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The coast of Tulkarm was subjected to a fierce colonial campaign
in settlement of the most important areas, in preparation for the
representation of the national homeland in the lands of Palestine,
and to achieve its project and goal, to form this land for
settlement, where land and equality were in the axis that revolved
with and around the Palestinian cause, it formed the focus of the
Zionist clash and Palestinian Arab for more than half a century,
The Zionist settlement left important economic and social
transformations that attracted the attention of Arab and foreign
researchers, which resulted in many recent studies dealing with
the issue of settlement, immigration, land ownership,
endowments,
population,
mandate,
agriculture,
popular
resistance, revolutions, strikes, wars, and others. The study aims
to identify the Zita area located at the northern end of the coastal
plain of Tulkarm, and the colonial and settlement penetration that
led to the displacement of its residents and the establishment of
the Zionist settlements on its land. 
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امللخص:

عرض ساحل قضاء طولكرم حلملة استعمارية شرسة مت فيها االستيالء على أهم املناطق اخلصبة ،وذلك
متهيداً إلقامة الوطن القومي لليهود على أراضي فلسطني ،ولتحقيق مشروعها وهدفها كان ال بد هلا بدايةً
السيطرة على األرض ،لتشكل بذلك القاعدة املادية لالستيطان ،حيث كانت األرض وما زالت احملور
الذي دارت معه وحوله القضية الفلسطينية ،فقد شكلت بؤرة الصدام والصراع الصهيوين العريب الفلسطيين
ملدة جتاوزت فيها نصف قرن ،وقد خلف االستيطان الصهيوين حتوالت اقتصادية واجتماعية هامة جذبت
اهتمام الباحثني العرب واألجانب ،وهو ما متخض عنه العديد من الدارسات احلديثة اليت تعاجل موضوع
االستيطان ،واهلجرة ،وملكيات األراضي ،واألوقاف ،والسكان ،واالنتداب ،والزراعة ،واملقاومة الشعبية،
والثورات ،واالضراابت واحلروب وغريها .وهتدف الدراسة إىل التعرف على منطقة رمل زيتا القائم يف
الطرف الشمايل من سهل طولكرم الساحلي ،وما آل إليه من تغلغل استعماري واستيطاين أدى إىل هتجري
سكانه ،وإقامة املستوطنات على أرضه.
الكلمات املفتاحية :بين صعب ،طولكرم ،االستيطان الصهيوين ،رمل زيتا.

املقدمة:

تعاجل الدراسة أراضي الرمل اليت استهدفتها احلركة الصهيونية ابلتغلغل واالستيطان خالل فرتة االنتداب الربيطاين(-1920
 ،)1948ويعترب رمل زيتا جزء من اراضي قرية زيتا الواقعة يف الطرف الشمايل من سهل طولكرم الساحلي ،وما آل إليه من تغلل
استعماري واستيطاين أدى إىل هتجري سكانه ،وإقامة املستوطنات على أرضه ،وركزت الدراسة على أربعة حماور وهي ،أوالً :اإلطار
اجلغرايف الذي مشل على املوقع واحلدود واملساحة والتضاريس واملواقع املأهولة ،واثنياً :التغلغل االستعماري ،واثلثاً :طريقة تسرب
األراضي إىل احلركة الصهيونية ،ورابعاً :ما ترتب عليها من استيطان وهتجري وذلك على النحو اآليت:
أوال :إطاره اجلغرايف
-1املوقع:
يقع رمل زيتا أو ما يطلق عليه" الرملة " يف الزاوية الشمالية الشرقية من قضاء طولكرم ،ضمن أراضي قرية زيتا الشعراوية ،وتتألف
تسميته من مقطعني األول "الرمل" وذلك نسبة إىل طبيعة األرض اليت تغلب عليها الرتبة الرملية اخلصبة ،واملقطع الثاين "زيتا" قرية
اتبعة لناحية الشعرواية الغربية( ،)1حيث كان الرمل جزءاً ال يتجزأ من أراضيها ،ويستحوذ على نسبة كبرية من مساحتها الزراعية،
وهي التسمية اليت درج استخدامها يف واثئق ودفاتر الطابو العثمانية( ،)2وسجالت حمكمة طولكرم الشرعية( ،)3ودفاتر ضريبة
األمالك الربيطانية(،)4وال يزال يتداوله سكان الرمل املقيمني يف قرية زيتا حىت يومنا هذا(.)5
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-2احلدود واملساحة:
مبوجب واثئق ضريبة األمالك واجمللس اإلسالمي األعلى واخلرائط املرفقة هلا واليت مت ترسيمها أثناء اخلالفات مع الصندوق
القومي اليهودي عام  1930م ،فإن حدود رمل زيتا تنتظم تبعا حلدود ومعامل طبيعية ظاهرة ومميزة ،فيحده من الشمال الطريق
الفاصلة بني املشاع وأراضي املشمولة ابلعمران اخلاصة ابلقرية وأرض مستوطنة اخلضرية( ،)6ومن اجلنوب الطريق الفاصلة بينها وبني
أراضي قرية عتيل ،ومن الشرق الطريق الفاصلة ما بني األراضي املشمولة ابلعمران واملشاع وقرييت ابقة الغربية وجت ،وغراب وادي
احلوارث (.)7
ويف ضوء ذلك فقد استحوذ يف مساحته على ( )14500دومن( ،)8بينما حددهتا ملفات اجمللس اإلسالمي األعلى لعام
1919م ب ( ) 11778دومنا ،وذلك عندما قسمت مجيع أراضي الرمل على عدد نفوس أهل القرية ( )906سهم نصيب
الواحد منها ( )13دومنا جديدا ،ويرجع التباين يف املساحة على الرغم من ثبات احلدود إىل الفروق القائمة بني الدومن العثماين
اجلديد احملدد ( )900م 2والدومن املرتي املؤلف من( )1000م.)9( 2
تقسم أرض الرمل إىل ثالثة أقسام ،يتمثل القسم األول يف خور الوساع ،ويستحوذ على مساحة ( )6000دومن( ،)10أما
القسمني الثاين والثالث يشمالن على مثاين قطع وهي "العادايت ،والواوية ،وقزازه ،وخور أم السده ،وخور وادي القرط ،والعماير،
واحلبيشيات ،الرابعي" ،استحوذت مجيعها على ( )8500دومن(.)11
ج -التضاريس:
يغلب على سطح أراضي الرمل البنية السهلية اليت ترتاوح ارتفاعاهتا عن مستوى سطح البحر ما بني()200-100
م( ،)12ويتخللها جمموعة من األ ودية مثل وادي املا ح ووادي الفرين ،والتالل واملنخفضات اليت أشري إليها يف دفاتر الطابو ابسم
األشلول( )13والواد والربكة والسيل ،يف حني أشري لألرض الزراعية ابملارس والعماره واجلزيرة ،وأشري لألراضي القائمة يف التالل
ابلوعر واخلله( ،)14اليت بنيت عليها اخلراب كخربة القيصومة وخربة تل درور( )15وخربة بركة غازية اليت بنيت لالبتعاد عن
الفيضاانت والوحل يف موسم األمطار ،ولعدم املساس ابألراضي الزراعية اخلصبة(.)16
تعد أرض الرمل من أجود األراضي الساحلية السهلية الرملية الصاحلة للزراعة وخاصة األشجار اليت أكسبتها أمهية،
ابإلضافة إىل أمهيتها ابلنسبة للرعي حيث تنتشر التالل وتنمو األعشاب يف األراضي املطلة لالسرتاحة بعد جين وحصاد احملاصيل
نتيجة منو النبااتت الربية ،وإقامة القرى واملخيمات البدوية بسبب ارتفاعها النسيب عن األراضي الزراعية إضافة إىل بقااي احملاصيل
بعد حصادها (.)17
على الرغم من ذلك فقد اعرتضتها بعض العقبات ويف مقدمتها عسف الرايح "سوايف الرمل" اليت تلحق الضرر ابحملاصيل
الزراعية يف هناية الربيع أابن فرتة اإلزهار( ،)18وتشكل املستنقعات يف جنابتها بسبب كثافة اهلطول وفيضان األودية النهرية وجتمع
املياه يف املناطق املنخفضة ،ويستمر كثافة اهلطول حىت أواخر الربيع مما يؤدي إىل أتخر جفاف األرض ،إىل بداية موسم احلرارة
واجلفاف األمر الذي يسبب تكاثر البعوض وشيوع مرض املالراي اليت تلحق الضرر ابلسكان وحيواانهتم ابإلضافة إىل اهلوام عالوة
على تعطل األراضي الزراعية ومنو األحراش والنبااتت الربية(.)19
د -املواقع املأهولة:
عمر سكان زيتا خربتني يف أراضي الرمل هبدف االقرتاب من األراضي الزراعية واملراعي ،واحلد من الرحلة اليومية الطويلة
ّ
من وإىل زيتا ،وابلتايل إجناز أعماهلم الزراعية خالل ساعات النهار ومحاية حماصيلهم من األخطار اليت قد حتدق هبا من أيدي
العابثني واللصوص واحليواانت اهلائمة والربية وتتمثل هذه اخلرب يف:
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خربة اجملدل :تقع يف أراضي السهل الساحلي الغريب لقرية زيتا ،اراتدهتا جمموعة بدوية جذبتهم طبيعة املنطقة لالستقرار فيها

ووفره مياها ،فأقاموا بيوهتم من اللنب على جوانب أزقة ضيقة وحماصيلهم األساسية بعلية مثل البطيخ والسمسم وغريها(.)25
اثنيا -التغلغل:

بدأ مسح وتسجيل أراضي الرمل عام 1869م شأنه يف ذلك شأن بقية أراضي لواء انبلس( ،)26وجرى العادة تقسيم
األراضي املشاعية على عدد نفوس أهل القرية األصليني املوجودين عند كل تقسيم ،وبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل عام
 1918م ،دب النزاع بني سكان القرية خاصة بعد رجوع عدد من املشاركني يف احلرب إىل القرية ،حيث طالبوا حبصصهم يف أرض
املشاع حسب العرف القدمي ،ودب نزاع آخر بني من سجلت األرض أبمسائهم ويعرفون أبرابب الطابو واملزارعني العاملني فيها مما
أدى إىل رفعه للقضاء ،فتدخلت دائرة الزراعة اليت أسستها السلطة العسكرية الربيطانية ،ومت حصر مجيع املوجودين يف القرية كبرياً
وصغرياً ذكرا وأنثى فبلغ عددهم ( )906أشخاص مبوجب قائمة -انظر شكل رقم( -)1وقعت من قبل خمتار ومشايخ ووجهاء
القرية وقد متت املصادقة عليها من قبل دائرة الزراعة ،وقد شكلت هذه القائمة أساس مجيع الدعاوي اليت تكونت ما بني املزارعني
يف احملاكم منذ عام 1919م حىت اتريخ صدور قرار حمكمة االستئناف عام 1925م ،حيث يتم التعامل يف عمليات البيع
والشراء حسب ما ورد يف هذه القائمة وهو ما تظهر بياانت اجلدول اآليت-:
()27

جدول ( )1املتصرفون يف أراضي مشاع زيتا عام 1919
الرقم
1

2

3

4
5
6

7

المتصرفين حسب العائالت واألُسر
شتيوي(عيسى وعايشه أحمد ومسعود سعد مسعود()3عبد القادر محمد أحمد()1سعاد عبد القادر
محمد()1عبد الرزاق وسعاد مسعود عيسى()2عطا وعبد القادر وورثة هنية صالح عبد
القادر()3ورثة مسعده مسعود (.)1
قشوع(حفصة ومحمد عبد الرزاق ومحمد حسين عبد الهادي()3عويص وابنه محمد ويوسف
وحليمة ورثه أحمد()5عبد الهادي وورثة أمنه وورثة سعاد عبد الرزاق()3عايشه حسين ()1محمد
حسين وأوالده حسين ويوسف()3تمام عبد الرحمن عبد القادر()1حفصة ومحمد وحسن عبد
الهادي()3زهيه وحسين ويوسف وورثة أحمد محمد حسين(.)4
اللبدي(ورثة عبد اللطيف وورثة مسعود عبد القادر نصر وسعاد أحمد منصور وحسن سعيد محمد
()4زهيدة سعيد()1منصور ونبيهة وورثة مسعود وورثة محمد وقاسم القاسم()5ورثة هند
أسعد()1صبحه محمد خليل()1وحفيظة ناصر أحمد()1أوالد عوض()1أمينه سعيد حمد()1فاطمة
سماره رباح()1صالح وفالح ويسر وفريزه وشريفه أحمد صالح()6جميلة ويسر وأمين ومنيب
وورثة أحمد عبد الخالق نصر( )5فاطمة سعيد نمر( )1ورثة محمد وسليم وجميل محمد
يوسف()5وورثة خديجة محمد خليل()1عايشه أسعد رباح( )1ورثة أمنة أسعد()1حمده سعيد
محمد()1ورثة عبد القادر وأوالده عفيفة وورثة توفيق()3مريم قاسم نصر (.)1
الخطيب(يوسف ومحمد وفاطمة وأمنه أوالد صالح وشريفة عبد الرحمن وتمام مصطفى()6جميلة
عبد هللا إسماعيل()1صفية يوسف سليمان()1صبحه وجمانة عبد هللا إسماعيل(.)2
أبو جزار(أحمد حمدان وأوالده محمود وشفيق وحمدان وحسين ومحمد وخديجة وجميلة وشريفة
وفاطمة وعايشه (.)11
العقاد(زيدان وصبحيه وخيرية حميد أحمد()3راشد وأحمد علي أحمد( )2محفوظة محمد أبو
عرب()1نمر ورتيبة أحمد()2طاهر وظاهر ومحمود ورسميه وورثة كامل وذكر هللا محمد
طاهر( )6ورثة سعد الدين وعتيه ورثو محمد طاهر أحمد ()3مصطفى سماره مصطفى( )1ورثة
عطية أحمد(.)1
أبو مسعدة(أحمد وحمده محمد حسن ()2محمد وعبد الرحمن حسن(.)2

األسهم
11

23

41

10
11
19

4
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زقدح(ورثة عفيفة مجد وشيخه وورثة محمد وصالح وشريفة صالح()5موسى أحمد(.)1
الزبيدي(جميلة وصديقة سعيد خضر()2عبد القادر صالح حسن()1مريم وورثة آمنة وفاطمة محمد
سليمان وشمسه وتوفيق محمد وأم السعود بنت محمد ونمر وجميل عبد القادر صالح ()8ورثة عبد
الهادي وفوزي وسعاد توفيق وورثة مريم وميثا وفوزية وزينب بنت عبد الهادي محمد ()7أمنة عبد
المطلب()1عزيز موسى يوسف زبيدي(.)1
ياسين(أمنه مسعود ()1وفاطمة إدريس وورثة محمد يونس وورثة كامل محمد وصالح مسعود(.)4
عيد(يوسف وأحمد ورثة عبد هللا وعبد اللطيف وزهية وورثة أمينة ورثة راغب تايه محمد وراجح
وسعيد وعبد الغني وحمد ورثة خليل يوسف( )10ورثة محمد ونجيب إبراهيم ( )2شحاذه
داود()1ورثة فاطمة وعبد هللا وورثة ميثا ( )3شرين وراغب صالح( )2فريد وجميل ومحمد ورشديه
وبهية وهند وورثة إبراهيم ()6ورثة أحمد وحسين ومسعود وزينب وورثة محمد وشريف عبد الغني
وخليل وأمنه راجح وهند بنت سعيد ومحمد راجح وسعيد وعبد الغني وحمده و نبيهة بنت عبد الخالق
محمود وورثة محمد شفيق أسعد خليل ()15ورثة محمد ونجيب عبد هللا وفاطمة وغالية وأحمد محمد
إبراهيم ()6جميلة بنت محمود ومحمد وتمنه ورشيدة ويسر حمدان ()5نجمة بنت عبد القادر
محمد()1عبد القادر مسعود عبد هللا()1محمد وورثة سعاد كايد()2خديجة حسن(.)1
عبد العلي(عبد الرحيم حسن وأمينة وورثة عزيزة وورثة عدلية حمد ومحمد قاسم (.)5
طبوش(أحمد وجميلة أوالد سعيد وورثة يوسف محمود(.)3
عنبر(مصطفى وفاطمة وسعاد أحمد وصادق وأمنه محمد وورثة أحمد مصطفى(.)6
نعمان (أمينة وسعاد سعيد وحمد هللا سعيد وفريد ومحمد سعيد مصطفى ()5صالح وابنة فارس ونايف
أحمد الشريف()3عوض حسن عبد الغني ()1عبد الحافظ وبهية عوض حسن وحسين وزكية
ورمزية عبد هللا وصفية مصطفى ويسر عبد هللا وعائشة عبد الهادي وصالح وأحمد محمد وحسين
وشريفة حسن أوالد عبد الرازق وعائشة محمد د حسن ()13ورثة داود وورثة أحمد ومحمد وحسين
مسعود محمد ()4آمنة وإبراهيم يوسف محمود()2يوسف محمود صالح()1ورثة كاملة وعايشه وأمنه
وهند عبد هللا ونايف وأوالده مصطفى وأحمد مصطفى()7عبد القادر وسليم ونسيم وفاطمة سعيد
مصطفى ( )4مسعد عثمان عاصي ()1ومحمود سعد رباح( )1وعبد الجبار عبد هللا ()1عايشه عبد
الهادي محمد()1حفيظة عبد هللا حسن( )1علي وحسن عبد الفتاح وورثة عبد الهادي وصالح عبد
الهادي محمد(.)4
غضيه(بلقيس يحيى ()1خديجة محمد عمران()1أمين ويونس وعمر وعبد القادر ويحيى صالح
يونس()5فريد وصديقة وبهجة نجيب يحي ومصطفى إبراهيم محمد مصطفى وورثة حليمة وجبر
عامر قاسم وورثة عبد اللطيف صالح وجميلة محمد داود()9شريفة وورثة حسان وورثة صفية
وورثة خضرة وزينب وأمنه وزينب صالح يوسف()7سليمان وخزنة وخضرة محمود داوود وشدوى
عبد هللا (.)4
الناطور (ورثة عطية إبراهيم ()1وآمنة صالح( )1ذيبه مصطفى()1وورثة حسنية ورثة أسعد حسن
ومحمد ويوسف وفاطمة وسعيد ورفيقة حسن وورثة عمشة حسين ()7مراد وصبحي وراشد وسعاد
ويسرى موسى()6ورثة سعده بنت إبراهيم(.)1
ناصر(عايشة مصطفى محمد ( )1ورثة عبد هللا أحمد وورثة آمنة د محمد إبراهيم ()3جميلة وآمنة
ولطيفة عبد الخالق يوسف()3مريم مصطفى محمد ()1وورثة محمد عبد الرازق صالح()1حسين
وورثة ابنته صفية عبد الفتاح إبراهيم( )2حلمية سعد صالح()1سعاد عبد الرحمن يوسف()1فاطمة
محمد ()1سعيد وعبد الرازق وأسعد وابنته عايشة أسعد علي()4بلقيس مصطفى محمد()1خضر وعبد
القادر عبد هللا إبراهيم()2أمنة وعبد الفتاح ورثة خضر عبد هللا()2عايشه مصطفى محمد( )1ورثة
صفية يونس()1وآمنة عبد حسين ناصر()1محمد وأمنه حسن عبد الفتاح(.)3
عيسى (ورثة علي ومحمد وفاطمة وعايشه وآمنة أوالد علي ورثة عفيفة علي حسين()6ونمر
إسماعيل حسين(.)1
نصر(محمود محمد وإبراهيم وورثة ابنته جميلة موسى()3خضرة سعيد سعيد()1لولو عبد
القادر()1عبد الرحمن عبد الهادي()1ورثة صادق محمد موسى()1مسعود ومراد وصبحي وراشد
وسعاد ويسرى موسى()6ورثة يسر مسعود موسى()1حليمة إبراهيم موسى(.)1
السركس(ورثة نجمة وبهجة وحفيظة عبد الرحمن( )3شتيوي عبد الرحمن وورثة سعيد الدين شتوي
وآمنة عبد الهادي ولطيفة محمد وورثة فاطمة سعيد وورثة محمد شتوي وورثة خميسة سليمان
وورثة رشيد عبد الهادي( )8أحمد وورثة صالح وورثة فاطمة أديب مصطفى(.)3
سيد أحمد (ورثة موسى وسعيد وإبراهيم ومريم ورضوان وابنته عائشة وسليم موسى ناصر()7
وفاطمة()1وناصر محمد وحسن وهند علي ناصر(.)4
أبو مناع(جميلة نمر علي()1أمينة سعيد علي( )1عزيزة محمد()1سعده وسعاد سعيد علي( )2وجيهة
عبد الرحمن ياسين( )1ورثة علي وعفيفة وشريفة ولطيفة ونبيهة علي سعيد()5ورثة عبد الرازق
ويسر وهند عبد الرازق ياسين( )3ورثة عبد الفتاح وورثة نظيره عبد الهادي( )2زينب
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ياسين()1وورثة عوض وشاكر وطاهر ونايف وراجح وعبد الجبار وكامل وأحمد وأديب
محمد()9محمد وابنته أمنه علي نمر( )2نمر سعيد نمر()1عريفة بنت نمر علي(.)1
سمارة(صديقة راغب( )1محمد وسليم وموسى ولطيفة وشريفة عبد الفتاح مرعي()6محمد وأسعد
وأحمد يوسف مصلح ()3محمد وعايشة حسين وعبد هللا وابنة أحمد موسى()4مريم ()1صبحة
وفاطمة مصلح( )2زكية ومحمود وسعاد وورثة أحمد وورثة محمد زينب محمد( )6إبراهيم وعبد
الرحمن سمر()2عبد الفتاح ومحمد عبد هللا ( )3فاطمة عبد المرعي( )1ورثة حليمة حماد()1عبد
اللطيف عبد مرعي(.)1
ذكر هللا(عايشة وعبد الرحمن وسعاد وصفية وعبد الرازق وسعيد محمد()6عبد هللا وابنة إبراهيم
ورثة فياض ومحمد وابنة عبد القادر وفاطمة وعفيفة وشريفة محمد احمد()9ذكر هللا وأوالده عبد
القادر وفاطمة ومحمد ()3ورثة محمود محمد()1يسر وصفية ولطيفة وتميمة بنات محمد محمود(.)3
مقبل (ورثة لطيفة بنت عبد هللا ()1سعيد وصفية أسعد()2ورثة محمد وابنه فارس محمود وأمنه
ناصر(.)3
أبو صفية(ورثة محمود وورثة فاطمة محمود محمد(.)2
أبو جهيمة (أحمد وخضرة وورثة داود محمود سعد()3أحمد وأوالده محمد مصطفى ومريم
علي()4ورثة حسن وخديجة حمدان()2أحمد علي()1محمد مصطفى ومريم أوالد حمد(.)3
بيطار(محمد وأوالده يوسف وآمنة عبد المحسن()3محمد عبد المحسن عمر()1آمنة ويوسف محمد
عبد المحسن(.)2
عنتر(ورثة علي وحسن وفاطمة خضر()3محمد ومصطفى وعبد الرحمن وأحمد وعبد الكريم
وصادق وآمنة عبد هللا صالح( )8سليم خضر خضر(.)1
قرمين (إبراهيم ومحمد وجميلة علي()3وورثة فاطمة محمد زوجة قرمن(.)1
الشلبي(كامل وآمنة عبد هللا سماره()2عايشة أحمد(.)1
حوراني(ورثة أحمد وراغب وشريف ومصطفى وفاطمة وعايشه أحمد مصطفى()6فضة ومحمد
مصطفى(.)2
أبو جدعة (ورثة عزيزة علي وأحمد علي وأوالده شريفة سعيد وإبراهيم وعبد القادر()6سليم وخضرة
وهند يوسف ويوسف علي ونمر محمد علي وورثه محمد(.)6
أبو حوبه (عبد الرحمن وعبد الفتاح وعبد هللا مسعود()3وورثة سعيد وجميلة وزكام وابنتها سعده
ورفيقة سعيد عبد الهادي(.)5
أبو حمده (محمد وأسعد ومحمود وجميلة محمود أسعد ومحمود محمد يوسف وسعاد إدريس
مقبل()4مريم عبد الهادي احمد ()1مقبل أسعد محمد()1محمد مقبل أسعد ومحمد وورثة فاطمة وآمنة
سعد وعبد الجبار عبد هللا وعايشة سمارة ()5شمسة بنت صالح()1ورثة يوسف وورثة رشدي وورثة
جميلة وورثة راشد وبهجة ورشدية إبراهيم وصالحة داود ويسر ومثيرة وزهيرة وحسنى وورثة بديع
محمد وفاطمة وورثة ريا داود خضر( )15ورثة أحمد وورثة آمنة وعبد الملك ويسر أحمد وأوالده
وآمنة وخضر وسعاد أوالد حسن أحمد وورثة مسعدة أحمد ونجمة وشفيقة بنت صالح عبد
الهادي()11آمنة نوفل مصطفى()1نعيمة حسن محمد()1ورثة زكية حسن محمد()1ورثة آمنة وورثة
صفية مقبل أسعد()2إبراهيم محمد وورثة سليم وأحمد محمد ومصطفى خليل وسعيد عبد الرحمن
()6صفية وسعاد وورثة أحمد صالح عبد هللا ()3أحمد ومحمد عبد الرحيم أحمد()2عبد الخالق
وأوالده رفيق ونعمة ورفقة وشمسة ومسعود وورثة محمد نوفل()7ورثة صالح نوفل وورثة عبد
القادر وأحمد عبد القادر ومصطفى عبد هللا وسعاد خضر ()5زينب عبد الهادي أحمد()1بهجة أسعد
محمد()1ورثة عبد الرحمن وورثة حسين وورثة زينب وخديجة حسن صالح ()4مصطفى وعايشة
ومريم مصلح صالح()3ورثة خيرزان إدريس()1وهند محمد إدريس()1صالح وابنه محمد
مصطفى()2فاطمة وفريد صالح وآمنة إبراهيم خضر()3محمود عبد القادر فايز()1جميلة سعد
سمارة()1محمد علي صالح()1صادق وفاطمة وهند وورثة وآمنة مصطفى عبد الهادي( )4سعاد
محمد خضر()1صالحة صالح()1عارف وفاطمة عبد الرحمن حسن(.)2
إبراهيم(آمنة وصالح وهنا عبد ورثة مصطفى وفاطمة عبد اللطيف وورثة عبد القادر وابنته فاطمة
وعبد الرازق وورثة محمد محمد()8وورثة إبراهيم محمد()1ورثة أحمد واسكندر وبشير
أحمد()3إبراهيم ومحمد وخضرة عبد()3جميلة وزكية موسى()2محمد داود()1سعيد ياسين()1محمد
ومحمود وعبد الهادي حسن(.)3
حسونة(ورثة شمسة وورثة سعاد يوسف وجميلة صالح وسعيد مصطفى وسليم سعيد وورثة محمد
سليم وورثة عبد القادر محمود وعبد الحافظ محمد(.)8
دخل هللا(يوسف وورثة حسن وعبد القادر وحسن وورثة فاطمة محمد()5محمود وعبد الرحمن وسليم
وعايشة محمود(.)3
عمر(آمنة وورثة مصطفى وعزه وجميل وأحمد ورايحة وخديجة عبد الرحمن()7عايشة عبد
الحسن()1محمد ويسر حسن(.)2
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غزال(ورثة محمد وورثة أحمد وفاطمة إبراهيم عبد الحفيظ(.)3
زغلول(ورثة محمد وأوالده أحمد ومحمود وسعيد وورثة جميل عبد الخالف(.)5
غير معروف(ورثة عبد الرحمن ويسر عبد الرحيم وورثة حسين عيد حسن وفاطمة محمد حسن
الشلبي()4سعدة إبراهيم وخضرة علي ناصر ومحمود أسعد خليل()3أمينة وصالح ورثة محمود
وعوض أحمد عبد الجواد عبوني()5حمدى موسى علي()1حليمة عبد هللا ودرويش أحمد
الحليف()2عايشة عثمان الخير()1عبد هللا سعيد وورثة فاطمة ناصر()1وورثة مريم أبو عصبة()1
ورثة فاطمة محمد ومريم حسين علي( )2خضرة ديب سرحان()1عايشه ناصر خليل()1أحمد سعيد
حسونة()1ورثة كافيه عبد ناصر الكفري()1مسعدة عبد الرحمن عرار( )1لطيفة محمد
يونس()1جميلة عبد هللا الكساب( )1ورثة حسن أحمد مسعود()1كاملة عبد وحسن علي حسن()2ريه
أحمد عباس()1رفيقة صالح عثمان النمر( )1ورثة عطية سعيد سيد عباس( )1آمنة أحمد أبو
الشراشيب( )1مريم أحمد()1يسر وعايشة موسى أحمد منصور( )2ورثة قاسم وتوفيق وآمنة وجميلة
قاسم محمد الطحل()4أحمد أبو صليح( )1صفية موسى صالح الفري()1فاطمة مرعي وخديجة محمد
أبو شنيب( )2ورثة فاطمة عبد أبو مخ()1حليمة إدريس وورثة أحمد وأمنه ونمر صالح إدريس ياسين
()4محمد وأحمد أوالد جميلة وشريفة وتمام سليمان أبو سماحه()5فاطمة سليمان وزينب خليل ومحمد
صالح يوسف المرعي()3أمنية محمد عبد هللا( )1جميلة سالمة خليل العاصي( )1ناجي وسعاد أحمد
القاسم( )2لولو سعيد مصطفى حسن()1ورثة أمنية صالح إسماعيل()1صالحة علي عيسى أبو
بكر( )1مريم عبد الرازق محمد الحليف()1لطيفة عبد البدوي()1عبد القادر عثمان عبدة()1جميلة
وورثة أحمد محمود صالح داود()2صفية مسعود وعايشه إدريس( )2أحمد عبد الهادي وسعادة محمد
عبد الهادي( )2خضرة عودة عبد النبي()1حسن وورثة محمد وورثة رشيد وحسين محمد النوبة ()4
ورثة عبد وورثة حسين عبد الفتاح أبو حسيب( )2ورثة سعاد خليل وفاطمة محمود عبد هللا ()2سعاد
ناصر وفاطمة عبد حسين()2خديجة محمد عليان( )1آمنة خليل مصطفى يحيى()1ورثة مريم محمود
العودة()1ورثة حفصة عبد الحسن()1سعاد عبد الرازق أبو شريفة()1فاطمة حسن حمدان أبو
جيهن( )1سليمان وعايشة صالح سليمان() 2ورثة محمد أحمد وأوالده وجميل وفاطمة مصطفى
زيتون ()4تمام سليمان أبو سماحه()1حليمة محمد وأحمد وإبراهيم حسين محمد أبو حسين()3إبراهيم
وجميلة عبد القادر عبد الهادي عيسى()2محمود وصالحة محمد علي أبو محاسن( )2ذيب أحمد
مرعي أبو الشين()1حمدى عبد الرازق الجبالي()1مرزوق عبد اللطيف أبو طابع()1محمد وآمنة
وأمينة وجميلة عبد الخالق وصبحة عبد الهادي أبو صابر()5عبدة عوض وعايشة خضر علي و
ورثة تمام خضر أبو رباح()3حليمة محمود الخواجة()1صفية عبد هللا أبو مرجانة()1عبد القادر
وآمنة عبد هللا عمر()2سعاد سعيد عبد الحفيظ( )1صفية عبد هللا خراب()1ظريفة عبد الرحمن
خلف( )1صبحة محمد أبو صبحه()1عبد الرازق ومحمود ومحمد عبد الرازق محمد ( )3ورثة
عايشة صالح أبو خلف()1سعدة خضر األشقر()1آمنة خليل أبو شهاب()1آمنة داود عبوش()1جميلة
وبهية ورثة رفقة عبد العزيز()3عريفة محمود الخواجة()1آمنة وعبد اللطيف علي نعيم()2عايشة
مصطفى بحبوح()1صالح عبد الرازق صالح أبو أحدب()1حليمة ياسين وعبد القادر محمد
خريش()2سليمان خليل مصطفى()1ورثة حمدة ساق هللا()1آمنة مسعود مصطفى السبوبي()1محمد
عبد القادر أبو علم()1عايشة صالح العمايد()1فاطمة حسن سليمان()1عبد الرحمن محمد
يونس()1عايشة أحمد زيفان()1آمنة محمد الهمك()1حليمة مصطفى زيتون()1سعاد بنت عبد هللا
الحوش()1مريم بنت أحمد مصلح()1آمنة بنت نجيب إبراهيم( )1شريفة بنت حسين أبو حفيظة()1
حفصة بنت عبد هللا حسين( )1مصطفى عبد الهادي منصور( )1ورثة عبد اللطيف صالح وجميلة
محمد داود( )2محمود عبد نمر()1ورثة أسعد رباح مصطفى()1آمنة محمد خليل الالمي( )1ورثة
سعده محمد سليمان أبو شيخ( )1سعاد سعيد صالح( )1زينة عبد الهادي فطيمر()1عوض عبد هللا
حدرى()1ورثة عوض حمد وورثة مريم قاسم عبد العال()2عائشة حسين العابودي()1هند محمد أبو
مسعده( )1صادق عبد اللطيف موسى( )1ورثة آمنة أحمد سليمان( )1صبحه حسن عنيني()1خديجة
صالح وعبد حسن أبو سبال( )2فاطمة كايد( )1ورثة فاطمة سعيد رضوان()1عزيزة محمد خضر
الدقة( )1ورثة أمينة عبد هللا حجاج( )1أحمد وورثة عبد هللا ومحمد جميل ومحمود وهند أوالد صالح
عبد المحسن()6حمدة بنت محمد أبو شنب( )1ورثة هيجة بنت بدر( )1ورثة فاطمة بنت علي
الزملي( )1نجمة بنت عبد الرزاق مصطفى أبو شريفة( )1ورثة سعاد عبد الهادي( )1محمد منصور
شحاده( )1خضرة علي سليم( )1خديجة إبراهيم عبادة( )1ورثة سعاد ومسعود ياسين( )2ذيب خضر
أبو سرحان()1فاطمة مصطفى أبو جبارة( )1ورثة خضرة عبد الرحمن الشلبي ( )1محمد سليمان
الطحل ( )1ورثة عايشة محمد أبو حسن()1محمد عبد الخالق وورثة صفية بنت محمد عبد الرحمن
يوسف()2خضرة وعدلية أحمد وشريفة بنت أحمد وعدلة أحمد عبد الرحمن الشريف()3حمدة وعايشة
أحمد قدح()2سعاد سعيد عبد الحفيظ()1سعاد سعيد صالح(.)1
المجموع
906
3
5
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وحيق لكل فرد من أفراد القرية التصرف يف املشاع شريطة أن يكون ساكنا فيها ومالكا لفدان ،كما أن مسألة االنتقالية
والوراثة يف املشاع ال جتري فيه ،وأن التصرف ليس حبصص معينة بل على طريقة الفدادين ،فاملشاع يقسم إىل صيفي وشتوي تبعاً
للدورة الزراعية اهلادفة لتخصيب األرض وعدم إهالكها ،ويتم جتهيز دفرت بعدد الفدادين املوجودة يف القرية سنواي مع أمساء
أصحاهبا من أهايل القرية ،ومبينا فيه أمساء املواقع اليت تقع ضمن املشاع ،وبعد حتضري اجلدولني املذكورين تذهب هيئة االختيارية
جبولة يف املشاع للكشف عليه وتقسمه على الفدادين حسب رأيهم مع النظر إىل طبيعة األرض وقدرهتا اإلنتاجية بني أصحاب
الفدادين ،لكي خيصص لكل واحد منهم حصة ابملشاع.
وبعد تقسيمها جيري توزيعها حسب القرعة فيستلم كل صاحب فدان ما حصل عليه من القرعة ،وإذا بقي قسم من املشاع
بعد توزيعه يؤجر إىل غري أهايل القرية ويصرف ريعه على مصا ح القرية املشرتكة ،وإذا أراد فرد من أفراد القرية أن يعمل يف هذا اجلزء
فال مانع من أن يقوم ابلزراعة فيه( ، )28وعند إعادة التقسيم مت استبعاد أرض البصة ابعتبارها أرض معطلة على الرغم من استخدام
أهل القرية هلا يف أغراض الرعي وسقي احليواانت وقطع القصب لصنع احلصر والسالسل وهي مقيدة بسجالت الطابو العثمانية
ضمن أراضي املشاع وتبلغ مساحتها حنو( )2000دومن(.)29
تعود بداايت التغلغل الصهيوين إىل عام 1925م عندما أقدم( )20شخصا من أهايل القرية على بيع أسهمهم البالغة
( )2400دومن مقيد بدائرة الطابو لكل فرد منهم ( )120دومنا( )30إىل اليهودي نيسن رومتن"  ،" Nisan Rutmanوعند
معرفة أهل القرية ابألمر ذهبوا إىل حمكمة السامرة التابعة للواء بين صعب ،وأثبتوا خطيا أبن هذه األرض هي مشاع لكل أهل القرية
وحكمت هلم احملكمة بذلك ومت إلغاء البيع وحكمت أن األرض ملك مشاع بني()906أشخاص(.)31
يالحظ أن حركة التغلغل يف أرض الرمل مل تتوقف أو تتجمد وفق قرارات احملكمة ،وإمنا أخذت ابلتزايد من يوم آلخر
ويتجلى ذلك يف الصفقة الثانية اليت أبرمها أحد السماسرة من أبناء املنطقة ،مشلت أراضي خور الوساع وأبرمها مع رومتن
Rutmanوكيل رفقة ارنسون  ، Rifkaوقام رومتن مبسح األرض وإحلاقها أبراضي اخلضرية كخطوة أولية ومتهيداً لتسجيلها
ابمسه ،فاعرتض أهل القرية إىل رئيس حمكمة التسوية ابخلضرية ،إلثبات أهنا مشاعية اتبعة لقرية زيتا يف طولكرم وليس للخضرية،
وكان حمامو هذه القضية هم حممود أفندي وحنا عصفور ومنعم أفندي منعم(.)32
تعاقبت جلسات االستماع إىل الشهود إلثبات ملكية أراضي زيتا ابألدلة والرباهني ،وقد حكم قاضي التسوية الربيطاين
املسرت لوك " ،"Lokإببطال قيود أراضي زيتا من قضاء حيفا وردها إىل طولكرم ،وهذا ميهد ألهل زيتا احلفاظ على أراضيهم
الواسعة ،ومت إصدار القرار ابللغة االجنليزية أوال مث ترمجة اخلالصة إىل العربية مث العربية( ،)33وذلك مل يرض اليهود ،حيث قاموا يف
عام 1933م ،بطلب إذن ابستئناف قضية خور الوساع إىل جملس امللك اخلاص بلندن ،لكن حمكمة االستئناف العليا ردت
الطلب (.)34
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واعتمد يف التقسيم على عدة مصطلحات منها فدان ويساوي" أربعة أبقار" ونصف فدان أي "رأسني من البقر" ،حيث
يساوي الفدان ( )20دومنا تقريبا ،وقد سجل مشاع زيتا بدائرة الطابو العثمانية على أمساء أشخاص معدودين ،إال أن ذلك مل يلغ
كونه مشاعا للقرية خيضع للعرف والتقاليد املتوارثة ،فلكل فرد من أفرادها حق احليازة فيه ما دام هو حي يرزق ،ويسقط هذا احلق
بوفاته أو حبالة غيابة عن القرية وتعود له إذا عاد وسكن فيها.
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ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف عام 1934م مت إعادة توزيع أراضي املشاع من قبل اجمللس اإلسالمي األعلى ،بطلب من
أعضاء جلنة التسوية القروية لقرية زيتا ،واعتمدوا يف ذلك على أساس أن أهايل قرية زيتا يقسمون إىل ثالثة أقسام :األول األهايل
األصليني ،والثاين األهايل املستجدين ،والثالث األهايل النازحني الذين نزحوا عن القرية ( )4-1سنوات ،وقدر عدد نفوس أهل
قرية زيتا ب ( )1300نسمة تقريبا ،ولكن املشاع قسم إىل ( )1600سهما حيث إن حصة السهم قد اخنفضت.

Tamara MASHAL

ازداد نشاط احلركة الصهيونية يف أرض الرمل فاتفق وكالؤها مع بعض الراغبني يف البيع بدفع ( )10جنيهات للدومن،
وتكللت جهودها ابلنجاح حيث ارتفعت مشرتايهتا إىل ( )260سهما ،ويساوي السهم( )20دومنا ،معىن ذلك أن قيمة السهم
هو( )200جنية.
ومن اجلدير ابلذكر أنه مع هناية عام 1934م نقل للمجلس اإلسالمي األعلى( )557سهما من أصل ( )1600سهم
من خالل عدة عقود متفرقة مع أهايل القرية ،وقد وظف اجمللس عددا من الشخصيات البارزة يف القضاء للمساعدة على نقل
ملكيتها بسعر الدومن الواحد ( )40جنيها فلسطينيا ،واملالحظ أن هناك ارتفاعا يف سعر الدومن الواحد ،ويرجح ذلك إىل تزايد
عمليات البيع من قبل األهايل واملنافسة اليت دخلت هبا احلركة الصهيونية واجمللس اإلسالمي األعلى يف احملاولة للسيطرة واالستحواذ
على مساحة أكرب من أراضي الرمل(. )35
جدول ( )2األراضي املتنازل عنها لألوقاف(-:)36
المساحة العامة
\دونم
4468.589
1096.788
3897.448
816.691
10279.516

المساحة
المتنازل عنها
لألوقاف
1124.271
300.531
1067.714
244.885
2737.401

مجموع
األسهم

األسهم
األساسية

األسهم المضافة

المالحظات

313.674
77.000
273.583
62.743
727.000

240.323
59.000
209.605
48.072
557.000

73.351
18.000
63.978
14.671
170.000

جماعة محمد عبد الحليم أفندي
مجموعة بالوكاالت
جماعة حمدان أفندي الحاج أحمد
عزة أفندي
المجموع

بعد عملية التسوية بتاريخ 1940\10\30م ،حصل اجمللس اإلسالمي على حصته من املشاع على مرحلتني املرحلة
األوىل من أصل( )1600سهم وزعت كالتايل )557( ،سهما لألوقاف )185( ،سهما لليهود )858( ،سهما لألهايل ،أما
املرحلة الثانية فقد أضيف جملموع السهام السابقة ذكرها ( )489سهما جديدا ،ووزعت كالتايل )170( :سهما لألوقاف،
( )57سهما لليهود )262( ،سهما لألهايل ،فأصبحت بذلك حصة األوقاف()170+557أي ( )727سهما من أصل
(2089سهما) ،حيث بلغت مساحة األوقاف ( )2837.481دومنا من أصل مساحة القرية لعام 1940م البالغة
( )8153.485دومن.
كشفت سجالت احملكمة الشرعية عن عدد من العقود وتنازالت للقاصرين يف حصصهم ابملشاع فبلغت( )21حصة
تفاوتت مساحتها وأسعارها حيث قدر السهم الواحد ب()27جنيها فلسطينيا ابلصيغة اآلتية(-:)37
"يف اجمللس الشرعي املنعقد لدنيا بقرية زيتا التابعة لقضاء طولكرم بدار احلاج حممد منر خمتارها بناءً على اإلذن الصادر إيل
من حضرة صاحب فضيلة قاضي طولكرم الشرعي احلاج الشيخ حممد صبحي أفندي خيزران ،حضر الرجل املكلف شرعا عبد
الغافر بن علي النعيم الشهري أبيب علي من أهايل القرية املذكورة ،وقرر قائالً أن من اجلاري مبلك وتصرف أخي أليب عبد اللطيف
سهما واحد من تسعمائة وستة أسهم يف مشاع أراضي زيتا الرملية املعروفة احلدود واألوصاف معرفة انفية ألسباب اجلهالية ،وحيث
أن أخي حمتاج للنفقة وإدارة شؤون وليس لديه ما يقوم أبوالده واحتياجاته ،فأرجو صدور األمر الشرعي ابإلذن ببيع وفراغ هذا
السهم بصفيت وصيا شرعيا عليه حلضرة مدير األوقاف العامة اإلسالمية بفلسطني ببدل قدره سبعة وعشرون جنيها فلسطينيا حيث
يف هذا البيع والتسجيل اخلطي واملصلحة جلهة احملجور عليه أخي املذكور ابلوجه الشرعي وأتييدا ملا قرره الوصي املذكور أبرز إلينا
مضبطة موثقة وخمتومة يف هيئة اختيارية القرية املذكورة مؤرخ 14متوز 1934م ومتضمنة لذلك ،وأخرب جبميع ذلك وأنه موافق
للتحقيق ،وأن كل واحد من الرجال الذين التقاهم انيف بن مصطفى بن حسن نعمان وحيىي بن صا ح بن يونس غضيه وعبد
القادر بن صا ح بن إدريس الياسني مجيعهم من أهايل القرية املذكورة االختيار الشرعي ،وعليه وبناء على ما تقدم وحسب األمر
الصادر من مقام رايسة اجمللس اإلسالمي األعلى املؤرخ 27ربيع اثين 1353وفق  1932\7\9عدد  733رقم وقف
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ومن أجل استغالل مساحات شاسعة من املشاع غري املستغلة واليت خييم عليها اخلراب وللمحافظة على العالقات مع
املزارعني وحىت ال تُضر مبصلحة الوقف ،وال يدفع اجمللس إىل إقامة دعا ٍو عليهم وحتمل مصاريف ابهظة ونفقات ،مت اإلقرار بتأجري
حصة الوقف دفعة واحدة مقابل بدل مقطوع إىل شخص أو أشخاص قالئل يدفع ابملستأجرين اجلدد إىل استثمار أكرب قسم من
املشاع ،وابلتايل تعمري وحتسني جزء كبري من أراضيه حىت يعود أبكرب فائدة ممكنة.
جدول ( )3إعالن من قبل دائرة أوقاف انبلس للعموم من أجل أتجري حصة الوقف ملدة سنة زراعية واحدة
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اسم الحصة
أبو زقوت
أم اللوف
خور السندا
خور البير
خور الواوية
جزيرة نخله
قسومة
الفورية
العقد
قزازه
المجموع

دونم
271
398
266
174
264
302
384
210
330
250
2855

()40

متر
655
814
729
861
094
598
461
821
714
960
707

مت االتفاق مبدئياً مع خمتار عتيل السيد راضي جمهد الراضي ورشيد صا ح الدقة على أتجريمها حصة الوقف يف مجيع املشاع
ملدة سنة زراعية ،وحتدد من تشرين اثين 1945م وتنتهي  30أيلول 1946م مقابل بدل قدرة ()200جنيها(.)41
يف حني أظهرت واثئق اجمللس اإلسالمي األعلى أن بعض األراضي قد تسربت للحركة الصهيونية بعد االتفاق مع اجمللس
وتقاضي الثمن(.)42
ومل تنته احملاكم بني أهايل قرية زيتا وبني احلركة الصهيونية ،حيث طالب سكان القرية عام 1943م حبقوقهم يف األراضي
اليت تقوم عليها مستوطنة برانديس ( )brandesيف جهة اخلضرية وقدرها ( )500دومن( ،)43واعرتفت احملكمة أبن ملكيتها
للحركة الصهيونية ،حيث ادعت أبن األرض كانت اتبعة ألراضي اخلضرية ،وبعد استئناف العرب للقضية اليت آزرهم فيها بعض
أثرايء انبلس طالبوا بتعويض قدره نصف مليون جنية فلسطيين( ،)44وعلى الرغم من تدخل اجمللس اإلسالمي األعلى يف أرض الرمل
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه وبسعر مميز غايته بناء سور قوي يف وجه احلركة الصهيونية وسيل أمواهلا املتدفق نظراً ملا كانت تتعرض له
املنطقة الساحلية للقضاء من حركة استعمارية كبرية من قضاء حيفا مشاالً إىل ايفا جنوابً.
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استغل مزارعو زيتا حصة األوقاف ابملشاع فقاموا بزراعتها مقابل أن حتصل األوقاف على مبلغ( )600مل( )39عن كل
دومن من األراضي املزروعة ،لكن املزارعني مل يقوموا بدفع ما عليهم من استغالهلم لألرض الزراعية مدة أربع سنوات ،وللمحافظة
على حقوق الوقف مت رفع قضية على بعض املزارعني ،وكان احلكم لصا ح اجمللس اإلسالمي األعلى ،ومت الوصول إىل اتفاق مع
خماتري زيتا بشأن حصة الوقف خالل األربع سنوات من ( )1944-1941وفيه أن يدفع مزارعو املشاع مبلغ ( )600جنية عن
هذه السنوات األربع ،وقدم اجمللس هذه التسهيالت من أجل اإلسراع يف دفع املبلغ املتفق عليه ولكنهم مل يدفعوا شيئا.

Volume: 4

 \8\1فقد أذنت للوصي عبد الغافر املذكور إبجراء الفراغ وتسجيل هذا السهم الواحد العائد ألخيه عبد اللطيف املذكور ابلبدل
املذكور للموصي إليه حضرة مدير األوقاف العامة اإلسالمية بفلسطني هذا بعد أن حتققنا اخلط واملصلحة جهة احملجور عليه
املذكور ع لى النهج الشرعي حتررا يف العام الثاين من شهر ربيع الثاين لسنة ألف وثالمثائة وثالث ومخسني هجرية وفق الرابع عشرين
من شهر متوز لسنة 1934ميالدية غربية على صاحبها أفضل الصالة وأذكى التحية "(.)38

Tamara MASHAL
()45

جدول رقم ()4املتصرفون يف أراضي الرمل (1948-1938م)
الرقم

الجهة المتصرفة

المساحة

1
2
3
4
5

حكومة فلسطين
المزارعين
هيموناد ليمتد
()46
موشي سملسكي
المجموع

909.498
6440.767
147.838
8248.813
15746.916

مبوجب واثئق ضريبة األمالك فإن مساحة رمل زيتا تزيد عما ورد يف صحيفة فلسطني أو يف أوراق اجمللس اإلسالمي
األعلى ،حيث بلغت (،)15746.916وحسب مسوحات عام 1945م قدرت ب()14837دومنا ،استحوذت احلركة
الصهيونية متمثلة مبندوبيها وشركاهتا على مساحة تقدر ب( )8396.651لتصبح بذلك املتصرف األوفر حظا أبراضي الرمل،
وقد أقامت مستعمرات اهيثوب(1928 )Ahtuvم وماغال( 1930(maggalم على أرضي املشاع(.)47
التهجري:
وقع أهايل رمل زيتا ضحية اعتداءات اهلاغاانه األوىل اليت أدت إىل هتجري سكان املنطقة الساحلية الوسطى مما أدى إىل
نزوح أهايل القرية (.)48
النتائج:
 .1تعد دفاتر الطابو العثمانية وسجالت احملاكم الشرعية وملفات ضريبة األمالك الربيطانية من أهم املصادر األولية اليت ميكن
االعتماد عليها يف الدراسات االقتصادية احلديثة لكوهنا مل تكتب لغرض التاريخ وإمنا لغاايت دينية وحقوقية.
 .2املادة املصدرية هي مادة شاملة عامة ميكن توظيفها ألغراض أخرى مثل :اجلغرافيا والعادات والتقاليد ،والناحية االجتماعية
والتطور التارخيي والسكاين للمنطقة.
 .3تضافر عدة عوامل أثرت على البنية االستيطانية منها ،الطبيعية والبشرية ،مثل تزايد عمليات بيع األراضي للحركة الصهيونية،
واملستنقعات ،وانتشار األوبئة واألمراض ،واجلهل والفقر وفساد الضمري والرشاوي والسماسرة.
 .4لعب اإلغراء املادي للفالحني دورا كبريا يف تسرب أراضي القضاء ،وخباصة الوضع االقتصادي الصعب الذي عاىن منه
السكان يف ذلك الوقت.
 .5يعد االستيطان يف أراضي القضاء احللقة الوسطى لسلسة عمليات االستيطان املمتدة من الناقورة مشاال حىت رفح جنواب حيث
تركزت احلركة الصهيونية جل اهتمامها على االنطالق من مستوطنة اخلضرية لشراء االراضي يف قضاء طولكرم بعامة ورمل زيتا
خباصة بغية االمتداد جنوابً لوصل املشروع االستيطاين يف ساحل حيفا مع ساحل ايفا من خالل السيطرة على االراضي السهلية
املمتدة يف القضاء.
 .6إن تسرب أراضي القضاء للحركة الصهيونية وإقامة املستوطنات عليها هو سهم موجه حنو حق العودة يف االعتبار الشخصي
ولكن ذلك ال ينفي احلق العام ،وال يعطي شرعية إلقامة دولة صهيونية على أرض فلسطني.

275

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

قائمة املصادر واملراجع

Issue: 3

دفاتر الطابو العثمانية

Volume: 4

املصادر غري املنشورة:
دفرت( )54طابو دائمي
دفرت()35طابو يوقلمة
دفرت البيان الزراعي العثماين
أوراق خاصة مبلف حمكمة زيتا
سجالت حمكمة طولكرم الشرعية
سجل وكاالت 1336-1334(،هـ\1917-1915م)
سجل حجج متنوعة
ملفات ضريبة األمالك
ملف رمل زيتا()1،2
اجمللس اإلسالمي األعلى
10\18\1.6\10
10\44\1.6\10
10\27\1.37\10
10\112\1.37\10
10\18\1.6\10
10\34\1.14\10
10\27\1.37\10
10\24\1.8\10
10\16\1.4\10
الصحف
صحيفة فلسطني
عدد(1931\6\27،)1752-86م
عدد(1931\6\30 ،)1755-88م
عدد(1933\7\7،)2374-109م
عدد( 1934\9\9،)2738-165م
عدد (1943\7\21 ،)5467-120م
276

Tamara MASHAL

عدد (1943\7\17 ،)5464-117م
عدد ( 1934\9\9،)2738-165م
صحيفة الكرمل
عدد (1925\11\11 ،)1157م
املقابالت الشخصية
مقابلة شخصية ،مسري توبة 56،سنة ،كفرمجال2014\8\13،م.
مقابلة شخصية ،كمال امحد عبد اهلادي عيد55،عام ،زيتا2015\11\7،م.
املصادر املنشورة
أبو سته ،سلمان حسن ،أطلس فلسطني1966-1917م ،هيئة أرض فلسطني ،لندن ،بريطانيا2011 ،م.
الربغوثي ،عبد اللطيف ،القاموس العريب الشعيب الفلسطيين ،اللهجة الفلسطينية الدارجة  ،رام هللا  ،فلسطني2001 ،م.
اخلالدي ،وليد ،كي ال ننسى قرى فلسطني اليت دمرهتـا اسـرائيل سـنة 1948م ،مؤسسـة الدراسات الفلسطينية ،بريوت1997 ،م.
الدابغ ،مصطفى مراد ،بالدان فلسطني4 ،اجزاء ،دار الطليعة ،بريوت  ،لبنان ،ط1988 ،4م
العودة ،عبد اجلبار رجا حممود ،ملكية الراضي يف قضاء طولكرم (1948-1920م)،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس  ،فلسطني،
2007م.
غامن ،عبد الرحيم بدر؛ وانتصار زبيدي ،التاريخ الشفوي لرمل زيتا ،هيئـة الياسـر للتنميـة والتأهيل (الشراع) ،طولكرم ،فلسطني،
2010م.
لوابين ،حسني علي ،معجم النبات يف الرتاث الشعيب الفلسطيين ،مكتبة لبنان انشرون ،بريوت ،لبنان2007،م.
حممد رفيق ،هبجت صربي ،والية بريوت القسم اجلنويب الوية بريوت عكا وانبلس ،التميمي ،مطبعة إقبال ،بريوت ،لبنان،
1914م.
جنم الدين ،علي ،موسوعة املستوطنات الصهيونية يف فلسطني (2012-1870م) ،عمان االردن ،هيئة جائزه سليمان عرار
للفكر والثقافة 2014،م.

277

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

Volume: 4

Issue: 3

املالحق

)49(

) رمل زيتا1( خريطة رقم

278

Tamara MASHAL

()50

الشكل رقم ( )1احملضر الذي مت يف تقسيم املشاع على  906شخص من قرية زيتا

279

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 3

الهوامش

( )7اجمللس ،10\24\1.8\10،ضريبة األمالك ،خريطة رمل زيتا ،انظر الشكل(. )1
( )8فلسطني ،عدد( 1934\9\9،)2738-165م،ص.7
( (9اجمللس ،10\16\1.4\10،فلسطني ،عدد( 1934\9\9،)2738-165م،ص.7
( )10فلسطني ،عدد( 1934\9\9،)2738-165م،ص.7
( (11ضريبة األمالك ،خريطة رمل زيتا ،فلسطني ،عدد( 1934\9\9،)2738-165م ،ص ،7ابوستيه ،سليمان ،أطلس فلسطني،ص-298
.299
( )12أبو ستيه ،سليمان ،أطلس،ص.299-298
( )13االشلول:كلمة دارجة على السن الناس وهي مأخوذة من كلمة شالل وهي املسقط املائي ويظهر غالبا يف االرض اليت ختتلف يف املناسيب وتتجمع
فيها املياه حيث يسقط املاء أو يسيل من منسوب مرتفع اىل آخر منخفض ،الربغوثي ،عبد اللطيف،القاموس،ص.692
( )14جملد( )54طابو دائمي،ص ،9أبو ستيه ،سليمان ،أطلس،ص.299-298
( )15خربة تل درور:تقع يف أراضي الرمل شرق مستوطنة اخلضرية وهي منطقة أثرية حتتوي على تالل من األنقاض ،كانت قرية عامرة يف العهد العثماين
من اعمال حيفا اال اهنا اندثرت اايم احلكم الربيطاين-:الدابغ،مصطفى،بالدان،ج،5ص.335
( )16جملد( )54طابو دائمي،ص ،9طولكرم ،احملكمة الشرعية،سجل وكاالت1336-1334(،هـ\1917-1915م).
( )17جملد( )54طابو دائمي،ص ،9طولكرم ،احملكمة الشرعية،سجل وكاالت1336-1334(،هـ\1917-1915م) ،مقابلة شخصية ،كمال امحد
عبد اهلادي عيد55،عام ،زيتا2015\11\7،م.
( )18جملد( )54طابو دائمي،ص ،9طولكرم ،احملكمة الشرعية،سجل وكاالت1336-1334(،هـ\1917-1915م).
( )19رفيق وهبجت،والية،ص.193-192
( )20البصة :الطني املوحل لقربة من املاء اجلاري مما يزيد يف طول النبات النامي فيه ،الربغوثي ،عبد اللطيف ،قاموس ،ص.156
( )21الدابغ ،مصطفى ،بالدان ،ج،5ص،335غامن وزبيدي ،التاريخ ،ص.88-79
( )22نبات السعيده :نوع من النبااتت ينمو يف املناطق الرطبة واملستنقعات يقف عيداان دقيقة رفيعة تنتهي برؤوس كرؤوس اإلبر واملسالت يستعمل يف
صناعة احلصر،لوابين،حسني،معجم،ص.212
( )23القصب :نبات مائي يبلغ طوله حنو  4أمتار يكثر حول البحر املتوسط منه نوع قصب املكانس الذي ينتشر على ضفاف املستنقعات ،الربغوثي،
عبد اللطيف،القاموس،ص.1009
( )24مقابلة شخصية ،مسري توبة 56،سنة ،كفرمجال2014\8\13،م.
( (25غامن وزبيدي ،التاريخ ،ص .97-89
( )26دفرت()35طابو يوقلمة،ص.154-1
( (27اجمللس.10\18\1.6\10,
( )28اجمللس.10\34\1.14\10،
( )29اجمللس.10\27\1.37\10 ،
( (30الطابو ،أوراق خاصة مبلف حمكمة زيتا .

280

Volume: 4

( )1الشعراوية :الغابة املتشابكة األغصان ،عرفت ابلشعراوية الشرقية املمتدة يف قضاء جنني ،حيث سيطرت الغاابت واألحراش على مساحات واسعة
منها وال تزال قائمة يف منطقة التالل حىت اليوم وتظهر يف أراضي دير الغصون وزيتا وقفني ،الدابغ ،مصطفى،بالدان،ج،5ص.230-229
( )2دفرت( )54طابو دائمي ،ص.9
( )3طولكرم احملكمة الشرعية ،سجل وكاالت 1336-1334(،هـ\1917-1915م)،ص.6-5
( )4ضريبة األمالك ،دفرت رمل زيتا(1و ،)2ص.100-1
( )5مقابلة شخصية ،كمال امحد عبد اهلادي عيد55،عام ،زيتا2015\11\7،م.
( )6اخلضرية :مستوطنة أقيمت 1891م من قبل جمموعة أحباء صهيون على مساحة ()49359دومن واليت مت شرائها من مالكها سليم اخلوري من
بريوت وهي من أراضي عرب النفيعات والفقرا تقع على السهل الساحلي قضاء حيفا .جنم الدين ،علي ،موسوعة املستوطنات،ص.32

Tamara MASHAL

( )31الكرمل ،عدد (1925\11\11 ،)1157م،ص.2
( )32الطابو ،أوراق خاصة مبلف حمكمة زيتا ،فلسطني ،عدد(1931\6\30 ،)1755-88م،ص.4
( )33فلسطني ،عدد(1931\6\27،)1752-86م ،ص.5
( )34فلسطني ،عدد(1933\7\7،)2374-109م،ص.4
( (35اجمللس.10\27\1.37\10،
( )36اجمللس.10\34\1.4\10،
( (37طولكرم ،احملكمة الشرعية ،سجل حجج متنوعة،ص.20-1
( )38طولكرم ،احملكمة الشرعية ،سجل حجج متنوعة،ص.13-12
( )39املل :واملليم مجع مليمات ومالليم وحدة النقد الصغرى يف العملة الفلسطينية اايم االنتداب الربيطاين وهي عشر القرش ،والقرش واحد من مائة من
اجلنية واجلنية ألف مليم واملليم هو نظري الفلس يف الدينار االردين .الربغوثي عبد اللطيف،القاموس1186،
( )40اجمللس.10\121\1.37\10،
( (41اجمللس.10\112\1.37\10،
( (42اجمللس.10\44\1.6\10،
( )43فلسطني1943\7\21 ،)5467-120(،م،ص.3
( )44فلسطني1943\7\17 ،)5464-117(،م،ص.4
( )45ضريبة األمالك ،ملف رمل زيتا،ص.100-1
( )46موشي مسلسكي :يف مصادر اخرى بلفظ موشيه مسيالنسكي ( )1953-1874مستوطن من أصل روسي ،من مؤسسي احتاد املستوطنات،
انضم الحقا اىل حركة " بريت شالوم" وأصبح كاتبا معروفا من خالل كتاابته عن العرب يف فلسطني ،شوفاين،الياس،مذكرات.46،
( )47العودة ،عبد اجلبار ،ملكية ،ص.136
( )48اخلالدي ،وليد ،كي ال ننسى،ص.443
()49ضريبة االمالك ،ملف قرية زيتا
( )50اجمللس.10\18\1.6\10,

281

