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هـذا الكتـاب لــه عظـیم الفائــدة ألبنائنـا، وأحفادنــا الـذین لـم یــروا فلسـطین ولــم یعیشـوا فیهــا، 
والمعــارك التــي دارت بــین العصــابات هــذا الكتــاب یضــم أبحاثــًا موثقــة عــن وقــائع النكبــة، 

الصهیونیة، والمجاهدین الفلسطینیین، في خمس وخمسین قریة ومدینة معظمها في لـواء 
 غزة وعددًا منها في لواء الرملة، وقریة واحدة في لواء الخلیل.

ومن حـق فلسـطین علینـا بقراهـا ومـدنها، إبـراز تراثهـا، وحضـارتها، ونضـال شـعبها لتظـل 
الوجــدان بغیــة التمســك بهــا، والعمــل علــى تحریرهــا مهمــا طــال الــزمن، وتكالبــت حیــة فــي 

 علینا وعلیها قوى البغي والعدوان.
 وفي هذا الكتاب تم توضیح معالم كل قریة وما فیها، مشتملة على ما یلي:

معنى اسم القریة، في اللغة العربیة، والمعنى الشائع عند أهلها، وسـبب تسـمیتها  .1
 تاریخي، أو لموقع جغرافي، أو السم كنعاني. لقبیلة أو ألثر

 موقع القریة وحدودها بالنسبة للقرى والمدن المجاورة لها. .2

إبراز المعالم األثریة الكنعانیة، والتاریخیة، والمقامـات، والمـزارات التـي توجـد فـي  .3
 كل منها.

 مساحة أراضي كل قریة، وأسماء قطع أراضیها، ومدلوالت هذه التسمیة. .4

 م، وأسماء عائالتها.1998م، وعدد 1948كل قریة قبل نكبة  عدد سكان .5

 أعمال السكان في كل قریة. .6

نضــال أهــل كــل منهــا ضــد قــوات االحــتالل البریطــاني، واالســتیطان الصــهیوني  .7
 من ثورات ومعارك.

احــتالل القریــة: تــاریخ احتاللهــا، واللــواء الصــهیوني الــذي احتلهــا، واســم العملیــة  .8
 عندهم.

 وماذا بقي منها؟القریة الیوم،  .9

 المغتصبات التي أنشأها الصهاینة على أنقاضها، وعلى أراضیها. .10

 وهناك مالحظات یجب توضیحها، والوقوف عندها عن هذه القرى:
 أن جمیع هذه القرى: عربیة اللغة، والنشأة، والتاریخ، اسالمیة العقیدة والدین. .1
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لـــه الصـــهاینة  هـــذه القـــرى كـــان بهـــا كثافـــة ســـكانیة كبیـــرة عكـــس مـــا كـــان یـــروج .2
والغربیون: "أنها أرض بال شعب لشعب بال أرض". وكانت مزدهرة بنشاط أهلها 
فــي المجـــاالت: الثقافیــة، واالجتماعیـــة، واالقتصـــادیة، تغطــي أرضـــها البســـاتین، 

 والبیارات والكروم، والحبوب والخضار، والفواكه.

ة على وجود كثافـة كثرة الخرب والمعالم األثریة الكنعانیة فیها، تدل داللة واضح .3
 سكانیة فیها حتى في أقدم العصور.

شــهدت هــذه األرض العدیــد مــن الغــزوات والحــروب والمعــارك طمعــًا فــي ثرواتهــا  .4
وموقعهــــا االســــتراتیجي منــــذ أیــــام الفراعنــــة، والكنعــــانیین، واآلشــــوریین والبــــابلیین 

مي، والیونــــانیین، والفــــرس، والرومــــان، والمغــــول، والصــــلیبیین ثــــم الفــــتح اإلســــال
 ومعارك الحرب العالمیة األولى.

كانــت بعــض هــذه القــرى محطــات بریــد فــي العصــر المملــوكي، وأوقــف الممالیــك  .5
كثیــــرًا مــــن أراضــــیها لالنفــــاق علــــى الحــــرمین أو علــــى خلیــــل الــــرحمن، أو علــــى 

 األقصى أو على مدارس غزة.

ـــة العثمانیـــة  .6 أن هـــذه القـــرى نشـــأت وتطـــورت مكـــان قـــرى كنعانیـــة، وقامـــت الدول
 عادة إعمارها.بإ

 أن كثیرًا من هذه القرى حملت اسم خربة أو اسم قبیلة أو اسم عشیرة أو شیخ. .7

أن أسماء هذه القرى لها ما یشابهها في الـیمن، والشـام، وفلسـطین، مثـل: كوكبـا  .8
 والجیة، والمغار، والفالوجا وغیرها.

ثـل: أن كثیرًا من عائالت غزة امتلكت مساحات واسعة من أراضي هـذه القـرى م .9
عـــائالت أبـــو خضـــرة، الشـــوا، أبـــو رمضـــان، العلمـــي، المفتـــي، إمـــا ألنهـــم كـــانوا 

 ملتزمین في الدولة العثمانیة أو بطرق المداینة، أو الرهن أو بالشراء.

تسربت بعـض أراضـي هـذه القـرى للعصـابات الصـهیونیة مـن الملتـزمین  .10
ن أهـالي االقطاعیین الذین كانوا یملكون اقطاعیات في شمال ووسط فلسـطین مـ

 بیروت ودمشق أو من السماسرة.
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 531أن جمیــع هــذه القــرى وقــرى فلســطین قــد دمرهــا الصــهاینة وعــددها  .11
ـــة وآثارهـــا الثبـــات  ـــة بعـــد احتاللهـــا، لتزییـــف التـــاریخ وطمـــس معالمهـــا العربی قری

 مقولتهم الكاذبة.

 وتم تقسیم هذه الدراسة إلى خمسة فصول أو مباحث: حسب تاریخ احتاللها:
م هـي: برقـة، بریـر، 1948األول: قرى احتلها الصهاینة في شـهر مـایو الفصل  .1

البطـــــاني الغربـــــي، البطـــــاني الشـــــرقي، بیـــــت دراس، جـــــولس، سمســـــم، الســـــوافیر 
 الشرقیة، الغربیة، الشمالیة، صقریر، الكوفخة، نجد، هوج، یاصور.

الفصـل الثـاني: قـرى احتلهــا الصـهاینة فـي شـهر یولیــو وأغسـطس، هـي: بعلــین،  .2
فـــا، تـــل التـــرمس، جســـیر، الجلدیـــة، حتـــا، صـــمیل، عبـــدس، القســـطینیة، بیـــت ع

 كرتیا، المحریقة، المسمیة الكبیرة والمسمیة الصغیرة.

الفصـــل الثالـــث: قـــرى احتلهـــا الصـــهاینة فـــي أكتـــوبر ونـــوفمبر ، وهـــي: اســـدود،  .3
بربـــــرة، بیـــــت جرجـــــا، كوكبـــــا، بیـــــت طیمـــــا، الجیـــــة، الجـــــورة، حلیقـــــات، حمامـــــة، 

 سنید، عراق سویدان، مدینة المجدل، نعلیا وهربیا. الخصاص، دمرة، دیر

ـــة فـــي شـــهر مـــایو هـــي:  .4 ـــع: قـــرى احتلهـــا الصـــهاینة مـــن لـــواء الرمل الفصـــل الراب
بشیت، زرنوقة، عاقر، القبیبة، قطرة، المغار، یبنا، وادي حنین وقریة واحدة من 

 م، أمـا مدینـة الفالوجـة وقریــة29/10/1984لـواء الخلیـل هـي قریـة الدوایمـة فـي 
عراق المنشـیة فقـد احتلتهمـا العصـابات الصـهیونیة بموجـب اتفاقیـة هدنـة رودس 

م تـــــنص علـــــى أن یبقـــــى الســـــكان فـــــي 24/2/1949بـــــین مصـــــر والكیـــــان فـــــي 
بلــدتیهما، لكــن الصــهاینة نقضــوا االتفــاق بعــد جــالء القــوات المصــریة المحاصــرة 

 في الفالوجة وطردوا السكان بقوة السالح.

لفالحـــین فــي القـــرى الفلســطینیة، وأعمـــالهم: الزراعـــة، الفصــل الخـــامس: أحــوال ا .5
الرعي، بعض الحرف، الصناعات، بیوت القرى، الحیـاة االجتماعیـة فـي القـرى، 
األفــراح، المــآتم، الطهـــور، اســتقبال الحجـــاج، وأربعــة أیـــوب، ووادي النمــل، ومـــا 

 شهدته القرى من تطور في الفترات األخیرة.

 


