـــة فـــي مطلـــع شـــهر تمـــوز عـــام 

  . م٢٠١٣

  

  

  



 

 
حارة العجاينة المشھورة بكثرة الصبير من الجھة الشمال شرقية

 
الجھة الشمالية باتجاه حطين

 
شرق لوبيه وفي األراضي جرت معركة صالح الدين



 
طبريا الفوقا من الشرق

 
المدان جنوب شرق لوبية وبالوجه تبدو حارة الشھايبة

 
 

١٩٤٨متحف عسكري شمالي لوبيه أقامه اليھود للمدرعات التي شاركت في إجتياح لوبيه سنة   



 
 جبل الطور جنوب لوبيه وفي األمام بركة تكرير مياه أقامھا اليھود بالقرب من حارة الشھايبة

 
ة من الغربلوبي

 
وادي العين حيث كروم الزيتون من الشمال الشرقي



 
شرق لوبيه وفي األراضي جرت معركة صالح الدين وتدعى الحمى

 
قرن حطين

 
في الجھه الشمالية للوبيه وكروم عبد العزيزالفي الطريق من الناصرة الى طبرية وبالوجه تبدو مستوطنة كفان 



 
بئر ماء

 
لوبيه وتبدو مستوطنة الفي وطرف من كروم عبد العزيزشمال شرق 

 
م عن بيت الزعيم حسن أبو دھيس٨٠-٧٠الجامع الذي يبعد  أعلى منطقة في لوبيه ومكان الشجرتين  



 
حارة العطوات

 
بيوت مزيد ودمعونمكان 

 
حارة العطوات



 
حارة الشھايبة

 
عطوات عبدهللابيت عبد مكان فلفلة جوھر حميد وأرض حسن أبو دھيس و  

 
قبر محمد مفظي الشھابي



 
طاحونة في حارة الشھايبة

 
مقام النبي شوامين

 
 بيت مصطفى أبو دھيسمكان 



 
أعلى التلة مستوطنة الفي قرب وادي الشومر التلة يقع سفلفي أ

 
الطريق القديم باتجاه الناصرة وطرعان وعلى اليسار لوبية البلد

 
قرية نمرين فوق التل



 
بيت المختار خليل العبدمكان على ھذه التلة 

 
  بيت علي الكفري على اليسار مكان 

 
حارة العجاينةحيث كان الناس يسھرون ليال على ھذه الصخور



 
بيت الزعيم العم حسن أبو دھيس مكان

 
  عطوات بيت عبد عبدهللا مكان

 
 

 
 



 
ي علي أرض لوبيهمستوطنة كفان الف

 
علي أرض لوبيهالفي داخل مستوطنة كفان 

 
الفيكرم الشيخ صالح داخل مستوطنة كفان 
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