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املقدمة

لقد مضى الوقت الذي هرولنا فيه ضائعني في فيافي التشريد وديار االغتراب. عشنا وهم العودة السريعة 
إلى الديار فلم نعبأ برصد وتسجيل وتوثيق دقائق األوطان واألحداث.

إال أننا جتاوزنا تلك املرحلة، وها هي دور النشر واملطابع العربية تغني الذاكرة الوطنية بعشرات ال بل 
مبئات الكتب التي تستعرض تاريخ وجغرافيا القضية والوطن السليب. وتتابع األبحاث العلمية واآلثار 

األدبية من شعر ونثر وصور تطرز أفق الثقافة العربية وتشحذ الوعي القومي والعزمية الوطنية.
لقد بدد هذا الزخم من انبعاث التراث الوطني وعنفوان االنتماء حلم وادعاء الصهيونية أن من يولد في 

املهجر سيجهل األوطان وينسى القضية وال يهتم بالتحرير والعودة.
ونحن إذ نعتز بالوثيقة التي بني أيدينا فإننا نعتبرها لبنة صغيرة ولكنها هامة في إعادة بنيان الذاكرة 

الوطنية واسترجاع صور املاضي وكفاحاته البطولية.
هذه الوثيقة، بكل صدق وصراحة، لم تكن لتتم بعد مضي أكثر من نصف قرن من الزمان منذ النكبة 
الفلسطينية لوال تكاتف زمالء ثقات أمدوا املؤلف بالتفاصيل الدقيقة واألحداث والصور والوثائق التي 
عززت ذاكرته وعوضته عن النقص والنسيان. إال أنه البد من االستدراك بأن هذا العمل جزئي وليس 

شامال، فعذرًا ملن لم يذكر اسمه في هذا البحث.
التشجيعية. ويود املؤلف أن يسجل هنا  لقد كان عماًل جماعيًا ازدان باإلخالص والتعاون واملبادرات 
بكل اعتزاز وعرفان باجلهود احلثيثة التي بذلها األخوان السادة التالية أسماؤهم مرتبة حسب األحرف 

الهجائية.

احمد حسن حمادة، الدكتور اسامة الدرهلي، أنور احمد السقا، حتسني الكريدلي، سعيد أبو لغد،
سليمان محمد حمو، عدلي الدرهلي، علي حسن حماد، فؤاد ابو الروس، فؤاد رزق قشير،

محمد على القطان، موسى محمد رمضان حمو، ناجح محمد أبو غزالة، نزيه هاشم،
نهاد محمد هيكل، ووليد بيبي.

فإليهم جميعًا جزيل الشكر واالمتنان أواًل ملساعداتهم الثمينة وثانيًا ألنهم شرفوني بتكليفي مبهمة حترير 
هذه الوثيقة التاريخية.

وال بد من التنويه بأن تكلفة انتاج هذه الوثيقة قد تقاسمها الزمالء عدلي الدرهلي، نهاد هيكل، موسى 
حمو وطاهر قليوبي فإليهم جميعا عميم الشكر واالمتنان.

أما السيد خميس كامل حداد فقد بذل متطوعا مجهودات مكثفة حثيثة لكافة مراحل حترير وجتميع 
املعلومات االساسية والصور والتنسيق بني مصادرها املختلفة وكان له دور بارز في انتاجها بهذا الثوب 

القشيب الالئق، وله جزيل الشكر.

املؤلف
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التعليم في مدينة يافا

متهيد تاريخي

ساد التخلف والتدهور االقتصادي واالجتماعي كافة مظاهر احلياة العربية خالل احلكم العثماني الذي 
اغرق الوطن العربي في ظالم دامس من اجلهل والفقر زهاء أربعمائة عام. لذا كانت املدارس في فلسطني 
كبقية األقطار العربية قليلة العدد سيئة النوعية ومثلها كانت الهيئات التدريسية التي  كانت تفتقر إلى 

األساليب احلديثة في علوم التربية والتعليم والثقافة املستنيرة.
تشير السجالت الرسمية إلى وجود األنواع التالية من املؤسسات التعليمية في مدينة يافا مع نهاية القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين:

مكاتب تعليم القرآن:

تواجد منها )7( مكاتب أوكل امر كل واحد منها إلى شيخ حيث كان التعليم ينحصر في تدريس وحتفيظ 
القرآن الكرمي وتالوته.

املدارس الرسمية:

اللغة  الطالب خاللها  يدرس  أربع سنوات  فيها )4(  التعليم  مدارس ابتدائية مدة  نوعني،  كانت على 
العربية قراءة وكتابة، وكذلك حسن اخلط و الدين اإلسالمي. املدارس الرشدية مدة التعليم فيها )6( 
سنوات يشمل برنامجها التعليمي اللغة العربية، الصرف والنحو، التاريخ، اجلغرافيا، احلساب والهندسة، 

باإلضافة إلى العلوم الدينية.

بلغ عدد املدارس االبتدائية في يافا )4( مدارس للذكور ومدرسة رشدية واحدة للذكور أيضا، ونظرًا 
للنقص الشديد في عدد هذه املدارس فقد انتشر تعليم الكتاتيب حيث يقوم شيخ بتخصيص غرفة في 
منزله يستقبل فيها الطالب ويعلمهم اللغة العربية والدين اإلسالمي، وكان مستوى التعليم في هذه الكتاتيب 

منبثق من مستوى الشيخ املنخفض جدًا في العادة. بلغ عدد هذه الكتاتيب حوالي )20( كتّابًا.
الديانة واللغة  تعليم اإلناث انحصر في ما كان يسمى آنذاك )خُجا( حيث تقوم نساء مبهمة تعليم 

العربية للبنات.

املدارس املسيحية في  العهد العثماني كان منها )5( مدارس، باإلضافة إلى )19( مدرسة تبشيرية 
أجنبية.
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التعليم في عهد االستعمار البريطاني:

في الوقت الذي أطلقت فيه بريطانيا يد الوكالة اليهودية )كحكومة مصغرة( في إدارة كافة شؤون اليهود
)دائرة  البريطانية، ممثلة في  املركزية  لإلدارة  فإنها احتفظت  التعليمية،  العملية  فيها  في فلسطني مبا 
املعارف(، بكافة شؤون التعليم للشعب العربي الفلسطيني، إذ كانت مخططات االستعمار تهدف إلى 
حصر التعليم العربي مبستوى املرحلة االبتدائية فقط وتوفير عدد ضئيل جدًا من املدارس الثانوية لتخريج 
موظفني مدنيني جلهاز احلكم، أما غالبية السكان خاصة أهل القرى، فقد اعتبر التعليم بشقيه بذخًا ال 

ضرورة له، ولم يوفر منه إال احلد األدنى عددًا ونوعية.

املدارس في مدينة يافا:

تواجد في مدينة يافا ثالث مدارس حكومية، اثنتني منها للبنني ومدرسة واحدة للبنات منذ بداية االحتالل 
البريطاني وحتى عام 1931/1930. زيدت هذه املعاهد زيادات بطيئة شحيحة خالل اخلمس عشرة سنة 
التالية، أي حتى نهاية االستعمار البريطاني في عام 1948 فبلغت )9( مدارس حكومية، )4( منها للبنني 
وهي: العامرية الثانوية، العامرية االبتدائية، األيوبية واملروانية. كما وجد )5( للبنات وهي الزهراء، بنات 

يافا، خولة بنت األزور، األميرة صبحية ومدرسة أسماء بنت الصديق.
كما أسست بلدية يافا )6( مدارس للبنني ومدرسة واحدة للبنات تسير وفق املنهاج احلكومي.

التبشيرية. وميكن تلخيص أعداد وأنواع  العديد من املدارس اخلاصة واملدارس األجنبية  وكان هناك 
مدارس يافا في نهاية عام 1948 كالتالي:

املدارس االبتدائية والثانوية )1(
كما هي في 1948/1/1

املجموع مختلطة بنات بنني نوع املدرسة
9 - 5 4 حكومية
7 - 1 6 بلدية

24 13 3 8 وطنية وخاصة
11 6 2 3 أجنبية
51 19 11 21 املجموع

مدارس البعثات التبشيرية:

الطالب  جمهور  وتعليم  تثقيف  في  وهامًا  خاصًا  دورًا  ولعبت  يافا  مدينة  في  املدارس  هذه  انتشرت 
والطالبات من الطائفة املسيحية والبعض من الطائفة اإلسالمية، خاصة أن مستوى التعليم في هذه

1( املصدر: الدباغ مصطفى مراد، بالدنا فلسطني، جـ4، ق2، ص238.
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املعاهد، و بالذات اللغات األجنبية كاالجنليزية والفرنسية، يدعو لإلعجاب، ناهيك عن أن غالبيتها كانت
مدعومة مبؤسسات مكملة كاألندية والفرق الكشفية واملوسيقية النحاسية. إال انه يؤخذ على البعض منها 

توجهها صوب أهداف ومصالح الدول التي ترعاها.

أهم املدارس األجنبية هي:

- املدرسة األرثوذكسية للذكور ابتدائية كاملة.
- املدرسة األرثوذكسية للبنات ابتدائية كاملة.

- كلية يافا األرثوذكسية للذكور وهي مدرسة ثانوية كاملة تهيئ الطلبة المتحان الثانوية العامة احلكومي 
)Matriculation(وامتحان لندن الثانوي.

- كلية الفرير الثانوية للذكور.
- كلية تراسنطة للذكور وهي ثانوية كاملة.

- مدرسة ضابيطا الثانوية للبنات.
- مدرسة امللكان الثانوية للبنات.

- مدرسة CMS للبنات في حي العجمي.
- املدرسة االيطالية في حي أرشيد.

املدارس القروية بلغ عددها )20( مدرسة أقيمت في )20( قرية من أصل )28( قرية في لواء اللد، 
وكانت كما يلي:

)7( قرى حتوي مدرسة حكومية للبنني وأخرى للبنات.
قريتان بدون أية مدرسة حكومية.

)6( قرى حتوي مدارس حكومية للبنني فقط.

)4( قرى أنشأت مدارس خاصة على نفقتها للبنني فقط حتت إدارة حكومية.

)1( مدرسة قروية مختلطة.
جميع هذه املدارس ابتدائية باستثناء مدرسة بلدة العباسية التي أضافت صف ثانوي أول على حساب 

البلدة، علمًا بان غالبية القرى كانت تساهم ماليًا في رواتب اجلهاز التعليمي.

أجريت دراسة عام 1946 فتبني أن جميع مدارس مدينة يافا وقراها ال تستوعب أكثر من )60%( من 
مجموع األوالد والبنات اللذين بلغوا سن االلتحاق باملدارس االبتدائية كنتيجة لسياسة التجهيل التي 

كانت تتبعها حكومة االستعمار البريطاني.
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املدرسة العامرية – يافا
دراسة توثيقية

بالرغم من انقضاء )11( عامًا على احتالل بريطانيا لفلسطني، لم يكن في عام 1930 في مدينة يافا، 
اكبر املدن العربية، سوى )3( مدارس للبنني ومدرستني ابتدائيتني للبنات.

نقُلت إحدى مدارس البنني في عام 1931 من حي العجمي إلى عمارة قرب جامع السكسك ومن ثم إلى 
عمارة مستأجرة من عائلة العيسى في حي النزهة قبالة مستشفى الدكتور فؤاد الدجاني، وزيدت صفوفها 
بالتدريج حتى احتوت صفًا ثالثًا ثانويًا. هذا الصف األخير الغي في عام 1935 واستبدل بصفني أول 

وثاني جتاري لتعليم العلوم التجارية كاحملاسبة ومسك الدفاتر وغيرهما من املساقات ذات العالقة.

في عام 1936، وبعد إحلاح شديد من اجلماهير العربية، كلفت احلكومة البريطانية متعهدًا يهوديًا إلنشاء 
مدرستني عصريتني مبستوى ثانوي كامل وذلك بجوار مدرسة النزهة احلكومية. ثار العرب لتكليف متعهد 
يهودي بتنفيذ املشروعني العربيني وقامت مظاهرات واحتجاجات بقيادة جمعية العمال العرب ورئيسها 
ميشيل مترى مما أدى إلى اضطرابات وتصادمات مع الشرطة البريطانية وتدمير أعمال املتعهد وإشعال 
العمل على  وأحالت  العربية  للمطالب  أن ترضخ  البريطانية  العمل، فاضطرت احلكومة  النار في موقع 

متعهد عربي.

اكتملت أعمال البناء في عام 1938 فكانت عمارة كل من املدرستني املتجاورتني حديثة مصممة كمرفق 
تعليمي يشتمل قاعات التدريس الفسيحة ومكتبة ومختبرات وورشة جنارة وأعمال فنية، باإلضافة إلى 
ساحتني واسعتني ومالعب رياضية وذلك وسط حي النزهة احدث أحياء يافا، حيث تتناثر البيوت وسط 

بساتني البرتقال وعلى امتداد شارع النزهة الشاسع ذي احلديقة الوسطية الباسقة.

قائد  اجلراح  بن  عامر  عبيدة  أبو  البطل  باسم  تيمنًا  الثانوية  العامرية  مدرسة  سميت  البنني  مدرسة 
اجلحافل العربية التي حررت بالد الشام من قبضة اإلمبراطورية البيزنطية. أما مدرسة البنات فسميت 

مدرسة الزهراء الثانوية.

عمارة مدرسة العامرية تتكون من )3( طوابق، يحوي الطابقان األول )األرضي( والثاني صفًا لكل 
من السادس والسابع االبتدائي، حيث يتم تأسيس الطالب وإعدادهم للمرحلة الثانوية. كما يشتمل على 
غرفتني لكل من األول والثاني ثانوي )أ( و )ب( لكل منهما وكذلك صفني لكل من الثالث والرابع ثانوي 

واألول والثاني جتاري، باإلضافة إلى قاعة مخصصة لألساتذة وغرفة املكتبة ومختبر الكيمياء.
الطابق الثالث كان يقتصر على غرفة مدير املدرسة، وغرفة تدريب الطباعة، أما ورشة التدريب املهني 

والنجارة فكانت في قاعة مستقلة منفصلة عن بناء املدرسة.

املنهاج التعليمي في الصفني األول والثاني ثانوي كان يتكون من دراسة عامة تشتمل اللغتني العربية 
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واالجنليزية والتاريخ واجلغرافيا والرياضيات والفيزياء والكيمياء. أما في الصفني الثالث والرابع ثانوي 
فكان البرنامج التعليمي ينقسم إلى قسمني: أدبي يدرس اللغتني وكذلك اللغة الالتينية كما كان يدرس 
املنهج العلمي: الرياضيات والهندسة واجلبر والفيزياء والكيمياء، بينما القسم العلمي يقتصر على اللغتني 

واملنهج العلمي باإلضافة إلى الرياضيات اإلضافية واألحياء.

الطالب بالنسبة للتعليم الثانوي كانت دائرة املعارف تنتخب الطالب األول من خريجي املرحلة االبتدائية 
)الصف السابع( من كل قرية من قرى قضاء يافا، وكذلك مدينتي الرملة واللد ينضمون إلى خريجي 
مدرسة العامرية االبتدائية املجاورة للمدرسة الثانوية وبذلك يكون طلبة العامرية الثانوية هم أوائل طلبة 
 )matriculation( لواء اللد. أما املناهج التعليمية فكانت تُعد الطلبة للتقدم إلى امتحان الثانوية العامة
الفلسطيني في شهر حزيران/ يونيو من كل عام واختياريًا إلى مترك لندن الذي ينعقد في شهر كانون 

ثاني/ يناير من نفس العام. 

اكتملت املرحلة الثانوية في املدرسة العامرية عام 1946/1945 حني تخرج أول صف أكادميي، أما 
القسم التجاري فكان يرفد املجتمع العربي بخريجيه منذ عام 1943.

اجلهاز التعليمي:

املدراء: تتابع على إدارة املدرسة العامرية الثانوية املدراء السيد رفيق التميمي الذي كان له دور تاريخي 
في إرساء قواعد التعليم الثانوي، ثم تبعه شخصية تعليمية فذة هو األستاذ علي شعث الذي تولى زمام 
اإلدارة خالل الفترة 1947/45 حني استقال ليلتحق بإدارة البنك العربي مديرًا لفرع مدينة اإلسكندرية 
في القطر املصري، وأخيرا تسلم مركز املدير السيد عبد اللطيف احلبال عربي لبناني اجلنسية وذلك 

للعام الدراسي 1948/47.

                    
             االستاذ رفيق التميمي                    االستاذ على شعث                االستاذ عبد اللطيف احلبال       

املدير السيد علي رشيد شعث )أبو نبيل(: شخصية فذة، تتطلب فترة توقف لتلقي الضوء على مزايا 
القيادة القومية القوية املستنيرة التي كان يتمتع بها هذا املربي الكبير. كانت العامرية قبل مجيئه مترهلة 
يسودها التراخي وقلة االنضباط وضعف االنتظام نظرًا لضخامة عدد طالبها ونشوئهم في منابت وبيئات 
شتى. فقام بفرض نظام انضباطي صارم، وكان يسبق الطلبة واألساتذة إلى ساحة الطابور الصباحي 
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ويدقق قوائم احلضور والغياب بنفسه. صيحات أبو نبيل »أقف منيح في الصف« تطن في أذني املؤلف 
حني كان املدير يكتشف صفًا معوجًا أو طالبًا واحدًا منحرفًا عن االستقامة أثناء استعراضه طابور 
الصباح، ولن ينسى املؤلف كذلك العادة التي فرضها عليهم ذاك املدير أثناء صعود الدرج إلى الطابق 
الثاني إذ كان يعاقب كل طالب ال يصعد كل درجتني مع بعضهما وهي عادة جيدة ال زالت تالزمه بعد 
ستني عامًا. أما عن العقاب اجلسماني فحدث وال حرج إذ اشتهر عنه انه كان يكسر شهريًا عصاه 
خشب زان بتقومي املخالفني. كما انه ال ينسى سيل التهكم واالنتقاد الذي صبه على رأس احد الطلبة 
حني اكتشف أن ذلك الطالب سئ احلظ يجلس على وسادة وليس على املقعد مباشرة إذ صاح فيه »يا 

سالم وسادة كمان! أنت الذي ستقود أجيالنا لالنتصار على األعداء«.
استطاع خالل أول سنة من قيادة العامرية أن يفرض االنتظام والضبط والربط على كل صغيرة وكبيرة 
في املدرسة، وأن ينتج دفعات من الطلبة ال زالت بعد كل هذه املدة تتذكره وتفاخر بتلك األيام، لذا لم 
يكن من املستغرب أن أقام له الطلبة حفل وداع شيق جدًا حني قرر االستقالة وااللتحاق مبركزه اجلديد 

الواعد.
خلفه في اإلدارة السيد عبد اللطيف احلبال لكن بداية شرارات النار التي اشتملت كل أنحاء فلسطني 

اعتبارًا من منتصف عام 1947 لم تتح فرصة الستمرار النهج الذي كان سائدًا في السابق.

املعلمون: ضمت الهيئة التدريسية نخبة من خيرة الشباب القومي العربي البعض منهم من خريجي 
فكانوا من خريجي شهادة  الغالبية  أما  قلة عددية،  العهد  ذلك  بيروت وهم في  األميركية في  اجلامعة 
بالكفاءة  الكوكبة متيزت  بالقدس. هذه  املعلمني  واتبعوها بسنتني دراسيتني في معهد  الثانية  الدراسة 
واإلخالص بالعمل وازدانت بوالء قومي والتزام نضالي، خاصة وان األجواء في تلك املرحلة كانت مكفهرة 
باستفزازات  للقيام  اليهود  اإلرهابيني  يد  البريطانية  السلطات  إلطالق  نظرًا  والرهبة  بالقلق  مشحونة 

عسكرية وإرهابية.
أعضاء الهيئة التعليمية كانوا يتمتعون مبستوى عال من الكفاءة املهنية والثقافية، وفي نفس الوقت كانت 
الغالبية منهم تعلن عالنية دعوتها للوعي الوطني وضرورات النضال يتساوى في ذلك التياران الفكريان 
في هذا الشأن سواء التيار القومي أو اجلناح اليساري السائدين في املجتمع العربي املثقف. كانوا 
حقًا كوكبًا ساطعًا في الوعي السياسي الوطني والثقافي الفكري، وقد تأكد هذا بأن الكثرة منهم متيزت 
تلك  الكثير من زمالء  املؤلف مع  ويتفق  النكبة.  تلت  التي  السنوات  والوطني خالل  السياسي  بالنشاط 

الفترة، إننا معشر الطالب كنا محظوظني بهذه النوعية من األساتذة.

                     
 االستاذ شفيق أبو غربية             االستاذ أحمد السبع              االستاذ حسن الدباغ              االستاذ محمد العدناني
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  االستاذ إبراهيم مطر           االستاذ عبدالله الرمياوي        االستاذ عبدالله القلقيلي           االستاذ يوسف زعبالوي

                           
    االستاذ رشاد عرفة            االستاذ بشير الدباغ          االستاذ عبدالرحمن الهباب           االستاذ محمد هيكل

النشاطات املوازية: شهد العهد اجلديد عهد املدير علي شعث اندفاعه نشطة إلكساب الطالب مهارات 
مكملة وموازية للعملية التعليمة ميكن إجمالها فيما يلي:

التجاري  القسم  من  غزالة  أبو  ناجح  الطالب  املنتخب  رئيسها  قيادة  الثقافية: ضمت حتت  اللجنة 
إلى  باإلضافة  ثقافي شهريًا  بإقامة حفل  وتيرة نشاطاتها  املميزين وحافظت على  الطلبة  مجموعة من 
احتفاالت مناسبات وطنية واجتماعية ودينية كاالحتفال برأس السنة الهجرية واملولد النبوي وغيرها من 
املناسبات املماثلة، وكانت ذروة هذه النشاطات حفل وداع املدير األستاذ علي شعث الذي أقامته اللجنة 

على شرفه مبناسبة استقالته من سلك التعليم.
نشاطات هذه اللجنة كانت تزدان وتفتتـح دومًا بنشيد العامرية الشهير:

»نحن األباه«
منــى الوطـــــــــــن        نحـــن االبـــاه  

وذخره لدى احملن
نحن األباه - نحن االباه

       إباؤنــا والشمــــم   وطرسنـــا والقلــــم
       وفي النفوس الهمم       باتت أحاديث الزمن
       يا عامرية افتحي      صدرك كاألم الرؤوم

       غدا شقانا ينمحي          ومجدنا يرقى النجوم
نحن االباه – نحن االباه
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كانت جلنة النشيد واملوسيقى تقود احلضور في إنشاد هذا النشيد بقيادة الفنان امللحن املوسيقي اليافي 
فرح دخيل، كما أفاد بذلك رئيس اللجنة السيد ناجح أبو غزالة الذي تفضل مشكورًا بتزويد املؤلف بنص 

النشيد.

وامللبس  للمائدة  الصحيحة  املمارسات  وتشمل  االجتماعي:  السلوك  دورات تدريب أصول وأدأب 
واحملادثة كانت تنظم سنويًا بإشراف األستاذ رشاد عرفه لفئة من الطالب اجلدد باعتبار أنهم أوائل 

مدارسهم وبالتالي سيكونون قادة املستقبل.

جلنة املكتبة: كانت من أهم جلان هذه النشاطات، وقد كان املؤلف محظوظًا أن يكون احد أعضاء جلنة 
املكتبة التي كانت تزدان بإشراف وإرشاد األستاذ حسن الدباغ الذي كان يتمتع بدرجة عالية من الثقافة 
واالنتظام بالعمل واملثابرة وفي نفس الوقت يزدان بهدوء في السلوك وصفاء في التفكير. العمل في معيته 
كان رافدًا لثقافة املؤلف التي اكتسب بداياتها وسط جو عائلي مثقف رزين. منذ تلك األيام، أي في بداية 
األربعينيات من القرن العشرين، أتيح له أن يطلع أوال بأول على اإلنتاج الفكري العربي املصري ممثاًل 
بسلسلة )أقرأ( أواًل، والعربي اللبناني تاليًا، كما تنبأ عمالق الفكر العربي طه حسني الذي كان أول من 
قال بانتقال عاصمة الثقافة العربية من القاهرة إلى بيروت ممثلة مبنشورات دار العلم للماليني ودوريتي 
»األديب« و »اآلداب« وعمالقة من أمثال قسطنطني زريق، فيليب حتى، عبدالله العاليلي، عمر أبو ريشة، 
ومسك اخلتام نزار قباني. كل هذه الوجبة الدسمة من الثقافة والتثقيف كانت تنهل من  كنز يبلغ حوالي 
)5000( خمسة آالف كتاب في شتى فروع املعرفة، ناهيك عن تعليقات وإرشادات األستاذ حسن الدباغ 

الذي ميزته كفاءاته مستقباًل بحيث أصبح سفيرًا لدولة عربية هامة.

         
                      املربي الفاضل االستاذ حسن على الدباغ                                     طاهر أديب قليوبي

                 ) رئيس جلنة املكتبة في مدرسة العامرية - يافا (                                ) عضو جلنة املكتبة (  
 

جلنة املوسيقى واألناشيد: مت اختبار كافة طالب الثانوي لصالحية أصواتهم لتكوين فرقة أناشيد 
الكالسيكية  املوسيقى  عزف  نشاطات  الطالب حلضور  املجال جلميع  فتح  الوقت  نفس  وفي  مدرسية، 
بإشراف األستاذ فوزي الكيالي، وقد استمتع املؤلف بهذه الفعالية طيلة املرحلة الثانوية ونقلها معه إلى 
جامعة اإلسكندرية فيما بعد عبر األمسيات التي كان يحييها املعهد البريطاني مساء كل يوم اثنني من 

األسبوع.
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النشاط الرياضي إجباري جلميع الطالب: ضمن الفعاليات التي فرضها املدير علي شعث شاماًل 
الطلبة الرياضيني وغير ذلك وكان املؤلف من فئة غير ذلك، لذا اكتفى باالنضمام إلى فريق كرة السلة، 
وال شك أن أداءه كان مجلبة لضحك الطلبة احملترفني خاصة وان نشاطه اجلسماني لم يسعفه أبدًا في 

هذا الشأن.
يذكر أن فريق كرة القدم للمدرسة وجنمه الساطع الطالب احمد أبو طه كان ذا مركز مميز بني الفرق 
املدرسية املماثلة، كما أن جنوم العاب القوى، خاصة سباق ركض املسافات من أمثال احمد اجلوهري، 
من بلدة »ساقيه«، وكذلك علي حسن حماد، باإلضافة إلى محمد لصوي أحد أبطال كرة السلة املعروفني 

كانوا يتمتعون بشعبية خاصة بني جمهور الطالب.
التدريب املهني كان يشمل أعمال النجارة واخلط وامليكانيكا والكهرباء برئاسة األستاذ محمد الفتياني 

ذو اخلبرة الفنية الباهرة.
إذكاء الروح الوطنية: تبنى األستاذ الشهيد شفيق أبو غربية أسلوب اختيار عدد محدود من الطلبة 
واستضافتهم في بيته املكون من غرفة واحدة في حي املنشية حيث كان يحاضر فيهم ويثقفهم مبادئ 
املؤلف عضوًا في إحدى هذه  وكان  والتضحية،  النضال  روح  فيهم  ويذكي  العربية  القومية  ومعتقدات 
احللقات، كما تبني فيما بعد أن املرحوم شفيق احلوت وعدد من الطالب ذوي امليول اليسارية كانوا يكونون 
حلقة أخرى دون أن نعرف عن بعضنا البعض. بهذه املناسبة القائد النضالي املرحوم شفيق احلوت ذكر 
في مذكراته )بني الوطن واملنفى( »إن األستاذ شفيق أبو غربية كان يلقننا الوطنية مع دروس اللغتني 

االجنليزية والالتينية«.
لطالب  الرسمية  الكشافة  فرقة  إلى  املؤلف  انضم   1945/44 الدراسي  العام  فريق الكشافة: خالل 
الصفوف الثانوية، كما انضم إليها لفيف من مختلف فئات الطلبة، وخاصة ذوي امليول القومية. كانت 
الفرقة بقيادة األستاذ إبراهيم مراد مدير املدرسة االبتدائية، وكان من ضمن أعضائها: املؤلف، احمد 
الذئاب،  املؤلف من فريق رهط  انقسموا في ثالث رهوط. كان  حسن حمادة، وجودت حجاب وآخرين 
تدريباتها، خاصة  في  نتفانى  وكنا  الدولية،  الكشفية  والتقاليد  األساليب  تدريبات  على  اجلميع  وأنكب 
وأنها كانت تلبي فينا ردود الفعل ال بل الغيرة التي كنا نحس بها إذ نشاهد الشبان والشابات اليهود 
يطوفون في ديارنا وقرانا على شكل فرق منتظمة كانت تسمى نفسها )هاشومير هاتسعير( أي )احلارس 

الصغير(.
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قامت الفرقة بباكورة رحالتها امليدانية إلى مدينتي البيرة ورام الله حيث عسكرنا )أقمنا مخيمنا( في فناء 
مدرسة البيرة احلكومية. كانت الرحلة من اسعد جتاربنا مبا احتوته من فرق احلراسة الليلية والسهرات 
حول نار املعسكر ونشاطات التسلية والتدريب املختلفة. أضف إلى ذلك زيارات ميدانية إلى ضواحي 
املدينتني اجلبل الطويل ومزارع تفاح بلدة بيتني الشهيرة على طريق نابلس، باإلضافة إلى بلدة بيتونيا 
اجلميلة املطلة على السهل الساحلي، ولن ننسى زياراتنا إلى بلدتي جفنا وبيرزيت وبساتينهما السندسية، 
ناهيك عن مشوار املساء في شارع اإلذاعة ومشاهدة غروب الشمس حني تهبط لتغفو في أحضان بحر 

يافا.

لعل رحلتنا امليدانية الثانية ال تقل روعة وإيناسا عن الرحلة األولى، إذ اشتملت هذه الرحلة، حتت إشراف 
األستاذ إبراهيم جاد الله، زيارة مدينة القدس واملبيت في مدرسة األيتام اإلسالمية وزيارة شاملة لالماكن 
املقدسة اإلسالمية واملسيحية ومتحفي اآلثار، كما اشتملت رحلة ميدانية إلى البحر امليت ومدينة أريحا-
قصر هشام وتسلق جبل القرنطل الذي اعتكف فيه سيدنا عيسى املسيح عليه السالم مدة أربعني يومًا 

حسب التراث الديني.

     
                  فريق كشافة العامرية بقيادة االستاذ ابراهيم مراد                                     نهاد محمد هيكل

                       وكان السيد نهاد احد اعضاء الفريق                                           ) عضو فريق الكشافة (

االنتكاسة: احللم اجلميل لم يطل فقد امر مدير املعارف البريطاني )مستر ِفِرل( بحل فرقة الكشافة 
عقابًا لطالب العامرية نظرًا لنشاطهم الوطني املتزايد ومشاركتهم في املظاهرات االحتجاجية التي كانت 
تنظمها وتقودها األندية الوطنية احتجاجًا على السياسة البريطانية القمعية ضد العرب واملتساهلة مع 
اإلرهاب الصهيوني. كما امر بإيقاف التدريس في كافة الصفوف. فأخذ الطالب زمام املبادرة وقام طالب 
الصفوف العليا باقتحام املدرسة وتدريس من هم دونهم من الطالب ملدة أسبوع، مما اضطر )فرل( إلى 

إعادة التدريس رسميًا.
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جماعة الرواد: صدمنا وغضبنا حلل فرقة الكشافة لدرجة أننا قررنا حتدي قرار )مستر فرل( واالستمرار 
في نشاطنا الكشفي، لكن لم يعد هناك فرقة وال تدريب. خطر ببالنا أن ننشئ فرقة خارج النطاق الرسمي 
لكننا خفنا العواقب واحتماالت الفشل فاستشرنا مرشد املسيرة القومية األستاذ املرحوم شفيق أبو غربية 

فشجعنا ال بل عرض أن يساهم معنا في التكاليف والنشاطات.

وهكذا شهدت بداية عام 1946 ميالد ما اتفقنا على تسميته )جماعة الرواد( لتضم بعض الشبيبة القومية 
يذكر منهم احمد حسن حمادة، جودت حجاب، موسى عبد الفتاح، موسى حمو، نهاد هيكل، إبراهيم 
وعبد الله البرغوثي، محمود غنيم، وارهان سامي وسليمان حمو. وقد ترك الباب مفتوحًا لينضم لنا أو 
يشارك في نشاطاتنا من يشاء من باقي الزمالء، وكان ممن ساهم في نشاطاتنا فيما بعد كل من إبراهيم 

أبو لغد، شفيق احلوت، والشهيد مطيع عامر وآخرون.

         
        شفيق احلوت                     موسى حمو                        سليمان حمو                     ابراهيم ابو لغد

نقطة االنطالق كانت أن جمعنا فيما بيننا مبلغ )8( ثمانية جنيهات فلسطينية اشترينا بها خيمة لرحالتنا 
املستقبلية.

نفذت اجلماعة خالل ربيع وصيف 1946 رحالت إلى جزيرة الواسطة في نهر العوجا قريبًا من رأس 
العني وزيارات إلى بير سالم/صرفند، هرتسليا/مقام سيدنا علي، وكذلك مصيف روبني برفقة األستاذ 
املرحوم شفيق أبو غربية. كانت هذه الرحالت ليوم واحد وتتم مشيًا على األقدام أو باستعمال احلافالت 
العامة أو بركوب الدراجات كما حدث في رحلتي جزيرة الواسطة ووادي حنني. كما مت تنظيم رحلة إلى 

دير اللطرون/باب الواد على طريق يافا - القدس.

           
            رحلة مدرسة العامرية الى دير اللطرون                           معسكر جماعة الرواد - طبرية 1947

 املرجع طاهر قليوبي، رسالة عشق إلى يافا، 2002، الصفحة 216.
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أما ذروة هذه الرحالت فكانت رحلة باحلافالت إلى مدينة طبريا حيث أقمنا مخيمنا خارج املدينة على 
شاطئ البحيرة قبالة متنزه املياه املعدنية. استمرت الرحلة بضعة أيام زرنا خاللها مشيًا على األقدام 
موقع معركة حطني التاريخية ومشتى الطابغة على الشاطئ الشمالي لبحيرة طبريا ثم زرنا مدينة سمخ 
ومشتى احلمة الفلسطينية املشهور بحمامته املعدنية التي كانت تتميز بثالثة أنواع من أحواض السباحة 
املسقوفة وهي حمام الريح ومياهه هي األبرد، وثانيها البلسم أما الثالث وهو أشدها حرارة فكان يدعى 
املقلي وهو أشدها حرارة وقل من يجرؤ على الغطس في مياهه. انتهت نشاطات جماعة الرواد في أواسط 

عام 1947 وحتولت نشاطاتنا إلى خدمة العلم التطوعية.

     
                           قصر هشام - أريحا                                              مقام سيدنا على

     
                    رحلة وادي حنني - ربيع 1946                                     الوسطى - شتاء 1946

احتاد طلبة يافا العرب/احتاد طلبة عرب فلسطني: صدر عن املدرسة العامرية نداء إلى املدارس 
الثانوية في مدينة يافا وهي الكلية األرثوذكسية ومدرسة الفرير، ومت اجتماع في نادي الشبيبة اإلسالمية 
فكان  الثالث  املدارس  هذه  من ممثلي  العرب  يافا  طلبة  احتاد  بعد  فيما  عرف  ما  تأسيس  عنه  انبثق 

كالتالي:
املدرسة العامرية: املرحوم الدكتور إبراهيم أبو لغد، املرحوم شفيق احلوت وطاهر قليوبي.

مدرسة الفرير: احمد السقا وبطرس فؤاد عبود
املدرسة األرثوذكسية: رودي صباح وطالب آخر.

خريجو الثانوي: املرحوم محمد لصوي
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وقد بادر االحتاد إلى تأسيس فرق إسعاف مساندة للمناضلني املسلحني في جبهات القتال فكان هناك 
فرقة جبهة اجلبلية وتضم احمد حسن حمادة، إبراهيم وعبد الله البرغوثي، جودت حجاب، وطاهر قليوبي، 
وآخرين. أما فرقة حي املنشية فقد ضمت شفيق احلوت وبضعة أفراد معه. كما كان هناك فرقة متنقلة 

تعمل ما بني جبهة البصة، أبو كبير-سكنة درويش وكانت تضم أنور السقا وأفراد آخرين.

شارة احتاد طلبة يافا العرب

مت تدريب املتطوعني على أعمال اإلسعافات األولية في دورة نظمت من قبل اجلمعية الطبية العربية، ثم 
تلقوا تدريبًا عمليًا في املستشفى الفرنسي ومنحوا بطاقات مناضلي اجلهاد املقدس ليتمكنوا من الوصول 

إلى خطوط النار، وزودوا بشارات ذراع موحدة باسم االحتاد ومستلزمات مهامهم.

كذلك تكونت فرقة جلمع معونات ومواد متوينية للعائالت التي فقدت معيلها في القتال، باإلضافة إلى 
متطوعني للعمل في املستشفى الفرنسي.
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في هذه األثناء وجهت الدعوة إلى مدارس القدس وحيفا وعكا ومت اجتماع حضره عن الكلية الرشيدية 
في القدس السيد املرحوم اسعد عكه، كما حضره مندوبون عن حيفا وعكا بهدف تأسيس احتاد طلبة 
عرب فلسطني، إال أن اشتداد األعمال العسكرية وصعوبة التنقل بني املدن حالت دون استمرار هذه 
احملاولة. تطوع في هذه األثناء فريق من طلبة الثانوي للعمل في ورشة إقامتها اللجنة القومية في مباني 
حي الرياض احلديث لتحديث وجتديد البنادق والذخائر التي كانت ترد من مصر من بقايا احلرب العاملية 
الثانية 1945، حيث كان يجري فكها وتنظيفها وجلخها وتشحيمها ثم إعادة جمعها إلعادة استعمالها، 

كما كان يتم جتديد الرصاص والذخائر بنفس األسلوب.

لفيف من طالب واساتذة املدرسة العامرية عام 1946

القسم الداخلي قامت إدارة املدرسة في عام 1947 بإنشاء قسم داخلي يتسع خلمسني طالبًا من أبناء 
قضاء يافا وذلك لتجنيبهم االنتقال اليومي من وإلى بلداتهم نظرًا الشتداد االصطدامات املسلحة على 
الطرق اخلارجية، خاصة من موقع مستعمرة نيتير الصهيونية التي كانت تتحكم مبدخل يافا الشرقي. 
انشئ القسم في شقة قريبًا من منزل املدير عبد اللطيف احلبال في حي العجمي الذي كان يساعد الطلبة 

في جزء من تكاليف إقامتهم وطعامهم.

طالب املدرسة العامرية يظهر فيها االستاذ حسن الدباغ االول من جهة اليمني وفي املنتصف يظهر الطالب نهاد هيكل وفي نهاية 
الصف الوسط يظهر االستاذ فوزي الكيالي

22



مختبر الكيمياء الفيزياء

املدرسة العامرية الثانوية 17 / 5 / 1943 ، في مختبر املدرسة، من اليسار : الطالب محمود التالوي، وليد ابو العافية،
االستاذ علي شعث، االستاذ عبد الله الرمياوي، والطالب عمر العقاد، فضل ابو لنب وأكرم الدجاني 
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الصف الثاني الثانوي املدرسة العامرية بيافا. ويظهر في الصف الوسطي ابتداء من اليسار االستاذ احمد السبع،
االستاذ محمد العدناني، االستاذ أديب اخلوري، املدير على شعث، االستاذ الشيخ القلقيلي، االستاذ حسن الدباغ،

االستاذ عبد الله الرمياوي، والطالب أكرم الدجاني، وليد ابو لنب، عثمان قمبرجي، مصطفى بيدس، فضل ابو لنب، عمر العقاد، 
عدنان حمدان املاضي، وليد ابو اصبع، احمد بدارو، ندمي علم الدين، وليد ابو غزالة، عصام اخليري، محمد سعيد شعبان، 1943
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اخلامتــة
لنا عودة

وطالت  فنمت  أصيلة  عربية  تربة  في  زرعت  التربوية،  العامرية  مؤسسة  الصاحلة  النبتة  تلك هي قصة 
أغصانها، إال أنها لم تؤت أكلها الن املجتمع العربي بعدما عانى من الضعف والتخلف عبر خمسمائة 
سنة األخيرة نتيجة االستعمار األجنبي لم يستطع أن يجاري ويتعامل مع الهجمات الصهيونية األوربية 

الغازية.

مؤلف هذه الوثيقة، وبرغم مرور حوالي )75( خمسة وسبعون عامًا من مقارعة االستعمار الصهيوني 
الوحشي، وبرغم الهزائم والنكبات، يود أن يؤكد دون أدنى شك أو تردد بحتمية انتصار امتنا في هذه 
احلرب غير املتكافئة، والبد أن يأتي يوم ليس بالبعيد لنتمكن من رد الصاع صاعني وان جنتث هذا 
الكابوس السرطاني من دنيانا ومنحو أثره من سجل تاريخنا فال يتبقى منه إال ذكريات مريرة وصفحة 
سوداء تخجل من جرائمها وآثامها البشرية جمعاء. ويكفي العامرية فخرًا واعتزازًا إنها غرست بذورها 
القومية في جيل حمل الراية طيلة هذه احلقبة، ونشرها مع بقية أبناء جيله في شتى أرجاء الوطن العربي، 

ولسوف يورثها ألجيال عربية قادمة يتحقق على أيديها النصر األكيد.

املدرسة العامرية في يافا كان موقعها في حي النزهة وسميت بإسمها هذا نسبة الى عامر اجلراح املشهور بأبي عبيدة بن اجلراح
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لغة اجنليزيةاشرف لطفي1
حسن حليله2
لغة عربيةحسن فهمي الدجاني3
رشيد الرياحي4
سعيد الدرهلي5
عربي، جغرافياسعيد الدجاني6
كيمياءسليم حماد7
شكري كنعان8
لغة عربيةصادق الشنطي9
علومعادل القلقيلي10
عبد ا لله اجلالد11
عبد الرحمن الهباب12
عبد الرحيم مرعب13
لغة اجنليزيةعبده مبدى سليم14
لغة اجنليزيةفرح دخيل15
محمد احلاج مير16
محمد احلصان17
علوممحمد الدريني18
لغة عربيةمحمد جنم19
لغة عربيةمحمد هيكل20
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املنهجالفئةالرقم
لغة اجنليزيةموسى جار الله21
لغة عربيةأديب اخلوري22

ملحق رقم )2(
خريجو وطالب العامرية

1948 – 1944
القسم األكادميي - قائمة جزئية

املهنةالبلدة                          اإلسم
) أ (

عقائدييافاإبراهيم احلصري1
يافاإبراهيم الزبدة2
يافاإبراهيم أبو عبدة3
متقاعديافاإبراهيم ديب دمياطي4
عابودإبراهيم عبد الرحمن البرغوثي5
يافاإبراهيم القمبرجي6
دكتوراه أمريكايافاإبراهيم أبو لغد7
احمد إسماعيل8
صحفييافااحمد اشكنتنا9
احمد الباز10
رياضي بطل مسافاتساقيهاحمد اجلوهري11
سينمائي إعالمييافااحمد حسن حمادة 12
يافااحمد دوله13
مهندس كهرباءيافااحمد ساق الله14
رياضي كرة قدم/مهندسيافااحمد أبو طه15
احمد أبو عطية16
يافااحمد عبدالرحمن زعرور17
احمد عبد الغفور18
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املهنةالبلدة                          اإلسم
احمد فالح19
 جريشهاحمد أبو كشك20
يافاأرهان سامي21
طبيبيافاأسامة الدرهلي22
اسعد أبو جنيله23
طبيبيافاأكرم منيب الدجاني24
مهندس/ رجل أعمالاللدأكرم فوزي الكيالي25
إميل قسطندي26
موظفسلمهأمني سويدان27
رجل أعمال صناعيالرملةإيليا قسطندي نقل28
مدير بنكيافاإسحق خورشيد29
محاسبةيافاإسماعيل بركه30

)ب ت ث(
رجل أعماليافابسام بيبي31
يافابسام حجاج32
إقتصادييافابرهان الدجاني33
دكتوراه أمريكا / مدرس في جامعة كندايافابهاء أبو لنب34
يافاثروت الدجاني35
يافاتوفيق الدباغ36
أعمال حرة في االردنيافاتوفيق هيكل37

) ج (
يافاجواد بركات38
قطاع التعليميافاجواد شحيبر39
طبيب بريطانيايافاجودت حجاب40
يافاجمال سكجها41
جمال كيالي42
يافاجميل عكيله43

)ح (
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املهنةالبلدة                          اإلسم
طبيبيافاحافظ أبو عيد44
طبيبيافاحافظ أبو لنب45
مهندسيافاحسام األفغاني46
يافاحسام بيبي47
يافاحسام شعراوي48
موظفيازورعثمان حليله49
دبلوماسييافاحسن الدباغ50
يافاحسن الدجاني51
يافاحسن سكجها52
يافاحسن السكسك53
إعالمييافاحسن حماد الُغف54
يافاحسن أبو عماره55
يافاحسن العزوني56
يافاحسن هباب57
حموده احلمصي58
حنا يعقوب قشير59
مدير بنكاللدحيدر علمي60

) خ (
من مؤسسي القسم التجارييافاخالد اإلفرجني61
يافاخالد بركات62
يافاخالد الدجاني63
خالد عزوقه64
مهندس – بريطانيايافاخليل نوباني5
أعمال حرةيافاخميس بيطار66
عباسيهخميس حسني املوسى67
رئيس صندوق يافا اخليري-الكويتيافاخيري أبو اجلبني68

) د (
يافاداود عبد الرحيم69
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املهنةالبلدة                          اإلسم
) ر (

يافاراغب اخلالدي70
ربحي71
دكتوراه في أمريكااللدرجائي بصيله72
بيت دجنرسمي حموده73
سلمهرشاد الصالح74
اعالمييافارشاد بيبي75
رضا حواري76
رضوان حمتو77
محاسبةيافارمضان البواب78

) ز (
يافا /نابلسزكي البرق79
دكتوراه هندسةشيخ مونسزكي أبو عيد80
يافازهير إمام81
دبلوماسي/ رجل أعماليافازهير سكجها82
يافا /نابلسزهير عنبتاوي83
يافازياد أصالن84
طبيبيافازياد اجلمل85
زياد الصباغ86
زياد هاشم87

) س (
مدير البنك العربي في بيروتيافاسامي العلمي89
سرى اخلضري90
يافاسعاد الصايغ91
يافاسعد اجلارودي92
في السعودية / جدةيافاسعد أبو خضرا93
وكالة الغوث / التعليم / إدارييافاسعد الدين عناني94
الكويت/ رجل اعماليافاسعدي ابو ظهير95
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املهنةالبلدة                          اإلسم
يازورسعيد جبريل96
يافاسعيد أبو حطب97
مهندسيافاسعيد أبو لغد98
يافاسليمان احلكيم99
رجل أعمال في مونتريال/كندايافاسليمان حمو100
يافاسليمان السكسك101
تاجر قطع سياراتيافاسليم أبو الروس102
يافاسليم احلتو103
يافاسميح الشيخ104
يافاسميح طقطق105
يافاسميح كيالي106
سمير جبجي107
يافاسهام املهتدي108
سهيل اجلندي109
مهندسيافاسليم قمبرجي110
رياضييافاسليم البيطار111

) ش (
إعالمي شهيريافاشريف العلمي112
يافاشعبان أبو عطية113
يافاشفيق اإلفرجني114
إعالمي قائد نضالييافاشفيق إبراهيم احلوت115
يافاشكري كنعان116
مهندسيافاشريف الطباع117

) ص (
يافاصالح سعسع118
إستاذ جامعة / بيروتيافاصالح الدين الدباغ119
يافاصالح الرملي120
يافاصالح عبد الرحيم 121
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املهنةالبلدة                          اإلسم
يافاصالح الشرقاوي122
قائد نضالييافاصالح مصباح خلف123
د. صيدلي/ رجل أعماليافاصبحي الطيبي124
إعالمييافاصبحي محي أبو لغد125

) ط(
يافاطاهر صالح126
ماجستير/ مهندس زراعييافاطاهر أديب قليوبي127
مهندسيافا /اخلليلطاهر ناصر الدين128
البنك الدولييافاطاهر الدجاني129

) ع (
يافاعادل احلوت130
طبيبيافاعاهد شاكر االسير131
عالم ذرة / أمريكايازورعباس جبريل132
موظفيافا /عابودعبد الله عبد الرحمن برغوثي133
يافاعبد الرحمن ديب دمياطي134
يازورعبد الرحيم التيم135
يافاعبد الغني الهباب136
بيت دجنعبد الوهاب يانس137
يازورعثمان حليلة138
يافاعدنان حجاج139
رجل أعماليافاعدنان خميس أبو لغد140
يافاعدنان شرقاوي141
مهندس كهرباء وآالت دقيقةيافاعدنان جناتي األيوبي142
يافاعدنان أبو عماره143
عصام برقاوي144
محاسبة / أمريكايافاعصام بيبي145
عصام صنع الله146
حقوقييافاعصام أبو العافية147
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املهنةالبلدة                          اإلسم
متقاعد في مونتريال/ كندايافاعصام نوباني148
يافاعصام النونو149
يافاعطا القريني150
يافاعفيف العجو151
يافاعماد الرملي152
دكتوراهبيت دجنعمر جبريل153
تاجريافاعمر الصاحلي154
رجل أعماليافاعمر عبدالفتاح العقاد155
عمانيافاعمر املنير156
يافاعمر يوسف دولة157
يافاعمران أبو عماره158
يافاعلي حبقزه159
يافاعلي الدجاني160
رجل أعمالكفر عانةعلي سعيد حماد161
قاضياخلليلعلي محمد عبد القادر أبو لنب162
يافا /نابلسعلي مسمار163
يافاعوني أبو كشك164
يافاعواد ابو الروس165
يافاعيسى اخلوري166
دكتوراه ترجمهيافاعبد الظاهر167

) غ (
يافاغازي حجازي168
يافاغازي شيحا169
يافاغازي أبو كشك170
يافاغازي القاسم171
وزير سابق/االردنيافاغالب زكي بركات172
يافاغالب شهاب الدين173
دكتور طب في الكويتيافاغالب غالييني174
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املهنةالبلدة                          اإلسم
مدرسيافاغالب قدومي175
متقاعد/ مدير بنك سابقيافا /قلقيليهغالب قلقيلي176
يافا /اخلليلغالب ناصر الدين 177

) ف (
يافافاروق أسعد178
أمريكايافافاروق زكي بركات179
يافافاروق أبو اجلبني180
يافافاروق خورشيد181
يافافاروق الشهابي182
منظمة التحريريافافاروق قدومي183
اللدفاروق سعيد هنيدي184
يافافايز اجلمل185
يافافايز مصطفى البواب186
يافافتحي عبد الفتاح187
يافافخري األحول188
يازورفخري جبريل189
أمريكا اقتصادييافافخري أبو زناد190
يافافهمي القمبرجي191
يافافؤاد أبو خضرا192
مهندسيافافؤاد خورشيد193
شاعر وأديبشفا عمروفؤاد جبور حداد194
وكيل بطاريات VARTA / االردنيافافؤاد أبو الروس195
فؤاد الصالح196
صيدليفؤاد طقطق197
يافافوزي أبو غالي198
محاسبهيافافهمي بيبي199

) ق (
مدير شركة طيران/القاهرةيافاقيس الدرهلي200

) ك (
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املهنةالبلدة                          اإلسم
يافاكامل اخلله201
مدير مدرسة سابق/الكويتيافاكامل علي الدباغ202
صحافييافاكنعان أبو خضرا203

) ل (
طبيب تخديريافالبيب حافظ الدجاني204

) م (
يافاماجد القزق205
يافامحمد أديب لصوي206
إعالمييافامحمد سعيد اشكتننا207
محمد جاد احلق208
بيت دجنمحمد حسن حمودة209
رجل أعماليافامحمد احلصري210
يافامحمد أبو حصيره211
يافامحمد حالوه212
يافامحمد خواجا213
سلمهمحمد سالم214
محمد صباح215
يافامحمد الصعيدي216
يافامحمد عبد الرحيم217
محمد عبد الكرمي218
طبيبيازورمحمد علي احللبي219
رجل أعمال/مدير بنك سابقيافامحمد علي القطان220
يافامحمد علي الهباب221
مدرس رياضياتحلحولمحمد العناني222
يافا/جريشهمحمد أبو كشك223
محمد الفالح224
رجل أعماليافامحمد سعيد الكيالي225
عباسيةمحمد أبو الوي226

40



املهنةالبلدة                          اإلسم
يازورمحمد أبو  ناموس227
يازورمحمد صالح يونس228
يازورمحمود التيم229
محاميبيت دجنمحمود جبريل230
يافامحمود سعد231
رجل أعماليافامحمود سكجها232
يافامحمود صبح233
يافامحمود عبد الرحيم234
يافامحمود غنيم235
مهندس كيماوييافامحمود الدجاني236
يافا /نابلسمروان البظ237
يافامروان دوله238
يافامروان العيسوي239
يافا /نابلسمروان القطب240
مصفاة االحمدي/الكويتيافامصطفى الدجاني241
دكتوراه / أمريكاسلمهمصطفى الشامي242
مصطفى عيسى243
إعالمييافا /اخلليلمصطفى أبو غربية244
مصطفى عكيلة245
يافامصطفى كيالي246
شهيداملزيرعةمطيع عامر247
إعالمي BBC/لندنيافامعاوية الدرهلي248
يافامعد كيالي249
إذاعة وتلفزيون/ كويتيافامفيد الطاهر250
قطاع التعليم/غزةيافاممدوح موسى التالوي251
يافامنير شعث252
يافامنير الطاهر253
يافاموسى جوده254

41



املهنةالبلدة                          اإلسم
رجل أعماليافاموسى محمود رمضان حمو255
سلمهموسى السالم256
مهندس كيماوي يافا/أمريكاجمزوموسى عبد الفتاح شحاده257
يافاميشال بسكال258

) ن (
يافانزيه هاشم259
مهندسيافانشأت حسني األسمر260
مهندسيافانظام بيبي261
رجل أعماليافانهاد محمد هيكل262

) هـ (
مهندسيافاهشام اجلمل263
يافاهشام حلبي264
كيمياء في اجللد/ رجل أعماليافاهشام موسى فرعون265

) و (
طبيبيافاوليد أبو العافية266
مدير حسابات/وزارة الكهرباء/الكويت سابقايافاوليد بيبي267
يافاوليد حجازي268
يافاوليد الدجاني269
مهندس – أمريكايافاوليد احلاج عيد270
اخلارجية/الكويتيافاوليد قرنفلة271

) ي (
يافايوسف شعراوي272
عمل في التدريس/الكويتيافايوسف الصاحلي273
رجل إعالميافايحيي الشريف274
مهني فنييافايحي الدرهلي275
متقاعديافايوسف البيطار276
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القسم التجاري

املهنةالبلدةاإلسم
صحافييافاإبراهيم سكجها1
اللدأنور الهنيدي2
احمد رفاعي3
يافااحمد أمني سرحان4
أمريكا/ اقتصادييافااحمد أبو لغد5
احمد رمياوي6
محاسبةيافااحمد العزب7
إحسان حجازي8
أمني اخلالدي9
إميل قسطندي10
أيوب وكيله11
إيليا يعقوب قشير12
بشارة متري زبانة13
بطرس حجاره14
بهيج الدجاني15
جورج مبدى خوري16
عمل في الكويتيافاخميس السكسك17
زهير الدجاني18
عمل في الكويتزهدي غاوي19
مدير مكتب الشيخ سعد عبدالله الصباح/الكويتنابلسزياد زعيتر20
سامي ناصر الدين21
شفيق خالدي22
علي صباح23
عثمان قاطوني24
عدنان أبو الشعر25
عصام صنوبر26
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املهنةالبلدةاإلسم
غامن الدجاني27
سيزر كنز فدج28
يافاعبد الرحمن أبو عمارة29
أمريكا/ زراعةد. عباس جبريل30
يافاعادل بيدس31
يافاعبد الرحمن احلوت32
الرملةفؤاد رزق قشير33
لندن/ رجل أعماليافافوزي بيدس34
عمل في الكويتيافامعني خورشيد35
شهيدسلمهمحمود السالم36
السعودية/ مدير أعمال القصيبيمحمد سالم الهندي37
عمان/ نائب مدير بنك يافامحمود أديب قليوبي38
رجل أعماليافامصطفى بيدس39
مصطفى وفائي40
عقائدييافامحمد لصوي41
رجل أعماليافالطفي وهبه متاري )لودفيك(42
جدة/ مدير عام شركة بيبسي كوالناجح أبو غزالة43
نزيه شاهني44
رجل أعماليافانصوح سعيد الكيالي45
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