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شـهداء العـزة    .... علـى شـهدائنا الكـرام    .... ألف رحمة وسالم على من تطوف أرواحهـم حولنـا هـذا اليـوم     

يا مـن أنـرتم لنـا الطريـق بـدمائكم الزكيـة  يـوم        .... نفتقدكم يا أبناءنا .... شهداء الكرامة .... شهداء التحرير 
  .... هاتكم وتعالت زغاريد أم... وامتزج الدم باألرض ... تعانقت مدن غزة 
لمـا وقـف الفلسـطيني اليـوم     ... فلـوالكم  ... تصغر تضحياتنا أمام هاماتكم وننحني لـذكراكم  ... في ذكرى األرض 

شـامخي الهامـات نسـأل اهللا تعـالى أن يتغمـدكم      ... مرفـوعي الـرؤوس   ... في كافة مدن وقرى وأريـاف غـزة   
فـو اهللا لـن يصـح حالنـا أبـدا      ... ء فلسطين الجرحـى  بواسع رحمته وأن يدخلكم فسيح جنانه وأن يعجل بشفاء أبنا

  ...وواحد من أبنائنا ال زال يعاني آالم اإلصابة ... 
أنه ليشرفني ومن موقعي كرئيس المؤتمر أن أخاطبكم في هـذه الـذكرى العزيـزة مـن مدينـة بيـت حـانون مهـد         

  .منجية الثوار واألحرار على امتداد التاريخ ... الثورة ومنطلق شرارتها 
                                                                                                                             هـذا الـوطن حـرا أبيـاً فـإن التـاريخ      في الوقت الذي نقف فيه إجالال واحتراماً ألرواح من ضحوا من أجل أن يعيش 

يضع على كواهلنا جميعاً مسؤولية الوفاء لهؤالء األبطـال، بـأن نوحـد جهودنـا، وأن نـرص صـفوفنا متجـاوزين        
  .العزيزة أي خالفات أو ضغائن أو حزازات قد تحول دون بناء دولتنا والنهوض ببالدنا 

إننا في بلدية بيت حانون نشجع األبحاث العلمية المتعلقة بمدينة بيت حانون تاريخاً وآثاراً وموروثاً حضارياً لقلة األبحاث 
  .األكاديمية الجادة حول المدينة وموروثها الحضاري

الحافل باألحـداث ، الزاخـر    نرحب بالحضور الكريم وبالمشاركين في هذا المؤتمر الذي يعقد من أجل بيت حانون التاريخ
بالعطاء في مجاالت الحياة المختلفة، لقد كان في هذه الحقيقة ما حدا بنا في اللجنة التحضيرية إلى إبراز دور هذه المدينة 

  .في سجل الحضارة البشرية، من خالل مؤتمر يتناول النشاط الطبيعي والبشري الذي ينعكس في تاريخها 
دت لهذا المؤتمر طويالً على استقطاب باحثين مرموقين من داخل المدينة ومن خارجها فكان أن لقد عملت اللجان التي أع

التأم الشمل اليوم لالحتفاء بهذه المدينة، وكي نؤدي لها بعض حقها ولتحتفي هي األخرى بكم إذ أوليتموها من جهـودكم  
  .وعطائكم بعضا مما تستحق 

ألصدقاء، أبناؤها ينتشرون في أقطار العالم العربي يفتخرون بانتمائهم إليهـا  إن بيت حانون أحبها الغرباء وأخلص لها ا
  م.ق ٧٢٠فهي من أقدم المدن فتاريخها يعود إلى سنة 
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إن بلدية بيت حانون قد أخذت على عاتقها أن تبادر إلى كل مجال من شأنه خدمة وتقدم المجتمع، وأن تقف إلى جانب من 
نا جاء تبني البلدية لهذا المؤتمر لما فيه من نفع وفائدة يعـودان علـى بيـت حـانون     يبادر إلى العمل المخلص، ومن ه

  .خصوصاً وعلى الوطن عموماً بل العالم أجمع 
إننا نفتح الباب واسعاً أمام الدراسات واألبحاث والندوات والمؤتمرات التي تهدف إلى تجلية حقـائق التـاريخ الطبيعـي    

  .ين بوجه عام ومواقعها التاريخية بوجه خاصوالبشري التي وعتها بالدنا فلسط
ولما لم يكن ذلك مقصوراً على المؤسسات العلمية وحدها، فقد رحبنا كثيراً في بلدية بيت حانون لتبني هذا المؤتمر والقيام 

لثقافيـة  به إذ إن إحدى محطاته مشروع إحياء التراث الثقافي  والذي يشكل مؤتمرنا هذا حدثاً مميزاً في إطـار حياتنـا ا  
والوطنية، وكيف ال يكون كذلك وهو يضيء عبر أبحاث األخوة الباحثين جوانب هامة من تاريخ هـذه المدينـة العريقـة    

  وتراثها، ويعرض لجذور معاناتها في حاضرها، وتوقها إلى النهوض في مستقبل قريب
م في ميادين الثقافة والفكر واالجتماع ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة عبر دالالت عنوانه، وتنوع مواضيعه ومشاركة أعال

في تقديم عصارة علمهم وخبراتهم ، فيغنوا حياتنا الثقافية بنتاجهم ويضيئوا جوانب من تاريخ مدينتنا ما زالت في غياهب 
   . األقبية مؤتمرنا اليوم يطلق العنان لنهوض ثقافي وفكري جديد في فيحائنا

 
م توالت علـى أرضـها   .ق ٧٢٠الضاربة جذورها عميقاً في التاريخ، والتي يعود تأسيسها إلى عام بيت حانون المدينة 

العهود والحضارات من الفينيقيين وحتى االنتداب الفرنسي مروراً بالرومان والبيزنطيين والعرب والفرنجـة والمماليـك   
ارتها، فيتنشق المرء في شوارعها وأزقتها عبـق  والعثمانيين، فترك هذا التتابع الحضاري بصماته في تراث المدينة وعم

تمتعت مدينة بيت حانون برصيد تاريخي وحضاري كبير مكنها من لعب دور سياسي واجتماعي مركـزي علـى   . التاريخ
الصعيد اإلقليمي وفي مختلف الحقب التاريخية التي عايشتها بالد الشام بشكل خاص، والمنطقة العربية بشكل عام، وقـد  

الدور الهام أثر كبير على مكانتها في فترات ما قبل التاريخ وبعده، وبالتالي على سمعتها التي جاوزت الحـدود   كان لهذا
واخترقت اآلفاق شرقا وغربا إنه وبفضل موقعها الجغرافي المتميز في شمال قطاعنا الحبيب، جعلها موضع اهتمام ورعاية 

ل الحضارة الكنعانية والرومانية واإلسالمية وغيرها، وقد فرضـت  كبيرين لدى مختلف الحضارات التي حكمت فلسطين مث
هذه المكانة المركزية بيت حانون طوال العقود الماضية تحديا كبيرا على مؤسساتها و محبيها وصناع القرار فيها تمثل في 

بنائها بشكل خـاص،  الحفاظ على صورتها الحضارية المشرقة ، وتعميمها كنموذج مثالي يحتذي بخطاه جيل الشباب من أ
جاء المؤتمر لوضع بيت حانون على الخارطة األكاديمية، ضمن محاولة ملء الفراغ القائم في  .وأبناء فلسطين بشكل عام 

  هذا المضمار، أننا تريد من هذا المؤتمر أن يكون رافعة حقيقية لتعزيز مكانة بيت حانون من الناحية األثرية والتاريخية 
  .ؤتمر بتوصيات تسهم في رفع مكانة بيت حانون واالعتراف بها كإرث تاريخي عالمي ونتمنى أن يخرج الم
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  .بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد اهللا  رب العالمين وأصلي وأسلم علي ما ال نبي بعده وعلى أله وصحبه أجمعين وبعد

  إخواني األعزاء 
من موقعي هذا فإنني أوجه خالص شكري وامتناني ألهلي في مدينة بيت حانون وعلى رأسهم الدكتور نـازك الكفارنـة   
رئيس بلدية وأعضاء المجلس البلدي والموظفين الكرام  وأنني أقول إن بلدية بيت حانون كانت متفردة في بعض األمور 

الحق ألهلها المؤتمرات العلمية  األولي التي كانت تعقد في قطاع غزة في البلـد علـي   اذكرها سريعاً من اجل إعطاء كل 
مستوى البلديات كانت هي بلدية بيت حانون اآلن بلدية بيت حانون تقوم في بعض األعمال التي نجحت بة لم تُقْم بـة أي  

  :بلدية أخري في قطاع غزة علي سبيل المثال أذكر اثنين طبعا
ه قريبا جداً سيستغني أهل بيت حانون عن تشغيل مضخات المياه في البيوت من أجل تغذية الخزانات بالمياه األمر األول ان

وسترون ذلك بعيونكم قريباً جداً وهذا بعمل مميز نسق له جيدا جدا ونجحت الحمد اهللا وسترونا ذلك كما ذكرت قريباً جداً 
  جداً

  لحالية قامت بعمل مميز أخر أال وهو خُطط عبر سنين مضت من األمر الثاني أن بلدية بيت حانون بقدرتها ا
أجل إلغاء الفترة المسائية لطالبنا جميعاً من الفترة االبتدائية لحتي الفترة الثانوية وقد نجحت بالفعل واآلن تقوم الوكالة كما 

انون أو طالب بيت حـانون عـن   تقوم وزارة التربية والتعليم الحكومة بإنشاء عدد من المدارس التي ستغني أهل بيت ح
  الفترة المسائية وذلك بفضل اهللا ويسجل لبلدية بيت حانون كأولي بلديات ربما فلسطين في هذا 

المجال  من هذا المنطلق فأنني أاقر وأقول أشعر بفخر كبير أن بلدية كبلدية بيت حانون تقوم بعمل مؤتمرات علمية مـن  
  .أأجل بيت حانون الماضي والحاضر 

أعطي البلديات كل الحقوق بال استثناء بدأت بالسياحة والصحة والتعليم وانتهت في  ٩٧انون الفلسطيني واحد من عام الق
فقرتها إلى أكرمكم اهللا حتى محاربة الكالب الضالة معني ذلك أن الحكومة الفلسطينية لديهاسياسـة إسـتراتجية  تنفـذها    

  الالمركزية أي أن البلديات لها الحق  وزارة الحكم المحلي تجاه البلديات أال وهي
القانوني في ممارسة كافة نشاطات الحياة في منطقة نفوذها ،ومن هذا المنطلق فأنني أضع يدي في يد أخينا الدكتور نازك  

بيت حانون مدينة وحـدة  ‘ رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من اجل التقدم ما استطعت في خدمة أهل بيت حانون 
  :ب كثيرة أهم هذه األسبابألسبا

يتم مناقشة  أنه قبل أيام مضت وتعجب وذكر لناة نازك فإن  أحد األخوة عاد من العمر ان ماضيه حافل وكما ذكر الدكتور
  مدينة بيت حانون وتاريخها اإلسالمي في الحر م المكي في رسالة ماجستير مما أذهلنا وسئلنا
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يت حانون إننا أؤكد أن فلسطين كلها ال يوجد فيها شبر إال حدث فيه حدثُُُُ تاريخيا أنفسنا نحن أين نحن من تاريخنا مدينة ب
  عظيم لذا كانت كل القوة منذ األزل لحتي  اآلن علي فلسطين، وبالتالي نحن أوالً ببلدنا بيت حانون 

يأخوني هـذه دعـوة   ) أنظرواقل سيروا في األرض ف(أوال بقطاع غزة وأوال بفلسطين ويقول اهللا عزوجَل في كتابة العلي 
إلهية نحن في أرضنا من اجل معرفة الكنوز الحضارية  والتاريخية الموجودة فيه، ربما هذا ما يخص الماضي علي عاله 

  آم الحاضر والمستقبل فأنها مليئة بالتحديات  التحديات ياأخوتنا علي كافة الصور تحديات 
  في هذا الجزء العام المهم )اولفينر( ياتيها تحديات اقتصادية بحكم سياسية تحديات أمنية  تحديات بيئية تحديات ح

جداً في العالم والصراع المتواصل الصرع ال يعني أنه من حق موطنينا في حياة كريمة ولذلك أنني أدعوا إخواننا الباحثين 
ني منه مجمل قطاع غزة المياه إلي البحث بكل جد واجتهاد ا لبحث في مواضيع كثيرة نعاني منه في بيت حانون  كما يعا

   -لن ندخل في تفاصيل لكننا نحي مشكلة كبيرة في موضوع المياه الصرف الصحي
  باألمس القريب كان هناك ) حماية البيئة  –مشاريع االستثمار  –االقتصاد  –التخطيط  -النفايات الصلبة

ال أن قطاع غزة لن يكون صالحا للعيش في العـام  ممثل األمم المتحدة وقف علي منبر األمم المتحدة وتحدث بكل قوة وق
م هذا نعلمه نحنا وبدأنا كحكومة فلسطينية ومجتمع محلًي للعمل لكني أقول أن المشكلة ال زالت أسرع من تقدمنا  ٢٠٢٠

،وهذا ونحن كفلسطينين أخص بذكر مدينة بيت حانون لتميزها مدينة بيت حانون الزال التلوث فيه أقل مـن أي منطقـة   
خرفي قطاع غزة لذلك ياإخوتنا  أنا أدعو اآلن بكل قوة  إخواننا الباحثين كلهم أن يضعوا أولويات هموم البلديات التي هي أ

هموم المجتمع المحلي وهموم كل مواطن وفي بيت حانون وفي كل قطاع غزة قيد البحث فنحن واهللا الذي ال أله أال هـو  
وي الخدمات في بلدنا ما يقوله الباحثون  عن تدهور الوضع البيئي في قطـاع  أكثر ما يسعدنا مايقوله الباحثون عن مست

غزة ال بدا ياإخواتنا أن نبدأ خير ا من أن نبقي مكتوفي األيادي ، هذه رسالة منا في الحكم المحلي، وأكّد لكم جميعنا أننـا  
قول بدأنا كيف اآلن محطة معالجـة ميـاه   قد بدأن لكننا بحاجة  إلي كل جهد مخلصٍ في فلسطين تحديداً في قطاع غزة، أ

الصرف  الصحي في شما ل قطاع غزة كلها ،سينتهي العمل بها في أخر العام وستعمل،هذا إنجاز كبيـر بحيـث يمكننـا    
استخدام مياه المعالجة في نهاية  المعالجة الستخدامات الزراعة بعض أنواع الزراعة ،اآلن لدينا مشروع ممول من  البنك 

ته إلي سبعين جل إدارة النفايات الصلبة مشروع موحد  لمدينة غزة والشمال ربما تصل تكلفأالبنك اإلسالمي من الدوالي 
مشاريع أخري سترونها قريباً من أجل  إيجاد مصادر مياه  صالحه لالستهالك اآلدمي سترونها قريبـاً  مليون دوالر لدينا 

لكننا بقولنا هذا ال نعني أو ال نقصد أن نقول إننا  بذلك سنحل مشاكل قطاع غزة أو مدينة بيت حانون ألسباب بسيطةً جدا 
سنة قادمة لكن زيادة عـدد   ٢٥او٢٠قطاع بما فيه الكافية إلي هي المشاريع التي تحدتنا عنه ربما تخدم ال: األسباب هده

بـدعوة  أقوم السكان في مساحة صغيرة جدا، هذا يولد تلوثاً بيئياً هائالً بحاجة إلي حلول ال أطيل عليكم  ، ولكنني أخيراً 
  الباحثين إلي البحث الجاد ياأخواننا  في ما نعنيه من مشاكل وقضايا إلي خطوط مستفيضة

    م عليكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا حبيبنا ورائدنا محمد بن عبد اهللا وبعد ،،،
ولدت فيها ، فالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته سوف أذهب بكم بعيداً عما قدم له األخوة سأغازل بيت حانون ألنني

ودرجت أولي خطواتي على أديمها رضعتُ ثراها حليباً دماً ولهيباً كبراً خضيباً، بيت حانون يرف الصباح على كتفيها 
  . وينسحق الليل تحت اوضانها

رحلتْ معي حيثما رحلتُ وظلت دائما تسيطر ، سكنتها وحين غادرتها إلى بالد الغربة وجدتها تسكننيأحببت هذه البلدة 
جيلي واألجيال التي جاءت بعدي ، واستطعنا أن نغرز كوننا في أيدي الشمس، اجتهدت كما اجتهد أبناء جيلي، على مخيلتي

ويقف حقيقةً في مقدمتهم ، الرجال الذي صنعوا مجد بيت حانون وال أغلو إذا قلت لكم إنني افتخر فخراً كبيراً للغاية بهؤالء
محمد شبات الذي استطاع أن يفوز بجائزة العالم في البصريات وقد شُرفنا جميعا بهذا، وال / أخي وابني األستاذ الدكتور

أفتخر ال بعلمه ، س على يديمحمد نازك الكفارنة وهو تلميذي الذي در /أبعد كثيراً إذا قلت بأني أفتخر أيضا بابني الدكتور
وان يشكل نموذجاً نمطياً ، ولكني أفتخر بأخالقياته ووعيه التي استطاعت أن تلتقط أعظم ما في الشباب من أخالق، فقط 

قلت بأن الثقافة ليست ، وأنا أعرف الثقافة، عدوي األخالق، ومن هنا، العدوى الخيرة، قادراً على أن ينقل عدواه لآلخرين
ألنه تعريف قديم لكن الثقافة الحقيقية هي مجموعة السلوكيات التي يتميز ، ذة التي نطل منها على العالم الخارجيتلك الناف

إذاً ، الذي يبصق في الطريق ال يمكن إطالقا بأن يكون مثقفاً وال يمكن إطالقاً بأن يكون على خلق عظيم، بها الفرد
ذ طفولتي ولست مجامالً ألحد وال أريد ألحد أن يرضي عني، أقول بأن وهذه السلوكيات أنا أري ومن، مجموعة السلوكيات

إن القيم التي أتي بها القرآن هي النموذج األمثل لصنع إنسان دنيوي قبل اإلنسان األخوي أقول ، القرآن الكريم هو األساس
وستبقي ، نها قرية من قري فلسطينلكم أيها اإلخوة إن بيت حانون عزيزة علينا ال باعتبارها قريتنا ولكن باعتبارها أ

  . وما جزت أظافرها وحوشُ البيد والغاب، فلسطين دائما نخلة في عقولنا وقلوبنا ما انكسرت لعاصفة وحطّاب
أيها اإلخوة األفاضل أيها الضيوف إنني ُأثّمن هذا المؤتمر، ُأثّمن دور رئيس البلدية في هذا المؤتمر كما إني ُأثّمن دور 

ين اطلعوا بهذا العبء مؤكداً على كالم األخ الذي قال بأنه يحث الباحثين على العمل الجدي ال أريد عمالً الباحثين الذ
فضفاضاً مزوقاً من الخارج وهو في داخله خواء أريد عمالً جدياً يبرز دور هذه القرية التي تربينا فيها هذه القرية التي 

والسويحة هذه القرية التي أنشأت هؤالء الرجال العظماء الذين نفتخر بهم  لعبنا ولهونا في ضوء القمر لعبنا فيها الغماية
  . هذا اليوم

أيها اإلخوة األفاضل حقيقةً أنا ُأثّمن دور االختيار هذا االسم لهذا المؤتمر ولعل جابر سانتر في مجلة األزمنة الحديثة التي 
ونحن في " ف إما أن يكون سلبياً وإما أن يكون إيجابيااإلنسان موق: " في عددها األول قال ١٩٤٥صدرت في باريس سنة 

وهذه سمة جيدة ألبناء هذه القرية وعنايتنا كلها في فلسطين هذا ، عنايتنا ببلدتنا نكون حقيقةً قد عنينا عناية إيجابية 
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: رج فلسطيني قال أعجبني قول مخ، الوطن المنكوب هذا الوطن الذي أعطانا مادةً هلولة خام قادرة على صنع كل الفنون 
وأنا اقرأ ألدو نيس فن الشعر فن الدراما أدركتُ هذه الحقيقة جيداً نحن نقدم "  نحن أغني ُأمة في التاريخ في فن الدراما" 

للفنانين المادة التي يصنعون منها المسرحيات ، األشعار ، الروايات ، القصص القصيرة ، فن الموسيقي ، فن التصوير 
قبل سنتين قرأتُ بحثاً لمجموعة من أساتذة التاريخ في جامعة حيفا وهم ، م في ذلك وأريد أن أطمئنكم نحن من أغني األم

وقد ، بعد بحث طويل لم نستطع أن نجد أثراً إسرائيلياً في فلسطين : يقولون " المؤرخون الجدد"من اليهود اسموا أنفسهم 
قالوا هذه الحقيقة وأنا مع كمال سليمة الذي كتب في كتبه الثالثة  اعتقلتهم السلطات اإلسرائيلية ألنهم ؛، حكموا وسجنوا 

وحين استضافتني حكومة سلطنة عمان سنة " ولكنها في جنوب الجزيرة العربية، إن إسرائيل الحقيقية ليست في فلسطين "
على أن اليهود أرضهم  وهذه المنطقة العبرية حقيقةً فيها معالم تدل، ذهبتُ مع السائق إلي منطقة اسمها عبري  ١٩٨٨

ليست بفلسطين وأكبر دليل على ذلك قصة الهدهد الذي طار من القدس إلى سبأ هؤالء اليهود الذين أحرقوا مدينة بيت 
والذين دمروا الشعب الفلسطيني في اعتقادهم وفي ظنهم أنهم قضوا عليه أقول إن هؤالء اليهود ليس  ١٩٤٨حانون سنة 

  حياتهمالحرقُ شيئاً جديدا في 
أيها الُْأخوة األفاضل أقول لكم سالمي وتحياتي لكل بقعة في بيت حانون وأقول لكم بكل صراحة أنا أعتز في هذه البلدة 

اعتزازاً كبيراً جدا ؛ ألنها من األسباب الرئيسة التي أدت إلى تفوقها وسوف نبقي نفتخر في هذه البلدة وأن نباهي بها  
  :وأقول لهذه البلدة 

  مي إذا ما متُ يا ديدان              فبيض النمِل ال يلد النسور كلي لح
  وبيضةُ األفعى يخبئ قشرها ثعبان        خذوا حذْرا من البرق الذي سقطت أغنيتي على الصوانِ
  كلُّ الرومِ أعرفها وان يتمادي الميدان       وأعرف قبلها بأني أنا زين الشباب وفارس الفرسانِ 
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: البحث األول  
 

  

  )أبو شريف( عاطف إبراهيم حممد عدوان د  .أاضاءة على سرية الباحث 
 

 
   

 عضو المجلس التشريعي المنتخب  

 من مدينة بيت حانون متزوج وله سبعة أوالد .  

 حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعات البريطانية .  

  في العلوم السياسية) بروفيسور( حصل على درجة األستاذية  

  م ١٩٨١العلوم السياسية منذ التحاقه بالجامعة اإلسالمية عام مدرس للعديد من مواد تخصص .  

  م ٢٠٠٣ -م ١٩٨٧( عمل عميداً للبحث العلمي وكلية التجارة وشئون الطالب بالجامعة اإلسالمية بين.( 

 رئيس مركز دراسات المستقبل للبحوث والدراسات السياسية واستطالعات الرأي العام . 

  اإلسالمية في بيت حانونرئيس مجلس إدارة الجمعية . 

  م لمدة ثالث سنوات١٩٧١عمل ضابطاً بقوات التحرير الشعبية، و سجن بتهمة العمل الفدائي عام . 

 سجن عدة مرات في سجون االحتالل والسلطة و أبعد إلى مرج الزهور بتهمة االنتماء إلى حركة حماس . 

  م ١٩٩٦يشغل منصب عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام . 

 عمل مستشاراً سياسياً واقتصادياً للشيخ اإلمام أحمد ياسين لعدة سنوات 

   ألف أكثر من أربعين كتاباً وبحثاً في العلوم السياسية والتاريخ اإلسالمي والحركة اإلسالمية ، كما حضر العديـد

 . من المؤتمرات المتخصصة داخل فلسطين وخارجها
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  :مقدمه
  

أالف  ٥٠٠٠دونم باإلضافة إلـى   ١٢٥٠٠مدينة بيت حانون تقع أقصى شمال شرق قطاع غزة وتبلغ مساحتها حوالي  
دونم من أراضي بلدة دمره المحتلة، وهي أقرب نقطة من المدن الفلسطينية المحتلة فمدينة اشدروت تقع شمال شرق بيت 

انون يستطيع أن يرى كل حركة في المدينة المحتلة وتقـع  حانون مباشرة لدرجة أن الذي يقف في نقطة عالية في بيت ح
بلدية يد مردخاي التي شمالها مباشرة وال يقطع بينهما إال بلدة هربيا التي مسحتها إسرائيل تماما عن الوجود حتى ال تدل 

  .على أي وجود عربي 
الحمضيات التي اشتهرت بها البلدة  وكانت مدينة بيت حانون من أكثر مناطق قطاع غزة زراعة حيث انتشرت فيها زراعة 

التي كانت تنتج وتصدر نسبة كبيرة من إنتاج قطاع غزة ويكاد المار في أراضي المدينة وشوارعها ال يجد بقعـة غيـر   
مزروعة مما جعل أراضي المدينة ملجأ طبيعياً ألي مقاوم يريد ان يتحرك بسهولة بعيدا عن عيون العدو وأعوانه فهـي  

  .ن األشجار المثمرة ممتدة على أالف الدونمات غابة متشابكة م

هذه الجغرافية التي جعلتها قريبة من المناطق السكانية اإلسرائيلية والتي توجد بها مناطق اختباء طبيعية بين األشـجار   
التي  ١٩٦٧باإلضافة إلى تعاون أهلها وتقبلهم للمقاومة جعل منها نقطة انطالق مهمة للمقاومة وقد ظهر ذلك بعد حرب 

هزمت فيها األنظمة العربية حيث لم تمر إال أسابيع قليلة حتى اندلعت المقاومة الفلسطينية التي انطلقت في بداياتها مـن  
مدينة بيت حانون، فقد كانت بيت حانون محررة في الليل مختلة في النهار فقد انتشر فيها رجال المقاومة بشكل كثيف بل 

في شوارعها وبين سكانها بحرية وهم يحملون سالحهم وكان شـباب المدينـة يقومـون     كثيراً ما تحرك رجال المقاومة
وهي كلمة ) بيعو(بتحذير رجال المقاومة من خالل كلمة كانت متداولة بين شبابها وأطفالها ونسائها وشيوخها وهي كلمة 

الحهم الذي لم كافيا لحمايتهم مـن  يسخر بها سكان القرية من جنود االحتالل عندما يرونهم ويطالبونهم بسخرية ببيع س
  .رجال المقاومة وأعمالها

وقد بلغ من سيطرة المقاومة إلى حد دفع شارون عندما أصبح مسئوال عسكرياً عن المنطقة الجنوبية أنه اضطر إلى يزج 
ومناطق ثابتة  بجنوده إلى كل شارع وكل مكان في المدينة بل وقام بإنشاء معسكرات للجيش بين األشجار وبيارات البلدة

  .في المدينة ومع ذلك لم يتمكن من فرض سيطرته الكاملة على المدينة 

في هذه الظروف الجهادية ترعرع الشيخ المجاهد الشيخ صالح شحادة فقد كانت المنطقة مؤهلة للمقاومة بطبيعتها وأهلها 
اومة ونجاحها إلى درجة أن العدو اإلسرائيلي وفصائلها وسكانها حيث تعاونت هذه الظواهر معا في تهيئة الجو المالئم للمق
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بعد االنتفاضة الثانية قام بتغيير جغرافيتها تماما حيث أرسل جرافاته إلى بيارات المدينة وحدائقها فأزالت كـل األشـجار   
ـ  ن المثمرة ولم يبق من هذه األشجار شيء إلى درجة أن بعضا ممن أعادو زراعة أراضيهم من جديد قام العدو بقطعها م

  .جديد وأزال كل ما زرع 

وقد استهدف العدو باإلضافة إلى حرمان المقاومة من مناطق انطالقها والمالذ الطبيعي لها حرمان االقتصاد الفلسطيني من 
سلعة مهمة شكلت عمود االقتصاد الغزي وهي سلعة الحمضيات التي تميزت بها فلسطين بشكل عام وقطاع غـزة بشـكل   

من إنتاج قطاع غزة وقـد  % ١٥تي أصبح لها شهرة عالمية وقد كانت بيت حانون تنتج ما نسبته خاص بعد مدينة يافا ال
وفرت هذه السلعة أالف فرص العمل من الرجال والنساء سواء ألبناء المدينة أو القادمين الذين كانوا يقيمون في المدينة 

  .طوال فترة قطاف الثمار التي كانت تمتد ألربع شهور تقريباً 

ووقوع النكبة إلى  ١٩٤٨ا حاولنا أن نتحدث عن دور بيت حانون النضالي وما قدمته للمقاومة منذ بدايتها منذ حرب ومهم
هذه اللحظة لن تستطع صفحات البحوث والكتب إن تفي بذلك، فما قدمته البلدة من شهداء وتضحيات وأموال وممتلكـات  

اني المجرم والحرية التي ينشدها اإلنسان الفلسطيني أغلى من كل وجرحى كثير جداً ، ولكن التخلص من االحتالل االستيط
  .شيء 

  والدة الشيخ صالح ودراسته

في مخيم الشاطئ الذي هاجرت إليه أسرته من مدينة يافا بعد  ٢٤/٢/١٩٥٣ولد الشيخ صالح مصطفى محمد شحاده في 
صالح سني حياته األولى ما بـين بيـت   وقد عاش الشيخ  ١٩٤٨النكبة التي حلت بأرض وشعبها فلسطين وشعبها عام 

حانون ومخيم الشاطئ وذلك الن والده كان يعمل وكيال لصاحب األرض سعد جميل الشوا على أمالكه التي كان مصـطفى  
  .شحاده والد الشيخ يشرف عليها اشرافا مباشرا والعناية بكل ما يلزمها 

ان يسكن والده واستقر فيها، كان الشيخ في صغره جميـل  عندما قارب سنه المدرسة انتقل الشيخ إلى بيت حانون حيث ك
الصورة وقيقا وناعما ألنه لم يتعرض لمشاكل الحياة بعد، مثل العمل الدعوى ومواجهة االحتالل التي جعلت منه في مرحلة 

  .الشباب مقاتال عنيدا ال يشق له غبار 
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توفاهن اهللا ولد الطفل صالح على شوق شديد مـن   لقد ولد الشيخ صالح بعد أن رزق والده بثمان من البنات ست منهن
والده وامه واخواته ورغم صغر سنه اال والده كان يريد ان يجعل منه رجال حتى وهو صغير اذ يبدو أنه يريد ان يجد منه 
رجال إلى جانبه فهو لذلك ما أن أصبح عمره سنوات قليلة حتى كان يرسله في زيارات خاصة ألخواته وكان ينيبـه فـي   

وقد أعطته هذه التربية إحساسا بالرجولة والمسؤولية من صغره وتروي شقيقته الصـغرى  . تقديم الهدايا والعيديات لهن
األخت سميرة إنها خرجت يوما إلى مدرستها حيث كانت تدرس في الصف الثاني الثانوي وقد اكتحلت فنهاها الشيخ الذي 

هي فما كان منه كما تروي أخته اال لطمها على وجهها فوقعت علـى   كان مازال صغيرا عن ذلك ولكنها لم ترد كما تذكر
  .األرض من شدة الضربة وحملها إلى البيت وتتذكر أم شادي بأنه المرة الوحيدة التي ضربها في حياته رحمه اهللا 

سة الوحيدة للذكور أكمل الشيخ دراسته للمرحلتين االبتدائية واالعدادية في مدرسة ذكور بيت حانون االعدادية وهي المدر
في القرية حيث كانت تحوي المرحلتين وكان الشيخ من الطالب المتميزين في صفه وقد كون صداقات كثيرة مـع أبنـاء   

  .قريته ومدرسته 

وكان الشيخ يومها يتقدم المتحانات المرحلة االعدادية في لجنة جباليا البلد ولم يكمل االمتحانات التي  ١٩٦٧جاءت حرب 
معارك اال أنه اتم االمتحانات الحقا بعد انتهاء الحرب وأكمل دراسته لمرحلة الثانوية العامة في مدرسة فلسطين قطعتها ال

  .بمدينة غزة 

حصل الشيخ على شهادة الثانوية العامة من مدرسة فلسطين ثم ألتحق بمعهد الخدمة االجتماعية بمدينة االسكندرية فـي  
ل طالب قطاع غزة للدراسة فيها بدون رسوم وتساويهم بالطالب المصريين آنـذاك  جمهورية مصر العربية التي كانت تقب

وتعرف الشيخ أثناء دراسته في االسكندرية على عدد من الطالب الفلسطينيين وكان من بين هؤالء الطالب الطالب أحمـد  
دا تعرفهما على حركة االخوان الملح الذي كان يدرس طب األسنان في كلية الطب بجامعة االسكندرية وفي هذه المرحلة ب
  .في مدينة االسكندرية وعلى الدعوة االسالمية وقد تأثرا بما تحمله دعوة االخوان من فكر 

كان الشيخ رياضيا من الدرجة األولى فمارس رياضة المصارعة اليابانية حاز على الحزام البني ثم مارس رياضة رفـع  
ذلك في بناء جسم قوى إلى أنه ذكر أنه عندما يسلم على البعض ال يضغط على األثقال أثناء دراسته بالجامعة وقد ساعده 

  ...يده حتى ال يكسرها وهو ال يعلم 
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  حياته االجتماعية 

هي السيدة ليلي خميس صـفيره   ١٩٧٦تزوج الشيخ صالح من قريبته من سكان الضفة الغربية من مدينة طولكرم عام 
الشيخ خميس كان داعية إسالمي في مدينة طولكرم وقد أنجب منها الشيخ سـت  التي كانت تصغره بعدة سنوات ووالدها 

بنات ولدت أخرهن ووالدها في السجن وهن نور وإيمان وسماح وخديجة وفاطمة ومريم وقد زوج ابنتين وهو في السجن 
ي سن الزواج وقـد  والغريب هو أنه لم يحضر زواج أيا منهن فمعظم حياته قضاها في السجن خاصة عندما كانت بناته ف

  .استشهدت الصغرى معه ومع أمها يوم استهدافه من قبل العدو الصهيوني 

أثناء فترة المطاردة أمال في أن يرزقه اهللا منها  ١٣/٥/٢٠٠٢أما زوجته الثانية وهي السيدة ماجدة قنيطة فقد تزوجها في 
سنة وكان ذلك قبـل استشـهاده    ٤٣أكثر من  البنين خاصة وان زوجته األولى قد تخطت سن اإلنجاب بسنوات فقد بلغت

  .بشهرين فقط 

وتقول ابنته رحمه عن والدها رحمه اهللا والدها كان صاحب شخصية قوية، كلمته يسمعها الجميع، كل من رآه أحبه ، هو 
اد والتوجيه ذو الوجه البشوش ، هو نعم الوالد المربي ، والقائد العسكري وتؤكد رحمة أن والدها الشهيد كان يتبع اإلرش

بحيث أنه كان ال يعاقبنا عقاباً جسدياً بل كان عقابه نفسياً فكان عندما يخطأ أي مـن أبنـاءه   : " النفسي في تربية أبناءه
  " .إلى أن يصبح الواحد يتمنى أن يتكلم مع أبي "يقاطعه وال يتحدث معه 

  شخصية الشيخ 

لمسلم الذي ال يعرف لنكوص وال الملل وال التراجع يضم دءوب، تميز الشيخ صالح بشخصية فذة تمثل حقاً شخصية القائد ا
ال يعرف الخوف إلى قلبه سبيال، كان شعلة من النشاط وعقال مدبراً يلجأ إليه الجميع مخططاً يلجأ إليه الجميع عند الكروب 

  .ة والشدائد ويلوذ به جنوده األوفياء لطلب النصح والمشورة والحكمة كما تميز بالشخصية الثابت

وكان رحمه اهللا لم يقابل أحد األخـوة إال أخـذه   " حبوب"ويقول أحد مرافقيه عنه أنه ذو أخالق عالية وبالعامية أقول أنه 
بالعناق لم تكن كلمة أخوته تفارق فمه وكلما قابل شخص ناده بأخيه لدرجة أن أحد األخوة كان يقول ما قابل الشيخ صالح 

اس إليه هذا من درجة حسن االستقبال التي كانت عند الشيخ صالح فهذا كان من األمور أحد األخوة إال وظنه أنه أحب الن
  .الفارقة للشيخ رحمه اهللا ، فكان يهتم بإخوانه لدرجة كبيرة ولم تكن تمر مناسبة صغيرة وال كبيرة إال وتجده فيه 
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ى ، لدرجة أنني كنت أرى فيه بعـض صـفات   الشيخ صالح كان من أشد توكالً على اهللا وأشدهم إيماناً باهللا سبحانه وتعال
النبي عليه الصالة والسالم فكان عندما يبعث أحد األخوة إلى عملية استشهادية كان يترك معهم ورقة مكتوبة وتتضـمن  

ال تقطعوا شجرة ، استعينوا باالستغفار ، أكثروا من الدعاء وأنتم خارجون ، أكثروا من الدعاء بعد " بعض اإلرشادات منها 
لصباح وأنتم خارجون بعد الفجر ، فكان دائماً يعتمد على اهللا سبحانه وتعالى ويأخذ بأسباب الـدعاء والتقـرب إلـى اهللا    ا

لدرجة أنه أعجب بأحد اإلخوة عندما أطلق النار على دورية صهيونية عنـدما قـال   " ويحث اإلخوة دائماً للتقرب إلى اهللا 
  " رمى وما رميت إذا رميت ولكن اهللا" االستشهادي 

استطاع أبو مصطفى رحمه اهللا أن يربي جيالً يسير على نهج النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فكانت من معظم وصاياه التوكل 
على اهللا في كل شيء في الخروج وفي الدعاء وفي االستغفار فكان وراء كل فشل هناك معصية ما، وبنى جيالً متوكالً على 

ي تركها ، وبعد ذلك ترك جناح عسكري متماسك مترابط مبني بناء صحيحاً هذا ما تركه ولم اهللا ، فهذه من أهم الصفات الت
  .يكن ليترك وصايا مكتوبة ، ولكنه ترك آثاراً موجودة على األرض 

أنه تعلم ذلك في السجن فقد كان الوقت يمر : كان الشيخ صبورا جدا وعندما سألته زوجته الثانية ماجدة عن سر ذلك قال
ناوين االنفرادية ببطء شديد، وأنه كان معتقل في زنزانه طولها أقصر من وعرضها ال يكفيه للنوم يكاد ال يرى فيها في الز

أنـه كـان   " القسام"شيء ورائحتها كريهة جداً ولم يكن يشعر بألم أبداوتقول ابنته رحمة في ذكرياتها عن والدها لموقع 
ن رآه أحبه، هو ذو الوجه البشوش، هو نعم الوالد المربي ، والقائـد  صاحب شخصية قوية، كلمته يسمعها الجميع، كل م

ومن الهموم التي حملها األسرى فكان دائم "العسكري ، منوهة أن والدها كان يحلم بتحرير فلسطين من الصهاينة المحتلين 
  " .التفكير بهم والسعي والتخطيط لتحريرهم 

حادة استطاع أن يجمع بين القيادة للعمل العسكري وتربية الجيل علـى  وعلى حد تعبير رحمة فإن والدها الشيخ صالح ش
  .معاني التضحية والجهاد مشيرة إلى أن والدها كان صبوراً متسامحاُ 

وكان عنيداً من أجل الحق ال يتهاون فيه يرد المظالم إلى أهلها ، كان ينصر المظلوم ويقف بجانبه كان جلداً يتحمل التعب 
  .ينه ووطنه والمشقة من أجل د
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   عمله بعد التخرج

عندما عاد حامالً شهادة البكالوريوس في الخدمة االجتماعية عمل في الحكومة مفتشا للشؤون االجتماعية وتـم إرسـاله   
للعمل في مدينة العريش للعمل هناك حيث كانت سيناء ال تزال تحت االحتالل اإلسرائيلي ولم تكن اتفاقية كامب ديفيد قـد  

في العريش بدا في ممارسة العمل الدعوي حيث اعتلى منبر الخطابة ألول مرة وقد ذكر للباحـث أن أو مـرة   وقعت بعد و
وقف فيها على المنبر كانت قدماه تصطكان ببعضهما حرجا وان مواجهة الناس والخطابة فيها أمر صعب جدا خاصة عندما 

  .تكون للمرة األولى 

  .حرض عليه سلطات االحتالل التي ساءها ذلك فأوقفته عن العمل لمدة شهر كامل كان اشتغال الشيخ بالدعوة إلى اهللا قد 

تم تحويل الشيخ للعمل في مدينة غـزة  ) كامب ديفيد(على أثر توقيع اتفاقية السالم  ١٩٧٩بعدما عادت سيناء لمصر عام 
الشئون االجتماعية في الحكومة  عندما فتحت الجامعة اإلسالمية وأنشئت عمادة شئون الطالب استقال الشيخ من عملة في

  .والتحق بالجامعة مديرا لعمادة شئون الطالب وبقى فيها إلى ان تم اعتقاله 

استطاع الشيح بما تميز به من حنكة أن يدير كثير من القضايا المهمة في الجامعة من خالل مجلس الطالب الذي كان له 
أن يزيح رئيس الجامعة من منصبه وقد استطاع الشيخ أن يؤثر في اليد الطولي في قضايا المنح بل وصل األمر بالمجلس 

  .توجيه كثير من الطالب نحو الحركة اإلسالمية فقد كان له تأثير عجيب في كل من القاه واختلط به 

  اعتقاالته مقاومة االحتالل و

المقاومة اإلسالمية حماس بل ربما شغل الشيخ منصبا مهما في قيادة الحركة اإلسالمية وكان من الذين أسسوا الحقا حركة 
كان أهم شخصية بعد الشيخ أحمد ياسين ونظراً لما تميز به من ثقة ولكونه من محبي الجهاد واصغر القيادات سنا فقـد  
أوكل إليه الشيخ احمد إن يقود جهد الحركة الجهادي والذي تمثل في شراء السالح وتجنيد العناصر المنسبة للقيام بالمهام 

أحمد الملح والشيخ عبد الرحمن تمراز والشيخ صابر أبو عودة . ية وقد قام الشيخ بمشاركة عدد من اإلخوة منهم دالجهاد
ودكتور صيدلي محمد شهاب ومحمد عرب مهرة ومحمد سماره بشراء السالح وتخوينه في محالت وبيارة الشيخ صـابر  

  .ابو عودة 
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ل على السالح ويعود إلى قلة الخبرة األمنية وتواطؤ تجار السالح مـع  اكتشف المخابرات اإلسرائيلية سعي اإلخوة للحصو
أجهزة المخابرات خاصة وان جزء من السالح تم شراءه من تجار عرب يسكنون منطقة النقب المحتلة اعتقلـت سـلطات   

كتور إبراهيم المقادمـة  االحتالل اإلسرائيلي أفراد الخلية المكلفة بشراء السالح واعتقل على أثرها الشيخ أحمد ياسين والد
ووجدت لهم تهم على رأسها العمل على تدمير اسرئيل من خالل العمل المسلح وتبني أيديولوجيـة إسـالمية وتراوحـت    
األحكام ألفراد التنظيم من سنتين إلى ثالثة عشر سنة وكانت هذه األحكام قاسية جداً إذا قورنت بما كان يصدر من أحكـام  

حكم على الشيخ صالح بالسجن سنتين لعدم اعترافه ولعدم قدرة جهاز التحقيق . لفصائل األخرى ضد أفراد المقاومة من ا
اإلسرائيلي على انتزاع إي اعتراف بالتهم الموجهة إليه رغم تعرضه للتحقيق القاسي لفترة زادت عن الشـهرين خسـر   

  .خاللها ثلث وزنه 

في سجن عسقالن وقد كان يمارس القراءة والرياضة يوميا وقد أمضى الشيخ أغلب مدة محكوميته  ١٩٨٤حدث هذا عام 
وكان يعتبر ذلك جزءاً من مواجهة االحتالل ألن االحتالل يريد أن يقتل وأن يعطل قدرة السجين على البقاء والعطاء لـذلك  

هذه التمرينات كان رحمه اهللا يصر على طابور الرياضة كل صباح للحفاظ على لياقة العقل والجسد وكان يقود إخوانه في 
  .كونه رياضيا قديما 

ثـم   ١٩٨٨قضيت مع شحادة أحلى سنوات عمري داخل السجن عام ) الذي اغتيل الحقاً(عبد العزيز الرنتيسي . ويتذكر د
كان ... وكان شحادة الخطيب في المعتقل والمسئول عن تدريب الشبان في طابور الصباح  ١٩٩٥التقيت به ثانياً في عام 

  .ياضة قاسية حتى إن إدارة السجن شكته عدة مرات وادعت أنه يدربهم تدريبات عسكرية يمارس معهم ر

واستقلته جماهير الحركة اإلسالمية وأهالي مدينة بيت حانون إلى درجة أن الطعـام   ١٩٨٦خرج الشيخ من المعتقل عام 
د ما يأكله لقد حظى الشيخ صالح بمحبـة  الكثير جداً الذي أعدته الحركة بهذه المناسبة لم يكف الناس وكثير منهم لم يج

عظيمة من الناس جميعا ومنن أهالي مدينة بيت حانون الذي اعتبروه ابنهم المجاهد الذي يفاخرون به اآلخرون إلى درجة 
  .أن أهالي المدينة ال يريدون أن يصدقوا انه فارق شهيداً حتى هذه اللحظة 
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  عودته للعمل العسكري

خرج الشيخ أحمد ياسين في صفقة تبادل بين النظام األردني وضباط الموساد الذين ألقى القـبض  لم يمر وقت كثير حتى 
، يقول الشيخ صالح عن عودته إلى العمل ١٩٩٧عليهم أثر محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي السيد خالد مشعل عام 

سكري في قطاع غزة بسـيط يتناسـب مـع    العسكري وأما عن الجهاز العسكري فكان لجماعة اإلخوان المسلمين ذراع ع
م وعندما خرجـت مـن   ٢٦/٦/١٩٨٤حتى سجنت في حزيران  ١٩٨٣بساطة الحركة آنذاك وعالقتي به في أواخر عام 

التقيت بفضيلة الشيخ أحمد ياسين وكان االتفاق على إعادة بناء الجهاز العسكري الذي باسم  ١٩٨٦السجن بعد عامين في 
م تفاجأ الشيخ صالح شحادة بأنه ال يوجد سـالح   ١٩٨٨/٠٨/١٨وسجنت في  ١٩٨٩تى عام المجاهدون الفلسطينيون ح

لدى الحركة وذلك بسبب جمع السالح من أفراد الحركة بعد الضربة التي وجهتها سلطة أوسلو للحركة في قطاع غزة حيث 
  .واع األسلحة صدرت كميات كبيرة من السالح بلغت قيمتها أكثر من مليون ونصف دوالر ومن مختلف أن

يقول مرافقة حارسة فقام الشيخ بشراء مسدس من حسابه الخاص وكان الوضع المادي للحركة صعب جداً وكان الكثير من 
  .عناصرها معتقلين في سجون السلطة 

 وبدأ الشيخ فعليا يجري تحركاته واتصاالته إلعادة العلم العسكري فتوجه للشيخ أحمد ياسين وكان الوضع المادي صـعب 
فقام بإجراء اتصاالته مع الخارج إلرسال المال لشراء سالح، وأخذ يعمل ليالً ونهاراً على هذا الموضوع فأنشـا الشـيخ   
مجموعات جديدة جلها من مدينة بيت حانون وأعاد الشيخ ترتيب المجموعات والخاليا التي كانت ما زالت غير معروفـة  

  .ولم تعتقل وكان األمر سرى للغاية 

نعم القائد ونعم الجندي وأنه الشيخ منذ أن بايع حركة اإلخوان كان : خ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس بأنه وصفة الشي
مسئوال عن شمال غزة لما تميز به من حب العمل والتضحية ولما كان له من شخصية قيادية وإدارية وأنه نجح في قيادة 

رية وجيش قسامي وأنه أهل تالميذ يخلفونه في حالة غيابه العمل العسكري وتشكيل قيادة القسام وأنه أسس مدرسة عسك
أو اغتياله كون يعرف سابقا أنه مستهدف من العدو اإلسرائيلي الذي كان يصفه بأنه الحوت والمطلوب رقم واحد ألجهزة 

الرنتيسي لقـد  المخابرات اإلسرائيلية وأنه خالل سنتين ما لم يفعله غيره في سنوات عديدة وقال عنه دكتور عبد العزيز 
استقطب عدد كبير من الشباب وقام بتدريبهم تجهيزهم وأنه مد الجهاز بإعداد كبيرة من األسـلحة التـي تـم تصـنيعها     

  .وتطويرها محلياً 
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بدءا بالهاون ثم الصواريخ ثم القاذفات ومضادات الدبابات وهكذا كما يعود للشيخ صالح شحادة وقد ابدع فـي التخطـيط   
  .ات واالنطالق بالجهاز العسكري فرض قيود السرية القتحام المستوطن

ويذكر الشيخ عن صناعة القسام من الطبيعي كحركة مثل حماس أن تطور سالحها حسب المشكالت اليومية التي تواجهها 
من العدو الصهيوني من سياج أمني وأخر واقي فال بد من اختراقها عبر الصواريخ والهاونات واستطاعت بفضل اهللا ان 

توصل إليها باالستفادة من التجربة العملية والعلمية فلدينا أشخاص متخصصون من الناحية العلمية لتطـوير األسـلحة   ت
" وصواريخ " اآلربيجي"التي تجمع ما بين " البنا " وهؤالء يقومون بالمطالعة والمراجعة والتجربة بشكل يومي لصواريخ 

كون مضاداً للدروع المتوسطة أما القنابل اليدوية فيتم تصنيعها لتلبية بأنه مخصص ألن ي ٢وهو يختلف عن القسام " الو
حاجة الجهاز العسكري وأفراده وبفضل اهللا أثبتت هذه القنابل مفعولها وشهد بذلك وزير الحرب الصهيوني عندما قال أن 

ـ ... هذه القنابل قوية  يط فالمـادة المتفجـرة فـي    وجميع هذه القنابل والصواريخ يتم صناعتها محلياً وبشكل سهل وبس
مصنعة من مواد أولية بسيطة تستطيع النساء في البيت أن تحضرها وهذا العلم يمنحـه اهللا  " البنا"و" ١،٢قسام "صواريخ 

صاروخ القسام كانت تجربة صاروخية تقوم على أساس الدفع الـذاتي وعلـى   " واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا .. "لمن يستحقه 
  " .٢سام الق"ضوءها تم تطوير 

وعن أهم المعوقات أمام كتائب عز الدين القسام وحركة حماس التي تمكنها من التقدم والرقي وتطوير هذه اإلمكانيات فقال 
  :أن أهم المعوقات هي 

  .ندرة السالح النوعي كالصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ البعيدة المدى :  أوالً

طة الوطنية والتي تربك العمل العسكري فالسلطة لـم تحـدد موقفهـا مـن العمـل      ضبابية الرؤية السياسية للسل: ثانياً
العسكري معه أم ضده؟ وهل هي سلطة تحرر وطني ام هي سلطة حكـم ذاتـي؟ وبالتـالي هـذا األمـر حيـر الكثيـر        

  .من المجاهدين فالقرارات السياسية مضطربة 

اينة للمجاهدين وورش التصنيع فقد دمر االخـتالل مـثال   مالحقة بعض األجهزة وأشخاصها المحسوبين على الصه: ثالثاً
مسكبة للحديد في حي الزيتون بغزة، فنجد السلطة تالحق وتعتقل اصحاب هذه الورش وتحقق معهـم ومـن ثـم تنقـل     

  .اعترافاتهم إلى العدو من قبل مخترقين لهذه األجهزة 
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خمسة اآللف دوالر ) ١٦ام (حيث ثمن قطعة السالم " ح تجار السال"ارتفاع أسعار السالح من قبل مصاصي الدماء : رابعاً
بينما في الدول التي تعاني من $  ٤دوالر والرصاصة الواحدة له  ٢٠٠٠أما سالح الكالشنكوف $  ٥.١وثمن الرصاصة 

الذين نحارب فتن داخلية وتلك التي ال تجد ومواطنيها أحياناً ما يسترون به عورتهم يمتلك األفراد سالحاً متطوراً أما نحن 
  .اليهود فأسعار السالح مرتفعة جداً بل ونادر وجوده بسبب تواطؤ األنظمة العربية التي تمنع دخول السالح إلى المجاهدين

كل مرحلة لها إمكانياتها و ايجابياتها و الجهاز العسكري تطور كثيرا عن أوائل التسعينات و طور و سائل الحصول عليه 
لتسليح جيش صغير في أي دولة \ينفق على تنظيم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يكفي ا رغم ارتفاع أسعاره أن ما

  .في العالم 

و استطاعت الحركة التغلب نوعا ما على مشكلة المال من جمعها لبعض التبرعات الشخصية أو من خالل تبـرع الـذين   
جزء من األسلحة المتوسطة و بالتالي قللت من قيمة يحبون دعم مسيرة الجهاد في سبيل اهللا كما استطاعت الحركة تصنيع 

التكلفة ، فتكلفة الصاروخ الذي يصنعه أفراد الجهاز مثالً ال تتجاوز واحد في المائة مقارنة بسـعره إذا كانـت الحركـة    
  .ستشتريه 

  يس منظمة ااهدون الفلسطينيون تأس

و شاركوا في المواجهة العسكرية ضـد قـوات االحـتالل و    شاركت الحركة اإلسالمية في فعاليات المواجهة مع االحتالل 
اتخذت الحركة قراراً باالنخراط في المواجهات و تم إنشاء جهاز عسكري خاص شكل نقله نوعيه تالئم ضرورات انتقـال  

  .ل الحركة اإلسالمية و تحويلها إلى حركة مقاومة ن ووكل المكتب اإلداري الشيخ صالح شحادة بناء جهاز عسكري متكام

  :تأسيس مجموعة الجهاد و الدعوة 

و في الجانب األمني كان نشاط المجاهدون الفلسطينيين اقرب ما يكون لعمل و نشاط أجهزة الرصد في المنظمات الثورية و 
  اشتمل على تحذير المواطنين بوسائل االستخبارات اليهودية 

مني المستقل لجمع المعلومات عن دوريات الجـيش  و قد نظم الشيخ صالح شحادة مجموعة خاصة كانت نواة للجهاز األ
اليهودي و عمالؤهم و جند الشيخ رؤساء الكتلة الطالبية اإلسالمية و مجلس الطلبة في الجامعة اإلسالمية في هذا الجهاز 
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 و استمروا العمل بصمت مثل المجاهـدون " مجد" و سمي اختصار ) مجموعة الجهاد و الدعوة ( األمني الذي حمل اسم 
  .فكان لهذين الجهازين دورهما في إدارة الصراع ١٩٨٧الفلسطينيين إلى أن جاءت االنتفاضة سنة 

مارست المجموعات العسكرية التي شكلها الشيخ صالح شحادة في إطار جهازي المجد و المجاهدون الفلسطينيين نشـاطا  
العمليات الجهادية ضد أفراد و عربات و دوريـات  واسعا ابتداء من محاربة و مطاره أوكار الفساد و عمالء الشاباك حتي 

العدو ثم تطور العمل إلى العمليات االستشهادية و نتيجة لدور  هذه العمليات جن جنون العدو اإلسرائيلي و فقد عقله فقام 
فـي  باعتقال المئات من األساتذة و طالب الجامعات و األئمة و حتى الشباب من الكتـل اإلسـالمية و مجـالس الطلبـة     

أفراد التنظيم و لكن هذه الضربة لم تؤثر على حماس أو فعاليتها فبقيت كثير من العناصر الفاعلة و ذلـك   ١٨/٨/١٩٨٨
  .و متانته ) المجاهدون الفلسطينيون ( بسبب قوة هيكلية تنظيم 

ات جديدة من المقاومـة  إال أن أهم ما تميزت المرحلة النضالية و الجهادية التي قادها الشيخ صالح هي أنها شهدت إبداع
مثل خطف الجنود و محاولة التفاوض عليهم إلطالق سراح األسرى الذين كان عددهم باآلالف و كان على رأسهم الشـيخ  

  .احمد ياسين و تعنت العدو في إطالق سراحهم أو حتى معاملتهم معاملة أسرى الحرب كما ينص القانون الدولي 

  العمليات االستشهادية 

ات االستشهادية خطوة جديدة للمقاومة كسالح فعال ضد جرائم العدو التي لم يسـتطع أن يوقفهـا المجتمـع    شكلت العملي
الدولي أو حتى القانون الدولي الذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط و أوغلت في الدم الفلسطيني بشكل وضع المقاومة 

كبيرة فزاد العدو في جرائمه فكـان اختيـار العمليـات     أمام تحديات الرد فكان ردودها من خالل عمليات لم توقع أعدادا
االستشهادية في قلب مدن العدو و قراه و حشود مواطنيه هي الرد إذ أن جرائم العدو ضد المدنيين كانت أكثـر مـن أن   

ني و تحصى و كان يسقط على أثرها أبرياء ال يحملون السالح و يقتلون خارج إطار القانون و ضد مبادئ القانون اإلنسا
القانون الدولي و هذا الذي دفع حركة المقاومة اإلسالمية للرد بهذه األداة التي ولدت قدر من الرعب و جعلت العدو يفكر 

  .قبل استهداف المدنيين أو بيوتهم 
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و لم يكن االستشهادي انتحاريا يريد التخلص من حياته دون هدف أو دافع عقيدي و لكم كان االستشهاديون من الشـباب  
لمتميز خلقا و دينا و من مختلف الشرائح االجتماعية و االقتصادية و المثقفة و كان اختيار االستشهادي يتم وفقا ألربعة ا

   -:معايير كما يقول الشيخ صالح نفسه رحمه اهللا و هذه المعايير هي

صـالح و يحـافظون  علـى    االلتزام الديني ، و كل المتقدمين لألعمـال االستشـهادية ملتزمـون بالتـدين و ال    :  أوال 
  .الصالة في المسجد و الحمد هللا 

رضا الوالدين ، فنحن نتحرى بان يكون الشاب االستشهادي مرضي عنـه مـن قبـل والديـه و محبـوب مـن       :  ثانيا 
أسرته ، كذلك يجب أن ال يؤثر استشهاده على حياة أسرته ، بمعنـى أن ال يكـون ربـا لألسـرة ، و كـذلك أن يكـون       

  .ين أي ال نأخذ وحيد أبويه له أخوة آخر

القدرة على تنفيـذ المهمـة التـي توكـل إليـه ، و اسـتيعاب شـدتها ، المعيـار الرابـع أن يكـون           : المعيار الثالث 
  .استشهاده دعوة لآلخرين للقيام بعمليات استشهادية و تحفيز الجهاد في نفوس الناس 

و إنمـا مرتبطـة كـل واحـدة بـاألخرى ، و نحـن        طبعا هذه القوالب ليست مفصولة عن بعضـها : و يضيف الشيخ 
  . نفضل غير المتزوجين دائما 

قيادة المنطقة في الجهاز العسكري للحركة التابع لها ، و : و عن الجهة التي تقوم بترشيح المجاهد و رفع اسمه قال أنها 
  ههي تقوم بدورها بترشيحه إلى القيادة ثم يتم اتخاذ القرار بالموافقة عليه أو عدم

( يوجـد لـدينا مجموعـات رصـد     " و عن كيفية تحديد األهداف للعمليات االستشهادية قال الشيخ صـالح رحمـه اهللا   
مهمتها مالحقة الـدوريات الصـهيونية ، و المسـتوطنين و مالحظـة تحركـات العـدو علـى        ) استخبارات عسكرية 

ـ      دو ، و بعـدها نحـدد الهـدف ، و كيفيـة     الحدود ، و من ثم ننتهز أي ثغرة أمنية نجـدها فـي الجـدار األمنـي للع
  .االنقضاض عليه سواء كان الهدف مستوطنة أو موقعا عسكريا أو سيارة عسكرية ، أو غير ذلك 

و يتم تصوير هذا الهدف عبر كاميرات الفيديو ثم تعرض على لجنة و تقررها هيئة أركان العمـل العسـكري ،   و بعـد    
على الهدف بعد معاينته ، و بعد ذلك تكون العملية جاهزة للتنفيذ ، و هذا بعـد أن   إقرارها يتم تدريس االستشهادي المنفذ

  " .تكون مجموعة من الخبراء قد قررت الخطة و حددت عوامل النجاح و الفشل 
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سأتحدث لكم عن عملية الشهيدين إبراهيم ريـان  و عبـد اهللا   " و أضاف الشيخ عن نموذج من هذه العمليات ضد العدو 
فقبل استشهاده ، كتب ريان لنا العديد من الرسائل يطالبنا فيها بضمه إلى قائمة االستشـهاديين  و رفـع روح    شعبان ،

  الجهاد في الشبان أمثاله و خاصة انه لم يكمل بعد عامه السابع عشر 

المجاهـد جهـاد   و قمنا بتصويرها و االقتراب لغاية السلك مباشرة عن طريق " ايلي سيناي " و كنا قد رصدنا مستوطنة 
المصري و زميل له استشهد في مستوطنة دوغيت فيما بعد ، و استطاعا حقا تصوير الموقع العسـكري مـن الـداخل و    
صورا من داخل موقع عسكري مهجور و كان التصوير بالفيديو لسيارات المستوطنين ، و أماكن دخول كل من الشهيدين 

صوير تم إخبار إبراهيم بالهدف ، و تم تدريبه على ضوء الهـدف و طبيعـة   إبراهيم و عبد اهللا شعبان ، و بعد أن تم الت
المهمة الملقاة على عاتقه ، و نحن بهذه المناسبة نود أن نعرب عن فخرنا بجهاز الرصد الخاص بالكتائب الـذي حقـق   

  .الكثير من االنجازات بفضل اهللا سبحانه و تعالى 

الرصد في داخل الموقع حتى اقتربا تماما من طريـق حركـة السـيارات     و في عملية دوغيت المشابهة بات أفراد جهاز
هذه سـيارة  : الصهيونية ، و كان معهما جهاز اتصال بقائد المجموعة و إخباره بطريقة حركة السيارات ، و قاال له مثال 

و فعـال  .. سنطلق .. م و هذا جيب قاد.. و هذا جيب مصفح لم نطلق عليه النار .. مصفحة تمر أمامنا و لم نطلق النار 
أطلقا النار على الجيب العسكري و كان يحمل عالم نووي صهيوني ، و احد اكبر عشرة علماء في الكيان الصهيوني ، و 
قتلوه و أطلقوا النار من وسط الشارع الرئيسي لطريق المستوطنين ألنهم باتوا في داخل المستوطنة ، و كانت هذه فاتحة 

ا الشهداء مازن بدوي ، محمد عماد ، و غيرهم ، و كانت هذه العملية هـي المشـجعة لعمليـة    خير لعمليات أخرى نفذه
  . "الشهيد محمد فرحات ، التي تلتها 

و عن العملية االستشهادية التي قام بها الشهيد محمد فرحات فقد استغرق رصد المكان حوالي ثالثة شهور و نصف ، و " 
محمـد  : قبل تنفيذها بقليل ، و كان من المفروض أن ينفذها عدة استشهاديين ، و هـم  لم يعلم الشهيد نفسه بالعملية إال 

فرحات و محمد حلس و بالل شحادة ، ثم تم تغيير الخطة على أن يقوم بتنفيذها استشهادي واحد لسهولة الحركة ، و هو 
  .االستشهادي محمد فرحات 
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في هذا المكان مكث محمد فرحات عشر ساعات داخل المستوطنة في مبنى المعهد الديني ، و هذا المعهد مخصص لتأهيل 
من القدس و ليس مـن   ٤كادر حزبي حيث أن جميع من فيه من الكوادر الحزبية الصهيونية ، و قد قتل في هذه العملية 

  ." طالب كانوا في المعهد الديني  ٦٠طالب من أصل  ٢٧و أصيب  المستوطنين الذين يسكنون بداخل المستوطنة ، كما قتل

و انطبق ذلك على جميع العمليات االستشهادية التي قامت بها الحركة بواسطة استشهاديين من الضفة الغربية  و لكن هذه 
حقيقي في أوسـاط  العمليات كانت في وسط المدن محشود مواطنيه أي في لحمه و دمه مباشرة مما ولد حالة من الذعر ال

حتى انه قد تمثل لهن في كل شئ و رغم أن القسام قد تمثل لهم في كل شئ ، فمن قساميون يرتدون لباس  .اإلسرائيليين 
الجنود الصهاينة و ينفذون هجماتهم بكل أريحية كما في عمليات عمانويل حيث تقدم حارس المستوطنة ليسأل القساميون 

ن الجنود الصهاينة فأردوه قتيال ، إلى عياش يرتـدي زي حاخامـات الصـهاينة و يسـير     الثالثة عما جرى ظاناُ أنهم م
انه لم : الشوارع الرئيسية و قد الصق على سيارته شعارات المستوطنين ، حتى أن احد سائقي الشهيد يحيى عياش قال 

سرائيلية ، إلى قسامي يرتـدي زي  يكن يرق له و للمهندس و هو يقود السيارة إال أن يسير خلف السيارات العسكرية اإل
طلبة الجامعات الصهيونية ليفجر نفسه على مقربة من احد معاهدهم في القدس كما االستشهادي محمد الغول في عمليـة  
القدس األخيرة ، إلى قسامي يتنكر في زي امرأة صهيونية شابة متبرجة ليمر من أمام حراس األمن الصهاينة على مدخل 

  .قتيال صهيونيا  ٣٠انيا و يوقع فندق باراك في نت

بعد الضربات الموجعة التي قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس من عمليات استشهادية 
و عمليات خطف و إطالق رصاص ضد جنود العدو و دورياته و مركباته في الضفة الغربية و قطاع غـزة زادت أجهـزة   

طاتها بشكل كبير جدا لكشف بنيه التنظيم الجديد و هيكليته و استطاع العدو أن يكشف بعـض حلقـات   األمن اليهودية نشا
التنظيم من خالل هذه االعتقاالت و الوصول لشخصية قائد الكتائب و محركها و هو الشيخ صالح شحادة  و تم اعتقالـه  

نقل فيها مـن غـرف التحقيـق إلـى       ٢٦/٦/١٩٨٩و استمر التحقيق معه في سجن غزة المركزي حتى  ١٨/٨/١٩٨٨
و لكن رغم ذلك لم يحصلوا على شئ من  .زنازين التحقيق االنفرادي بعد أن يأس المحققون من انتزاع أي اعتراف منه 

كشف معلومات  ١٩٨٩الشيخ و لكن الضربة األمنية التي وجهها جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي الشاباك لحماس في مايو 
توجيه و إدارة دفة العمليات العسكرية فأعيد الشيخ لغرف التحقيق و استمر التحقيق معه لفترة جديدة  عن دور الشيخ في

  .امتدت لمائتي يوم أخرى مما رفع أيام التحقيق إلى عام كامل 
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  املراقبة و االغتيال 
تهدفت حافلة ركـاب عنـد   توالت العمليات االستشهادية تدك كيان الغاصب و تزعزع أمنه السيما عملية حزيران التي اس

مفترق بات في القدس األمر الذي دفع حكومة الكيان الصهيوني إلى تعزيز جهودها لضرب حركة المقاومـة اإلسـالمية   
حماس و اغتيال قادتها السياسيين و العسكريين في غزة ، و كان اسم القائد العام لكتائب القسام صالح شحادة في موقـع  

ة ، و طالب شارون أن يكون شحادة أول قيادي يتم استهدافه ، و قد وضعت إسرائيل الخطط بارز ضمن القائمة المستهدف
االحتالل الصهيوني من مراقبة تحركات شحادة مستخدمين بـذلك احـدث الوسـائل و التقنيـات     جيش  الغتياله و كثف

  ).الشاباك ( اإلسرائيلية التكنولوجية إلى جانب العمالء الفلسطينية الذين يعملون من قبل المخابرات 
و منذ ذلك الحين كثفت األجهزة األمنية اإلسرائيلية من مالحقة القائد و حاولوا ثماني مرات اغتياله إال أنها كانت تتراجع 
في اللحظات األخيرة ، فقد كانت القوات األمنية الصهيونية تتعقب كافة تحركات الشيخ صالح حيث ثبت على لسان شارون 

انه كـان علـى مرمـى    " ومته انه قد شوهد شحادة أربع مرات خالل األسبوع الذي سبق اغتياله ، و أضاف لوزراء حك
  ).كما يدعون ( اإلصابة و لكن تقرر عدم إطالق الصاروخ عليه خشية إصابة المواطنين الذين تواجدوا في المكان 

فيذ عملية االغتيال و ترقب الوقت المناسب حتـى  و استمر جيش االحتالل بتتبع تحركات القائد الشهيد و وضع الخطط لتن
م ، و عرضوا الخطة ٢٢/٧/٢٠٠٢سارع ضابط الجيش إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة شارون في القدس ليلة االثنين 

أمامه ، و قال رئيس شعبة المخابرات العسكرية ، الجنرال اهرون زنيف فركاش ، أن شحادة يتواجد في بيت جديد يتألف 
حيث أوصى شـارون  . ابقين في غزة ، و اطلع ضابط المخابرات ، شارون ، على صور جوية تظهر موقع المبنى من ط

شحادة  ، ألنه  يمكن هكذا ضمان نجاح العملية ، و اغتيال ١٦الجيش بتدمير البيت عبر قصفه بصاروخ تطلقه طائرة اف 
ربيعا ، و  ١٤درج بغزة مع زوجته و ابنته ، ابنة الـبعد عشرون دقيقة و حيث وصل الشيخ شحادة إلى منزله بحي ال. 

على منزل الشهيد األمـر   ١٦مساعده زاهر نصار ، أطلق جيش االحتالل صاروخا يزن طنا من المتفجرات من طائرة اف 
الذي أدى إلى استشهاد القائد شحادة و مساعده زاهر نصار و زوجه شحادة ليلى و ابنته إيمان و أكثر من خمسة عشـر  

فلسطينيا في جريمة لم يسبق لها مثيل حيث تم تدمير المكان بالكامل و أصبح أثرا بعد  ١٥٠خرين و إصابة ما يزيد عن آ
  .عين 
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و عن الحدث أفاد شهود عيان أنهم شاهدوا طائرتين مقاتلتين تحلقان فوق المدينة ، مدة بضعة دقائق ، ثم أطلقت إحـدى  
سقطت من فراشي مـن قـوة   " : " رويتر" ال جمال حلبي ، ضابط فلسطيني لوكالة و ق. الطائرات صاروخا باتجاه البناية 

  ".القصف و كان الغبار يغطي جسدي و بدا أطفالي بالبكاء 

كما قال سكان المنطقة أن عددا من البيوت القريبة هدمت فوق رؤوس أصحابها و هم نيام جراء القصف فمنزل الشـهيد  
و تم استدعاء قوات الدفاع المدني إلى المكـان و بـدأت   . لمواطنين المدنيين العزل صالح كان مالصقا لعدد من منازل ا

  . بإخالء الشهداء و الجرحى و البحث عن ناجين تحت األنقاض 
  . عاما بعد مسيرة حافلة بالنضال و الجهاد و اإليمان  ٤٩و هكذا استشهد القائد الخالد عن عمر يناهز 

طاته التي قدمها في االعترافات و كذلك غرامة مالية رفض الشيخ أن يـدفعها تحـديا   عاما على نشا ١٢حكم الشيخ مدة 
  .لمحكمة االحتالل فزادت عليه مدة الحكم ستة شهور أخرى 

فقضـى  ) أي دون تهمة محددة ( ثم عندما اقترب اإلفراج عنه ، حكم القضاء اإلسرائيلي أن يقضي عشرون شهرا إداريا 
  . ١٤/٥/٢٠٠٠يوم  جميع مدة حكمه و أفرج عنه

خرج الشيخ من السجن إلى الساحة من جديد و كان يوم اإلفراج عنه يوم فجر جديد للمقاومة إذ بعث خروجه من السجن 
همة جديدة في نفوس الشباب و بالذات في مدينة بيت حانون إذ كانت مطاردة أجهزة امن السلطة قد أنهكت المقاومـة و  

أفرادها و في ذات األسبوع أقامت حركة حماس مهرجانا بهذه المناسـبة حضـره    طاردتها و صادرت أسلحتها و سجنت
و لـم  . اآلالف من البلدة و تحرك شباب القرية في المهرجان بحماس شديد و جرأة عالية أدهشت أجهزة امن السـلطة  

زة األمن اإلسـرائيلية و  يضيع الشيخ أي وقت فعاد إلى العمل الذي عشقه من جديد على الرغم من المراقبة الشديدة ألجه
أجهزة السلطة فأسس الخاليا الجهادية بما تيسر من السالح من الصنع الداخلي و بالذات مدفعية الهاون ألنه لـم يمتلـك   
السالح و ال األفراد الكافين للدخول في عمليات مواجهة عسكرية أو حتى كمائن و قد كانت األسلحة بدائية الصـنع إلـى   

ثير من األحيان إلى استشهاد أو إصابة المجاهدين و قام بحملة كبيرة لشـراء و صـنع السـالح  و    درجة أنها أدت في ك
  .قذائف الهاون 

كما أسس مدرسة عسكرية لكتائب القسام و حول الكتائب إلـى جـيش مـدرب تـدريبا عاليـا سـواء فـي المواجهـة         
دام وسـائل مقاومـة جديـدة علـى رأسـها      المباشرة أو حتى حروب العصابات و قد تفتقت عقلية المقاومة عن اسـتخ 

كمـا اسـتخدمت   . حفر األنفاق للوصول إلى مواقع العدو المحصنة تحصينا جيـدا و التـي يصـعب الوصـول إليهـا      
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. المقاومة السيارات المفخخة ضد المواقع العسكرية باإلضـافة للعمليـات االستشـهادية التـي سـبق الحـديث عنهـا        
مات الواردة على الشـيخ صـالح بأنـه وراء هـذه العمليـات و وراء إعـادة تنظـيم        و قد توالت االعترافات و المعلو

الكتائب من جديد فتخوف من إمكانية استهدافه في سكنه في مدينة بيـت حـانون خاصـة و أن بيتـه كـان يقـع فـي        
لمتعـددة  أعلى المناطق في المدينة و من السهل مراقبته من أية مستوطنة قريبـة و مـن أجهـزة المراقبـة الجويـة ا     

كما تخوف من إمكانيـة زرع لغـم علـى الطريـق الترابيـة      ) الزنانة لدى أهل غزة ( كالمناطيد و طائرات االستطالع 
التي كان يمر إجباريا بسيارته أثناء ذهابه على عمله اليومي من و إلـى الجامعـة حيـث عـاد للعمـل فـي الجامعـة        

  .مديرا لشئون الطالب 

بالقرب من مسـجد الخلفـاء شـماال إلـى أن شـعر بالتهديـد المباشـر فـاختفى عـن           انتقل الشيخ للسكن في جباليا
األنظار تماما و لكنه بقى في موقع القيادة و في هذه المرحلة شـهدت السـاحة أهـم و أضـخم العمليـات العسـكرية       

  . مما أدى إلى خروج االحتالل عن طوره و قرر تصفيته مهما كلف األمر 
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: لبحث الثاني  ا 

  عبدالرحيم ابو محدان.د اضـاءة على سرية الباحث
 
 

  

  م١٩٧٢حاصل على درجة الليسانس من كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية سنة  -

  م ، ١٩٨٣حاصل على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة الفاتح بليبيا سنة  -

  م ١٩٩٨درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس سنة حاصل على  -

م حتى تقاعده سنة  ١٩٩٥عمل أستاذاً مساعداً بكلية فلسطين التقنيةـ دير البلح منذ سنة  -
  . م٢٠٠٩

  . له عدد من البحوث العلمية، في مجال األدب والنقد  -

  . له عدد من البحوث العلمية، في مجال التربية  -

  . له عدد من البحوث في مجال التعليم المهني والتقني في فلسطين   - 

  .نُشرتْ بحوثه في عدد من المجالت العلمية المحكمة في الجامعات الفلسطينية والعربية  -

  نشر عدداً من األبحاث العلمية في ميدان األدب العربي والنقد األدبي على صفحته   -

  ".ديوان العرب" رونيالخاصة، في الموقع االلكت     

شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات واأليام الدراسية في عدد الجامعات   -
  .الفلسطينية داخل الوطن وخارجه

  .يعمل محاضراً غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة ـ منطقة شمال غزة التعليمية -

  .بغزة - يعمل محاضراً غير متفرغ في جامعة األزهر  -

  :شارك في عدد من االتحادات األدبية والفكرية، وهو عضو فاعل في كل من  

   .١٩٩٩جمعية أساتذة الجامعات في فلسطين من سنة  - 1

  .٢٠٠٧الملتقي الفكري لألكاديميين في قطاع غزة سنة  -2 
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  الرواية الفلسطينيةيف " بيت حانون"صورة   

  :امللخص

إلى مقاربة صورة بيت حانون كما جسـدها  كتـاب الروايـة الفلسـطينية، للوقـوف علـى        الدراسة هذه تهدف       
هذه الصورة، وإبراز مكانتها ودورها ، إذ عمد الروائيون الفلسـطينيون إلـى تسـليط الضـوء علـى جـواب الحيـاة        

الفضـاء الجغرافـي لبيـت    ، وعتبـة العنـوان  : وتدور الدراسة في أربعة محـاور المتعددة في هذه القرية الفلسطينية، 
الـوادي، وعـين المـاء، والجـرن، والسـاقية، وبيـارات القريـة        : حانون، ويتناول أبرز معالم القرية الجغرافية مثل

ل عرضـاً  القريـة، وتشـم   فـي االجتماعيـة  من الحيـاة  مالمح و ،صور من جهاد أبناء القرية ومقاومتهم، ووكرومها
  .تقاليدها، ونماذج من صورة المرأة وأبعادهاقيمها لعادات البلدة و

: الكشف عن وسائل التشكيل الفنـي التـي وظفهـا الكُتّـاب فـي بنـاء روايـاتهم مـن        إلى الدراسة أيضاً  توسع     
وتـداعي   توظيـف لتيـار الـوعي،   : رصد لألحداث، ورسم للشخصيات الروائية، وتناول لعناصر اللغة والسـرد مثـل  

األفكار، واسترجاع، وحوار درامي، وتوظيف للتـراث وقـد أسـهمت تلـك التقنيـات مجتمعـة فـي نقـل تجـاربهم          
  .الروائية، وتجسيد رؤيتهم اإلنسانية

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن األعمال الروائية التـي تناولـت بيـت قريـة بيـت حـانون قـد             
اتها، وعنت بإبراز عالقة أهلها باألرض، وعشـقهم لهـا، وتعلقهـم بهـا، وجسـدت حقيقـة       صورتها بكل أبعادها وفئ

معاناة طبقة القرويين وحياتهم بقيمها وهمومها، ووجهة نظرهم فـي الحيـاة وجعلـتهم مـرتبطين بالبيـارة وبـالكرم       
تمسـك بهـا    ومـة التـي  مالمح مـن قـيم البطولـة والجهـاد والمقا    تلك األعمال ل وعرضت. ارتباطاً وجدانياً ونضاليا

وأوصـت الدراسـة بـإجراء بحـث      .واالنجليـز واليهـود   األتراكحافل بالصراع من المحتلين  تاريخالقرية عبر  أبناء
 .علمي يتناول صورة بيت حانون في األعمال الشعرية

Image of the "Beit Hanoun" in the Palestinian narrative 

 Abstract:  
   
       The aim of this study was to approach a picture of Beit Hanoun, as her book Palestinian 
narrative, to stand on this picture, and to highlight the status and role, as it deliberately novelists 
Palestinians to shed light on the answer to life the multiple in this Palestinian village, spin the 
study in four areas: the threshold of the title, and Space geographical of Beit Hanoun, and 
addresses the most prominent features of village geography, such as: the valley, and set the water, 
and the Living End, and the waterwheel, and groves of the village and Kromha, and pictures of 
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Jihad villagers and resistance, and the features of social life in the village, including a presentation 
to the habits of the town and its values, traditions, and models of women's image and its 
dimensions.  

     The study sought also to detect the liquid composition of the technical and employed by the 
book in the construction of their stories of: monitoring of events, and draw the characters in 
novels, and address the elements of language and narrative, such as: recruitment to the stream of 
consciousness, and the association of ideas, and retrieval, and the dialogue of drama, and 
employment of Heritage has contributed to these technologies together in transfer their 
experiences novelist, and embody their vision of humanity.  
     One of the main findings of the study of literary works that dealt with home village of Beit 
Hanoun has its image in all its dimensions and categories, and meant to highlight the relationship 
her family land, and their love her, and attachment to, and reflected the fact that the suffering of 
the layer of the villagers and their values and concerns, and their position in life and made them 
linked Balbaarh The generosity and compassion is closely Ndhalaa. Offered to those acts of the 
features of the tournament and the values of jihad and resistance, which stuck out through the 
history of the village is full of conflict, the occupiers of the Turks and the British and the Jews. 
The study, conducted scientific research deals with a picture of Beit Hanoun, in the poetic works. 

  

: ة ـــمقدم  

وحظيـت بحضـور بـارز فـي     ، شغلت القرية الفلسطينية حيزاً واسعاً من مساحة الخطـاب الروائـي الفلسـطيني        
ألحـداثها الروائيـة، أم    أكان حضورها مباشـراً، تـأتي إطـاراً مكانيـاً     سواء، تشكيل حركة الوعي الروائي الفلسطيني

عنـدما تمثـل القريـة     .كان حضورها غير مباشر، تأتي عبر ذاكرة الشخصيات، وقد أطلـق عليـه المكـان المفتـوح    
فيـه مظْهِـراً الـتالحم النفسـي والوجـودي       في الرواية، يمثل الوطن بأبعاده الجغرافيـة وشخصـياته التـي تعـيش    

  :ود إلى أسباب ثالثةبينهما، ولعل هذا الحضور الطاغي للقرية يع
إن معظم أراضي فلسطين هي أراض ريفية زراعية، بـل إن مـدنها عبـارة عـن بلـدات ذات صـبغة ريفيـة،        : األول

  ).i(بعاداتها ونشاطها االقتصادي وأنماط حياتها المختلفة 
كُتّـاب الروايـة    منبعـاً ووالدة وأصـوالً وطفولـة، ذلـك أن معظـم     : ارتباط الروائيين الفلسطينيين بالقريـة : والثاني

  ). ii(الفلسطينية ينحدرون من أصول ريفية
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ارتباط الرواية العربية بعامة، والفلسطينية بخاصة بالسـيرة الذاتيـة، فـالمتلقي يلمـس وبسـهولة بعـض       : واألخير  
مالمح الروائي في صورة الطفل التي تعكس الطفولة فـي القريـة، ومـا عانـاه األطفـال مـن إجحـاف فـي حقهـم          

جنـي للمحاصـيل الزراعيـة، ورعـي لألغنـام،      : ي الوجود من خالل آليات العمـل الريفـي الفالحـي مـن    السليم ف
  . وتربية للمواشي، وجلب للماء، وغير ذلك

فقد مال عدد غير قليل من كُتّاب الرواية الفلسطينية إلى كتابة سير ذاتيـة تضـمنت مـن بـين مـا تضـمنت                
رضوا في رواياتهم لطفـولتهم فيهـا، وصـوروا أوضـاع البـؤس والجهـل التـي        من األشياء نشأتهم في القرية، فع

  . كان يعيشها أهلها، إلى جانب عرضهم لتجاربهم الذاتية في الريف؛ األمر الذي أثر في إبداعاتهم الروائية
فقـد عاشـت    يمثل عالم القرية لدى الكتاب فضاء أثيراً؛ وذلك لمعايشتهم الكاملة لهـا منـذ طفـولتهم البـاكرة،          

القرية في دمهم، وسكنت قلبهم وعقلهم، وحركت ذكرياتها أشجانهم، وألهبـت خيـالهم، فهـم يكتبـون عـن معايشـة       
وتـأثروا بـه، حيـث القريـة الفلسـطينية      ، لذا جاءت لوحاتهم الوصفية مستقاة من الواقع الـذي عايشـوه  ، ومعاناة

  .  ارات المعطاءة، وراحة الجسد والبالالعامرة، والريف الجميل الخالب، والكروم المثمرة والبي
فضـالً عـن قطاعـات المجتمـع بأسـرها،      ، غطت الرواية مراحل تاريخ فلسطين الحديث ومناطقها الجغرافية كافـة    

حتى تكاد تكون سجالً صادقاً يحفظ لألجيال القادمـة مالمـح الحيويـة العربيـة المميـزة ألراضـيها التـي اسـتَهدف         
  ). iii(ومحوها عن الوجود، س معالمهااالحتالل الصهيوني طم

وتشير األعمال األدبية المتنوعة إلى مدى االهتمـام الـذي حظيـت بـه بيـت حـانون فـي الفتـرات التاريخيـة              
سـواء أكـان قصـائد شـعرية أم     ، فقد شغلت هذه البلدة حيزاً فسيحاً من رقعة الخطاب األدبـي الفلسـطيني  ، المختلفة

  .ية الكثيرين من األدباء واهتمامهمإذ نالت عنا، أعماالً أدبية
وتأتي أهمية هذه البلدة من موقعها االستراتيجي، إذ كانت محطـة مهمـة للقـادمين مـن الجنـوب إلـى الشـمال            

عبر التاريخ، أما بعد االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة، فقـد غـدت البوابـة الشـمالية لغـزة، إذ يمـر مـن وسـطها         
ين مدن قطاع غزة واألرضي المحتلة مـن خـالل معبـر مهـم هـو معبـر بيـت حـانون؛         الطريق المعبد الذي يربط ب

األمر الذي أعطى لهذه القرية أهمية متميزة، وهي بحكم موقعها الحـدودي نالـت مكانـة عظيمـة عنـد أهـل القـرى        
قـع علـى   المحيطة بها في الشمال والشرق والجنوب، يعود االهتمام بهذه القريـة أيضـاً؛ لكونهـا قريـة حدوديـة ت     

وبوصـفها أول قريـة مـن جهـة الشـمال      ، خط التماس مع القرى العربية التي وقعت في ظل االحـتالل الصـهيوني  
وقد أبـرزت تلـك األعمـال الروائيـة مالمـح هـذه       ، وأريجها الفواح، ونسماتها العطرة، تتنسم عبير فلسطين المحتلة

  . لها المحتل على حقبة واسعة من الزمن وحركة نضا، ونشاط أهلها، ومفاتن طبيعتها، القرية وأبعادها
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، لكل ما تقدم من مسوغات عمد الباحث إلى اتخاذ صورة بيت حـانون فـي الروايـة الفلسـطينية مـادة لبحثـه            
وإنما كان مؤسساً علـى قصـدية، إذ طغـي حضـور القريـة علـى       ، ولم يكن هذا االختيار مجرد مصادفة أو اعتباطياً

  .   اب السردي في عدد من تلك األعمال الروائيةالمكونات األساسية للخط
فعمـدوا إلـى نقـل صـور الحيـاة فيهـا وجسـدوا        ، اتخذ الكُتّاب من هذه القرية مسـرحاً ألحـداث روايـاتهم          

ثالثيـة  : ومن يتأمل تلك الروايات يجد أن القرية  تجلت فـي بعضـها بشـكل تـام مثـل     . وأبعادها وتاريخها، مالمحها
والتـي تحمـل العنـاوين    ) v"(محمـد نصـار  "، و ثالثيـة مبروكـة للكاتـب    )iv(للروائي على عـودة "  بكاء العزيزة"

،، وظهـرت  "تجليـات الـروح  "، فضـال عـن روايتـه    "المخـيم "، و"سوق الدير"و، "صفحات من سيرة المبروكة:"اآلتية
وائـي غريـب عسـقالني    للر" نجمـة النـواتي  "روايـة  : البلدة أيضا في بعض الروايات الفلسطينية بشكل عابر مثـل 

)vi . (  
ويلحظ الملتقي أن السمة المميزة لمنهج الدراسة تقوم علـى عمليـة التحليـل الفنـي للنصـوص الروائيـة انطالقـا         

وان غاية البحـث فـي الـنص هـي التوصـل إلـى معرفـة        ، من أن تحليل النص ينبغي أن ينطلق من بنيته الداخلية
عتبـة العنـوان، والفضـاء    : وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتنـاول أربعـة محـاور رئيسـة هـي     ).  vii(بنيته الدالة

الـوادي، وعـين المـاء، والجـرن، والسـاقية،      : الجغرافي لبيت حانون، ويتناول أبرز معالم القرية الجغرافيـة مثـل  
ة االجتماعيـة فـي القريـة،    وبيارات القرية وكرومها، وصور من جهاد أبناء القرية ومقاومتهم، ومالمـح مـن الحيـا   

، وسـيتم معالجـة هـذه    . وتشمل عرضاً لعادات البلدة وقيمهـا تقاليـدها، ونمـاذج مـن صـورة المـرأة وأبعادهـا       
  : المجاالت على النحو اآلتي 

  

  :  عتبة العنوان - أوال
قـراءة   فـي  الداخليـة؛ لكونـه مـدخالً أساسـياً     يعد العنوان من أهم عناصر العتبـات النصـية وملحقاتهـا      

الـنص وبدايتـه،    والتخييلي بعامة، والروائي بخاصة، ومـن المعلـوم كـذلك أن العنـوان هـو عتبـة       اإلبداع األدبي
  . وإشارته األولى

وإيقـاع نسـقها    األحـداث  المفتـاح الـذي بـه تحـل ألغـاز     "فالعنوان هو الذي يوجه قراءة الرواية، وهـو    
للـنص، وتحديـد ثيمـات     اسـتخالص البنيـة الدالليـة    فـي  وتوترها السردي، عالوة علـى مـدى أهميتـه    الدرامي

  ).viii"(الخطاب القصصي، وإضاءة النصوص بها
 إن عنوان الرواية يحقق هوية الـنص، حيـث تنشـأ عالقـة بـين العنـوان والمضـمون؛ تبـرز جماليـة المكـان           

توغـل فـي كنـه العمـل     ال الروائي، وتقدم دالالت موحية تثير المتلقي منذ الوهلة األولى، وتأخذ بيـده نحـو هـاجس   
  .األدبي
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ومما يلفت النظر في الروايات التي اتخذت من بيـت حـانون مسـرحاً روائيـاً أن الكُتّـاب لـم يسـموا القريـة               
بيـد أن تلـك األسـماء المتخيلـة     ، باسمها الحقيقي الواقعي مباشرة؛ وإنما جاءت تحمـل أسـماء متخيلـة مسـتعارة    

تكشف للملتقـي أن المـراد هـو قريـة واقعيـة حقيقيـة هـي قريـة بيـت           تحمل إشارات وومضات ودالالت موحية
  . حانون

اسم متخيل لقرية تقـع فـي الشـمال الشـرقي مـن مدينـة       ) العزيزة (يجد أن ) بكاء العزيزة (فالمتأمل في رواية    
ة عـن  وأعطـي صـورة واسـعة نابضـة بالحيـا     ، تبعد عنها سبعة كليو مترات، حددها الكاتب بـالموقع العـام  ، غزة

ولما كـان للمكـان داللـة رحبـة فمـا الداللـة       . نمط حياة مكان أو العادات السائدة والمتوارثة بأسلوب سردي روائي
  ؟ )بكاء العزيزة ( التي يحملها عنوان

البكـاء، وهـو يتضـمن معنـى     : فالعنوان الرئيس للرواية مركب إضافي يتكون من عنصرين دالـين أحـدهما    
حقيقيـة  : العزيزة، وهذا الدال يفتح مجاالً واسـعاً للتأويـل، ويحمـل داللتـين    : لدموع، واآلخرالحزن واأللم والقهر وا
إحدى شخصيات الرواية، وهو اسـم يحمـل معنـى المحبـة والمـودة والقـوة       " عزيزة الخيال"وتأويلية، فالعزيزة هي 

وتشـرد وفقـر وعـوز،    والصبر، وهي شخصية مسكونة باأللم والوجع واللوعة لمـا ألـم بهـا مـن يـتم وضـياع       
  .وعنوان الرواية بهذه الصورة يوحي بأن ثمة اشتباكاً بين البعد المعجمي والبعد الداللي لهذه العبارة

، وعـين  "وادي العزيـزة "اسم متخيل إلحدى قـرى فلسـطين دارت فيهـا أحـداث الروايـة، وبهـا       "العزيزة"و  
ـ  "عين العزيزة"ماء هي  ان إلـى أن  ابتليـت بـاالحتالل الصـهيوني، ومـا نجـم       ، وقد نعمت هذه البلدة بـاألمن واألم

عنه من تقتيل وتدمير وتشريد واغتصاب لألرض، وما تبع ذلك مـن نشـوء فـوارق طبقيـة فـي المجتمـع، وتفـشٍ        
  .لإلقطاع البشع المستغل
عين الماء؛ ألن ثمة عالقـة قويـة بـين البكـاء، ومـا يترتـب عنـه مـن انهمـار          " العزيزة"وقد يكون المقصود بـ

  .رمزاً للقرية ومكوناتها المكانية والبشرية" عين العزيزة"، وهنا تغدو "عين الماء"للدموع وانسكابها وبين 
، فـالعين عنصـر مكـاني    "العـين " ومما يثري هذا التأويل ما ورد في العنوان الفرعـي الـذي يحمـل اسـم      

ـ    ث كونـه مصـدر الـدموع واألحـزان مـن      يتصل بحياة البلدة اتصاالً وثيقاً، وهو يرتبط بالعنوان الـرئيس، مـن حي
  .جهة، ومصدر النماء والخصب والحياة ألهل القرية من جهة أخرى

" فـالعزيزة "وربما اتسعت دائرة التأويل بحيث تحتمل أن تجمـع بـين الـداللتين الحقيقيـة وغيـر الحقيقيـة،         
الشخصـية النسـائية بـالقرى    قد تكون هي شخصية المرأة المحبوبة التي اعتاد األدبـاء فـي فلسـطين أن يـدمجوا     

الفلسطينية، فتصبح المحبوبـة لـديهم فلسـطين، وتغـدو فلسـطين هـي المحبوبـة، فكلتاهمـا عنـدهم واحـدة، ال           
  ).   ix(تنفصالن، وال حدود بينهما 
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وقد عمد الكاتب الروائي إلى إبراز هذه الداللة في المـتن األصـلي للروايـة، إذ أورد الكاتـب الحـوار اآلتـي         
  ": العزيزة"و" إبراهيم الشاهد"تي بين شخصي

  لماذا سموك العزيزة؟  - 
 !كان أبي من عشاق العزيزة-
 العين أم العاشقة؟-
وكان مغرماً بقصة تلك .. كان متيماً بالعين التي أطفأت ظمأ الحصادين والحراثين في أوقات القيظ والشدة! كليهما-

 ).x(العاشقة التي ذبحها شقيقها عند العين
فقـد عـرف عـن أهلهـا تحلـيهم      ، فهي تشي بالعزة والمنعة والقـوة ، إن دال العزيزة يشع طاقات داللية خصبة     

لتظـل قـريتهم عزيـزة منيعـة علـى كـل محتـل        ، بسمات الشهامة والعزة، إنهم أعزاء قـدموا تضـحيات جسـاماً   
  . غاصب، فهي عزيزة وأهلها أعزاء

ولعـل الروائـي بهـذه التسـمية     ، ة عشق شديدة تصل به إلـى حـد التقـديس   فالفلسطيني ينظر إلى المكان نظر     
  . يهدف إلى إبقاء شعلة الحنين متقدة في أفئدة كل مغترب منفي عن القرية، ولم يستطع العودة إليها

، فهـي تحمـل أيضـا اسـماً مسـتعاراً      "صفحات مـن سـيرة المبروكـة   "أما ثالثية المبروكة، والتي تبدأ برواية     
يعتمـد أهلهـا أساسـا علـى     ، إنها األشد فقراً وتخلفاً تعيش على هامش مدينـة غـزة  ، من قرى جنوب فلسطين لقرية

اإلنتاج الرعوي والزراعي الموسميين، والذي يتكـئ كليـاً علـى موسـم هطـول األمطـار، إنـه يعـرض تفاصـيل          
ركـي إلـى قبيـل النكبـة     مسهبة عن حياة قرية ريفية وادعة فـي الفتـرة التـي عالجتهـا مـن أواخـر العهـد الت       

؛ ألنهـا بلـدة الخيـر والبركـة     )مبروكـة (فالقريـة  ، بمحمـوالت دالليـة ثـرة   ) المبروكـة  (، ويشي دال )م١٩٤٨(
ويبـدو أن الروائـي يـروم مـن     ، والمحبة، نعم أهلها باألمان والخير حقباً من التاريخ وساد بيـنهم الـود والـتالحم   

تحمـل دالالت القداسـة والطهـر، بجانـب أنهـا تفـيض بالبركـة        ، بأنهـا أرض مباركـة  : وراء هذه التسمية القول
  . والخير العميم على أهلها وعلى القرى التي تجاورها

  

  : الفضاء اجلغرايف للقرية  –ثانيا 
يقصد بالفضاء الجغرافي الحيز المكاني الذي يؤطر الرواية، إذ يوجد حد أدنى من اإلشارات الجغرافية في كل رواية،      

يجعل القارئ يتصور المكان الذي تنتجه الرواية، إذ إن دراسة الفضاء الجغرافي ال يمكن أن تنفصل بحاٍل عن إحاالته 
فهو فضاء يحيل على المرجعي بكل لوازمه، ولكنه ال يطابقه . تماعية والتاريخيةالواقعية والثقافية واالج: المرجعية
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بالضرورة، وهو يستقصي القرية وشوارعها، كما يدخل إلى البيوت، وكيفية اشتغال الكاتب على هذه العناصر 
  ).xi(المكانية

ية، ومعلوم أن تداخل عناصر الفضاء إن تقسيم الفضاء الجغرافي إلى عدد من المكونات ليس أكثر من ضرورة منهج     
  . فيما بينها ال يسمح، في كثير من األحيان، بمثل هذا التقسيم، إال نظرياً

وقد احتلَّ تصوير الفضاء الروائي، ال سيما الجغرافي منه، مكانةً مميزةً في األدب الفلسطيني بعامة، وفي الرواية      
ي في قرية بيت حانون، يكتشف أنه فضاء متعدد ومتنوع غير محدد بمكان إذ إن المتأمل في الفضاء الجغراف. بخاصة

ذلك أن الكاتب يتجول في أماكن متعددة؛ ويعرض مشاهد وصور متنوعة ألبرز المعالم المكانية في القرية التي ال ، معين
  .فترة زمنية ليست بالقصيرةتزال عالقة في ذاكرته؛ ليناسب حركة األحداث المختلفة، والتي تحتاج إلى أماكن متعددة في 

أبدى الكتاب الروائيون حرصاً واضحاً على استرجاع األماكن ذات العالقة بطبيعة مفردات تجـربتهم الذاتيـة التـي          
شهدت طفولتهم وصباهم، وينم ذكر تلك األمكنة وتعدادها على محاولته التشبث بهذه األماكن والتعلق بأطيافها الباقية في 

األماكن التي مارسنا فيها أحالم اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم يقظة جديدة، ونظراً ألن ذكرياتنا عـن  "ك أنالذاكرة، ذل
  ).xii"(البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة، فإن هذه البيوت تعيش معنا طيلة حياتنا

روائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا لـه  ومن المعلوم أن المكان في الرواية ليس هو المكان الطبيعي؛ ألن ال    
  . وهو حامل المعنى لحقيقة ابعد من حقيقته الملموسة، مقوماته الخاصة وأبعاده المميزة

وانطالقاً من خصوصية المكان، فقد برزت في األعمال الروائية التي تناولت بيت حانون أماكن متعددة، كشفت عن حياة     
الوادي وعـين المـاء والجـرن    : لت معها الشخصيات وتشابكت بها األحداث، ومن تلك األمكنةالقروي الفلسطيني، تفاع

  . والساقية والبيارات والكروم واألشجار والبيوت والمغارة وغيرها

  : وداي العزيزة -أ 

هو مجرى " العزيزة وادي"يعد الوداي من األمكنة التي احتلت موقع الصدارة في المنجز الروائي للقرية، وهذا الوادي       
، فهو الطريـق  "العزيزة"مائي موسمي، سالت فيه أو درجت على ضفتيه حياة بكاملها منذ سنين، وحين يتعلق األمر بأهل 

الذي يسلكه أهل القرية والقرى المجاورة لها في الذهاب إلى حقولهم ومساكنهم واإلياب منها، وهو المكان الذي تنبت على 
  . وأشجار الكازورينا، وتنتشر في بطنه األعشاب الطرية حوافه النباتات البرية
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فحين تتدفق المياه إلى الوداي ، وفي أحد المشاهد الوصفية يتجلى انعكاس المعطيات المكانية في اإلنسان الفلسطيني      
تعزف بأنفاسـها  فإنها تبعث في النفوس الشعور بالفرح والحبور، فترقص القلوب طرباً على كرم الطبيعة، وهي ، بغزارة

هذا وادي الخير، السنة سنة .. انظر الخير:"...في الشتاء" وادي العزيزة" يقول والد السارد محاوراً ابنه واصفاً. لحن الحياة
غمرت مياهه األشجار المتناثرة فـي جانبيـه،   .. طافحاً حتى ضفتيه" وادي العزيزة"كان : "ويضيف السارد قوله... خير 

ولم يظهر إال نتوء صغير من ذلك البرج المتهدم الذي . اختفت القنطرة القديمة... وأعواد كثيرة وطفت على سطحه أغصان
  ).xiii..."(يعلوها

وفي موضع آخر يرسم السارد لوحة فنية متكاملة للـوادي ومكوناتـه المكانيـة، إذ يقـول علـى لسـان إحـدى            
.. أحفظ الوادي شبراً شـبراً .. دي مثل األشباح الكبيرةوها هي أشجار الكازورينا تنتشر على ضفتي الوا:"... الشخصيات

بعدها هناك على المنحى الواطئ الصغير بقايـا  .. العزيزية بجدارها المتآكل) عين(وهناك إلى اليمين .. هذه بقايا القنطرة
أعرف ..لى الشمالوهناك يتحول الوادي ا... ، وتلك بيارة الصوالح،"الجعيدية"وهناك كروم .. كهف كنا نختبئ فيه صغاراً

  )xiv" (كل شبر في هذا الوادي، وأحفظ تضاريسه عن ظهر قلب ويمكنني أن أسير فيه مغمضة العينيين

والقنطرة، والكـروم،  " عين العزيزة"أشجار الكازورينا و: حاول الروائي أن يرصد عدداً من األمكنة المرتبطة بالوادي     
مكونات الطبيعية الوداي واألشجار ومكونات أخرى إنسانية، وحيوانيـة،   والبيارة، وأن يمزح في لوحته التصويرية بين

فضالً عن الفضاء الزمني في مشهد حي رائع، مستخدماً في ذلك تقنية عدسة الكاميرا التي ترصد هذه المشاهد بتفاصيلها 
بين خيوط هذه المشاهد بطريقـة  الدقيقة التي رسخت في ذاكرة الفالح الفلسطيني، موظفاً أسلوب القطع السينمائي، مؤلفاً 

فنية بارعة، بحيث يشعر المتلقي أن ثمة خيطاً رفيعاً يربط بين تلك المشاهد مكوناً لوحة مكانية رائعـة تنـبض بالحيـاة    
وليس مستقالً عن نوعيـة األشـياء   ، ذلك أن المكان في هذا المشهد يرتبط باألشياء التي توجد فيه.  والحيوية والحركة

إن مثل هذا التصوير يوحد بين اإلنسان والمكان توحيداً عميقاً يصل إلى درجة التماهي واالندغام، إذ يجعل . الموجودة فيه
  . اإلنسان جزءاً من المكان الطبيعي

وصفاً دقيقا؛ األمر الذي يجعل الملتقي يحس بأنه يعـيش داخـل   " وداي العزيزة"إن الروائي يحدق في األمكنة فيصف     
هـا هـو   "...: ب من ماء العزيزة ويتفاعل معه، ويعايش مشاهده، كأنه يشي بحقيقة المكان واقعيته، يقولالوداي، ويشر

والصبية يحملون مخالي الخيش يلتقطون سنابل القمـح مـن   ... الوادي يتحول إلى طريق للنواطير والحصادين والرعاة
يستظل الكادحون .. ب الوادي وكأنها مظالت للراحةوها هي أشجار الكازورينا تنتشر على جان... األرض ويتبعون الجمال

يسـقون إبلهـم ودوابهـم    ..يستريحون، يطيلون قليالً..والمتعبـون تحتـها لفترة، ثم يواصلون سيـرهم ذهاباً أو إياباً
  ).xv"(وأغنامهم ثم يطلقونها ترعى في الوادي



 ~40 ~ 
 

وال يترك الكاتب مكانا يتصل بالوادي إال ويقوم برصده وتثبيته في داخل لوحته في انسجام وتضام، يقـول واصـفاً        
بقايا .. قنطرة بثالثة أقواس كبيرة... وبين الكرمين بقايا هذه القنطرة العتيدة :"...قنطرة الوادي وهي مكان ذو طابع أثري
من هناك .. ل الشتاء حيث ينساب وادي العزيزة الوادي العريض اآلتي من الشرقأقواس كانت تتدفق منها المياه في فص

يخترق القرية ثم يلوي إلى الشمال مخترقـاً  .. من جبال الخليل يهبط إلى الغرب يخترق النقب ويصل إلى حدود قطاع غزة
جمع تضاريس الوطن كله ، كأنه فجأة يهبط إلى الغرب ليصب في البحر األبيض المتوسط، هذا الوادي العجيب ي..الحدود 

  ) .  xvi..."(الجبال والصحراء والسهل، يبث في األرض النماء، ويمنحها الخير، ثم يلتحم بالبحر.. ينظمها في عقد جميل

وفي إطار وصف الكاتب للحياة في الوادي وعلى ضفتيه، فإنه يحاول أن يرصد حجم التحوالت التطورات التي طرأت       
دي الجغرافية، فالمكان من وجهة نظره ليس ساكنا ثابتاً؛ وإنما يتغير بفعل عوامل الزمان والتحول، يقول على طبيعة الوا

أين ... آه يا وادي العزيزة:" في نغمة أسيانة حزينة تحمل معاني التأسف والتفجع على ما حّل بالوادي ومفرداته المكانية
أين أعشـابك الطريـة الخضـراء    !.. تاركة المكان للبوم والغربان ها هي تختفي،..عصافيرك المرحة الملونة المتقافزة؟

وأيـن  !.. عليها؟ أين هي تشاكس العصافير وتطيرهـا؟ " تتشيطن"أين تلك الحمالن والجديان، تنط و..المنبسطة في بطنك؟
واختفت .. اختفت!.. يرة؟رمالك؟ رمالك البيضاء الناعمة، رمالك األليفة الودودة؛ لنبني عليها بيوتنا الصغيرة وأحالمنا الكب

لم تعد نضرة !! وها هي شجرات التوت الثالث تقف ضامرة عجفاء حزينة!!... معها تلك الشعاب والشقوق المتعرجة اآلمنة
  ) . xvii... " (كأنها شاة جفت ضروعها، أو امرأة هدها الحزن وفقدان األحبة.. حورقة، محملة بالثمار البيضاء اللذيذة

تلقي لوحة طبيعية قائمة في بنائها على المفارقة التصويرية المرتبطة بالتوظيف السردي، بين صورتين تُطّل على الم     
صورة الوادي، وهو ينبض بالحياة والحركة والحيوية، واألخرى صورة الوادي، وقد عدت عليه عوادي : للوادي إحداهما

ف في سبيل التعبير عن الفكرة المحورية للنص والتي الزمن، وامتدت إليه يد اإلنسان لتقضي على وجوه الحياة فيه، وظ
/ العصافير والحمالن" تدور حول التغيير والتحول بوسائل التعبير الفني المتنوعة، فاستثمر الرمز الجزئي المتمثل في دوال

يعمرونها، فكانت حقبة كان أهلها : ؛ ليرمز بها لما حل بالقرى والمدن الفلسطينية في حقبتين من الزمن"والبوم والغربان
الحياة بمظاهرها الحية المتنوعة، وحقبة ما بعد استيالء الغاصب المحتل عليها، فحول تلك الحياة إلى موات وجدب ويباب، 
وبذلك يتعمق الشعور بالفقد، ويثري الثيمة الرئيسة التي يريد الكاتب التعبير عنها، ويعمقها في وجدان اإلنسان الفلسطيني 

عن استثمار الطاقات اإليحائية المتولدة من األفعال المضارعة، والتكرار النغمي والدوال التي تكتنز بهـا   وذاكرته، فضالً
اللغة الشعرية المنسابة في رقة وشفافية، والتي كان لها دور فاعل في رسم لوحات ومشاهد حسية جمالية تمكنـت مـن   

لى ما حّل بالوادي من تحول أفقده الحياة النابضة بالحركة خاللها من أسنسة الطبيعة، وإضفاء حالة من الحزن واألسى ع
  .  والحيوية. والنشاط
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الذي توسل فيه اللغة الشعرية بمفرداتها الموحية وصورها الخيالية التي أضفى فيها  -يعبر الراوي في هذا المشهد        
لسطيني بأرضه، إنها تبلغ بالعالقة بالمكان إلـى  عن عالقة اإلنسان الف -الحياة اإلنسانية على الوادي ومحدداته المكانية 

حالة من الوجد والهيام عند الفالح الفلسطيني، إنه يرتبط بالمكان بعالقة وجدانية حية، إنها صورة من صور توقه وعشقه 
  ). xviii(وهيامه باألرض

دي مسحة من الجمال والحياة، وتشتد لوعة الراوي وأسفه على اختفاء مظاهر الطبيعة الفاتنة التي كانت تكسب الوا      
والتي تستكن في مخزون الذاكرة الفلسطينية، مجبولة بما يحمله الراوي من ذكريات الطفولة، يقول واألسف والحسرة تمأل 

قطعوا أشـجار  ! قطعوها! اختفت أشجارك الظليلة! لم تعد كما كنتَ حنوناً أليفا مبهجاً. آه يا وادي العزيزة:"... حنايا قلبه
ولم تعد هناك ضفتان ها هي أطرافك ومالمحك ! !.. ورينا الضخمة وحملوها أخشابا على العربات والجرارات الشرسةالكاز

زحفوا عليك يا وادي الخير وألحقوك ببياراتهم وكرومهم وأراضيهم، اغتصبوك يا وادي الخير، فجفت ... تندثر رويداً رويداً
  ). xix!..."(يم أصفر جافضروعك، وتيبست حشائشك الطرية، وتحولت إلى هش

يؤكد المشهد خصوصية هذا المكان في ذاكرة الشخصية؛ األمر الذي يعني أن الفضاء يتشكل من عدة أماكن وليس        
  . مكاناً واحداً؛ لتظل راسخة في الذاكرة الجمعية للفلسطيني

  : عين العزيزة  -ب    

بيد أن ، ارتباطاً وثيقاً بوداي العزيزة، إنه ارتباط الجزء بالكل، إذ تقع العين في مجرى الوداي" عين العزيزة"ترتبط      
ذلك إن اسمها الحقيقي الواقعي ، الكاتب لم يسمها باسمها الحقيقي؛ وإنما جاء بإشارات وإيماءات موحية تومئ إليها

وهو دال موح ) ينز(ن هذا االسم بإيراد دوال تشي بذلك السيما الفعل المضارع ، وقد عبر الروائي ع)عين النزازة(هو
في الصيف، وتغدق على الناس ) تنز(التي " عين العزيزة"اختفت : " ..بالحركة والحيوية والتجدد واالستمرار، يقول السارد

  ). xx.."(ماء عذباً رقراقاً 

العين يوحي بمفارقة تصويرية تتكئ على عنصر الزمن، فإذا كان ماء الوداي يفيض في / إن الوصف التفصيلي للمكان    
ويسهم في إنتاج ، تفيض في فصل الصيف بالماء العذب؛ األمر الذي يثري المعنى" عين العزيزة"فإن، فصل الشتاء بالماء

ساع المكان وكثرة أجزائه والخير والعطاء واستمرار تدفقه طوال العام، دالالت جديدة، وقد توحي أيضاً من طرف آخر بات
وفي هذا توافق وانسجام مع الفكرة المحورية التي يريد الروائي التعبير عنها، فالمكان في الرواية ليس مجرد خلفية 

  .  للحدث؛ وإنما بنية جمالية داللية تحدد اإلطار التشكيلي للرواية وإلى الحركة فيها
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يتكئ الراوي في نقل مشاهد المكان في القرية على توظيف تقنية الوصف الحسي، وكأنه يدير عدسة تصويرية يمزح      
وفي وصفه للعين التي تقع في منتصف الوادي يقول على لسان إحدى ، العين والوادي واألشجار: بين معطيات المكان

ها هي تصل إلى أذني ..حتى الزغاريد.. الصور واألصوات.. تناثرةأتذكر األشياء البعيدة الم.. أتذكر..:".شخصيات روايته
وفوق، وعند ضفة الوادي كانت .. كان الوقت صيفاً، وكانت الرمال البيضاء الناعمة تغطي قاع الوادي.. كأنها تنطلق اآلن

حولها جدار صخري العزيزة و".. العزيزة" تحتها مباشرة، تلك البقعة الصخرية، وفي وسطها.. ثالث شجرات من التوت
مقطع صخري كبير يبدأ من ضفة الوادي وينتهي عند قاعه وفي منتصفه تماما تكمن العزيزة ... بناه أهل القرية.. مقوس

ينز من تحت الصخرة ثم ..صخرة يرشح منها ماء زالل..أما الماء العذب الذي يطفئ الظمأ ويرطب القلوب،فله صخرته ...
وفي الليل تشرب منها .. به الحوض، تبدو فيها المياه رائقة صافية مثل الزجاجيتجمع في حفرة صخرية صغيرة تش

  ).xxi"(الزواحف والوحوش والظباء

يميل الكاتب في هذا المقطع إلى االحتفال بالماضي واستدعائه لتوظيفه بنائياً عن طريق أسلوب االستذكار ذي المدى      
ي النص الروائي، وليضيء األبعاد النفسية واالجتماعية عند الراوي منذ البعيد الذي يأتي؛ ليلبي بواعث جمالية وفنية ف

  . مرحلة الطفولة وحتى مرحلة النضج والوعي

إن المؤلف مشغول باسترجاع المكان وجزئياته أكثر من انشغاله باسترجاع األحداث، إنه يعود إلى الماضي؛ لتقديم      
ه ومدارج طفولته، إنه يجعل من الذاكرة وسيلة السترجاع الوطن بحميمية، ذكرياته العابقة بالوهج والحنين عن مسقط رأس

أهلها وأشجارها وحيواناتها، إنه المكان الذاكرة، الهاجس الذي لم يفارق مخيلة : عين العزيزة وواديها"إنه يتذكر المكان 
داللة المكان الشامل الذي يضم : ة أهمهااإلنسان الفلسطيني، إنه المكان الوطن، فالقرية لدى المؤلف مكان له دالالت متعدد

  .الماضي والحاضر والمستقبل، ويرسخ في الوقت نفسه العالقات الحميمة بين المكان واإلنسان

إن الذاكرة في حفظها للصورة الحقيقية أقوى من كل محاوالت الطمس والسيطرة، وإن : إن الراوي يريد أن يقول  
والطمس والتغيير، تلك الذاكرة التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء، يتوارثونها سطوة المكان أقوى من سطوة االحتالل 

  . ويتوارثون من خاللها األمل بالعودة إلى الوطن، وتحقيق الحلم

إن األمكنة هي ذاكرة الشعوب، ال مجرد ذاكرة أشخاص، : في هذا المقطع الوصفي يسعى الكاتب إلى أن يقول للمتلقي      
  ).xxii(المها، وال يستطيع أحد محو ذاكرة الشعوبمهما تغيرت مع
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وبذلك ، ويربط الراوي بين محددات المكان والحكاية الشعبية التي ترددت على ألسنة أهل القرية حول هذه العين      
وث غدت للعين دالالتها في نسيج العالقات االجتماعية واإلنسانية داخل القرية، وبدت جزءاً من التراث األسطوري المور

أم "على لسان " العاشق"و" المجنونة"إذ نسج أهل القرية حول العين حكاية خرافية، يقول الراوي سارداً حكاية ، للقرية
، وهي إحدى بنات "العزيزة"أنه عندما تقدم شاب من قرية مجاورة لخطبة : إحدى شخصيات الرواية وفحواها" إبراهيم

" العزيزة"طلبوا منه الرحيل عن القرية؛ األمر الذي دفع الشاب إلى خطف القرية الفاتنات، رفضه أهلها؛ ألنه غريب، و
والهرب بها على حصانه، فطارده أهلها وأمسكوه وربطوه وعلقوه في شجرة الجميز وشنقوه، يقول السارد في وصف 

ذبحها أخوها وهي .. هااختفت ليلتين، وفي الليلة الثالثة وجدوها عند العين وذبحو.. العزيزةُ هربتْ منهم"...:الحكاية 
واختلط دمها بماء العين ومن يومها تطلع وتشرب من العين في موعدها منتصف الليل، في منتصف .. تشرب من العين

كل بنت ، ومن يومها.. ويطفئ شوقها.. تناديه ليأتي إليها.. تبكي وتصرخ على حبيبها..  والقمر طالع مضيء.. شهر آب
  ).xxiii"(العزيزة"واسم الوادي " العزيزة"ومن يومها صار اسم العين .. يلة تصاب بالجنونمن البلد تولد في مثل تلك الل

، يتبين له أن الكاتب قد أضاء النص الروائي ببعض الصور عن إيمان الناس بما "العزيزة"من يتأمل حكاية ذبح   
  .بعد جيل، وهي أشبه بحكايات األساطير؛ بصفتها وقائع يومية يتداولها الناس جيالً "بالهامة"يسمى في الموروث الشعبي 

إن أسلوب السرد الذي اتبعه الراوي في وصف هذه الحكاية الشعبية واللغة البسيطة السهلة التي تقترب كثيراً من      
" للعزيزة"النمط الذي يسلكه الرواة في سردهم الحكايات الشعبية ذات الطابع الخرافي، فقد أورد الكاتب أوصافاً جسدية 

كانت عزيزة أحلى بنت في :"يهة بتلك األوصاف التي يخلعها أولئك الرواة على شخصيات تلك الحكايات، يقول الساردشب
جدايل طويلة وعيون كحيلة، ورموش مثل السيوف ذباحة، خصر مياس مثل عود الرمان وجسم ناعم رقيق تجرحه ..البلد

  ).xxiv"(يعني حلوة، زينة مثل الحوريات.. النملة إذا مشت عليه

ولمنحه دالالت محددة، واإليحاء من خالل هذا الموروث ، وقد استثمر الروائي هذه الحكاية الخرافية لتخصيص المكان     
تشير " بعين العزيزة"وأن المعتقدات الخرافية التي ترتبط ، وإعادة إنتاجه، ومن ثم بتأويل الواقع، الشعبي برمزية المكان

  .قع ريفي زراعيإلى وضع إنساني هو جزء من وا
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وهكذا يتبين للمتلقي أن المكان الروائي ليس مجرد مسرح لألحداث، وحيز مكاني تطورت من خالله هذه األحداث؛       
وإنما هو إلى جانب ذلك عنصر رئيس محرك لألحداث والشخصيات، يشارك في نموها وتطورها، ويمدها بالحيوية والحياة، 

  .ا التي تمنح العمل الروائي قوة وطرافة وجدةفتكتسب بفعله محوريتها وفاعليته

  : جرن البلد  -ج 

وهو مساحة واسعة تقع في وسط البلد، وهو ملك ألهل القرية جميعهم، فالجرن في األساس هو المكان الذي يضع فيه      
الفالحون محاصيلهم الزراعية من قمح وشعير وذرة في موسم الحصاد، موسم الخير والبركة، إذ كانت الحبوب الغذائية 

تعكس واقع القرية ومالمحها االجتماعية والوطنية ، دالالت متنوعةويحمل الجرن . مصدر الدخل الرئيسي ألهل القرية
  واالقتصادية،

ويوضع في الجرن لتبدأ عملية درس القش وما يتبعها من استخدام ، ينقل على الحيوانات، فبعد أن يتم جمع المحصول
زن في صوامع يصف الكاتب هذه األدوات من ألواح وتذرية لفصل الحبوب عن التبن ثم تعبأ التبن والحبوب في زكائب وتخ

  ).xxv(العملية وصفا دقيقاً

ويتجاوز المكان مساحته الجغرافية إلى دالالته اإلنسانية فيوظف في أمور البلد اإلنسانية، فيغدو الجرن مكاناً تقام فيه 
العريس الذي / الدبكة، ولعبة الحكم إلى جانب صورة الفارس: األفراح وزفة العريس، وما يتبعها من ألعاب شعبية مثل

نسمات :"... يمتطي صهوة الجواد، وصورة الجمل الذي يحمل في الهودج متاع العروس، يقول الراوي في وصف الجرن
وتحلق الرجال .. منعشة وزغاريد وغناء وفرس بيضاء وعريس يرتدى عباءة بيضاء، وقفت الزفة في الجرن، وطالت

ودوى صوت أحد المغنين ... إلى الوسط " الدبيكة"تحلق الرجال ونزل " دبكةال"وجاء دور ... حول اثنين منها يلعبان الحكم 
  :بغناء شعبي شجي

  يا ظريف الطول واهللا إنك ظريف     عذبت قلبي يا بـو الخصر   النحيف 
  يا ظريف الطول وقف تا أقول لك      رايح  عالغربة  وبالدك  أحسن  لـك

  )xxvi(خايف يا ظريف تروح وتتمـل         تستحطي بالغير وتنســــاني انا  
وينفتح الجرن أيضا على دالالت غنية موحية، إذ اتخذه أهل القرية ميداناً لسباق الخيل، وإبراز مهارات الفروسية     

تجمع الناس ضحى  ..  يل للسباقخرجت الخ:"...والشجاعة بين فرسان البلد، يصف السارد واحداً من تلك السابقات، فيقول
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انطلقت ، اصطفوا علي صعيد واحد تصاحبهم األهازيج والزغاريد.. في جرن البلدة، واعتلى الفرسان صهوات جيادهم 
  ). xxvii.. "(عن قرب)السباق(تدافع الناس ليتابعوا .. إشارة البدء، فاندفعت الخيل كالريح المرسلة

وفي الجرن تقام أيضاً المناسبات الشعبية وتمارس المعتقدات الدينية حيث يحتفل المتصوفة الدراويش بمواسم دينية     
طافت الزفة أركان الجرن، وكلما : "أحد أولياء اهللا الصالحين في القرية، يقول السارد) الشيخ محمود (سنوية مثل موسم 

سح وجوه األطفال بالرايات الخضراء والسوداء والصفراء وبين الفنية واألخرى تحركت تزايد الناس وتزاحمت النسوة؛ لتم
كان الشيوخ والدراويش يطلقون صيحات مرعبة مخيفة تهز األبدان وتزلزل القلوب ويذكرون عدداً من األولياء بأسمائهم 

  )  . xxviii(وألقابهم

مكانية، إذ يأخذ بعداً إنسانياً، فهو ملتقى األحبة وثمة دالالت أخرى ينفتح عليها الجرن وما يحتويه من مكونات       
العاشقين في القرية حيث يبوح كل منهم بعواطفه لآلخر، يرسم الراوي لوحة مترعة بالعواطف اإلنسانية ويشكل فيها 

المكان ساحة البلدة بما حوت من أجران قمح، الزمان موسم الحصاد، الشخوص أصحاب :"...الجرن بؤرة مكانية مهمة
جران من أهل البلدة رجاال ونساء، ترفع الستارة، فيسطع القمر بدراً في كامل التمام وبقرب أحد األجران فتاة تضاهيه األ

لكن قوامها الممشوق تحت ثنايا الثوب المطرز يشي بأكثر من .. حسناً وجماالً ، بدت في السادسة عشرة من عمرها 
قفز .. صهل وارتفع بجذعه إلى األعلى .. ارتجف الحصان تحته .. وره ابتسمت لمرآه فأصابه السحر، توقف من ف...ذلك،

من : سألها بصوت خافت.. دنا منها، وقف بقربها مشدوها، فأطرقت خجال وحياء .. عن ظهره، وعيناه مأخوذتان إليها 
 ). xxix"(أنا وضحة بنت الشيخ يوسف -أنت ؟   

عطيات المكان، تعاون في تصوير معالمها وأبعادها جملة من مكونات رسم الكاتب في هذا المقطع لوحة فنية رائعة لم      
تحديد لمعطى الزمان، والشخصيات، واألحداث، ورصد للتوتر الذي يعتمل في نفوس المحبين، : البناء الفني للرواية من

به، بوصفه مصدر  وبذلك وظف الكاتب البعد النفسي للمكان الجرن وما يرمز له من مشاعر التعلق بالمكان واالعتزاز
  . السعادة والمحبة والود والعالقات اإلنسانية العميقة بين أهل القرية

؛ بوصفه مكاناً يحمل طابعاً إنسانياً وطنياً، ويتميز بالطهارة والقداسة، "الجرن"ويستثمر الكاتب مفردات المكان المتمثلة في 
في الدفاع عن حياض القرية وحرمتها، ومن ثم تشييعهم  إنه مكان مقدس يستقبل فيه أهل القرية الشهداء الذي يسقطون

فقد صور الكاتب في لوحة إنسانية معبرة تجمع أهل القرية الستقبال ، إلى مثواهم األخير قي مقبرة البلدة المجاورة للجرن
السارد واصفاً هذا الذي استشهد في معركة قطع اإلمدادات عن المستوطنة اليهودية، يقول " الشيخ إبراهيم"جثمان الشهيد 
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عند سماع الخبر خرجت المبروكة عن بكرة أبيها، جموع من الناس راحت تزحف الستقبال "...: المشهد اإلنساني المؤثر
الجثمان العائد متلفعا بالدماء وأخرى تدافعت من بين األزقة والحارات، فالتقت حشودها عند جرن البلدة الذي بدا من بعيد 

  ).xxx("كبحر متالطم األمواج

والسارد برصده لهذا المشهد، إنما يعبر عن رمز وحدة القرية وتكاثفها وتكافلها االجتماعي وتعاونها وترابط عالقتها،      
  .  ورمز للوحدة االجتماعية وتألف الناس وتجمعهم، إنه يحمل دالالت وطنية جهادية

  ): الساقية( بئر البلد -د

أقدم بئر في القرية، وهي يقع في الجهة الغربية منها، وكانت تروي أهل القرية، وترتوي منها " الساقية"يعد بئر البلد     
قطعان الماشية للقرية والقبائل البدوية المجاورة، ويرسم الكاتب صورة حية تفصيلية للساقية محدداً موقعها الجغرافي العام 

يسـميها أهـل القريـة    .. وتطل على الناحية الشرقية على ساحة واسعة".. بيارة"تقع وسط جابية كبيرة :"في القرية فهي
.. وهي مثل الجرن ملك ألهل القرية كلهـم .. ويقولون إنها تسقي القرية منذ مئة عام.. ، وبعضهم يقول الجابية"الساقية"

رقية تنبثق من جدار الجابية ست حنفيات كبيـرة،  وفي الجهة الش...المجاور لها" بابور البلد" تتدفق المياه إلى الجابية من
تحنو بأفواهها على حوض مستطيل، تسيل من طرفه الشمالي متجهة إلى داخل بيارة الساقية لتـروي أشـجار الليمـون    

  ). xxxi"(والى اليمين حوض آخر تشرب منه الدواب والحمير الواردة بجرارها إلى الساقية .. وشتالت الباذنجان والفلفل

يتبين من النص السابق أن المكان عنصر مهم من عناصر الرواية له دور فاعل في النص الروائي، إذ قد يتحول من       
  . مجرد خلفية  تقع  عليها أحداث الرواية إلى عنصر تشكيلي من عناصر العمل الروائي

إلى :"...ة بالشخصيات، يقول الساردويعمد الروائي إلى مزج العنصر البشرى بمعطيات المكان، وهناك تتداخل األمكن      
تتنـاهى  .. يمألن الجرار، ويتراشقن المياه بدالل ومـرح .. الساقية، ترد صغيرات السن من النساء، والصبايا والعرائس

  ). xxxii..."(العرائس بجرارهن المزركشة الجميلة، ينشلن الجرار بخفة ورشاقة

هو الذي يعطي للرواية تماسكها وانسجامها ثم عالقـة تـأثر بـين     هذا التالزم في العالقة بين المكان والشخصيات      
  المكان 

  .والشخصيات في الرواية المكان يدخل في نسيج النص، إذ يعد المكان عنصرا أساسياً في تشكيل بنية هذه الشخصيات 

  :  البيارات -هـ 
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والرملية، وهي سهول مستوية، ال جبال فيها، وال تمتاز قرية بيت حانون بين قرى فلسطين بخصوبة تربتها الطينية      
  .وتخترق أراضيها عدد من األودية الموسمية، إلى جانب كثرة اآلبار االرتوازية الموجودة فيها. تالل مرتفعة

لهم، وغدا  لقد  كان عدد كبير من سكان القرية في أواخر العهد التركي يتخذون من رعى األغنام والحيوانات حرفة    
ادهم على مواسم األمطار عامالً فاعالً في تكاثر العشب واألشجار الحرشية، يقول الكاتب راصداً تلك الحالة في سرد اعتم

هذه البيارات لم تكن قد غرست .. لم يكن لنا من شيء سوى ذلك ... كنتُ أرعى الغنم وقتها :" ذاتي على لسان السارد 
نصحو مع خيوط الفجر األولى، والشمس تطل على .. إليها قبلنا بسنين بعد، رغم أن القرى من حولنا قد عرفت طريقها 

ترسل خيوطها الذهبية؛ فتكسو األجساد الذابلة دفئا سلبه الفقر وأبقى لها .. استحياء من خلف التالل الرابضة شرقي البلدة 
تتناطح معلنة عن فحولة .. تتقافز.. لطلتسابقنا األغنام إلى الربوع المفروشة بالكأل المندى با.. خرقا بالكاد تستر عوراتها

  ) .xxxiii.."(مبكرة ، ونحن نتابع المشهد من تحت سدرة هي الوحيدة في المكان
يرصد الكاتب التحوالت التي طرأت على حياة السكان ومهنهم، إذ تحول أهل القرية بفعل ظروف وعوامل كثيرة من    

راعة هي الحرفة األولى ألهل بيت حانون؛ بسبب كثرة األراضي الرعي إلى زراعة الحمضيات وأشجار الفواكه، وغدت الز
الزراعية وخصوبتها، فاشتهرت القرية بزراعة الحمضيات بأنواعها المختلفة، وارتبطت شهرتها بالبيارات، حتى أصبح 

أفندية المدن  تداعى عدد من:"... بيت حانون في اتساعها وجودة إنتاجها وغزارتها، يقول السارد" بيارات"المثل يضرب بـ
المجاورة واقتنوا أو استولوا علي الحقول والبساتين، التي خلّفها باشاوات العهد السالف وبدأوا غرسها بالبرتقال، تباشر 
الناس خيراً و لم يسأل أي منهم نفسه عن الطريقة التي جرى بها األمر، الكل قنع بالعمل فيها وكسب قوت يومه، صحيح 

، )قشبرة( كنه دائم، متنوع، ممتد على طيلة أيام السنة، موسم لقطف الثمر، وأخر لتشذيب الشجر أن العمل مضنٍ وشاق ل
وثالث لضرب األرض، وهو أشدها تعباً ومشقة، ثم الرابع للسقاية والري، وهكذا دواليك، لدرجة أن بعضاً من مالك 

، قال ذات ليلة وهو مستلق على ظهره تحت األراضي في المبروكة، فكّروا في السير على نفس الخطا، كان أحدهم أبي
  :السقيفة، يتابع حلقات الدخان المنبعثة من فمه

 .أسمعي يا حرمة  -
 خير يا أبو حسين  ؟ -
 .راح أغرس أرضنا بشتل البرتقال  -
 وعندك  مال ؟  -
 ). xxxiv(راح أبيع ما بقي من الغنم وأستثمر ثمنه في األرض - 

وقد يتكئ السارد في رسم مشهد حسي للبيارات على مخزون ذاكرته؛ ليصور مكان الطفولة، ومستودع الوعي على       
بيارتان كبيرتان عن اليمين وعن ، )الغيالن(،دخلنا في طريق يحفه سياجان طويالن من السنط":بدايات التفتح األولى
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ثمار صفراء المعة بعد مطر البارحة، احتفظت األوراق .. ار البرتقال داخل السياجين أشجار كبيرة لمعت عليها ثم...الشمال
تقافزت وداعبت أوراق الشجر ... تقافزت العصافير داخل البيارة إلى اليمين وأخرى إلى الشمال.... بقطرات من المطر

  ). xxxv("وقطرات المطر المتعلقة، ثم هبطت أمامنا في الطريق ودخلت راكضة إلى السياج

ب في أن مثل هذه اللوحة الوصفية تكشف عن خبرة واسعة بالقرية ومعطياتها المكانية، وهذا أمر طبيعي؛ ألن ال ري    
صلة الكاتب بهذه القرية عميقة وحميمة، وقائمة على تجربة معيشة، فهو ابن القرية، نشأ فيها ورأى أشجار البرتقال 

يكفي الصدق والتجرد، بل ال بد من ارتباط المكان باألحداث وثمارها، وحاول أن يقدم عالم قريته بصدق وتجرد، إذ ال 
  .والشخصيات

والمتمعن في هذا المشهد يكتشف أن الروائي قد وظف جماليات اللغة الشعرية التي صبها في قالب سردي متدفق،       
بمعان كثيرة، تلك المعاني  تجنح إلهمال أدوات الربط أحياناً، فضالً عن أن األلفاظ في النص الروائي تصير رموزاً توحي

التي يمكن التوصل إليها من طبيعة األلفاظ ذاتها ومن كيفية توظيفها في إطار الصورة الفنية، إلى جانب عالقتها ببقية 
الواردتين في السياق السابق تعدان رمزين ينطويان على " البيارة"و" البرتقال"عناصر الرواية؛ األمر الذي يؤكد أن لفظتي 

لتعلق بالوطن والحنين إليه، فحبة البرتقال التي هي الرمز الفلسطيني لقرى الوطن المسلوب فلسطين وريفه، داللة ا
  . والبيارة هي الذاكرة

لقد دأب الكتاب على ترديد كثير من مفردات المكان التي تتصل بالفضاء المكاني للقرية السيما األشجار المعروفة        
التين وأشجار التوت والجميزة العتيقة، إذ تنفتح هذه المفردات على دالالت رحبة، فهي  الغيالن، وأشجار: فيها مثل

بمجموعها أشجار مباركة، غدت جزءاً من تاريخ هذه القرية، وشكلت بؤرة مكانية ومحوراً رئيساً من الصورة الحسية 
تزوير التاريخ أو البحث عن الكتب فهو ليس بحاجة إلى " التي تبدو جلية واضحة في إثبات حق الفلسطيني في أرضه،

؛ إلثبات عالقته باألرض وااللتحام بها ،إن براهينه تجلى في خضرة األرض، وشجر  -كما فعل الصهيوني -الصفراء
  ).     xxxvi"(الزيتون، وفي البيوت الفلسطينية والشوارع واآلبار وذاكرة األجداد

البيارة، الطريق، : "استخدامه المفردات الفلسطينية للمكان من مثللعب التكرار دوراً مهماً في الوصف والتصوير مثل     
القرية ارتباطاً وثيقاً، حيث تؤكد في / ، وهي ألفاظ في مجملها مرتبطة بالمكان الروائي"السياج، العصافير، اليمين، الشمال

ومدلول .      رتابة السرد مجموعها داللة محورية يريد الكاتب توصيلها على القارئ وتعميقها لديه، فضالً عن كسر
وخلو الحياة من الهموم ، البيارة يرتبط في الذاكرة الجمعية الفلسطيني بالمكان األول المتصل بالطمأنينة والخير والسعة

، المتراكبة وبحمل البيارة في الوجدان الفلسطيني مكانة مرموقة من التعلق والشغف الذي يصل إلى منزلة االندماج والتوحد
  )xxxvii( عجب أن تشيع أغاني البيارة ومفرداتها في الموروث الشعبي الفلسطينيولذا ال

ويبدو أن الراوي كان يجد متعة في وصفه لعالم البيارة؛ األمر ، وداللة البيارة بينة في إثبات حق الفلسطيني في أرضه    
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طينية في جمع المحصول وهى يعرض صورة تحاكى الحقيقة في وصف الطريقة الفلس، الذي انعكس في مشاهد الرواية
جلبة في كل مكان، رجال ونساء :"... صورة أقرب ما تكون إلى التوثيق التاريخي لحياة الفالح الفلسطيني، يقول الراوي

بين األشجار وحولها وآخرون افترشوا األرض على شكل حلقة كبيرة يجلب إليها البرتقال في سالل تحملها النساء والرجال 
ثم يصلب أمامهم متخذا شكل هرم صغير ، فتلتقطه األيادي وتلفه بأوراق شفافة كأنها تداري بريقه الذي على حد سواء ، 

يخطف األبصار، ثم يوضع في صناديق يرفعها الحمالون على ظهور الشاحنات المتوقفة بقربهم وحين تكتمل الحمولة تهدر 
  .                      )xxxviii"(المحركات إيذانا بالرحيل وسط دعاوى الحاضرين وزغاريدهم

، وهي "بيارة الباشا:" ويصف الكاتب محددات مكانية معينة تنفتح لدى القروي على دالالت جغرافية وتاريخية غنية مثل    
تعد من كبريات بيارات البرتقال في القرية بأسرها، ويضرب بها المثل في اتساعها وامتدادها، وتنوع أشجارها وتعددها، 

الخمسينييات والستينييات؛ لتدخل األرض المحتلة، وكانت تلك المجموعات بقيادة منها كانت تنطلق مجموعات الفدائيين في 
ضابط مصري، والذي اغتيل فيما بعد على يد عمالء إسرائيل، واسمه مصطفى حافظ، يقول السارد على لسان أحد البدو 

  :متحدثاً عن الفدائيين
  ".الباشا"الليلة يعبرون بيارة " 

 ودورية الدوليين؟
كان أبو خليل قلقاً ينقر بأصابعه على الجلد، وسرى في ساقه الخدر، فاضطجع ... سيكون العبور وقت تغيير الدورية -

 . على كوعه
 والدليل ؟

 ).xxxix.... (من عشائر الهزيل 
بناء الذات، وفضاء رحباً إلعادة ، يومئ الحوار الدرامي السابق إلى أن بيارات بيت حانون كانت موئالً للمناضلين         

وتنامي الوعي المقاوم، وفي ذلك تأكيد على أن الجزء األكبر من الصراع بين العرب والصهاينة هو صراع على األرض 
  ).xl(الزراعية التي يشكل الريف قوامها األساسي

ي؛ لتأخذ ولم يقف الكُتاب عند الوصفي الحسي للبيارات وثمارها؛ وإنما تجاوز ذلك إلى الوصف الجمالي الوجدان    
الطبيعة بعداً رمزيا يعبر عن حالة نفسية، إذ استمدوا من البيارات وثمارها لوحاتهم الروائية، وصورهم البيانية الموحية؛ 
مستثمرين في ذلك جماليات اللغة الشعرية التي تنحو إلى الشفافية المتناهية مفردات وتراكيب؛ ليعبروا من خاللها عن 

ونضاله في سبيل الدفاع عن حرمة أرضه وشرفها، يقول الراوي في وصف ثمار  رحلة كفاح الشعب الفلسطيني
وها هي الشمس، برتقالة كبيرة ملونة بدماء خالد وإخوانه ورفاقه، هذه اللوحة الفاصلة بين الضوء والعتمة :"...البرتقال

تعال نقتسم البرتقالة مرة .. هييه يا دمي المسكوب.. هييه يا خالد.. هي أشواق خالد إلى البرتقال وأشواقي إليه
  ).xli..." (لون البرتقالة من الداخل يشبه لون الدم ! انظر"و..أخرى
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وحاول الكُتّاب أن يبرزوا قضية األرض في روايتهم، ويجعلوا منها محور صراع درامي في البناء الفني لروايتهم، إذ 
ين وصراعهم مع طبقة اإلقطاعيين المحليين والمالك كشفوا صوراً عدة لمعاناة الفالحين البسطاء أصحاب األرض األصلي

الكبار الذين استولوا على أكثر أراضي القرية خصباً ونماء وخيراً وعطاء، ونهبوها وحرموا أصحابها منها، متبعين في 
م، أو ركوب حصان، أو منح عباءة، أو شربة لبن، أو تزييف خت: قانونية وغير قانونية مثل: ذلك أساليب متعددة ملتوية

وجميع تلك األساليب مبنية على الظلم والتهديد والقهر واالحتيال والخداع، مع االستعانة ... إحضار شهود زور، وغير ذلك
  .بالمحتلين والتعاون معهم، واستغالل لظروف الفالحين القاسية، وحاجتهم إلى المال بسبب الفقر والمرض والعوز

للفالحين، واستيالءهم على أراضي أبناء بلدة بيت حانون، ما رواه الكاتب )  األفندية(ومن الصور التي كشفت استغالل 
جاءت مجاورة ألرض األفندي، ) مائة دونم(من سوء حظكم أن أرضـكم :"..."إبراهيم الشاهد"على لسان السارد مخاطباً 
س والمحاكم، لكن النقود خذلته في الحقيقة جدك لم يسلم بسهولة، رفع قضية وراح إلى القد.. ولم يعجبه وجودكم بجواره

  ).xlii..."(الكرم.. وانتهت القضية بمصالحة على عشرة دونمات.. زيفوا الختم وشهدوا على جدك.. والشهود خانوه
عوض "البيارة، والتصاقه بها واضحة جلية موقف الفالح / ومن أبرز المواقف التي تجلت فيها عالقة الفلسطيني باألرض

في " بيرجي"قد سلبه أرضه التي ورثها عن آبائه وأجداده، فقد قبـل أن يعمل أجيراً " األفندي" أن ، فعلى الرغم من"الشاهد
بيارة األفندي؛ ألنه ما زال يشعر أنها أرضه، وأنه ما زال صاحب األرض، وهذا الموقف يعكس عشق الفالح الفلسطيني 

 ينبغي على أي فلسطيني التفريط بحفنة واحدة من تراب في القرية ألرضه وتعلقها بها، ويعبر عن إيمانه المطلق، بأنّه ال
  . بلده؛ ألن هذا التفريط يعني بداية الطريق إلى موت محققّ

  
  : أماكن أخرى

ثمة محددات مكانية أخرى تتناثر في األعمال الروائية التي تناولت قرية بيت حانون منها البيوت والمغارة واألشجار       
  : وغيرها، وسيتم تناول أهمها

  :بيوت القرية  -أ 
والبايكـة،  الديوان والمضـافة والعريشـة   : تعرض كُتّاب الرواية في وصفهم للبيوت في القرية بأنواعها المتعددة      

والسقيفة والكوخ، وغير ذلك إلى تفاصيل دقيقة وحميمة؛ إنه االنتماء الحقيقي، فإذا فَقَد اإلنسان تفاصيل مكانه من الذاكرة، 
تغيير معالم المكان بكل الوسائل؛ كي يختفي ذلك المكـان  : فَقَد انتماءه، وبالتالي فَقَد هويته، وهذا ما يراهن عليه االحتالل

  .اإلنسان الفلسطيني من ذاكرة
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، إذ كان للبيت وما يحيط به من نباتـات وحيوانـات   "البيتُ"ومن األماكن التي شغلت مساحة واسعة من اهتمام الروائي   
  . وجمادات حضور الفت في األعمال الروائية

البـاب تواجهـك العريشـة    بعد دخولك من : "يقول الراوي في وصف عريشة البيت التي تمثل ملمحاً تراثياً لبيوت القرية
يحيط بالعريشة .. وقد تمددت عليها أوراق الدوالي وظللتها.. عريشة تأتيها النسمات الباردة من جميع االتجاهات..الكبيرة

تجلس فيها األباريق الفخارية المملوءة بالمياه، وفي العريشة يجثم " مقاعد"جدار طيني قصير وفي زوايا الجدار هناك ثالثة 
القهوة السادة، وبجوار الموقد وضعت عدة القهوة هاون نحاسي، وفرشة ذات شعيرات ) بكرج(ي كبير يتوسطه موقد طين

  ).xliii"(رقيقة، وملقاط وصينية عليها خمسة فناجين مزخرفة

وفي هذا المشهد الذي يصور فيه الكاتب العريشة في البيت الريفي وأجزاءها وأثاثها ما يجعل المتلقي يحس كأن الكاتب   
يمسك في يده بآلة تصوير لينقل كل ما تقع عليه عينه في العريشة من محتويات، وأشياء مرئية، وكأنه بذلك يحـاول أن  
يقدم مادة لمخرج سينمائي ينوي مستقبالً أن يصور البيت الفلسطيني في القرية، وما كان عليه هذا البيـت فـي القريـة    

  .تهالفلسطينية في خمسينيات القرن العشرين وستينيا
يحدق الراوي ابن القرية في بيت العائلة ويصفه وصفاً تصويرياً؛ ليدفع المتلقي إلى بناء عالقة حميمـة مـع هـذا         

  أروقته، ، سقفه، أبوابه، حجراته، أشجاره: المكان، ويحدث فيه ألفة غير اعتيادية له، يصف البيت من الخارج والداخل
تراثية، تؤكد الهوية الفلسطينية للبيت، مفصالً هـذه المشـاهد بجزئياتهـا     ويعد هذا الوصف بمثابة وصف لمشاهد     

الدقيقة، إنه يؤكد على المكان كجزء رئيس في الرواية؛ لما لهذا المكان من سلطة على ذاكرة اإلنسان الفلسطينية أينما كان 
  . وحيثما وجد

يدخل معه الكاتب في عالقة حميمة قوامها الحـب   إلى مكان حميمي" البيت"ومن خالل المشهد الوصفي السابق يتحول    
والحنين، ففي وسط الغياب عن المكان الذي ينتمي إليه الروائي بالوالدة والنشأة المبكرة عن طريق الذكرى، وهو يمثـل  

ظتـه،  هو موطن اإلنسان األول الذي يحمي الحالم وأحـالم يق " المكان الصغير"وإذا كان البيت"لديه رمزاً للوطن بأسره، و
يقوم بكل هذه األشياء، ويضيف إليها بعداً إنسانياً جماعيـاً ولـيس   " المكان الكبير" ويتيح له أن يحلم بهدوء، فإن الوطن

  ).  xliv"(فردياً
والمكان ال ينعزل عن باقي عناصر السرد، بل يدخل في عالقات متعددة مع الشخصيات واألحداث، وهو يتضـمن    

المكاني فضاء لفظي؛ لذا فهو ذو مدلول، وحامل لمعنى، إذ تشـكل األمكنـة مـن خـالل     فالفضاء "قيماً رمزية وفكرية، 
  ).xlv"(األحداث
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وفي موضع آخر يرسم الكاتب لوحة فنية مؤثرة للحياة في األكواخ التي تتخذ مادتها من الصـفيح والتـي كـان           
مجموعة من الصبية ينسلون مـن  :"... قاسيةالقرويون في القرية يتخذون منها مأوى لهم تحميهم من عوامل الطبيعة ال

يتجهون نحو اإلسفلت متدثرين من لسعات البرد بمالبـس  .. أكواخ الصفيح التي جهزت من غنائم المعسكرات البريطانية
تهلل وتمـأل  .. قذفتها وكالة الغوث إلى األيدي المتعاركة المتدافعة ورؤوس الصبية الصغيرة تتدثر بمناديل كالحة وملونة

  ).xlvi" (شتاء كانون ال يرحم.. ون نشاطاً وضحكاًالك
الطبيعة القاسية في فصل الشـتاء،  : ترسم هذه اللوحة مالمح الحياة في القرية التي تشكلها مجموعة من العناصر       

واالجتماعية ممثلة في الصبية الصغار الذين تتبدى على مالمحهم مظاهر البؤس والفقر؛ لكونهم الجئين يعيشون في أكواخ 
فضالً عن المالمح السياسـية  ، لة الغوث من مالبس تقيهم برد الشتاء القارصالصفيح البارد، ويلبسون ما تقذفه لهم وكا

وهكـذا  "...التي تشي بآثار االنتداب البريطاني على فلسطين الذي كان سبباً في بدء مأساة الشعب الفلسطيني وضياع بلده،
ى يرسم علـى وجهـه بكـل    غدت صورة الفلسطيني الالجئ بعد أن شرد من الوطن تطفح بالهم والحزن والبؤس، واألس

  )  .xlviixlviii"(صالفة
  

  :المغارة –ج 
وتبدو صورة المغارة واحدة من أهم األمكنة غير المأهولة؛ لتواتر ذكرها في الرواية الفلسطينية، بما تحمله من ظـالٍل    

وتشـير   والمغارة عبارة عن كهف أو نفق واسع تحت األرض، وقد يكون للمغارة منفذ واحد أو أكثر من منفذ،. أسطورية
روايات أهل القرية بأن ثمة مغارات كبيرة تقع خارج القرية في جهة الشرق، تأوي إليها الضباع، حتى إذا ما أرخى الليل 
سدوله انطلقت منها تبحث عن فريسة لها، سالكة في ذلك طريق الوادي، ومن ثم تصل إلى عين الماء لتشرب وترتوي، ثم 

   . تعود قافلة  أدراجها إلى المغارات
صفحات مـن سـيرة   "وقد ارتبط ذكر المغارة، بشكل غالبٍ بالضبع الذي يقود من يستطيع إلى مغارته، ويسرد كاتب رواية

دارت على األلسنة حكايا الضبع الـذي  :"... الحكايا الشعبية التي تناقلها أهل القرية عن الضبع ومغارته، فيقول" المبروكة
يرشـه بـالبول   ..ثم يستفرد بمـن ضـلت خطـاه   ، يكمن لهم بقرب الوادي.. يقطع الطريق على اآلتين من خارج البلدة

وربمـا  ، أن يجعله تبعاً له، وفي أحيان كثيرة يهيأ للمضبوع أنه يتبع أمه أو أبـاه .. يعني أن يسلبه إرادته...  ،فيضبعه
  )xlix"(ثُم يقتاده إلى  مغارة في سفح الوادي حيث تكون نهايته، يناديهما باالسم

ويصف الكاتب المغارة من الداخل ؛ وذلك عندما دخلها أهل القرية إلخراج جثة الرجل الـذي افترسـه الضـبع، يقـول     
أشـعلت  ... عن حلي ومصاغ تفوق ما لـدى الـوالي  .. البعض تحدث عن جماجم وعظام  يمتلئ بها المكان:"... السارد

.. لفحتهم ريح نتنة .. تبعه إخوة جميلة وجمع من الرجال تقدم جدك برفقة أبي يونس ، ي.. المشاعل مبددة ظلمة المكان 
انحسر الضـوء المنبعـث   .. خبت المشاعل بفعل نقص الهواء.. لسعتهم رطوبة المكان.. غطوا أنوفهم  بأطراف كوفياتهم
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ء وأخـر  كاد بعضهم أن ينكفئ على وجهه وأحدهم تملكته رغبة بالتقيؤ، فخرج مسرعا إلى العرا.. تعثرت األقدام .. منها
تكرر مرة .. جاء الصوت من داخل المغارة .. تملكه الخوف فأشار بضرورة إنهاء المهمة، قبل أن يعود الضبع إلى مغارته 

عال التهليل لمرأى العباءة التي يحملها نفر من .. تدافع الناس باتجاه الباب .. أخرى مصحوبا باندفاع الضوء إلى الخارج 
  .  )l"(جثة ،أو ما بقي منها هو ما خرج به الرجالأيقن الجميع أن ال.. الرجال 

الذي افترس الضبع ابنه، بعد أن كمن له الشيخ أمام المغارة، " يونس"وينهي الكاتب الحكاية بمقتل الضبع على يد الشيخ  
وحملت " الضبع"وانقض عليه، وطعنه طعنة خر إثرها صريعاً، وجره إلى القرية جثة هامدة، فلقبه أهلها منذ ذلك اليوم بـ

  .عائلته اللقب نفسه
استثمر الكاتب في هذا النص الحكاية الشعبية التي استقى مادتها األصلية مما تردد على ألسنة أهل القرية مـن حكايـات   

  .شعبية من نسج خيال الوجدان الشعبي، إذ كان للخيال الشعبي نصيب وافر في بنائها
؛ لتصوير الواقع والتعبير عن الراهن المعيش، وأنه في  تعامله مـع الحكايـة   ويبدو أن الكاتب استعان بالحكاية الشعبية 

الخرافية، لم يقلد التراث أو ينسخه، ولم يطابقه، وإنما كتب نصاً جديداً، حاور فيه النص القديم وتجاوزه، وامتلك رؤيـة  
  . خاصة، تنبع من ضرورات الواقع

أن رجالً من أهل القرية ظـن أن  : يتها التي ملخصها في التراث الشعبيلم يقف الكاتب عند أصل الحكاية الخرافية ومرجع
الضبع جحش، فأمسك به، وركبه، إلى أن وصل به إلى وسط القرية، ومن صغر الجحش كانـت رجلـي الرجـل تحتـك     

ـ  رب باألرض، وهناك أدرك الناس أن الذي يركبه ذلك الرجل ليس جحشاً؛ وإنما هو ضبع مفترس، فنزل عنه مسرعاً، وه
إنها حكاية مسرودة بطريقة مغايرة قليالً للحكاية األصلية، على ". الضبع"فزعاً منه، ومن ذلك اليوم حمل ذلك الرجل لقب 

مستوى الشخصيات والنهاية، ومحملة بالدالالت والرموز، على مستوى السارد، وعلى مستوى الشخوص، وعلى مستوى 
  .الوحدات السردية

ويمكن للمتلقي أن يستنتج أيضاً أن الكاتب أجرى تغييراً على الحكاية األصلية، على مستوى الشخوص، وعلى مسـتوى   
.  األحداث، وأن هذا التغيير أدى إلى إنتاج داللة مفارقة لداللة الحكاية األصلية، وموافقة لطبيعة الواقع الذي ترصده الرواية

االبتعـاد عـن التقريريـة    : توظيفه الحكاية الشعبية في الرواية أغراضاً فنية منهاوبذلك يكون الكاتب قد حقق من خالل 
  ).li(والمباشرة إلى جانب النأي عن اإلطالة والسرد الممل، باعتبار أن الحكاية الشعبية تتميز بكثافتها، وقلّة شخصياتها
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  :  نضال القرية وجهادها - رابعاً 
مـروراً  ، والجهادي الذي اضطلعت به هذه القرية منذ أواخـر العهـد التركـي    رصد الخطاب الروائي الدور النضالي    

  . باالنتداب البريطاني، وانتهاء بانتفاضة األقصى المباركة ضد المحتل الصهيوني الغاصب

شاركت قرية بيت حانون في مقاومة المحتلين جميعهم شأنها في ذلك شأن قرى فلسطين ومدنها، فقد ابتليت القريـة      
الليل ملك له ولعبيده ، فما .. أصبحت سطوة الوالي أشد وأقسى :" ...لم الوالة األتراك وجبروتهم وعبثهم، يقول الراويبظ

عبيد يعتلون صهوات الجياد، تتدلى سيوفهم المرصعة ، وأحينا .. أن ترخي العتمة سدولها حتى تظهر خيله في الطرقات 
 ). lii"(من تصادف وجوده أمامهم أما كرابيجهم فتطال كل.. بنادقهم الطويلة 

ولم يسكتوا على هذا الجور، فحاولوا اغتيال الوالي والتخلص من ألوان ، ولكن أهل القرية لم يستسلموا لهذا الحيف       
إذ أعد الشيخ إبراهيم بمساعدة أبي حسين كميناً؛ للتخلص من الـوالي  . اإلذالل الذي مارسه وإتباعه ضد أهل هذه القرية 

يقول ابن فهيمة عن ، أفضى به إلى الموت ، ي؛ ألنه تعرض بالسوء لزوجة الشيخ إبراهيم الشابة، ولقناه درساً قاسياًالترك
إحنا اللي زرعنا الصحرا دوالي وبنينا فيها قصور بالعالي، وعشـانك يـاولف قتلنـا    : " ...ذلك متباهياً بغناء شعبي عذب

  ). liii(الوالي، ولو كان الحكم حبل المشنقة

تمهيداً لبدء فصل جديد من ، يرمز الكاتب لهذه النهاية المأسوية للوالي إلى انهيار العهد التركي على أرض فلسطين     
فصول االحتالل لهذه القرية، والمتمثل في سيطرة قوات االنتداب البريطاني على فلسطين، يرصد الراوي ذلك في حوار 

  . قصير بين شخصين 

 .واله صاروا من الماضي   فالوالي ومن.. ال عليك  -
 .كيف ؟  -
 ).liv(ما  سمعت أن اإلنجليز استولوا على واد غزة ؟  -

ومن المشاهد التي عرضها الروائي العتداء ت قات االنتداب البريطاني على القرية مشـاهد الخـوف والقلـق              
كان نور الصبح يزحف ببطء على األرجاء وصخب الجند المنتشرين في المنطقة يلفت األنظـار إلـيهم ،   :"... واالضطراب

تحركـت خـيلهم   ... المصير الذي لقيه أبي أو ابن فهيمة من قبل  خائفا ، بي ذعر من أن ألقى.. وقفت في مكاني حائرا 
كان المشهد مفجعا، .   تريثت إلى انقطع عن مسامعي وقع حوافر خيلهم، ثم اقتربت من المكان .. ورجالهم  باتجاه الكمب 

وأخرى هناك، كأنمـا  حفرة هنا .. كد أبي وتعبه ديس تحت حوافر الخيل، وما نجا من حوافرها عملت به المعاول عملها 
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عرانيس الذرة التي أوشكت أن تؤتي أكلها، تحلقت حولها األغنام في وليمة أنْستها حظوظها من .. أمضوا ليلهم في الحفر
 ) .lv(المراعي األخرى

تعرض الرواية مشاهد ولوحات وصفية بشعة من وقوع القرية تحت وطأة قوات االنتداب البريطاني وتصرفاتهم، فقد    
مصدر خوف  -إن جاز التعبير -العدو / لقواتهم على حدود القرية، وكان هذا الكمب، المكان ) كمب ( معسكراً  أقاموا

وقد شرعت هذه . وموت، ومبعث قلق وفزع للقرويين، منه تنطلق الدوريات لتقتل وتعتقل، وتعبث بأمن القرية وأمانها
راء؛ األمر الذي جعلهم يتذمرون ويتمردون على فرض القوات الغاشمة في فرض الضرائب الباهظة على أهلها الفق

الضرائب كما فعل أبو حسين الذي تمرد على فرض الضرائب الجائرة، فأودع السجن وخرج منه أكثر وعياً وتبصراً بالواقع 
  ). lvi(العام وأكثر تمسكا بالموروث اإليجابي لمجتمع القرية

ني هو حرمان أهل القرية من أهم مصدر رزقهم عندما منعتهم من رعي إن أبشع ما قامت به قوات االحتالل البريطا      
مـن اليـوم   ، اسمعوا يا شباب  -:   يقول مختار القرية وأهلها، قال الخواجا يعقوب مهدداً. األغنام بالقرب من المعسكر

 .وطالع ال رعي وال مرعى في هذا المكان 

 ليه ؟  -

  ).lvii. (أوامر الميجر  -

مختار " يعقوب"قائد معسكر االنجليز والخواجا " الميجر"ويسرد الراوي أحداثاً كثيرة تكشف عن التواطؤ المفضوح بين     
وفي حوار درامي مؤثر يرصد الكاتب موقف أهل القرية ، التي أقيمت على حدود القرية)الكوبنية (المستوطنة اليهودية

  :فيقول
يعني هيك أحسن لما !.. فيهم حتى يعترض طريقهم) الخواجا(شاردين فيه، شو دخلهناس ناهبين سالح من الكمب و"...  -

  قتلوا ابنه ؟ 
رد الشيخ إبراهيم . دوم يصفوا مع الواقف ، ال يحترموا عهد وال يحترموا دين .. طول عمرهم على هذا الحال  -

 ).lviii"(معقبا
يعرفها أهل القرية جيداً، ومحاولة ، صيته حقيقية واقعيةهي شخ" الخواجا يعقوب"ومما تجدر اإلشارة إليه أن شخصية      

  . الشخصيات واقعية ما هي إال محاولة منه للتدليل على واقعية األحداث،الكاتب تطعيم شخصياته 
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حاول الكاتب أن يعطي صورة رائعة وبطولية مشعة لنضال أهل القرية وذودهم عن قريتهم وحياضها وفق إمكاناتهم    
والتي كانت متوافرة ، تنقصه الكثير من األسلحة القتالية الحديثة، كمجتمع فالحي أو زراعي –دودة آنذاك الضيقة والمح

، ونيل حريتهم وخالصهم، قدموا الشهداء والتضحيات، بشكل كبير لدى أعدائهم المحتلين في سبيل دفع الظلم عن أنفسهم
الشهم الطيب الذي يتمتع بجرأة مبادرة وقوة بدنية هائلة وقلب  واعتقل منهم عدد كبير وأودعوا السجن، فابن فهيمة الفقير

" كمب"يتطور به األمر إلى الثورة مدفوعاً باإلحساس بالقهر والغبن، تدفعه أصالته ضد العدو الحقيقي، فيسطو على ، أبيض
مواصلة درب النضال  "تاركا، االنجليز لسرقة السالح الذي يستخدمه ضدهم، ويستشهد مع اثنين من رفاقه في المواجهة

في معركة قطع اإلمداد عن المستوطنة التي " إبراهيم"الذي يحمل الرؤية ذاتها، ويشارك مع الشيخ " أبو حسين"والجهاد لـ
  .يستشهد فيها الشيخ إبراهيم

لّدت لدى والتي و، )كوبنية بيت حانون(التي أقيمت على حدودها، والتي تدعى بـ ) بالكوبنية(فقد ابتليت القرية       
وعدم االطمئنان فقد أخذوا يوسعون حدود المستوطنة عن طريق االستيالء ، الناس شعوراً فادحاً بالقلق والخوف والفزع

وتعاونوا مع االنجليز ، وحذروا الناس من رعى األغنام بالقرب من المستوطنة، على مساحات شاسعة من أرض القرية
فهم يمتلكون ، نفوس الناس الشعور بالذل والهوان والرغبة في االنتقام منهمللتضييق على أهلها؛ األمر الذي حرك في 

وحماية األرض، فلكثرة ما عاناه أهل القرية من ظلم اليهود، يخرج أبو ، الشجاعة والعزم والبأس في مواجهة العدوان
تمهيداً القتالع الخواجا أو الحد حسين على رأس أهل القرية؛ لقطع الطريق على القافلة التي تزود المستوطنة بما يلزمها 

فال يمضي يوم دون أن يسمع فيه صوت الرصاص ، خصوصا عند األطراف المحاذية للكوبانية، وال  "...من أطماعه،
يتخطى األسبوع دون أن تسقط فيه بعض األغنام أو يصاب أحد الرعاة، حتى قوافل التجار المنطلقة باتجاه يافا 

كبيرا وقلما تنجو من رصاص يطيح بجمل أو اثنين منها ، سواء كان ذلك في الذهاب أو والخليل،أصبحت تواجه خطرا 
   ). lix"(اإلياب

يحرض أهل المبروكة للدفاع عن " الشيخ إبراهيم"على توسع نطاق المستوطنة أخذ " الخواجا يعقوب"وعندما عمل    
، ويسقط شهيدا مع ثلة من أبناء القرية، مستوطنةأرضهم ضد أطماع المستوطنة، ويشارك في معركة قطع اإلمدادات عن ال

الزم ما نمنع مرور القافلة  بأي ثمن، حتى يعرف ابن .. اليوم يومكم يا شباب "... يقول محرضاً على قتال المستوطنة
 الهالكة أن حقنا ما يضيع وساعتها إما يعيش مثل ما كان في األول وإما يموت من الجوع هو وجماعته ، أو يرحل عنا

  ). lx(ويفل، فاهمين يا أخوان
لم يقف أذى المستعمر اإلنجليزي والصهيوني عند الجرائم البشعة التي اقترفوها بحق أهل القرية من قتل وتشريد        

واعتقال وتخريب؛ وإنما عملوا جاهدين على إفساد المجتمع وتخريبه، فحاولوا تدمير النسيج االجتماعي من خالل الموافقة 
، وهو أمر غير مألوف في األعراف السائدة في مجتمع "الكمب"ي معسكر اإلنجليزعلى تشغيل عدد من نساء القرية النساء ف
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القرية المحافظ، إلى جانب البحث عن ذوي النفوس الضعيفة ومحاولة إغرائهم بالمال والمناصب وإسقاطهم في وحل 
همس :"... ضعيفي النفوسيقول الكاتب عن هذا الصنف من العمالء ، .العمالة ليكونوا عوناً للمستعمر ضد أبناء شعبهم

، فاتجهت العيون إلى حيث أشار، لكن العيون  ذاتها تسمرت على شخص ! الميجر: أحد العاملين في الكمب مشيرا بيده 
: حمدان، الذي وقف إلى جوار الميجر مرتدياً لباس الشرطة ومن حوله بعض رجاالته السابقين، تهامس البعض مستهجنين

  ). lxi"(واليوم رجال الميجر: البارحة كانوا رجال الوالي ، فجاءه الرد ساخرا  شوفوا الناس كل يوم بلون،
أسبوع ولم :"... وفي مكان آخر يكشف الكاتب عن تعاون هذا الخائن مع رجال المستوطنة اليهودية، يقول السارد      

تبين بعد حين، أنه أصبح واحداً من  بعضهم ادعى بأنه اعتقل والبعض قال بأنه نقل ،وما.. يعد لحمدان من وجود في البلدة
رجاالت الخواجا  يعقوب، شاهده بعض الرعاة وهو يجوب بفرسه  حول حدود الكبنية، يرافقه عدد من الشبان 

  ).lxii..."(اليهود
يكشف النص السابق عن قدرة الكاتب على تحليل شخصية العميل، ومعرفة تركيبته النفسية، وتعرف مكونات      

ا ومعالمها، إذ بين أن مثل هذه النماذج المنحرفة ال مبادئ لديهم وال قيم، إنهم يتلونون وفق مصالحهم شخصيته وأبعاده
ابن القرية يغير موقعه من خدمة الوالي إلى خدمة الميجر، ثم ينتهي به " حمدان"الذاتية وأطماعهم الشخصية، فالعميل 

  .يفة مسوغةكأن العمالة لآلخر وظ، األمر إلى خدمة الخواجا يعقوب
عمد الروائي إلى رسم صور إنسانية مؤلمة ومؤثرة ألهل القرية الذين شردتهم العصابات الصهيونية عن قريتهم        

م، إذ أجبروا على الرحيل عنها، ومغادرتها قسراً، وقد جسد الروائيون مشاهد ١٩٤٨عند استيالئهم عليها في نكبة 
ية، ورصدوا مشاعرهم المترعة بالحزن واأللم؛ لتركهم مراتع شبابهم، متنوعة لرحيل الالجئين المشردين من أهل تلك القر

ومعاهد صباهم؛ جراء اقتحام قطعان المستوطنين المنطلقين من الكوبنيات المحاذية للقرية، فهدموا البيوت، وقتلوا النساء 
الحقته طائرات العدو،  -لعدوبعد مقاومة غير متكافئة مع ا -واألطفال والشيوخ، ومن تمكن منهم من الخروج من القرية 

رصاص يمطر المبروكة كسيل منهمر، :" ...وأوقعت به الموت والتقتيل والفزع، يقول الراوي  بأسلوب سردي مؤثر
 ..وانفجارات تدوي في جنباتها، ثم صراخ تحفه جموع آتية من األطراف المحاذية للكوبانية، جارفة كل شيء في طريقها

وعدد من البنادق القديمة، أردنا الدفاع عن حمانا وصد أوالد الميتة عنها، فاتجهنا صوب ثكنة اندفعنا متسلحين بالعصي 
بأنها مازالت صامدة، وما إن وصلنا إليها، حتى وجدناها فارغة، فانقلبنا على أدبارنا فارين، لحقنا بالجموع الهاربة،  قالوا

، باغتَنَا "جباليا"عند أول الكثبان التي تفصلنا عن .. إلى حينوحين اقتربت من البيت، كنتُ قد قررت اللحاق بالناس ولو 
وعال الصراخ .. تبعثروا.. عدو لم يكن في الحسبان، طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، ثم تلقي حممها، تشتتَ الناس 

نا المتناثرة بخوف مرة أخرى، أعادت الكرة ثانية، فدب الهلع والموت من جديد، وحين انقشعت الغمة، رحنا نلملم أشالء
  ). lxiii..." ( وأسى، حملنا من سقط على عجل، ومضينا ترافقنا الفجيعة والدموع
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ويرصد الكاتب معاناة أهالي بيت حانون بعد أنُ هجروا عن قريتهم، ورحلوا عن ديارهم، وغدوا الجئين مشردين،         
جحيماً ال يطاق، وغدوا معتمدين في حياتهم على يقبعون في الخيام البائسة بال مأوى وال طعام وأصبحت حياتهم 

  . المساعدات البسيطة التي تقدمها لهم وكالة الغوث الدولية

بيد أن معاناة أهل القرية وغربتهم في اللجوء والشتات لم تدم طويالً، إذ تغيرت الظروف السياسية العربية والدولية       
يوني على االنسحاب من القرية، وسمح على إثر ذلك ألهالي القرية بعد نكبة فلسطين، وأجبرت قوات االحتالل الصه

بالعودة إلى قريتهم، ويصور الكاتب في مشهد مثير حالة الفرح والسرور التي عمت الناس لهذا الخبر، يقول على لسان 
المبروكة، أرجعوا ع  يا أهل: لكن بشائر فرح هلت بعدها بأيام، فمع أول النهار نادى صوت من مكان قريب:"... السارد
بقايا العجين   تجمع الناس حول الرجل، جاءوا يستطلعون الخبر، ومن خلفهم نسوة ال زالت اليهود رحلوا عنها،.. دياركم

عالقة بين أصابعهن، أعاد النداء مرة أخرى، فسألوه عن أماكن غيرها، لكنه تابع النداء وحين ألحوا عليه بالسؤال، رد 
تركته وعدت إلى الخيمة مسرعا، فوجدتهم متهيئين للخروج، ركبنا   ..مطرت ع بالد بشر بالد أبشروا، إن: قائالً

، قلتُ مؤمناً .ربنا يسمع منك .. يا قادر يا كريم. . اللي ردكم ع بالدكم يردنا : العربة،فتبعنا دعاء عجوز يغالبه البكاء 
  ).lxiv"(على قوله

التي تقدم ) المونتاج"(القطع"لدرامي اإلمكانات الفنية التي توفرها تقنية استثمر الروائي في تصوير هذا المشهد ا      
مشاهد متنوعة في إطار لوحة فنية متكاملة؛ األمر الذي أثرى النزعة الدرامية في النص السردي، ومنحه قدرة على 

 التأثير في وجدان المتلقي وإحداث المشاركة الوجدانية معه

ولم تتوقف، فحين ابتليت القرية باالحتالل الصهيوني سنة ، اومة مستعمرة ملتهبةوتستمر حركة النضال والمق    
التي ، عرضت الروايات الفلسطينية مشاهد من العمليات الفدائية داخل القرية ضد قوات االحتالل الصهيوني، م١٩٦٧

لمعركة الفدائيين مع الدورية  ، وفي وصفه"اتخذت من البيارات والكروم منطلقاً لشن الهجمات على الدوريات الصهيونية
وانطلق النشامى انطلقوا في مجموعتين  ثالثة شباب لكل :"... اإلسرائيلية، يقول الكاتب على لسان إحدى الشخصيات

وقذفوا القبائل وأطلقوا الرشاشات السريعة طافوا بناقالت ، مجموعة من أمام الدورية ومن خلفها خرجوا من السياج فجأة 
طوق ... مشطوها ثم انسلوا في سرعة البرق إلى داخل الكرم .... الرصاص وقذفوها بالقنابل وصليات، باتوالجي، الجنود
  ) lxv"(....اعتقلوا كل من وجدوه في طريقهم .... اقتحم الجنود البيارات والكروم... طوقت العزيزة... المكان 
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ور نضال الثوار الفلسطينيين وكفاحهم ضد الغزاة ومن صور المقاومة والجهاد التي كشفت عنها األعمال الروائية ص   
الكتري وأبو الكاس وأبو ثابت وأبو شاويش وغيرهم، وهي أسماء حقيقية لثوار مجاهدين يمثلون : المحتلين من أمثال

هم يأوون والذين اتخذوا من وديانها وأشجارها وبياراتها وبواديها ملجًأ أميناً ل" العزيزة" رموزاً حية للمناضلين في قرية 
إليه وقت الحاجة، يخزنون فيه عتادهم، ويتسللون منه الصطياد الجنود الصهاينة، وصنع الكمائن لدورياتهم، وهكذا يغدو 

  .المكان لدى الروائي بوديانه وأشجاره الملتفة وبياراته مناضالً مع المناضلين
وما أعمال الفداء التي قاموا بها إال دليل على شجاعتهم ونخوتهم ، لقد صمد أهل القرية أمام العصابات الصهيونية     

وشهامتهم وتمسكهم بأرضهم والدفاع عنها؛ وحبهم للشهادة في سبيل وطنهم، ومن بقي منهم في أرضه ظل متثبتا بها 
اليهود بما يمتلك من إمكانات بسيطة، مقدمة في ذلك الكثير من الشهداء  متصدياً لالحتالل االنجليزي وقطعان المستوطنين

  .  والجرحى دفاعاً عن الوطن مثلهم في ذلك مثل غيرهم من القرى والمدن الفلسطينية
ويعرض الكتاب الروائيون نماذج من الجرائم التي ارتكبها اليهود ضد أهالي القرية التي أحدثت الخوف والفزع   

ازداد صلف اليهود وبطشهم بعد تلك الواقعة التي أرادوا أن يثأروا لها : "فوسهم، وأوقعوا بهم خسائر جساموالرعب في ن
بأي ثمن، فما من راع بات يدنو من حدود المبروكة وال زارع يصل أرضه القريبة منها ،حتى عطايا آل عبدون التي كانت 

يم ، بل رصاص اليهود الذي قتل واحدا من شيوخهم أثناء عودته تصلنا بانتظام انقطعت، لم يقطعها موت عمي الشيخ إبراه
من أداء واجب العزاء بوفاة جدي الشيخ إبراهيم ، فأحالوا المبروكة إلى سجن ال يقدر أهله على التحرك خارج حدوده إال 

  . )lxvi(بشق األنفس
نتفاضة المباركة التي تفجرت في األرض ويرسم الروائي لوحات نابضة بالحياة والحيوية لمشاركة أهل القرية في اال     

المحتلة، ويصف مشهدا من مشاهد أطفال الحجارة وهم يقاومون قوات االحتالل ويتقدمهم الصبية يرشقونهم بحجارتهم 
صلية أطلقتها دبابة باتجاه صبية راحوا يقذفونها بالحجارة، فأصابت ... ":المقدسة، فيسقط منهم شهداء وجرحى يقول

كبر ..تصايح الخلق..تدافعوا صوب الفتى، تراجعت الدبابات قليالً، وأطلقت حممها..هاج الناس..في مقتلواحداً منهم 
  ). lxvii.." (زخّ الرصاص مرة أخرى، علت التكبيرات..تدافعوا إلى الشارع..تردد الصدى في البيوت المجاورة..بعضهم

متزاج دماء أهالي قرية بيت حانون بدماء إخوانهم ويمزج الكاتب الروائي الهم الوطني بالهم القومي، إذ يسجل ا   
فتضمخ ثرى هذه القرية ، المناضلين المصريين الذين كانوا يرابطون على أطراف القرية دفاعاً عنها من الغزو الصهيوني

يقول الراوي على لسان السارد واصفاً صورة من صور نضال األخوة العرب المصريين . بعطر دماء الشهداء
  : م، يقول السارد في الحوار الذي دار بينه وبين أمه حين سألهاواستشهاده

  ..ما هذه الزوايا الحديدية؟   سألتُها وأنا التفتُ تجاه الشرق -
  ...استشهدوا في الحرب.. اقرأ الفاتحة على أرواحهم..هذه قبور الشهداء المصريين -

  :قرأتُ الفاتحة، ولحقتُ بأمي وسمعتُها تضيف     
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  كان أبوك معهم .. ، واستشهد معهم جماعة من بلدنا، والبلدان المجاورة"مستعمرة الغصين.. "قرب المستعمرة استشهدوا -
  ).lxviii"(اُهللا يرحم الشهداء... إيه...وكانت معه بارودة إنكليزية، أصيب في فخده، ربنا نجاه من الموت

؛ إنما ينقل صورة فلسطين في فكر اإلنسان "زيزةالع" إن استدعاء الكاتب لمشهد الشهداء العرب المصريين على أرض     
العربي ووجدانه، الصورة التي تنبع من العالقة الحميمة بين األخوة، ومن الوعي بأن النضال والجهاد في فلسطين واجب 

على مقدس؛ ألنها أرض عربية إسالمية، إذ يبقى الهم واحداً بين أبناء العروبة واإلسالم، حيث تختلط دماؤهم الطاهرة 
أرض فلسطين دفاعاً عن األرض، وطلباً للحرية واالستقالل؛ األمر الذي أضاف إلى هذه الرواية بعداً خاصاً هو البعد 

ودفنهم في " العزيزة"الوطني القومي النضالي، وكشف عن صور من نضال المجاهدين، واستشهادهم على أرض بلدة 
  .ثراها

ما فيه من معاناة وتضحية وألم، فالمناضلون الحقيقيون هم الذين يضحون  ويدرك القارئ من الحوار السابق مدى       
بأرواحهم من أجل الوطن وتحريره من المحتلين الصهاينة، وقد لعب الحوار المباشر الذي تناسب مع وعي الشخصيات 

أحداث المشهد تدور على  ومستواها الفكري دوراً فاعالً في الحد من رتابة السرد، ودفع الملل عن القارئ، فضالً عن جعل
  .الزمن الماضي وتوأمه الزمن الحاضر، وكالهما يفيض بالمعاناة والتضحية والقلق: محورين زمنيين مختلفين

إنها تصبر على ظلم المحتل، ثم سرعان ما تلبث أن تنطلق لمقاومته، ، يرصد الكاتب عن قرب طبيعة هذه القرية وأهلها   
يقول أحد . إنها تنفذ وصايا المجاهدين والمقاومين، هذا هو جوهرها األصيل، ستسلمإنها ال تفرط في حقوقها أو ت
  )  lxix..."(أن ال نستسلم، وهذه وصية الكتري قبله.. أن نقاوم.. ما وصايتكم لهم :"... المجاهدين المعروفين في القرية

جميع أنها قرية ال تلين لها قناة، وال ويلخص الروائي موقف القرية من األحداث الخطرة التي ألمت بها، وتبين لل    
، !عجيبة هذه المبروكة:"... تضعف لها شوكة، فمن قلب األلم والرماد يولد األمل والعزم وتتفجر الثورة ، يقول الروائي

تنحني أمام العاصفة وال تنكسر، تبعث في كل مرة .. تنزف فتتعالى على جراحها.. تعثر وتتابع من جديد.. تكبو ثم تقوم 
  ). lxx"(كالعنقاء من قلب الرماد ، بريح طيبة كاألريج ، كأنها السحر الذي ال يعرفه سوى أهلها
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  : مالمح من احلياة االجتماعية بالقرية  -  خامساً 
حاول الخطاب الروائي إنجاز صورة بانورامية روائية لشخصيته القرية الفلسطينية بعناصرها التقليدية          

إذ اهتمت الرواية الفلسطينية اهتماما واسعا برصد صور الحياة في مكانها الروائي وتسجيله على نحو جعل . والمتوارثة
وأبعدها عن التحول إلى أن تكون مجرد تاريخ للواقع، ، القرية تعبيراً فنياًمنها عمالً روائياً قادراً على التعبير عن واقع 

وثمة صور ومشاهد نقلتها الروايات تعبر من خاللها عن مكونات الوعي الجمعي الفلسطيني من عادات القرية وتقاليدها 
  .وطبيعتها ومواسمها وأغانيها وأفراحها وأتراحها

كان سائدا في القرية من عادات األفراح، إذ كان أهل القرية يجتمعون ويتسامرون في فقد رصدت األعمال الروائية ما     
ليلي القمر المضيئة ، ويقيمون حلقات الرقص الشعبي، والدبكات ، ويغنون  األغاني الشعبية التي تعد جزءاً رئيساً من 

وكثيرا ما تكون كلمات األغنية ، وجدان الجمعيتراثها الشعبي، فالغناء تعبير عن العاطفة والوجدان يعبر فيه المغنى عن ال
أو الموال مأخوذة من واقع المجتمع الفلسطيني المعيش للبيئة الطبيعية التي يعيشها المجتمع؛ ونظراً لكون أهل بيت حانون 

ول يق: قرويين ريفيين، فقد انعكست في أغانيهم مفردات ودوال تدل على حياة المزارعين ومقاومتهم المحتل الغاصب
اعتدل في جلسته .. عندما أدرك أن الفتيات بدأن بالورود على عين الماء القريبة :"... الراوي واصفاً أحد شباب القرية

  : ) lxxi:( ورفع عقيرته بالغناء، وأخذ يردد غناء شعبياً
 للي سهـرني وطير منـامي    مع طير السما لبعث سالمي  

 يرحــلوناتيموت العدا أو     دخلك يا ولف ظلك قدامي 
إن هذه العادات والتقاليد ما هي إال ثمرة البيئة المحلية وأهازيجها الشعبية في مواسم البيادر أو مناسبات األفراح،       

  .وقد تأتي أحيانا ترويحاً عن النفس، وابتهاجاً بالمناسبة الحلوة، وقد تأتي للتوجع والذكريات المؤلمة أحيانا أخرى
الدينية التي كان يؤمن بها أهل القرية تعلقهم باألولياء الصالحين، إذ إن القروي الفلسطيني يعتقد أن ومن  المعتقدات       

فيحاولون التقرب منهم، والتماس البركة عندهم، فالمبروك وهو أحد األولياء  –عز وجل  –لهؤالء األولياء شفاعة عند اهللا 
و يقوم على العالج والطبابة من سم األفعى كما فعل مع أبي الصالحين كان صاحب قدرات خارقة، وكرامات بينة، فه

التي ال يستقر حمل في رحمها، " حمدة"وعرف بوقوفه مع ، وله قدرة على إخراج األفعى مسالمة وديعة من جحرها، حسين
جور، وتصبح تفعل حمدة ، وتنجب األبناء والبنين وتعمر المكان المه، فيشير عليها أن تقيم خارج القرية عند الجميزة

" أبي راضي"وللمبروك أيضاً قدرات خارقة، فهو من أوقف فحولة ، سيدة مبروكة كما الجميزة التي عرفت بجميزة حمدة
  .بعد أن هزئ به، ولم يعدها إليه إال بعد أن ذبح سبعة خراف، وأولم ألهل القرية

"... يقول الراوي: لح يطير في السماء كرامة لهالولي الصا" المبروك"ومن معتقداتهم الشعبية اعتقادهم بأن نعش        
انفض الناس عائدين إلى بيوتهم، فسمعت أثناء سيري إلى جوار أحد الذين لحدوا المبروك همسا ) الدفن(بعد إتمام المراسم

أنه لم أشك أن الكفن ما كان فيه حد سرت اإلشاعة كالنار في الهشيم ، وبعد أيام ادعى أحدهم ب: يحدث به رفيقه قائالً
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يشعر بثقل النعش أثناء حمله إلى المقبرة وكأنه كان فارغا و حدث آخر بعدها بأنه رأى الجثمان طائرا في الهواء أثناء 
رعيه للغنم عند حدود المبروكة وحين لمس االستهجان في عيون سامعيه ، أقسم بأنه ناداه باسمه وألقي التحية 

   . )lxxii"(عليه
، -عز وجل–ية السابقة عن أن القروي الفلسطيني يعتقد أن لألولياء كرامات عند اهللا تكشف النصوص الروائ         

  . فيحاولون التقرب منهم،
إن التفاصيل التي تطرق إليها الروائيون سواء في ذكرهم العادات والتقاليد أم المناسبات االجتماعية المرتبطة بأجواء      

ثهم كلها تكاد تكشف عن وجود روائيين متغلغلين في واقع المجتمع ومشاعر القرية وبيئتها أم طريقة القرويين وأحادي
  ). lxxiii(الناس عارفين بأجوائهم وكأنهم يؤرخون لما أغفله التاريخ

تحدثت األعمال الروائية أيضا عن عادات الزواج وما يصاحب العرس من أهازيج وأغان تعطي للشباب حيزاً واسعاً        
فمنهم من يمارس هواياته في الدبكة واألغاني الشعبية . يمارسوا حياتهم ونظرتهم إلى الحياة من الفرح والسرور؛ لكي 

  .ولعبة الحطب
ولم يغفل الروائيون ذكر األمثال الشعبية المرتبطة بتلك القرية، وهي نتاج الواقع يعبر بصدق عما يجيش في نفوس      

الحي أبقى من "، "لحم أكتافه من خيرنا"،" الليل ما الو صاحب: "الناس، ويؤكد ارتباط الفالح بأرضه وتمسكه بها، مثل
، ويبرز الكاتب بجالء عن طريق استخدام المثل الشعبي وما يحمله من "،ربنا يغير وال يتغير"دوام الحال من المحال" ،"الميت

مثل اللي يقول العبوا سعاد يا أوالد، عاملين بال:" دالالت متنوعة العالقة القائمة بين اإلنجليز وكل من العرب واليهود بقوله
إن ضربتكم سعاد، العبوا سوا يا أوالد، وإن ضربتم سعاد، هجوا وارحلوا من البالد، لما اليهود يعربدوا اإلنجليز ما معهم 

  ). lxxiv) (خبر، ولما العرب يدافعوا عن حالهم، غراب البين ساعتها يصيبهم من اإلنجليز
يحكى في العادة بطريقة تلقائية  تنم عن خبرة في " توظيف المثل الشعبي في العمل الروائيوهنا تجدر اإلشارة إلى أن    

  ).lxxv"(وهو عنصر أساس في نسيج السرد، وعادة ما يزداد في البيئات الشعبية، تكثيف المعاني
ت دوراً حيوياً في توجيه لقد شكلت المعتقدات الشعبية جانباً مهماً من جوانب حياة المجتمع الريفي الروحية، وأد        

لذا تطرق الروائيون إلى جانب من تلك . الحياة الروحية والنفسية ألفراد القرية توجيهاً يتماهى مع طبيعة الحياة فيها
المعتقدات الشعبية، والتي ارتبطت بعالم القرية، ذلك أن الوجدان الشعبي المتصل بالقرية يزخر بالتكوينات النفسية 

؛ إلثبات براءة "البشعة"تباينة والمتغلغلة في الكثير من قيمه تقاليده ومعتقداته الشعبية والتي منها ظاهرة واالجتماعية الم
اإلنسان، فمزيونة المرأة المطعونة في عرضها تقبل لحس البشعة من أجل إثبات براءتها، في حين ينهار زوجها دون أن 

  . يستطيع أن يقوم بهذا العمل
لكل قرية من قرى فلسطين معتقداتها الدينية واالجتماعية الخاصة بها، ومن المعتقدات التي شاعت  ومما ال شك فيه أن   

يخرج في المكان الذي قُتل فيه على هيئة حمار " القتيل"إذ كان القرويون يعتقدون أن ": القتيل"في قرية بيت حانون معتقد 



 ~63 ~ 
 

الراوي القتيل في  هيئة مارد في المكان الذي قتلت فيه  أو كلب أو قط، وقد يظهر على شكل عفريت أو مارد، إذ يصور
فتحولت في وعي الناس إلى روح هائمة تخرج على أهل القرية ، مظلومة بعد أن رمتها زوجة أبيها بالعيب زوراً" رحمة"

.. البلدة انتشر الخبر في :"...وهي التي قبضت على روح زوجة األب الظالمة في المكان نفسه، فيقول، في المكان ذاته
يصول ويجول وال يرحم من يقابله، ال لشيء سوى االنتقام .. تحدث الناس عن عفريت يظهر في المكان بين فترة وأخرى 

  ).lxxvi(لروح صاحبته، التي قتلت ظلماً في نفس المكان،
اف فيها لها هيمنة من يقرأ األعمال الروائية التي تناولت قرية بيت حانون قراءة فاحصة، يكتشف أن التقاليد واألعر    

فأبو توفيق في الرواية الذي ال ،  القانون وسطوته، والخروج عنها يشكل خرقاً وانحرافاً، والتقيد بها يعد التزاماً وفضيلة
هذا العاق تعزله ، فتلوذ ببيت ابنتها حتى تموت، يبر بأمه ويتركها فريسة الضطهاد زوجته الشرسة التي تطردها من البيت

اهره، ولكن عندما يعتدي عليه أصهاره الغرباء عن القرية يقف أهلها يدافعون عنه حفاظاً على كرامة القرية القرية وال تص
  .أمام الغرباء

وترصد األعمال الروائية ألواناً من صور التكافل االجتماعي بين أفراد  القرية، إذ إن روح تكافل الجماعة تظهر في قمة  
حيث تهب القرية إلطفاء الحريق وإلعادة ترميم البيوت التي طالها " أبو إبراهيم" تجلياتها في حادث حريق بيت الشيخ

  .    الضرر
للكشف عن أثرها في تقوية شبكة العالقات االجتماعية بين أفراد " عابد الخيال"وقد استثمر الروائي حادثة استشهاد    

المجتمع الفلسطيني في القرية، فالمكان هو الذي يحدد العالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع، ويكشف عن القيم األصيلة 
مثابة عناوين ال يمكن ألهل البلدة أن يتعدوها، ولعل من أهم هذه القيم التضامن التي كانت ب" العزيزة"في مجتمع بلدة 

أسرة واحدة كبيرة، " العزيزة"والترابط االجتماعي بين الناس، والنخوة والحمية، حتى بدا المجتمع الريفي في مجتمع بلدة 
يهرع الجميع للمساعدة، وقد ظهرت  تتكرر لديهم روح التعاون والتضامن باستمرار، وعند حدوث أي طارئ أو مكروه

الذي يوحي بالتالحم والترابط بين أفراد المجتمع " القبرصية"وأسرته من " العم عوض"موقف : صور كثيرة من أبرزها
أنا أخوك يا قبرصية وأنت وابنتك في عيني، وزادك من هذا الكتف، وهذا : "القروي، إذ قال لها بعد استشهاد زوجها 

مي يدي على يدك، على الزمن والذئابالكتــف، كَرمك مثل كر)"lxxvii.(  
الذي يشي بمتانة " القبرصية"وأسرته منها بعد وفاة أمها " العم عوض"موقف " عزيزة الخَيال"وفي موقف آخر تصور     

" عوض"لم يتركني عمي:"شبكة العالقات االجتماعية بين أفراد القرية، وسمو روح التعاون والتكافل االجتماعي بينهم، فتقول
فقد الزمتني وظلت معي، تبيت معي وتخفف عني " فاطمة"أما .. كامل لشهر" هنية"بمفردي، ولم تفارقني عمتي 

  ).lxxviii"(آالمي
إن الظروف القاسية التي مر بها أهل هذه القرية قد أحدثت تغيرات وتطورات في التكوين االجتماعي والنفسي لمجتمع      

روي، إذ خرج بعض الناس على التقاليد القرية، فغابت بعض القيم األصيلة، وحلّت محلها قيم ال تنتمي لهذا المجتمع الق
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والعادات التي كانت سائدة بين الناس؛ األمر الذي صدم بعض أبنائهم العادين من عالم الغربة والشتات، يقول الكاتب على 
ال أصدق أن هذه قريتي التي نشأت وترعرعت فيها، أفراح صاخبة، وسهرات وحفالت، وعلى :"...لسان إحدى الشخصيات

ا بجوارها في نفس الشارع مآتم ودور عزاء وزغاريد وفتيات صغيرات يفرحن والحلي والذهب إلى درجة مقربة منه
  ).       lxxix"(الجنون، وفي الجوار شجار عائلي شرس تُستخدم فيه السكاكين والنبابيت

القرية في رسم / كانوبين أثر الم. ومن جانب آخر رصد الكُتاب نماذج متعددة لصورة المرأة الريفية في القرية       
معالم شخصيتها وأبعادها، فالعمُل الذي يمارسه جّل سكان القريةُ هو الزراعة والفالحة؛ األمر الذي جعل المكان ينعكس في 
المالمح الخارجية والجسدية للشخصية، فالمرأة الريفية التي تعتمد في مصدر رزقها على الفالحة والزراعة هي في الغالب 

  ).lxxx(نية، متماسكة، جادة، صابرة مثابرةامرأة قوية الب
بعد أن أصبحت رجل البيت بطريقة عملية، وشعرت بثقل المسئولية التي " القبرصية"فقد صور الروائي مالمح شخصية   

، إنها لم تجلس في البيت تنتظر إغاثات الوكالة، بل خرجت للعمل في البساتين "عابد الخيال"تحملتها بعد استشهاد زوجها 
واصفة شخصية " عزيزة الخيال"إلي الكرم، تقول" العزيزة"روم، تتكسب قوت أوالدها، فكانت تجلب المياه من عين الماءوالك

تزيح القرص الصخري المدور؛ لتمأل الصفيحتين، ثم تحملهما، وتصعد الدرجات الصخرية الخمس ":"...القبرصية"والدتها 
د العمل، امرأة قلبها من حديـد، وجسمها من فوالذ، تخشاها حتى الذئاب تعود إلي الكرم، تفرغهما، ثم تعاو..قوية خفيفة

  ).lxxxi"(والوحوش، تعمل بال كلل أو تعب
ركز الكاتب في هذا المشهد على مالمح شخصية القبرصية الجسدية، إذ أشار إلى قوتها الجسمية وخفتها ورشاقة      

قلبها :" ية من اعتماد على النفس وشجاعة وصبر على الشدائدحركاتها، وألمح في نهاية الفقرة إلى بعض مالمحها النفس
وهي سمات غالباً ما تتحلى بها المرأة القروية، انطالقاً ". من حديـد، وجسمها من فوالذ، تخشاها حتى الذئاب والوحوش

في معظم مهامه " جل من طبيعة المكان الذي تنتمي إليه، وهي تمثل نموذجاً للمرأة الفلسطينية التي دأبت على مشاركة الر
  ).lxxxii"(الحياتية والكفاحية، فوجدت المرأة المناضلة التي تشارك في الحدث اليومي، والمرأة العاملة، وغيرها

ويمكن القول إن المكان يعد مصدراً لتحديد هوية شخوصه؛ ألنه يؤثر في تكوينهم الجسدي والنفسي، ويعطي مالمح      
 يتسم أهلها بالصبر والجلد والقوة والتحمل والبساطة والكرم والتعاون والتآلف، ومن جسدية معينه لشخصيته، فالقرية مثال

عابد "القرية تستمد الشخصيات عناصر استمرارها وقدرتها على المقاومة والتحمل، ويبدو ذلك جلياً من حادثة استشهاد 
، إذ أصرت على إكمال "القبرصية"ة زوجه التي كان لها تأثير بالغ في تكوين مالمح شخصي" العزيزة"على أرض " الخيال

عزيزة " دور زوجها في الحياة ومواجهه المصاعب وتربية ابنته، يقول السارد على لسان القبرصية في حوار مع ابنتها
كنت بين يدي قطعة لحم صغيرة قطعة عمرها ثالث ...مات أبوك فجأة، وتركني ألواجه الدنيا والذئاب بمفردي": "الخيال
: أنهيتُ حدادي عليه وخرجتُ لهم وقلت.. أقاربه وأقاربي، واألنذال من أهل البلدة.. عد موته جاءت الذئاب تعويب..أشهر
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ثم جززتُ ضفائري ولبستُ حطّته، ولففت بها رأسي، ثم .. العابد، ولن أكون فرساً لغيره" قبرصية"وأنا ، عابد لم يمتْ
  ).lxxxiii"(تمنطقتُ بحزامه، وغرزتُ شبريته في وسطي

الخاضعة لقيمها وعاداتها وتقاليدها " القرية"فقد مثلت نمط الشخصية النامية القارة في المكان " العزيزة" أما شخصية    
التي تتطلع إلي التغيير والتطوير بفعل العلم والمعرفة، وهي تشكل بشخصيتها وعالقاتها مع أندادها من بنات القرية نمط 

جديد بدأ يدب في القرية عبر االلتحاق بمدرستها، على الرغم مما تعانيه من يتم الفتاة القروية التي تصور حالة وعي 
فهي ال ترغب في الزواج وتصر على مواصلة تعليمها وإكمال دراستها، وهي من جهة ثانية فتاة محافظة . وتشرد وضياع

، وتقاوم محاولته االعتداء "رمانجميل حب ال"متمسكة بقيم القرية األصلية التي تحكم بيئتها، فهي ترفض أن يتعرض لها 
فمثلما تعكس " وبذلك فإن الروائي كان مدركاً أثر المكان في اإلنسان، فالبن القرية سماته ومالمحه الخاصة. على شرفها

الطبيعة نفسية الفرد، وتسهم في فهم شخصيته، فإنها بالقدر ذاته تكشف بما فيها من عناصر وأشياء عن منظومة القيم 
  ).lxxxiv"(ة التي يحياها األفراد، وتحدد عالقة الفرد بالمجموعاالجتماعي

نموذج  :وثمة نماذج نسائية لها عالقة بالموضوع االجتماعي والموضوع النفسي واالقتصادي، ومن هذه النماذج     
ى بيتها، المرأة الزوجة واألم الحنون المتجسد في شخصية حليمة زوجة أبي حسين والتي جاءت مثاال للمرأة الحريصة عل

الساعية لتوفير أسباب الراحة فيه رغم شظف العيش وضيق الحال، فكانت هي األم واألب حين اعتقل زوجها على يد قوات 
االنتداب البريطاني وكانت الساعد األيمن لزوجها لحظة خروجه من السجن وذلك من خالل سعيها معه لكسب قوت يومهم 

ة الرأي الذي يستنير به رغم تمرده الظاهر بحكم العادة والموروث السائد من بعدما منع من الوصول ألرضه، وكانت صاحب
 .أن الرجل له الكلمة وهو الذي له الرأي

إذ كثيرا ما نجد مثل هذا النموذج في قرانا هذه المرأة الفتاحة المتمثلة في شخصية "الفتَّاحة"وهناك نموذج المرأة        
وث االجتماعي، حيث حرمت من ميراثها في أراضٍ كثيرة استولى عليها إخوتها، ، وهي فتاة وقعت ضحية للمور"وطفة"

وجعلوا يماطلون في تزويجها حتى فاتها قطار الزواج، عندها لم تجد غير أن تعتكف في بيتها، وتستقبل النساء الوافدات، 
، وفي هذا النموذج )lxxxv(ى قادم األيامفذاع صيتها بأنه امرأة مبروكة تعالج األطفال، وتقرأ البخت لمن يريد أن يطّلع عل

 .نرى جانباً من الظلم االجتماعي الذي وقع على المرأة، وهو نموذج ما زال موجودا في قرانا
أظهرت األعمال الروائية أيضاً مساهمة المرأة الفلسطينية في حركة النضال الفلسطيني ومقاومة المعتدين ومساندة       

وتعرض حياتها . وتنقل لهم السالح سراً، وتستطلع األمر للفدائيين، رض، كانت تخبئ األسلحةالفدائيين والمحافظة على األ
  كنتُ أرى العزيزة منبسطة":"... العزيزة"للخطر من أجلهم، يقول الكاتب على لسان 

كانت شجرة التين الكبيرة تكشف معظم بيارات وكروم المنطقة، خاصة ذلك الطريق اآلتي من غرب .. أمامي
مسحت المنطقة بعيني، وركزت على آخر ".. ال بد أنهم جاهزون"ونظرت إلى القنطرة !! .الطريق المسيج الطويل..ريةالق
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ها هي تصل .. تقترب.. وها هي تقترب!! ظهرت الدورية في موعدها..وعندما ترنمت بأغنية شعبية.. الطريق المسيج..
  ).lxxxvi...."(تحاذي القنطرة تماماً.. اآلن إلى العزيزة

وظف الكاتب في رسم هذه اللوحة تقنية مشهد عين الطائر، حيث يقف الراوي على مرتفع مشرف على المحيط، وبعد    
  ).lxxxvii(أن تمسح عيناه اللوحة من طرف اإلطار إلى الطرف اآلخر يركز نظره على جزئية محددة هي موضع االهتمام

وفي هذا الخطاب الدرامي، بدأ الراوي سرده بوصفه للمكان، فاستعار عيني طائرٍ يقف على رأس شجرة علية هي شجرة   
تقدم للمتلقي  - أو عين طائر  -التين محدقاً في مفردات المكان كلها، قبل أن ينتقل إلى ما يريد، إن عين الكاميرا هنا 

تصل .. الدورية  تقترب:(قبل أن تنتقل إلى وصف جزيئات المشهد) ، كرومطريق، شجرة تين، سياج، بيارات:( رؤية عامة
ال ("، ثم ينتقل الراوي من مرحلة الكالم المنظم الخارجي الواصف للمكان إلى مرحلة الحوار الداخلي)القنطرة..إلى العزيزة 

طالع المتلقي على ما يعتمل في ، الحوار الذي تحدث فيه الشخصية نفسها حديثاُ حميماً يهدف إلى ا")بد أنهم جاهزون
  . إنه مساعدة الثوار على تنفيذ العملية الفدائية. أعماقها من قبل أن تنطق به وتهذبه

فإن الكُتاب لم يعطوا صورة المرأة ، وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية التي قاربتها الرواية هي حقبة نضال وكفاح وجهاد 
اً على تناول صورة المرأة تناوالً اجتماعياً، وإن لم تخُل بعض ، نالمقاومة اهتماماً وتركيزاً كبيريوكان جلُّ اهتمامهم منصب

  . الروايات من إشارات سريعة إلى مواقف المرأة النضالية، وهي تقدم العون والمساندة للمجاهدين
اً مغلقاً أو شبه مغلق تحكمه إن قرية بيت حانون قرية ريفية قروية زراعية حدودية، ومع ذلك فإنها لم تعش عالم     

العزلة والجهل والتخلف، ولم يكن إيقاع الحياة فيها إيقاعاً سكونياً نمطياً متكرراً؛ وإنما كانت قرية منفتحة على 
  . اآلخرين،وكان االختراق هو عنصر الحركة الرئيس الممثل إلمكانية إحداث التغيير

: "... في القرى والمدن المجاورة يقول الراوي على لسان أحد الشخصيات فعندما ضاقت الحال بأهل القرية اتجهوا للعمل  
البلد ما ظل فيها حد يبيع ... يوم المبروكة بسنة في غيرها، أكثر أهلها رحلوا ع ملبس ويافا وواد حنين ليوفروا قوتهم 

القرى والمدن المجاورة،  ويرسم الكتاب مشاهد متعددة لشباب من القرية انطلقوا لتلقي العلم في ).lxxxviii..."(ويشتري
وانطلق آخرون منهم لنهل العلم والحصول على الدرجات العليا في الدول العربية ، وعادوا يحملون شهادات العلم والمعرفة

خرجت المبروكة عن بكرة أبيها، الستقبال مسعود شقيق المختار األصغر، كان من بين قلة  :"... المجاورة، يقول الراوي
عليمها على يد شيخ الكتاب، قبل أن  يغادرنا  بثالث سنين، انتقل بعدها إلى المدرسة األميرية في مدينة محظوظة، أنهت ت

بربرة المجاورة، ثم ارتحل من هناك إلى مدينة القدس، حيث درس في معاهدها سنوات أهلته لنيل شهادة الماتريك 
)"lxxxix.(  تمثل عبر حركتها " إبراهيم الشاهد"و" أبو إبراهيم"و" مسعود"ومما ال شك فيه أن ما قامت به كٌل من شخصية

من القرية إلى خارجها ثم العودة إليها العنصر الفعال في السعي إلى إحداث التغيير، وبدء إدراك ووعي بأن ثمة عوالم 
ديدة من أخرى مختلفة ذات مالمح جغرافية وثقافية لما يسود عالم القرية؛ األمر الذي وضع القرية على عتبة مرحلة ج

  . التغيير والتطور واالنفتاح
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  :نتائج الدراسة وتوصياتها
  

من خالل الصفحات السابقة يتضح أن األعمال الروائية التي تناولت قرية بيت حانون قد صورتها بكل أبعادها وفئاتها، 
وحياتهم بقيمها  وعنت بإبرزعالقة أهلها باألرض، وعشقهم لها، وتعلقهم بها، وصورت حقيقة معاناة طبقة القرويين

  .وهمومها، ووجهة نظرهم في الحياة وجعلتهم مرتبطين بالبيارة وبالكرم ارتباطاً وجدانياً ونضاليا
بينت األعمال الروائية مالمح من قيم البطولة والجهاد والمقاومة التي تمسك بها أبناء القرية عبر تاريخ حافل بالصراع 

  .من المحتلين األتراك واالنجليز واليهود
إن وضوح المالمح الشعبية وطغيانها في الرواية يؤكد انتماء الكُتاب إلى جذورهم الشعبية الفلسطينية وانتماؤهم إلى 

 . البسطاء وحياتهم
  

لم تغفل األعمال األدبية دور المرأة في رحلة الكفاح والنضال، فهي تقف في صف زوجها في فالحة األرض وزراعتها 
 .تصبح ربة البيت بعد استشهاد زوجها، وتتولي تربية األبناء وتنشئتهم التنشئة السليمةوالدفاع عنها وهي التي 

رصد : وظف الروائيون التقانات الفنية بمكوناتها المختلفة وأشكالها المتنوعة في النسيج الدرامي ألعمالهم الروائية من
ر الوعي، وتداعي األفكار، واالسترجاع، والحوار لألحداث، ورسم للشخصيات، وتناول لعناصر اللغة والسرد، و توظيف لتيا

الدرامي،  في التعبير عن واقع اإلنسان الفلسطيني في القرية، ومعاناته اليومية في ظل المحتلين الغادرين على اختالف 
فال من حصار وقتل وتشريد واعتقال للشباب واألط: أصنافهم، وما نجم عن ذلك من ممارسات إرهابية، واعتداءات فظيعة

والنساء وسقوط للشهداء والجرحى من خالل رؤية كُتّاب مثقفين يجسدون جوهر المعاناة وروحها، إذ تمتد همومهم من 
  . دائرة الذات لتصل إلى دائرة الهم الجماعي

 .توصى الدراسة الحالية بإجراء بحث علمي يتناول صورة بيت حانون في األعمال الشعرية
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:  ثالثالبحث ال 
 

  مجال الزعانني .د:  اضاءة على سرية الباحث 
   

 علي الزعانين هجمال عبد رب  

 أستاذ مشارك بجامعة األقصى  

  فلسطين –غزة  –كلية التربية جامعة األقصى : مكان العمل 

 

  )سابقا(عميد ومؤسس كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة بجامعة األقصى *

  عميد كلية اإلعالم بجامعة األقصى *

  عميد التخطيط والتطوير*

  مدير مدرسة بوكالة الغوث الدولية * 

  .خبير في التعليم واإلعالم لدى جامعة الدول العربية *

 

  .رين بحثا علميا محكما في مجالت محلية وعربية وعالميةنشر أكثر من عش* 

  .ألف أربعة كتب علمية في مجال طرق تدريس العلوم والمناهج والتكنولوجيا تدرس في العديد من الجامعات المحلية والعربية * 

  .ألف كتاب حول اإلعالم والمرأة في الوطن العربي ، ونشرته جامعة الدول العربية *

  .من الكتيبات العلمية لمنظمات عالمية ضمن مشروع المدرسة مدخل لتدريس العلوم ألف العديد* 

  .اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات المحلية والعربية* 
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  )دراسة تطورية(الفلسطيني يف مدينة بيت حانون حنو التعليم تطور اجتاهات اتمع 

  :مقدمة

يحتل التعليم مكانة عظيمة بين أفراد المجتمعات والشعوب عبر العصور الماضية، وفي الحاضر والمستقبل أيضاً، حيـث  
تكفل الحفـاظ علـى    حرصت هذه المجتمعات منذ القدم على بناء المؤسسات التعليمية المختلفة وبرامجها المتنوعة التي

القادمة ، وهذا من شأنه أن يجسد هوية األمم والشعوب، ويشكل درجة عالية من الحرص على هذا  لالتراث ونقله لألجيا
التراث وصيانته وتأمينه من االنقراض، ويشهد تاريخ األمم والشعوب في كل بقاع األرض تطوراً هائالً لمؤسسات التعليم 

  .ه على اختالف مراحله وأنواع

ويعتبر المجتمع الفلسطيني جزءاً من المجتمعات البشرية التي تحرص على تطوير التعليم وتوفيره لجميع أفراد المجتمـع  
على اختالف أعمارهم ومستوياتهم، وذلك على الرغم من معاناة ومسئوليات كبيرة يتحملها أفراد المجتمع في كافة أماكن 

ومع تداخل المتغيرات والعوامل فـي المجتمـع الفلسـطيني    . ل الوطن المحتلتواجده، سواء في مخيمات الشتات أم داخ
وتعقدها ، إال أن التعليم يقع دائماً في بؤرة اهتمام األفراد واألسر الفلسطينية رغم ظروفهم الصعبة ، وقـد شـهد إقبـال    

هناك إقباال على التعليم وتارة  الفلسطينيون على التعليم في محطات تاريخية مختلفة موجات من المد والجزر، فتارة نرى
  .أخرى نلمس بعض التراجع عنه ويعتمد ذلك على متغيرات كثيرة منها سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها

من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة حيث من المتوقع أن تتابع تطور اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في بيت حانون نحو 
  -:ة حددت استناداً إلى ظروف سياسية واقتصادية في أربعة فترات هيالتعليم خالل فترات زمني

  .وهي تشكل مراحل اللجوء إلى قطاع غزة وعهد اإلدارة المصرية  ١٩٦٧ما قبل عام  -١
وهي تمثل بداية االحتالل اإلسرائيلي للضفة وغزة وتنتهي ببداية اندالع االنتفاضـة   ١٩٨٧ – ١٩٦٧من عام  -٢

 . األولى

 ) .انتفاضة الحجارة(وهي فترة االنتفاضة األولى  ١٩٩٤ – ١٩٨٧الفترة من  -٣

 .حتى اآلن وهي فترة تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية  ١٩٩٤الفترة من  -٤

وال شك أن التباين في .وتشكل هذه الفترات محطات تاريخية فارقة في حياة الشعب الفلسطيني خاصة داخل الوطن المحتل
في هذه الفترات يشكل المشكلة األساسية لهذه الدراسة حيث من الضروري معرفة مـدى   أراء أفراد المجتمع نحو التعليم
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إقبال أفراد المجتمع نحو التعليم أو إحجامهم عنه متأثرين باألحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي سادت كل فترة 
  .من الفترات المذكورة 

  -:ى النحو التالي وعليه تمكن الباحث من تحديد مشكلة الدراسة عل

 

  -:تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيسي  التالي

حتى  ١٩٦٧ما قبل عام (ما اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في بيت حانون نحو التعليم في الفترات التاريخية األربعة 
  ).اآلن

  -:ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحديد األسئلة الفرعية التالية  

  ؟ ١٩٦٧ما اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في مدينة بيت حانون في الفترة ما قبل عام  -١
 ؟ ١٩٨٧ - ١٩٦٧ما اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في مدينة بيت حانون في الفترة من عام  -٢

 وحتى اآلن ؟ ١٩٩٤ - ١٩٨٧الفلسطيني في مدينة بيت حانون في الفترة من عام ما اتجاهات أفراد المجتمع  -٣

 وحتى اآلن ؟ ١٩٩٤ما اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في مدينة بيت حانون في الفترة من عام  -٤

 

  -:تستند أهمية هذه الدراسة على أنها

ي منطقة تعج بالصراعات والمشكالت السياسية واالقتصـادية  تتناول مفهوم االتجاهات المجتمعية نحو التعليم ف -١
  .والعسكرية 

 .تسلط الضوء على مدى اهتمام أفراد المجتمع بالتعليم بكافة مراحله  -٢

تحاول استنتاج العالقة بين مستوى االهتمام بالتعليم من قبل أفراد المجتمع من ناحيـة والتطـور االقتصـادي     -٣
 .واالجتماعي من ناحية أخرى 

تشكل نتائج هذه الدراسة حافزاً لمزيد من البحوث التربوية حول مدى اهتمام المجتمع الفلسـطيني بـالتعليم    قد -٤
 .واتجاهاتهم نحوه
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  يتحدد تصميم نتائج هذه الدراسة جزئياً بعدد من العوامل أهمها 

نة بيت حانون ، وال سيما  أنها طبقت مدى تمثيل أفراد العينة لنظرائهم من أفراد المجتمع الفلسطيني في مدي - ١
.                                                                                                                            على عينة قصديه لتوافر الخصائص المطلوبة للدراسة 

طبيعة إجراءات الدراسة من حيث أدواتها ومقاييسها المختلفة وكيفية تطويرها ودقتها في قياس مـا وضـعت    - ٢
 .وإجراءات تطبيقها ميدانياً، ومدى جدية أفراد العينة في التعامل معها وموضوعيتهم في االستجابة لها  لقياس،

اقتصرت الدراسة على رصد اتجاهات عينة من أفراد المجتمع الفلسطيني نحو التعليم في مدينة بيت حانون في  - ٣
في حياة الشعب الفلسـطيني وطبقـت فـي عـام     أربعة فترات زمنية تشكل تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة 

٢٠١٢/٢٠١٣ . 

٤ -   
 

  -:تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
رصد اتجاهات المجتمع الفلسطيني في مدينـة بيـت حـانون نحـو التعلـيم خـالل أربعـة فتـرات زمنيـة           - ١

  .متتابعة ومهمة 
 .في تحسين نوعية حياة األفراد في المجتمع  معرفة أراء أفراد المجتمع حول أهمية التعليم ودوره - ٢

 .التوصل إلى استنتاجات حول العالقة بين التعليم والتنمية البشرية في مدينة بيت حانون  - ٣

 
 

  -:ورد في هذه الدراسة عدد من المصطلحات األساسية يمكن تعريفها كما يلي 

  : االتجـاه -١
  بر عنه بتقييم لموضوع معين بدرجة يعرف االتجاه بأنه ميل نفسي يع  

ويشير التقييم  إلى االستجابات  التفضيلية المعرفية والوجدانية والسلوكية سواء ، أو بأخرى من التفضيل أو عدم التفضيل 
 ) .١٩٩١زيتون ، (كانت صريحة أو ضمنية  
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ويمكـن  ، وثابـت نسـبيا   ، السلوك ويتميز باالستمرارية في ، ويعرف أيضا بأنه تفضيل أو عدم تفضيل لموضوع معين 
، مرعى وبلقيس (وهو ناتج عن تأثير البيئة المحيطة بالفرد ويكون إما ايجابيا وإما سلبيا ، مالحظته ورصده بشكل مباشر 

١٩٨٢. (  
  :ويعرف الباحث االتجاه نحو التعليم في هذه الدراسة على انه 

يقاس بمقياس وضع خصيصـا  ، ختلفة في تاريخ الشعب الفلسطيني موقف األفراد سلبا أو إيجابا نحو التعليم في فترات م
  .ويقدر بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على هذا المقياس ، لهذا الغرض 

  التعليم في مدينة بيت حانون  -٢
ومـا  ، معيـة  يقصد به في هذه الدراسة سائر مراحل التعليم المختلفة من المرحلة االبتدائية وحتى نهاية المرحلـة الجا 

  .يستلزمه من إنفاق ومصاريف يتحملها المجتمع وأولياء األمور 
  

 

، أهمية كبيرة فـي العلـوم االجتماعيـة والسـلوكية     ،  حظي موضوع رصد اتجاهات إفراد المجتمع نحو قضايا مختلفة 
، رجة كبيرة في تعديل مسارات األمم والمجتمعات نحو األفضل فالتعرف على اتجاهات المجتمع نحو هذه القضايا يسهم بد

مادة أساسية لصناع القرار في الحكومات والمؤسسات المجتمعية فيمـا  ، وتشكل هذه االتجاهات وقياسها بأشكال مختلفة 
باعتبارهم الفئة  يتعلق بضرورات التطوير والتحسين وبناء الخطط الوطنية التي تسعى ألخذ أراء المجتمع في عين االعتبار

  .المستهدفة من عمليات التطوير والتنمية 

لما في ذلك ، أما على الصعيد األكاديمي فقد شكل االتجاه مادة علمية أصيلة في البحوث والدراسات االجتماعية والتربوية 
جاهـات المجتمعيـة   حيث قام العلماء والباحثون بدراسـة مكونـات االت  ، من أهمية كبرى في تطور هذه العلوم وإثرائها 

وقد أسفرت هذه الدراسات والبحوث عن كم هائـل مـن   ، والعوامل التي تؤثر في بناؤها ، وظروف تكوينها عند األفراد 
  . المعرفة العلمية حول االتجاهات وما يندرج تحتها من عوامل ومتغيرات ومؤثرات 
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ثالثـة أبعـاد   : أن مضامين ومكونات االتجاه تتكون من)  Eagly & Chaiken(و ايجلي وتشيكن  ، ) ٢٠٠١(يري علي 
  :رئيسية هي 

وتظهـر  ، البعد المعرفي وهو مجموع األفكار والقناعات واالعتقادات المتعلقة بموضوع معين يمتلكها صـاحب االتجـاه   
  . وهو الذي يطور اعتقاداته تجاه األشياء ، واضحة لديه حينما يورده ليدفع إلى تسويغ اتجاهه 

وهو مجموع العواطف والمشاعر التي تظهر لدى صاحب االتجاه في تعاملـه مـع   ، فهو البعد االنفعالي ، ما البعد الثاني أ
  .وهي تظهر مدى حبه لذلك الموضوع أو نفوره منه ، موضوع معين يتعلق باالتجاه 

يام بأنماط من السلوك تتصل بموضوع والبعد الثالث هو العد السلوكي الذي يتمثل في نزوع أو ميل صاحب االتجاه إلى الق
أو بتوافر الموقف أو المجال الذي يقع فيه الشخص وموضـوع  ، وذلك حين تدعو الحاجة إلى مثل ذلك اإلجراء ، االتجاه 
  . وترتبط هذه األبعاد الثالثة مع بعضها البعض وهي تشكل سوية عموم مضامين االتجاه ومكوناته ، اتجاهه 

يتكـون بنـاء   ، حيث أن لالتجاه استعدادا نفسيا ، ن االتجاه يتأثر بالمنحنى التعليمي لدى الفرد أ)  Lim , 2002(ويرى 
كمـا يتـأثر   ، ويمكن أن يؤدي في نهاية األمر إلى إحداث تغييرات في مجال االتجـاه  ، على ما يمر به الفرد من خبرات 

، أو موقـف معـين   ، من المعتقدات حول موضوع معين االتجاه أيضا بالمنحنى المعرفي ؛ الن االتجاه تنظيم ثابت نسبيا 
ويتأثر االتجاه كذلك بالمنحنى االنفعالي إلى المشاعر الوجدانيـة التـي   ، يؤدي بصاحبه إلى أن يستجيب بأسلوب تفضيلي 

لذلك فان الحاجة ملحـة فـي الوقـت    .وهذا بمثابة الجانب التقويمي لالتجاه ، توجد لدى الشخص نحو موضوع االتجاه 
لحاضر لتركيز االهتمام على دراسة العوامل التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على مكونات االتجاه وتبلورها عند األفراد فـي  ا

  .مجتمع ما نحو قضية ما 

ان هناك عدة عوامل تسهم فـي  ) ٢٠٠٢عالم ،(،و ) ٢٠٠٨يونس ،(، و) ٢٠٠٣مقدم ،: (من ناحية أخرى يرى كل من
  :المجتمع يمكن توضيحها كما يليتكوين االتجاهات عند أفراد 

 :قبول نقدي للمعايير االجتماعية عن طريق اإليحاء -أ
المتصلة بهذا االتجاه، فاالتجاه تحدده  يقبل الفرد اتجاها ما دون أن يكون له أي اتصال مباشر باألشياء أو الموضوعات

وحضارتهم  أو تفكير فتصبح جزءا نمطيا من تقاليدهميمتصها األطفال عن آبائهم دون نقد  المعايير االجتماعية العامة التي
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النوع من االتجاهات فهو أحد الوسائل التي تكتسب  يصعب عليهم التخلص منه، ويلعب اإليحاء دورا هاما في تكوين هذا
ان األفراد ديمقراطية ف المجتمع دينية كانت أو اجتماعية أو خلقية، فإذا كانت النزعة في بلد ما بها المعايير السائدة في
  .فيها يعتنقون هذا المبدأ

 :تعميم الخبرات - ب
فمثال طفل يدرب منذ صغره على الصدق  اإلنسان دائما يستعين بخبراته الماضية ويعمل على ربطها بالحياة الحاضرة،

أنه  ودون أن يعلمهنا ينفذ إرادة والديه دون أن يكون لديه فكرة عن أسباب ذلك،  الخ،....وعدم الكذب واحترام األكبر منه 
يدرك الفرق بين األعمال التي يوصف فاعلها  إذا خالف ذلك يعتبر خائنا وغير آمن، ولكن بمجرد وصوله لدرجة من النضج

 .يستطيع أن يعممه في حياته الخاصة والعامة) المعيار ( المبدأ أو  بالخيانة، وحينما يتكون لديه هذا
  :تمايز الخبرة -جـ

في محتوى تصويره وإدراكه حتى يربطها  أن تكون الخبرة التي يمارسها الفرد محددة األبعاد واضحة يعني يجب على الفرد
 .تفاعله مع عناصر بيئته االجتماعية بمثلها فيما سبق أو فيما سيجد من

 :حدة الخبرة -د
عال الحاد يعمق الخبرة غيرها، فاالنف ال شك أن الخبرة التي يصاحبها انفعال حاد تساعد على تكوين االتجاه أكثر من

  .  المرتبطة بمحتوى هذه الخبرة وارتباطا بنزوعه وسلوكه في المواقف االجتماعية ويجعلها أكثر تأثيرا في نفس الفرد
ويعتبر التعليم في جميع مجتمعات العالم من القضايا األساسية  التي تتبلور حولها اتجاهات أفراد المجتمـع بـين مؤيـد    

ما تقدم حظيت دراسة اتجاهات أفراد المجتمع نحو قضايا تعليمية معينة اهتماما كبيرا وأجريت حولها ومعارض و  منتقد  م
  العديد من البحوث والدراسات 

  :نورد منها ما يلي 
بدراسة اتجاهات مجموعة من أفراد المجتمع في مدينة ديترويت ، بوالية كولومبـا   )  (Hart, .D.2007فقد قام هارت  

من أفراد الفئة يرون أن التعليم % ٤٩المتحدة األمريكية نحو التعليم العام ،و أسفرت نتائج الدراسة على أن في الواليات 
منهم أن المهارات العملية التعليمية من شـانها أن تسـاعد   % ٤٧األمريكي يحقق أهدافه بشكل منطقي و معقول كما أن 
من أفراد العينة انم هرات التفكيـر الناقـد و حـل    % ٤٦ة و أكد الطلبة في فهم واقعهم الحياتي أكثر من الدراسة النظري

المشكالت و العمل الجماعي أصبحت من اهتمامات التعليم األساسية في المجتمع األمريكي  ، و في ذات السـياق أجـرى   
ربيـة و  دراسة مسحية ضمن برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة في المنطقـة الع )  Bary M .2010( باري ميركين 
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استهدفت جزء منها اتجاهات أفراد المجتمع العربي بشكل عام نحو منظومة التربية و التعليم و توصـلت الدراسـة إلـى    
  :مجموعة مهمة من المؤشرات االقتصادية و االجتماعية و التعليمية أهمها 

  .هتمام و التطوير يرى أفراد العينة أن التعليم في المنطقة العربية ال يحظى بالدرجة الكافية من اال
 .البرامج التعليمية ما زالت تقليدية في جوهرها قائمة على الحفظ و االستظهار 

هناك تعارض بين المهن العلمية و التكنولوجية المعاصرة المتوفرة في المجتمع العربي و مواصفات خريجي الجهات ، مما 
 .يعمل على تكديس البطالة في صفوف الخريجين 

 .عليم القائم على أنماط التفكير المتنوعة و حل المشكالت و العمل القيادي و العمل في مجموعات انعدام فرص الت
استخدام أدوات ووسائل تعليمية تقليدية ، تكاد تكون انقرضت في المجتمعات المتطورة و ندرة استخدام تكنولوجيا التعليم و 

 .المعلومات في العملية التعليمية 
 .البشرية الحقيقية بسبب تخلف المنظمة التعليمية في المنطقة العربية  تباطؤ معدالت التنمية

دراسة حول مشاركة األهـالي و المجتمـع فـي    )  Holy,E.& Mainard,S,2004(و أجرى كل من هولي وماينارد  
المدارس الريفية األمريكية ، و هدفت إلى زيادة مشاركة أفراد المجتمع و الوالدين في المشاركة في عمليـات التعلـيم و   

عـة  التعلم و ذلك من خالل تصميم برامج تعليمية مفيدة لآلباء و للمتعلمين تركز على مهارات األبوة و األمومـة و الزرا 
العصرية و االتصاالت و تصنيع الغذاء و مشتقات األلبان ، و في نهاية المشروع أشارت النتائج إلى أن المشروع نجح في 

 :تحقيق العديد من األهداف و أهمها 
  المساهمة في تعليم الكبار من خالل برامج األبوة و األمومة.  
 ج أسوار المدرسة بناء استراتيجيات تعاونية لتمديد المناهج الدراسية خار. 
  توفير فرص جيدة لمساعدة اآلباء و األمهات في توفير خبرات التعليم في المنزل. 
  استخدام المرافق المدرسية لألنشطة المجتمعية المتنوعة. 
  ربط المقررات الدراسية بشكل حقيقي مع بيئة المتعلمين. 
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( إن نتائج الدراسات السابقة إلى أهمية التعرف على آراء و اتجاهات أفراد المجتمع نحو التعليم فقد بينت دراسة هـارت  
Hart,2007  ( فائدة التعرف على اتجاهات أفراد المجتمع في التعليم و ضرورة اعتبار هذه االتجاهات عند بناء أي خطة

اتجاهات أفراد المنطقة العربية نحو التعليم و التي تمثلـت فـي   )  Bary,2010(تطويرية للتعليم، و بنيت دراسة باري 
 & Holy( وجود الكثير من العقبات أمام تطور األنظمة التعليمية في المنطقة العربية ، أما دراسـة  هـولي وماينـارد    

Mainrot  (يجابيات التي يمكن تحقيقهـا  بينت أهمية مشاركة أفراد المجتمع المحلي في العملية التعليمة و أشارت إلى اال
  .من هذه العملية 

و ال شك أن الدراسة الحالية تحاول التعرف إلى اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في مدينة بيت حانون نحو التعليم عبر 
الدراسة  أزمنة مختلفة لكل فترة منها أهمية كبيرة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية و االستقالل ، مما يجعل هذه

ذات أهمية كبيرة في صبور نمو آراء المجتمع و مواقفه من العملية التعليمية في فلسطين ، رغم ما تعانيه من مشكالت و 
  .عثرات جاءت بسبب الصراع العربي االسرئيلي 

 
تحقق من صدقها و ثباتهـا ووصـف   يتناول هذا الجزء وصفا لمجتمع الدراسة و عينتها و اإلدارة المستخدمة و طرق ال

  .إجراءات الدراسة و المعالجة اإلحصائية 
 

 
عاما و يسكنون مدينة بيت حانون  ٤٠تكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد المجتمع الفلسطيني الذين يزيد أعمارهم عن 

  .و يقدر عددهم باآلالف ذكور و إناث 
 

 
( فردا تم اختيارهم عشوائيا من أفراد المجتمع األصلي للدراسة بحيث تزيد أعمارهم عن) ١٥٠(اسة من تكونت عينة الدر

  .عاما و لذلك لضمان تغطية المراحل التاريخية األربعة لمدينة بيت حانون و المشار إليها سابقاً )  ٤٠
أفراد العينة حسب الفترات التاريخية الزمنيـة  و قد استخدم الباحث العينة التطورية التبعية المستعرضة ، حيث تم توزيع 

األربعة و ذلك حسب عمر أفراد العينة بحيث تغطي الفترات التاريخية األقدم عينة عايشت األحداث في تلك الفترة و هذا مع 
  .يبين كيفية توزيع أفراد العينة على الفترات الزمنية األربعة المختلفة ) ١(باقي الفترات و الجدول 
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  )١( جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب الفترة الزمنية للدراسة

 عدد أفراد العينة الفترة الزمنية 

 ٣٠ ١٩٦٧ما قبل عام 

٤٠ ١٩٨٧-١٩٦٧ 

٤٠ ١٩٩٤-١٩٨٧ 

 ٤٠ حتى اآلن -١٩٩٤

 ١٥٠ المجموع

 
 

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانه استطالعية تضمنت مجموعة من األسئلة المفتوحة حول أراء و مواقف 
أفراد المجتمع الفلسطيني نحو التعليم في مدينة بيت حانون ثم عرضها على مجموعة من أساتذة التربية فـي الجامعـات   

في الدراسـات  آرائهم و االطالع على األدب التربوي و المقاييس الواردة  الفلسطينية بغزة و بعد االستفادة من خبراتهم و
 -موافـق  -موافـق بشـدة  (السابقة، تمت صياغة فقرات إيجابية وأخرى سلبية على غرار مقياس ليكرت بسلم خماسي 

درجات،  )٣(درجات، متردد ) ٤(درجات، يوافق ) ٥(بحيث أعطيت الخيار موافق بشدة ) معترض بشدة -معترض -متردد
معترض درجتان، معترض بشدة درجة واحدة للفقرات اإليجابية وبالعكس للفقرات السلبية، حيث تكـون المقيـاس فـي    

  .فقرة) ٢٧(صورته األولية من 
 



 ~78 ~ 
 

 
للتأكد من صدق المقياس تم عرضه على مجموعة المحكمين نفسها، للتأكد من مدى مالئمة الفقـرات لموضـوع     

ضوح الفقرات، والدقة والصياغة اللغوية، وتحديد نوع الفقرة إيجابية أم سلبية، وبنـاء علـى اقتراحـات    االتجاهات، وو
المحكمين ومالحظاتهم تم تعديل بعض الفقرات، وحذف خمس فقرات، واعتماد وجميـع الفقـرات التـي أجمـع عليهـا      

فقرة سلبية، وباقي الفقرات إيجابية ) ١١(ها فقرة من) ٢٢(المحكمون، وبذلك أصبحت الصورة النهائية للمقياس مكونة من 
  .فقرة) ١١(وعددها 

  

 
 

هناك متغير مستقل واحد للدراسة وهو الفترة الزمنية في الدراسة التبعية والتي تمتد من فتـرة مـا قبـل عـام       
  :م، وحتى اآلن مقسمة في أربعة فترات هي١٩٦٧

 .م١٩٦٧قبل عام الفترة ما  -١
  ١٩٨٧-١٩٦٧الفترة من عام  -٢
 .١٩٩٤-١٩٨٧الفترة من عام  -٣
  .وحتى اآلن ١٩٩٤الفترة من عام  -٤

 
وهو يتمثل في اتجاهات أفراد العينة نحو التعليم في مدينة بيت حانون في الفترات الزمنية األربعة المشار إليهـا    

  .د على مقياس االتجاهات نحو التعليمسابقاً، ويقاس مجموع إجابات كل فر
 

  :املعاجلة اإلحصائية

، ولإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة حسـبت      )SPSS(تم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام رزمة التحليل اإلحصائي    
المختلفـة  للكشف عن الفروق التي تعزى إلى الفترات الزمنية ) t(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار 

  .التي تتابعها الدراسة
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  .يتضمن هذا الجزء عرضاً للنتائج التي تم الحصول عليها في محاولة لإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها    
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  :النتائج املتعلقة بالسؤال األول: أوال

في مدينة بيت حانون نحو التعليم في الفترة ما قبـل   ما اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني" ينص السؤال األول على     
  ".؟١٩٦٧عام 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لـدرجات أفـراد     
تـرة، ثـم قورنـت    فرداً لهذه الفترة الزمنية على فقرات مقياس االتجاه نحو التعليم في هذه الف) ٣٠(العينة المكونة من 

، )٦٦(، وقورن متوسط الدرجات الكلية بالدرجـة الحياديـة   )٣(متوسطات الفقرات لجميع أفراد العينة بالدرجة الحيادية 
  .يوضح نتائج هذه المقارنة) ٢(، والجدول )ت(باستخدام اختبار 

  )٢(جدول 
  م١٩٦٧للفترة ما قبل عام مقارنة المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة بالدرجة الحيادية 

  
  

المتوسط   العينة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

٨٩  ٣٠  ١  10,74 80,9 8,84 0.o5 

  

أن الفرق بين المتوسط الحسابي للدرجة الكلية على مقياس االتجاهات نحـو الحاسـوب   ) ٢(يتضح من الجدول   
، وبما أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينـة  )α= ٠.٠٥(، وهو دال إحصائياً عند مستوى )٦٦(والدرجة الحيادية 

ة الحيادية، فإن هذا  يعني أن اتجاهات أفراد العينـة  وهو أعلى من الدرج) ٨٩(على مقياس االتجاهات نحو الحاسوب هو 
  .م١٩٦٧نحو التعليم في مدينة بيت حانون إيجابية في الفترة الزمنية ما قبل عام 

ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن أفراد المجتمع الفلسطيني في تلك الفترة الزمنية يدركون أهمية التعلـيم فـي     
وهي أعلى متوسط في ) 4,1(بلغ متوسط هذه الفقرة في مقياس االتجاهات نحو التعليم  تحسين نوعية حياة األفراد، حيث

فقرات المقياس، وقد يعود السبب في ذلك أن غالبية أفراد المجتمع في ذلك الوقت كانوا يعـانون مـن مشـكالت الفقـر     
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بدوية، حيث ازدهرت في هذه الفترة والتخلف والبطالة، وفي حالة توفر فرص العمل فقد كانت متاحة في أعمال الزراعة ال
زراعة الحمضيات والخضروات بشكل كبير، وهي تعتمد على العمل اليدوي الشاق وبأجور زهيدة، لذا فقد جاءت اتجاهات 
أفراد المجتمع نحو التعليم إيجابية، خصوصاً وأن الجامعات المصرية كانت تستقبل أعداداً كبيرة من طلبة قطاع غزة وتدفع 

جنيهات شهرياً وكان هذا المبلغ ذو شأن عظيم في ذلك الوقت، مما شجع أولياء األمور على حث أبنائهم علـى   )١٠(لهم 
  .التعليم ألنه ال يتطلب تكاليف مادية كبيرة

ودراسـة أجـرى بـاري    )  (Hart, .D2007وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع  نتـائج دراسـات كـل هـارت          
  ) Holy & Mainrot( ، ودراسة دراسة  هولي وماينروت )  Bary M .2010( ميركين 

ما اجتاهات أفراد اتمع الفلسطيني يف مدينة بيـت حـانون حنـو :" النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وهو: ثانياً 
  ".؟١٩٨٧وحىت الفرتة  ١٩٦٧التعليم يف الفرتة من 

نحرافات المعيارية والنسب المئوية لـدرجات أفـراد   لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واال  
فرداً لهذه الفترة الزمنية على فقرات مقياس االتجاه نحو التعليم ثم قورنت متوسطات الفقـرات  ) ٤٠(العينة المكونة من 

، )ت(ختبـار  باستخدام ا) ٦٦(، وقورن متوسط الدرجة الكلية بالدرجة الحيادية )٣(لجميع أفراد العينة بالدرجة الحيادية 
  .يوضح نتائج هذه المقارنة) ٣(والجدول 

  )٣(جدول 
  ١٩٨٧-١٩٦٧مقارنة المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة بالدرجة الحيادية للفترة من 

  
المتوسط   العينة  م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

ــة  قيم
  )ت(

مستوى 
  الداللة

ــر  1,19 61,8 9,11 68 40  ١ غي
  دال
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إلى عدم وجود داللة إحصائية في الفرق بين متوسط أفراد العينة على مقياس االتجاه ) ٣(تشير النتائج المبينة في الجدول 
، وهذا يعني أن أفراد العينة لهم )α= ٠.٠٥(عند مستوى ) ٦٦(، ومتوسط الدرجة الحيادية وهو )٦٨(نحو التعليم وهو 

  .١٩٨٧-١٩٦٧نون في الفترة الزمنية من اتجاه سلبي نحو التعليم في مدينة بيت حا

م، ١٩٤٨ويمكن تفسير هذه النتائج على أن هذه الفترة تميزت بازدهار سوق العمل داخل فلسطين المحتلة عـام    
وأن هناك العديد بل اآلالف من فرص العمل توفرت أمام أفراد المجتمع الفلسطيني بما فيهم طلبة المدارس، هذا فضالً عن 

التعليم الجامعي خارج الوطن، حيث بدأت الجامعات المحلية في الظهور في أواخر هذه الفترة، وهي الجامعة  ارتفاع تكلفة
اإلسالمية، ولم يكن معترف بها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مما جعل األولوية للتعليم العالي في خارج الـوطن،  

ادية في حين شكلت فرص العمل المتوافر بشكل سهل أمام الجميـع  األمر الذي يتطلب الكثير من المصاريف والنفقات الم
إغراء لكثير من الشباب ليلتحق بها ويصبح قادراً على توفير مستلزماته المادية ونفقات السكن والزواج، والشك أن هـذا  

ائج المتعلقة بهذا الجانب األمر ساهم في إقالع العديد من اآلالف من الشباب عن التعليم والتوجه نحو العمل، وقد أكدت النت
هذا التفسير، حيث لوحظ ارتفاع المتوسطات الحسابية لفقرات مقياس االتجاه نحو التعليم المتعلقة بالتعليم المهني حيـث  

  :كانت على النحو التالي

  )٤(جدول 
  المتوسطات الحسابية ألفراد العينة نحو التعليم المهني والمهن الحرة

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

 70  أفضل أن يلتحق أوالدي بالعمل بدال من المدارس  ١

 65  .اعتقد انه من األفضل تعليم أوالدي مهنة تمكنهم من العمل  ٢

 72,5  .أفضل أن يلتحق أوالدي في مهن حرة أفضل من التعليم   ٣

 60  .أرى إن رواتب الموظفين متدنية مقارنة باجرة العمال  ٤
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إلى إيجابية اتجاهات أفراد العينة نحو التعليم المهني، ويفسر الباحث هذه النتيجـة علـى أن   وتشير هذه المتوسطات    

أصحاب المهن الذين يعملون داخل فلسطين المحتلة ويتلقون أجوراً عالية، لذا يرغب العديد من أولياء األمور في االلتحاق 
ق بسوق العمل المتوفرة وذات أجر مرتفع أكثر بكثير مـن  أبنائهم في برامج التعليم المهني لتعلم مهنة تمكنه من االلتحا

  ).من غير أصحاب المهن( أجرة العمل غير المحترفين 

ما اجتاهات أفراد جمتمع الفلسطيني يف مدينة بيـت حـانون حنـو :" النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث وهو: ثالثاً 
  ".؟١٩٩٤-١٩٨٧التعليم يف الفرتة من 

ل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لـدرجات أفـراد   لإلجابة عن هذا السؤا  
فرداً لهذه الفترة الزمنية على فقرات مقياس االتجاهات نحو التعليم، ثم قورنت متوسطات الفقرات ) ٤٠(العينة المكونة من 

) ٦٦(ية لجميع أفراد العينـة بالدرجـة الحياديـة    ، وقورن متوسط الدرجة الكل)٣(لجميع أفراد العينة بالدرجة الحيادية 
  .يوضح نتائج هذه المقارنة) ٥(، والجدول )ت(باستخدام اختبار 

  )٥(جدول 
  ١٩٨٧-١٩٦٧مقارنة المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة بالدرجة الحيادية للفترة من 

  
المتوسط   العينة  م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

ــة  قيم
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  الداللة

 دالة  0,00 10,11 76,3 11,02 ٨٤  ٤٠  ١

  

إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات أفراد العينة نحو التعلـيم  ) ٥(تشير النتائج المبينة في جدول   
، وهذا يعني أن أفراد العينـة  )α= ٠.٠٥(عند مستوى ) ٦٦(، ومتوسط الدرجات الحيادية على المقياس وهي )٨٤(وهو 
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م، ويمكن ١٩٩٤وحتى العام  ١٩٨٧لديهم اتجاهات إيجابية نحو التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من عام 
، حيـث شـهدت   )١٩٤٨(تفسير هذه النتيجة على أن هذه الفترة تميزت ببداية تراجع فرص العمل داخل فلسطين المحتلة 

لفلسطينية األولى التي احتدم فيها الصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني المحتل، ممـا أدى  اشتداد االنتفاضة ا
بالكيان إلى تقليص فرص العمل داخل فلسطين المحتلة بدواعي وحجج أمنية، وهذا لم يكن إال نوعاً من العقاب الجمـاعي  

  .للشعب الفلسطيني كأحد ردود الكيان المحتل على االنتفاضة

كما شهدت هذه الفترة بداية ازدهار الجامعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربيـة، حيـث اشـتهرت الجامعـة       
اإلسالمية بقوة برامجها الدراسية، كما بدأت جامعة األزهر بالعمل في نهاية هذه الفترة، فضالً عن ازدهار جامعات الضفة 

لطلبة الذين ينهون دراستهم الثانوية، وهذا من شأنه أن يخلق اتجاهات الغربية، األمر الذي وفر فرص التعليم العالي أمام ا
  .إيجابية نحو التعليم لدى أفراد المجتمع الفلسطيني بشكل عام

  :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: رابعاً 

ما اتجاهات أفراد المجتمع الفلسطيني في مدينة بيـت حـانون نحـو    :" ينص السؤال الرابع على   
  ".وحتى اآلن؟ ١٩٩٤في الفترة من التعليم 
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لـدرجات أفـراد     

فرداً لهذه الفترة الزمنية على فقرات مقياس االتجاهات نحو التعليم، وقورن متوسط الدرجة الكلية ) ٤٠(العينة المكونة من 
  .يوضح نتائج هذه المقارنة) ٦(، والجدول )ت(باستخدام اختبار ) ٦٦(العينة بالدرجة الحيادية  لجميع أفراد

  )٦(جدول 
  وحتى اآلن١٩٩٤مقارنة المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة بالدرجة الحيادية للفترة من 

المتوسط   العينة  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

ــة  قيم
  )ت(

 مستوى
  الداللة

  الداللة

 دالة  0,00 15,15 82,7 9,9 ٩١  ٤٠  ١
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، بين متوسط درجات )α= ٠.٠٥(إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ) ٦(تشير النتائج المبينة في جدول   
  ).٦٦(، ومتوسط الدرجات الحيادية على المقياس وهو )٩١(أفراد العينة نحو التعليم وهو 

أفراد العينة لديهم اتجاهات إيجابية نحو التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة من عـام  وهذه النتيجة تعني أن   
م، وحتى اآلن، ويمكن تفسير ذلك على أن هذه الفترة التاريخية شهدت بداية وجود السلطة الوطنية الفلسـطينية،  ١٩٩٤

ت واإلدارات المتنوعة التي تخدم القطاع المدني وبداية بناء مؤسساتها المدنية والعسكرية المتنوعة مثل الوزارات والهيئا
فضالً عن بناء األجهزة األمنية بمختلف تشكيالتها، األمر الذي استدعى توفير اآلالف من فرص العمل أمام الخريجين فـي  

اعتبار مؤسسات السلطة سواء المدنية أو العسكرية، مما شجع طلبة المدارس والجمهور الفلسطيني لالهتمام بالتعليم على 
أنه ذو جودة عالية يعود بالنفع على صاحبه ويوفر فرصاً جيدة لاللتحاق بسوق العمل واإلنتاج، هذا فضالً عن تطور أداء 
الجامعات المحلية في قطاع غزة وزيادة أعدادها، حيث انتشرت مراكز جامعة القدس المفتوحة في كافة محافظات القطـاع  

. عن تنوع برامجها األكاديمية وسهولة التعليم فيها من خالل االنتساب والتعلم عن بعد في بداية هذه الفترة الزمنية، فضالً
وكذلك ظهور العديد من الجامعات الخاصة مثل جامعة فلسطين، وجامعة غزة باإلضافة إلى ازدهار العديـد مـن الكليـات    

درجة كبيرة في تطور اتجاهات أفراد المجتمع الجامعية المتوسطة، والشك أن تطور قطاع التعليم العالي بهذا الشكل أسهم ب
  .نحو التعليم في قطاع غزة بشكل عام

  :التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي  

ضرورة إشراك فئات المجتمع المختلفة فـي التخطـيط للعمليـة التعليميـة فـي قطـاع غـزة، وتطـوير أداء          -١
  .رس لما لها من أهمية في مشاركة المجتمع ومتابعته للعملية التربويةمجالس اآلباء في المدا

قيام الجامعات بتنظيم ندوات وورش عمل يشارك فيها النخـب مـن أفـراد المجتمـع بحيـث تتنـاول أهميـة         -٢
 .التعليم في بالدنا

حلـي  تفعيل دوائر خدمة المجتمع الموجـودة فـي معظـم الجامعـات للقيـام بواجباتهـا تجـاه المجتمـع الم         -٣
 .والمشاركة الفعلية في تطويره والتواصل المستمر مع مؤسساته وشخصياته المتنوعة

تنظيم بـرامج إعالميـة تـدور حـول العلـم والمجتمـع لزيـادة تثقيـف أفـراد المجتمـع بأهميـة العلـم              -٤
 .والتكنولوجيا في تطور المجتمعات وتحسين مستوى المعيشة فيها
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  )١(ملحق 
  اإلســتبـانــة

  -:أمام الموافق التي تراها مناسبة في كل من العبارات التالية ) X(ضع عالمة 
  معترض  متردد  موافق  العـبـارة  مسلسل

        أرى أن التعليم يسهم في تحسين نوعية حياة أبنائي  - ١

        أحرص على متابعة أوالدي في المدارس بانتظام  - ٢

        أتابع أوالدي في المنزل وأساعدهم في حل واجباتهم المدرسية  - ٣

        أحث أبنائي دائماً على الدراسة واالجتهاد  - ٤

        أوفر جميع ما يلزم من مالبس وقرطاسيه وكتب ألوالدي  - ٥

        االجتماعي أعتقد أن تعليم أبنائي سوف يحسن مستواهم  - ٦

        أرى أن اإلنفاق على التعليم مضيعة للوقت والمال  - ٧

        أفضل أن يلتحق أوالدي بالعمل بدالً من المدارس  - ٨

        أرى أن رواتب الموظفين متدنية مقارنة بأجرة العمال  - ٩

        أفضل أن يعتمد أوالدي على أنفسهم في توفير نفقات التعليم  -١٠
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        جدوى من اإلنفاق على تعليم أبنائيأرى أنه ال   -١١

        أرى أن مستقبل أوالدي في التعليم وليس في العمل  -١٢

        أرى أن التعليم مضيعة للوقت والجهد والمال  -١٣

        أعتقد أنه من األفضل تعليم أوالدي مهنة تمكنهم من العمل  -١٤

١٥-  
تعليم حجم الخريجون العاطلون على العمل يدفعني لليأس من 

  أبنائي
      

١٦-  
الواسطة والمحسوبية في توظيف الخريجين تجعلني أفقد األمل 

  في جدوى تعليم أوالدي
      

١٧-  
أفضل أن يلتحق أوالدي في مهن حرة أفضل من التعليم أو 

  العمل بوظيفة ذات صلة بالتعليم
      

        أرى أن المستقبل للعلم والمتعلمين سيكون أفضل  -١٨

        بالندم ألنني لم أهتم بتعليم أوالديأشعر   -١٩

        ال جدوى من حصول أوالدي على شهادات جامعية عليا  -٢٠

        أرى أن على أولياء األمور التضحية في سبيل تعليم أبناءهم  -٢١

٢٢-  
أهتم بتعليم أوالدي بغض النظر عن مستقبل الوظيفة أو سوق 

  العمل
      

  



 ~88 ~ 
 

  قائمة املراجع 

  .األردن: ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ٢طبيعة العلم وبنيته ، ط) . ١٩٩١(زيتون، عايش  .١
وتطبيقاتـه وتوجهاتـه    أساسـاته (القياس والتقويم التربـوي والنفسـي    ).٢٠٠٢(صالح الدين محمود  ، عالم .٢

 ..ط، دار الفكر العربي، القاهرة.، د)المعاصرة

 .ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ٢طاإلحصاء والقياس النفسي والتربوي،  ).٢٠٠٣( عبد الحفيظ، مقدم

  .االردن: للطباعة والنشر ، عمان  الميسر في علم النفس ، دار الفرقان). ٢٠٠١(مرعي ،توفيق وبلقيس ، احمد  .٣
امعـة تشـرين ،   التعلم ونظرياته ، مديرية الكتب والمطبوعات  الجامعية، منشورات ج). ٢٠٠١(منصور ، علي  .٤

  .الالذقية ، سوريا 
 .دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، ١طالقياس النفسي، ).٢٠٠٨(يونس، محمد عبد السالم  .٥

 
11. Barry,M (2010), Popula on in the Arab Levels, Trends and Polilicies in the 
Arab Region: challenges and opportunites, United Nation Development program. 
12. Eagly, A., & Chaiken, S. (1995). A tude strength, a tude structure and 
resistance to change. In R. Petty and J. Kosnik (Eds.), Attitude Strength. (pp. 413–
432). Mahwah, NJ: Erlbaum. 
13. Hart, D., (2007). A e ads of Detroit society toward Education, . the annual 
report of American Development program. 
14. Holy.E. & mainards. (2004), Par cipants of local community in educa on 
American Journal of society and education. 
15. Lim, S.(2002), Trainee Percep on of factors that influence Learning transfer, 
Interna onal Journal of Training and Development 6(1) . PP 36-48 

 
 
 

  
  
  
  



 ~89 ~ 
 

 البحث الرابع 

 
  

  عبدالديـــم سعدي  بالل .أ:  اضاءة على سرية الباحث 
  
  

   

  ٠٥٩٩٦٣٣٧٥٥ رقم جوال .٤/٤/١٩٨٤مواليد 
  .٣األبناءعدد ،متزوج / الحالة االجتماعية

  .شارع صالح الدين، عزبة بيت حانون/ سكان
 sh723135@hotmail.com/ عنوان البريد االلكتروني

  ـ:الشھادات العلمیة
 .م٢٠٠٨ -غزة -جغرافيا بالجامعة اإلسالميةداب بكالوريوس آ .١
 .م٢٠٠٩ - غزة  -دبلوم تربية عام ـ الجامعة اإلسالمية  .٢
اخل قطاع تربة حوض الجزء األدنى من وادي غزة د" ماجستير جغرافيا طبيعية عنوان الرسالة  .٣

  . م٢٠١٢ –"  غزة دراسة جيومورفولوجية
  :الدورات التدریبیة 

 .٢٠٠٩نوفمبر  ١٠  -أكتوبر  ٢٠اإلسالمية ، ، الجامعة) ٩.٣GIS Arc" مقدمة بنظم المعلومات الجغرافية(دورة بعنوان  .١
 .٢٠١٠سبتمبر  ٦-أغسطس ١٤بغزة ،-، شركة التنمية البشرية  )٩.٣GIS Arcالتحليل المكاني باستخدام (دورة بعنوان  .٢
 .٢٠٠٩يوليو ٧-يونيو ٢٣، الجامعة اإلسالمية،)Auto CADالرفع المساحي المحوسب باستخدام برنامج (دورة بعنوان  .٣
كيفية أدارة المشاريع المجتمعية  -تحديد االحتياجات المجتمعية (دورات وهي  خمسةشملت علي مكثفة  دورة تدريبية  .٤

 ٧غـزة،  –، مركز الهندسة والتخطيط )توريد ومشتريات-مقترحات المشاريع المجتمعية  -فن االتصال والتواصل  -
 .م ٢٠١٠أبريل   ٢٠-٢٠٠٩أكتوبر 

 .٢٠١٠يوليو ٣ -مايو ٢٩، وزراه الشباب والرياضة الفلسطينية ، ) مات  صيفيةمدراء مخي(دورة بعنوان  .٥
  ـ:جتمعيةعمل بالمؤسسات الم

 .نائب رئيس جمعية الهدي والتقوى في عزبة بيت حانونو .أمين سر جمعية الهدي والتقوى في عزبة بيت حانون .١
 ".حانونفي منطقة عزبة بيت "  دعم المشروع" رئيس لجنة البنك الدولي  .٢
 .٢٠١٣التخطيطية لإلعداد الخطة االستراتيجية في بلدية بيت حانون  ةعضو باللجن .٣
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 التقييم اجلغرايف ملدينة بيت حانون بني الواقع والطموح  

  دراسة جغرافية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
  :ملخص الدراسة 

بيت حانون كدراسة بمفهومها الجغرافي والتركيز علـى عناصـرها   تقييم الواقع الجغرافي لمدينة تهدف هذه الدراسة إلى 
الطبيعية والبشرية والمتمثلة بالمناخ والجيولوجيا والموارد المائية والتربة ، ومعرفة التطور السكاني والعمراني واتجاهته،  

لجوفية والمياه العادمة وأثرها على وتقييم الواقع البيئى ، والتركيز على مظاهر مشكلة النفايات الصلبة والمشاكل المائية ا
  .وادي بيت حانون

وتقييم مشكلة التلوث المائي والمتمثلة بالمياه الجوفية وتأثير العوامـل البشـرية علـى    كما تهدف الدراسة إلى توضيح 
صيات التي وصوالً إلى أهم النتائج والحلول والتوخواصها، ودراسة مظاهر التلوث والعوامل التي تسهم بزيادة المشكلة، 

 .قد تفيد المخططين والمهتمين وصانعي القرار
Abstract: 

  
  This study aims to assess the geographical reality of the city of Beit Hanoun study 
the concept of geography and environmental focus on the elements of 
environmental geography, natural and human, of climate, geology, water resources, 
soil, vegetation, and address aspects of the problem of environmental pollution of 
solid waste and to clarify the methods of conservation and waste collection and 
knowledge of the quantity and characteristics of solid waste in the city, and focus 
on the aspects of the problem of soil degradation and deterioration of the quality 
and density of vegetation and the deterioration of agricultural land and soil salinity, 
and indicate ways to address the aspects of soil degradation. 
The study aims to clarify and assess the problem of water pollution and of 
groundwater and the impact of human factors on the properties, and to study aspects 
of air pollution and the factors that contribute to an increase of the problem, leading 
to the most important results, solutions and recommendations that may be useful to 
planners and interested people and decision makers. 
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  :املقدمـــــــة
واجهت مدينة  بيت حانون كغيرها من المدن والقرى الفلسـطينية العديـد مـن المشـاكل الناتجـة عـن اإلضـطرابات        

سياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، باإلضافة لسياسـة اإلغـالق التـي تتبعهـا سـلطات االحـتالل  لقطـاع        ال
غزة واالجتياح البري التى تعرضت لها البلدة ، لذلك رأيت مـن واجبـي أن أعطـي صـورة واقعيـة وصـادقة عـن        

ف أصـوله وتاريخـه وأهلـه فلـن يكـون       مدينة بيت حانون لتبقى محفورة في عقول وقلوب الشباب، ألن من ال يعـر 
  .له مستقبل وستلعب به الرياح واألهواء والنزاعات الخاطئة

بيت حانون في تاريخها القديم كانت منارة واضحة في النضـال والعمـل اإلقتصـادي لـذلك قـررت أن أقـوم بكتابـة        
  .دفعتني لكتابة هذا البحثهذا البحث لعمل وصف جغرافي لمدينة بيت حانون لذلك كان من أهم األسباب التي 

وكثيراً ما تفيد الدراسات الجغرافية للتنبـؤ بالتوسـع المسـتقبلي للمدينـة ، والمخططـات االسـتراتيجية المسـتقبلية        
  .الستخدامات األراضي، كما إنها غاية في األهمية لعمليات التخطيط والتنظيم وإبراز المشكالت وحلها

  
  :أهمية املوضوع: اوال 

الجغرافية بدورها في حماية الموارد الطبيعية وترشـيد اسـتغاللها،  وحمايـة المـوارد المائيـة ودراسـة       تنبع أهمية 
العالقة المعقدة بين الغالف المائي  والهوائي  ومختلف عناصـر الوسـط المحـيط بهـا ، وإظهـار العواقـب الناتجـة        

صـر الضـرورية للحيـاة ، وتأكيـد علـى      عن التلوث، وكذلك المحافظة على التربة وصـيانتها باعتبارهـا مـن العنا   
) األنظمـة الجغرافيـة  (أهمية الجغرافية ودورها في التخطيط والتنبؤ علـى مسـتوى الوحـدات الجغرافيـة المختلفـة      

من أجل تحسين البيئة وحمايتها وإدارتها إدارة سليمة لما فيه مصلحة البيئـة وخيـراً لإلنسـان والمجتمـع البشـري      
اً ال يتجزأ مـن عمليـة التخطـيط الجغرافـي العلمـي الصـحيح، وذلـك بمشـاركة العلـوم          ، باعتبار الجغرافيه جزء

  .األخرى ألن حل المشكالت البيئية المعاصرة ال يمكن ان يتم في إطار علم واحد فقط 

  :مشكلة البحث: ثانيا
  : تدور مشكلة البحث حول اإلجابة على عدد من التساؤالت أهمها 

والبشرية التي تمتلكها مدينة بيت حانون ؟ وكيف تـؤثر تلـك المعطيـات فـي ممارسـة       ما طبيعة المعطيات الطبيعية
األنشطة االقتصادية والتخطيطية ؟ وهل تشكل تلك المعطيات معوقات أمـام قيـام خطـط تنمويـة مسـتدامة مسـتقبلية       

  في المنطقة ؟
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 : أسباب اختيار املوضوع : ثالثا

 .والطبيعية لمدينة بيت حانون التعرف على المالمح الجغرافية البشرية  .١
 .التعرف على الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية الخاصة بسكان المدينة  .٢
 .التعرف على واقع استخدامات االراضي بالمدينة  .٣
 .التعرف على الواقع البيئي بالمنظور الجغرافي  .٤
ونـه المحميـة الطبيعـة الوحيـدة الموجـودة      معرفة اآلثار البيئية للمنطقة الصناعية على وادي بيـت حـانون ك   .٥

 .داخل الحدود اإلدارية للمدينة 
  :مصادر الدراسة:رابعا

اعتمدت الدراسة علي توفير البيانات الخاصة والالزمة للدراسة من خالل البيانات المنشورة من دائرة اإلحصاءات المركزيـة  
  .والتي قامت بإجراء مسح شامل للسكان 

ببعض النشرات واإلحصائيات والمسوح الديموغرافية الصادرة عن العديد من المؤسسـات الفلسـطينية    كما وسيتم االستعانة
  .وغير الفلسطينية بجانب األبحاث المنشورة والمؤتمرات

  :منهج الدراسة: خامسا
  : سيتم استخدام بعض المناهج التي ترتبط بموضوع الدراسة مثل .١
لتحليـل الصـور الجويـة للمدنيـة     Arc GIS9.3  دام برنـامج   المنهج التحليلي في تحليل البيانات واسـتخ  .٢

  . وعمل تحليل لها واالعتماد علىها لرسم خرائط االستخدامات بالمدينة
 .المنهج السببي التأثيري للتعرف على العوامل المؤثرة في الواقع البيئي  .٣
 .المنهج الوصفي لوصف الواقع السكاني بالمدينة  .٤

  : هيكلية الدراسة : سادسا 
  :يحتوي البحث على عدة مباحث متنوعة وهي 

 . المالمح الطبيعية  لمدينة بيت حانون /المبحث األول -
 الخصائص البشرية لمدينة بيت حانون/المبحث الثاني -
 .تقييم واقع استعماالت األراضي بمدينة بيت حانون/ المبحث الثالث -
 .تقييم الواقع البيئي والمائي بمدينة بيت حانون/  المبحث الرابع -
 .النتائج والتوصيات / المبحث الخامس -
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 .املالمح الطبيعية ملدينة بيت حانون: املبحث األول 

 :الموقع الجغرافي للمدينة  -١

تشمل منطقة الدراسة مدينة بيت حانون دراسة جغرافية ، وهذا الجزء يقع في المحافظة الشمإلىة من القطاع ، حيث تبلغ 
من مساحة قطاع غزة ، وتقدر مسـاحة  % 16.9، أي مانسبته ٢كم 62إجمإلى مساحة محافظة شمال قطاع غزة حوإلى 

  ). 1992:الدباغ)(١شكل(دونما  20025مدينة بيت حانون بحوإلى 

شـرقاً،    34.53شماالً، و خـط طـول    31.54.وتقع المدينة شمال شرق محافظة شمال غزة  وتمتد بين دائرة عرض 
متر عن سطح البحر حيث يحدها من الشرق والشمال الحدود الفاصلة بين القطـاع واألراضـي الفلسـطينية    ٣٠وترتفع 

ا ومن الجنوب وهو مدخل المدينة شارع صـالح الـدين   م ويحدها من الغرب أراضي مدينة بيت الهي1948المحتلة عام 
  )موقع بلدية بيت حانون االلكتروني(الذين يمر إلى معسكر جبإلىا ومدينة غزة

ترجع أهمية الموقع الجغرافي باعتباره موقعاً متميزاً لوجود أكبر معبر برى يربط قطاع غزة باألراضي الفلسطينية المحتلة 
، وتقع العزبة داخل حدود تنظيم المدينة من الجهة الغربية منها، حيت نشأت العزبة عام )معبر بيت حانون(م 1948عام 

 -عبد الدايم(م وكانت خإلىة من السكان ، واخذ السكان أراضي العزبة بوضع إلىد وأول من سكنها من العائالت 1948
  ).2012،49:المصري()وعوكل –وكلوب   -أبو جراد
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  م٢٠٠٧اعتماد على الصورة الجوية  Arc GIS9.3ب الباحث  إعداد :لمصدرا

  حدود مدينة بيت حانون) ١(شكل

 :البنية الجيولوجية وتضاريس المدينة  -٢

ومنبسط ، ينحدر انحداراً هيناً كلما اتجهنا نحو الغرب باتجاه البحر المتوسط  يتميز المظهر العام لسطح المدينة بأنه سهلي
أدت إلى توغل مياه البحر نتج عنها تكـوين  ، تعرضت منطقة غزة إلى حركة هبوط، في أواخر الزمن الجيولوجي الثالث 

حدثت حركة رفـع أدت  ، والرواسب الطفلية الرملية ، وفي الزمن الجيولوجي الرابع، رواسب بحرية من الصخور الجيرية
ومع بداية الزمن الرابـع  ، ينةوبالتإلى كانت البداية الطبوغرافية للمد، إلى تكوين بعض المنخفضات والمرتفعات البسيطة

وقـد   ،)١٩٩٤:مالمح غـزة الطبيعيـة  (ثم كونت  ترسيبات رملية إتخذت أشكال الكثبان، غطت سطح المدينة حافات قارية
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اعتمد السكان على التكوينات الرملية التي تغطي معظم األجزاء الغربية من المدينة في عمليات البناء والتعمير وفي صناعة 
  .الذي يوضح البنية الجيولوجية الموجودة بقطاع غزة ومنها مدينة بيت حانون) ٢(للشكل  الطوب والناظر

  
، رسالة دكتوراه، جامعة استنزاف مصادر المياه الجوفية في قطاع غزة أسبابه وأثاره) :   ٢٠٠٢(الحالق ، أكرم : المصدر

 عين شمس
  البنية الجيولوجية  لقطاع غزة) ٢(شكل 

 :للمدينة الواقع المناخي  -٣

لتوفير الجو الصحي المناسب ، يعد دراسة المناخ من أهم المعايير التي تأخذ بعين االعتبار في جميع الدراسات الجغرافية  
وقد أثر الموقع الجغرافي لقطاع غزة في جعله منطقة انتقإلىة بين مناخ صحراوي وجاف ، لجميع مظاهر الحياة البشرية 
حر المتوسط المعتدل وشبه الرطب، يعتبر مناخ المدينة جزء من مناخ قطاع غزة وهو جزء في شبه سيناء وبين مناخ الب

من مناخ البحر المتوسط حار جاف صيفاً ودافئ ممطر شتاء.  
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 27.8( ، بينما يبلغ أقصى ارتفاع شهري لدرجات الحرارة )م20.9(ويقدر المتوسط السنوي للحرارة في منطقة الدراسة 
26.7(في شهر أغسطس ) م بشهر يوليو ، وبشكل عام ال تنخفض درجة الحرارة في أى شهر من شهور السنة عـن  )م

، ويتـراوح المتوسـط   ) ٣شكل) (م16.1(، والخريف )م19.3(، والربيع)م(11.2الصفر المئوي، إذ بلغ متوسط الشتاء
 -1997:األرصـاد الجويـة  (ترتيـب على ال) م(17.2 – 23.6)(السنوي للنهايتين العظمى والصغرى لدرجة الحرارة بين

  ).م2006
سنويا  ، وبينما بلغ متوسط الرطوبة النسبية /ملم)٣٤٦.٤(ويقدر المعدل السنوي لكميات االمطار بمنطقة الدراسة حوإلى  

  %).٧٠.١(بالمنطقة 

  
  م2006-1997المتوسطات الفصلية لدرجات الحرارة ): ٣(شكل     

و يتضح من دراسة متوسطات الضغط الجوي في محطة أرصاد غزة أنها ترتفع بصفة عامة خالل أشهر الشتاء وتنخفض  
، ثـم  ) ملليبـار  ١٠١٧(، ويبلغ المتوسط أقصاه في شهر ديسـمبر  )ملليبار ٤( في الصيف ، لكن المدى قليل حيث يبلغ

  ).بارمللي ١٠٠٦(ينخفض بالتدريج إلى الحد األدنى في شهر يوليو 
التغير إلىومي التجاه الرياح في منطقة الدراسة  حيث يالحظ أنه في ساعات الصباح األولـى مـن   ) ٤الشكل(ويتبين من 

تعاود االتجاه نحو  إلىوم تكون الرياح جنوبية بالتدريج تتغير إلى جنوبية غربية ظهراً ، ثم غربية في ساعات المساء ثم
  .الجنوب الغربي ليالً 
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ساعة /كم 12.3)(وسجلت سرعة الرياح ازدياد في شهور الشتاء في منطقة الدراسة، حيث تبلغ أقصاها في شهر فبراير  
  ).2006-1997:األرصاد الجوية( سنة/ساعة /كم)(10.7ساعة، بمعدل عام /كم) (9.7، وأقل سرعة هو شهر يوليو 

  
  م2006-1997التغير إلىومي التجاه الرياح في منطقة الدراسة من عام ): ٤(شكل

 :التقييم الجغرافي للتربة بالمدينة  -٤
كما تعرف التربة بأنها الطبقة السطحية المفككة من القشرة األرضية والتي تكونت تحت تأثير عوامـل تكـوين التربـة     

ويوجد ثالث أنـواع  ، )1،:2012:عبدالدايم(واألحياء على المادة الصخرية خالل زمن معين، وعلىها ينموه ويتكاثر النبات
  :ى النواحي الزراعية والعمرانية وهي من التربة ولكن منها مميزات كان لها األثر عل

وتسود في جنوب شرق المدينة وشمال شرق المدينة، وتعتبر هذه التربة ذات نفاذية عإلىـة،  : التربة الكركارية - ١
كما أنها نادرا ما تستغل أقتصاديا وذلك لعدم صالحية زراعتها وحيث انها تحتاج إلى كميات كبيرة من الري فهي ال ترزع 

 . 2013):الدراسة الميدانية (البرتقال او الزيتونإال بأشجار 
تسود في المناطق الشرقية من المدينة ومن ناحية قدرتها اإلنتاجية فإن هذه النوع مـن التربـة   : التربة الطينية - ٢

يستغل في الزراعة ، وكانت في الفترات األخيرة قبل انتفاضة األقصى تنقل إلى داخـل الخـط األخضـر ويصـنع منهـا      
 ).قسم التنظيم، بلدية بيت حانون(كاالكرامي
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هي تربة رملية غيـر مكتملـة النمـو حيـت تغطـي هـذه الكثبـان تقريبـا معظـم السـاحل           :الكثبان الرملية -٣
وتتواجد في غرب المدينة وتعتبر كمصدر للرمال المستخدمة في البناء وهي تتواجد شمال ، )5: 2008الوحيدي،(الفلسطيني

 .عزبة بيت حانون

  .الواقع السكاني ملدينة بيت حانون: ي املبحث الثان
وال جدال في أن عالم ، يعتبر السكان المحور الرئيس الذي تدور حوله وتنبع منه الكثير من الدراسات في شتى المجاالت 

  :وسيتم مناقشة المحاور التإلىة ، ) 2011،872:شقفة(إلىوم يعيش مرحلة تزايد سكاني كبير لم يسبق له مثيل
 :والنمو السكانيالتطور  -١

ويعد النمو الديموغرافي من أبرز الظواهر الديموغرافية  المميزة في العصر الحديث حيث أنها تمثل تحدياً حاداً للبشـرية  
وخاصة بالنسبة للدول النامية التي يتزايد سكانها بمعدل كبير يزيد على معدل التزايد في التنمية االقتصادية بها ، حيـث  

  .، )1993،171:أبوعيانة(بالزيادة الطبيعية وعدد الوفيات يرتبط نمو السكان
  :يبين النمو السكاني في المدينة) 1(ومن خالل الجدول 

  ٦*2010  ٥*2007  ٤*2000  ٣*1997  ٢*1993  ١*1990 *1985  العام
عدد 
  السكان

10000 12.198 14000 25.540 28.000 38047  44833  

الكثافة 
 السكانية 

0.49 0.60 0.69 1.27 1.39 1.90 2.23 

دائرة :٤*بلدية بيت حانون،:٣- ٢*،١٩٩٤:ابوطويلة:١*-:(*من اعداد الباحث أعتمادا على) ١(الجدول 
  ).مركز االحصاء ٦*بلدية بيت حانون، ٥*،١٩٩٧اإلحصاء

  
 ،%) (0.499نسمة وبلغت الكثافـة             السـكانية   ) ١٠٠٠٠( بنحو ١٩٨٥حيث قدر عدد السكان  بالمدينة عام 

نسمة ، بينما وصل  )25.540 ( وبلغ 1997   نسمة ، و تزايد عدد سكانها عام 12.198) ( حوإلى  ١٩٩٠وبلغ عام 
نسـمة  ) 38047( حـوإلى   2007نسمة، بينما بلغ عـام  ) ألف 28( حوإلى             2000عدد سكان المدينة عام

نسمة  بينما بلغـت الكثافـة   ) (44833بلغ سكانها حوإلى   2010، أما عام %) (1.9وارتفعت الكثافة السكانية لتصل 
  ).٥شكل(تابع %)  (2.23السكانية 
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  م٢٠١٠ -١٩٨٥النمو السكاني لمدينة بيت حانون من ) ٥(شكل 

  
-1993، ونجد ان معدل النمو السكاني في عـام  ) نسمة 38047(وبلغ معدل النمو  السكاني بالمدينة حوإلى  -

إلى ارتفاع عدد الوفيات واعتقال عدد كبير من الشباب خالل االنتفاضة المباركة األولى مما أثر م منخفضاً ويرجع 1985
 .على انخفاض معدالت اإلخصاب بالمدينة

بنسبة كبيرة بسبب  إضافة مناطق جديدة إلى حدود المدينة اإلدارية  ١٩٩٧وارتفع معدل الزيادة السكانية بعد عام  -
 . وهي منطقة عزبة بيت حانون بعد قدوم السلطة الفلسطينية 

  
 :التوزيع السكاني بالمدينة  -٢
يرتبط التوزيع السكاني في المدن والقرى بتوفير الخدمات وسبل الحياة ، لذلك نجد أن النسبة األكبر من السـكان   -

، وبلغ عـدد  %)78.3(نسمة بنسبة ) 29772(م  ٢٠٠٧يتركز داخل المدينة بينما وصل عدد سكانها حسب إحصائيات 
نسـمة بنسـبة   ) 8256(نسمة ، وبينما بلغ عـدد سـكان العزبـة    ) 14694(نسمة ، وعدد اإلناث ) 15078(الذكور 

 .نسمة ) 4106(نسمة وعدد  اإلناث) 4150(من السكان اإلجمإلى ،  وبلغ عدد الذكور) %21.7(
  

1985199019931997200020072010

100001219814000

25540
28000

38047

44833

1234567

النمو السكاني لسكان مدینة بیت خانون
العام عدد السكان
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 ): الهرم السكاني(التركيب العمري والنوعي للمدينة   -٣
التركيــب العمــري هــو محصــلة معــدالت الخصــوبة والموإلىــد والوفيــات والهجــرة ، ويعتبــر أهــم المالمــح 
الديموغرافية التي تميز شخصية ذلك المجتمـع ، ألنـه األسـاس فـي تحديـد المعـالم الديموغرافيـة واالجتماعيـة         

سـتهالك والخـدمات بشـتى    واالقتصادية كما أنـه  يحـدد حجـم القـوة البشـرية العاملـة و بـه تتـأثر أنمـاط اال         
  ).٣٣٩، ١٩٩٣:أبو عيانة(أنواعها

م يتضـح  2007التإلى الذي يبين التركيـب العمـري والنـوعي لفئـات السـكان للمدينـة لعـام        ) ٦شكل(ومن خالل 
  :التإلى 

نجد أن سكان المدينة ينتمون إلى مجموعـة الـدول الناميـة ذات القاعـدة العريضـة ، حيـث يـزداد عـدد          -
، وترتفـع بسـبب الـزواج المبكـر وتعـدد الزوجـات        % )٥٤.٦( عام وتبلغ نسبتهم) ١٤( تحت سن السكان في الفئة

 .وتباهي بعض العائالت بكثرة أعداد األسرة 
سنة عن عدد اإلنـاث مـن نفـس الفئـة العمريـة حيـث يبلـغ        ) ٣٤( يرتفع عدد الذكور في الفئات تحت سن -

ـ  % )٤٣.١( أي بنســبه) ١١٠١٣( عـدد الـذكور   ( دد الســكان بالمدينـة،وبنما بلــغ عـدد اإلنــاث  مـن إجمــإلى ع
 .من إجمإلى سكان المدينة % )٤١.١(أي بنسبة ) ١٠٧٠٣

بنسـبه  ) ١٥٤٥( سـنة عـن اإلنـاث حيـث يبلـغ عـدد الـذكور       ) ٣٤( وتنخفض نسبة الذكور فـوق فئـة   -
 مـن إجمـإلى سـكان المدينـة ويرجـع السـبب إلـى ارتفـاع        % )٨.٧(بنسـبة  ) ١٩٧٩(، وعدد اإلناث %) ٦.٠٤(

 .الوفيات من الذكور وذلك ألنهم األكثر عرضة لألخطار أثناء العمل
( عام قمـة الهـرم وتبـدو انهـا قمـة صـغيرة ال تتعـدي فئـة الـذكور         ) ٧٠( وتقع فئة الشيوخ األكبر من -

وتدل على انخفاض  نسبة العإلىن والعجـزة والشـيوخ وانخفـاض متوسـط االعمـار بـين       %) ٢( واإلناث%) ١.٥
 ).امراض القلب–السكر  –الضغط (بب في انتشار بعض االمراض المزمنة مثلالسكان وربما تس



 ~101 ~ 
 

  
  الهرم السكاني لمدينة بيت حانون)٦(شكل

 : الحالة التعلىمية لسكان المدينة  -٤
إن المعرفة بالحالة التعلىمية للسكان ضرورية وذلك من أجل التنبؤ بمستقبل التعلىم وحاجة المجتمعـات للكـوادر        

والحاجة إلى متطلبات التعلىم كالمدارس والصفوف والكادر التعلىمي باإلضافة إلى الخـدمات األخـرى التـي    التعلىمية 
) ٧شكل(ويتضح من خالل ) 2011،886:شقفة(يستلزمها وبالتإلى إمكانية وضع الخطط الالزمة للنهوض والرقي بالتعلىم

  : ما يلي
  
% ٢٤( لذكور بنسبة كبيرة ، حيث بلغت نسبة األمية عند الذكوريتببن بأن نسبة األميين بين اإلناث اكبر منها من ا -
 .، بسبب النظرة السيئة لتعلىم اإلناث وخروجهن من البيت %)٣٦.١( بينما نسبتها عند اإلناث)
 %).٦٠.٤( عند الذكور بنما بلغت عند اإلناث%) ٦٥.٢( أما في المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية فقد بلغت -
ويرجع السبب بأن معظم اإلناث % ) ٣.٤٢( بينما اإلناث%) ٨.٤٢( بة الذكور بالمرحلة التعلىم العإلىوبلغت نس -

 .يتزوجن ويتركن التعلىم بخالف الذكور اللذين يستمرون في التعلىم حتى لو تزوجوا 

8 6 4 2 0 2 4 6 8

٤-٠
٩-٥

١٤- ١٠
١٩- ١٥
٢٤- ٢٠
٢٩- ٢٥
٣٤- ٣٠
٣٩- ٣٥
٤٤- ٤٠
٤٩- ٤٥
٥٤- ٥٠
٥٩- ٥٥
٦٤- ٦٠
٦٩- ٦٥
٧٤- ٧٠
٧٩- ٧٥
٨٤- ٨٠
٨٥  +

النسبــــــــــة المئویة

التركیب العمري والنوعي لسكان مدینة بیت حانون

االناث الذكور
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 . عن اإلناث" الدكتوراه   -الماجستير " وبلغت النسبة األكبر بمرحلة الدراسات العلىا  للذكور  -
 

  
  الحالة التعلىمية لسكان مدينة بيت حانون)٧(الشكل

  
  تقييم واقع استعماالت األراضي مبدينة بيت حانون:   املبحث الثالث

وتتخـذ هـذه   ، إن كل مدينة مهما كانت صغيرة او كبيرة البد لها ان تقدم وظائف لسكانها وسكان المناطق المحيطة بها 
من المدينة ، وتُخصص في بعـض  ) المبنية(استعماالت تتوزع ضمن األراضي المعمورة الوظائف حيزا مكانيا على شكل 

وهنـاك مـن يقسـم    ، األحيان أالماكن الخإلىة او المناطق الخضراء او المزروعة للتوسع المستقبلي لتلك االستعماالت 
أما غير تقليديـة  ، تعني السكن والتجارة الوظائف والخدمات التي تقدمها المدينة إلى تقليدية وغير تقليدية والتقليدية هنا 

وقلما نجد مدينة تشغل أرضها استعماال واحدا او وظيفة واحدة كما هـو   ، فتعني الخدمات الصحية والتعلىمية والترفيهية
الن هذه الوظيفة تكون عامال مهما في جذب وظائف اخرى نحوها وبذلك  حاصل في مدن الجامعات أو مدن المصائف وذلك

االستعماالت داخل المدينة لذا فمن الضروري دراسة تلك االستعماالت بشكل دقيق إلعطـاء صـورة واضـحة عـن     تتعدد 
  .التركيب الداخلي للمدينة 

  

0
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الحالة التعلیمیة لسكان مدینة بیت حانون

النسبة المئویة للذكور   النسبة المئویة لإلناث
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  : االستعماالت الوظيفية لألراضي في مدينة بيت حانون
  :استعماالت االرض السكنية  -١

مهما تعددت الوظائف التي تقوم بها تلك المدن يبقى نشـؤها  يعد االستعمال السكني استعماال رئيساً للكثير من المدن ألنه 
، ) ٢٠١٠،١٨٩:الخزاعـي (لذا تنظر جغرافية المدن إلى المدينة على انها شكل من اشكال السكنى، مرتبطاً بتوفر السكن

نجـد مدينـة    وفي حالة افتقار بعض المدن إلى الكثير من االستعماالت او تدني نسبتها فال يمكن باي حال من االحوال ان
بدون سكن لذا يشترك االستعمال السكني في المدينة مع االستعماالت الحضرية االخرى في السيطرة على مسـاحة الحيـز   

  .المدن الحضري ، وقد اشار الكثير من الباحثين إلى اهمية هذا االستعمال الذي اعتبر السكن وظيفة اساسية من وظائف
دونـم مـن   ) ٣٥٠٠(بمسـاحة ) ٪٣٠(من مساحة مدينة بيت حانون اذ بلغت نسبة يحتل االستعمال السكني الجزء االكبر

منطقة مباني  سكنية عامة تابعة للبلدية من الكثلة %) ٣.٥٥(دونم بنسبة ) ٤٢٥(وبلغ ) ٨شكل(المساحة الكلية للمدينة 
الكثير من الدراسات التي اُجريت  وهذه الحقيقة اثبتتها ، السكنية وهي البيئة التي يقضي فيها السكان اكبر فترة من حياتهم

من مسـاحة  ) ٪٤٠-٪٣٠(من قبل الباحثين الغربيين في هذا المجال والتي دلت بان هذا االستعمال يحتل في المعدل بين 
) ٪٣٩.٥(مدينـة امريكيـة بـان االسـتعمال السـكني يشـغل       ) ٣٥(المدينة ، إما بارثليمو فقد توصل بعد دراسته لـ 

  .)٢٠٠٧،٢٧٧،:سعيد(
مـن  ) ٪ ٤٣.٢(ا في المدن العربية فترتفع نسبة االستعمال السكني وذلك نتيجة لالمتداد االفقي لهذا االستعمال فيحتـل  إم

مساحة الحيز الحضري لمدينة دمشق، وينطبق نفس القول على المدن العراقية والتي ترتفع فيها نسبة االستعمال السكني 
  ).٢٠٠٢،٥١: زايد(نةمن المساحة الكلية للمدي) ٪٦٠(إلى اكثر من 
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  م٢٠٠٧م  وبيانات التنظيم بلدية بيت حانون ٢٠٠٧اعتماد على الصورة الجوية  Arc GIS9.3إعداد الباحث ب : المصدر

  م٢٠١١المباني السكنية في مدينة بيت حانون ): ٨(شكل
 :استعماالت االرض الزراعية  -٢

لكن الجميع يتفق على انها العالقـة  ، وفيه كثير من االراء يعد مفهوم استعماالت االرض الزراعية من المفاهيم الواسعة 
المتفاعله بين االنسان والمسرح الجغرافي الذي يمارس فيه االنسان انشطته وهو االرض واستعمال االرض دالة للمتغيرات 

قـدر مسـاحة   ، وت) ٢٠٠٩،٩٥:الـديلمي (وناتج تفاعلها يسمى استعماالت االرض) االنسان ، الهواء ، الماء ، االرض (
من المساحة الكلية إال أنه فـي الواقـع الحـإلى    %) ٤٦.٢(دونم بنسبه ) ٥٤٩٠(االستخدام الزراعي في المدينة حوإلى

فالمدينة أصبحت جرداء نتيجةً العدوان المستمر الذي يقوم به االحتالل اإلسرائيلي حيث قام بتجريـف خـالل االنتفاضـة    
  ).قسم التنظيم ، بلدية بيت حانون(ي المدينة وجميعها أراض زراعيةدونم من االراض) ٧٥٠٠( الحإلىة بتجريف
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  :استعماالت االرض التجارية  -٣
تعد النشاطات االقتصادية بشكل عام والنشاط التجاري بوجه خاص احد السمات التي تعكس التطور او التدهور لمنطقة او 

قتصادية التي تقوم المدينة بتأديتها لخدمة سكانها وسكان ويعد االستعمال التجاري من اهم النشاطات اال، اقليم او مدينة ما
ويسيطر هذا ، المناطق المحيطة بها ، وال توجد مدينة مهما اختلف حجمها اال ويحتل االستعمال التجاري حيزا مكانيا فيها

  .لة الوصولاالستعمال على افضل المواقع في المدينة من حيث ارتفاع قيمة االرض وتحقيق اكبر قدر ممكن من سهو
اليختلف اختالفا كبيرا عن النسب %) ٢.٧(صغر نسبة االستعمال التجاري في مدينة بيت حانون البالغ ) ٩شكل(يتبين من 

) ٪١.١٤(التي يحتلها هذا االستعمال في الدول العربية اذ بلغت نسبتة في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية 
في الدول المتقدمة كالواليات المتحدة االمريكية فقد اشار بارثليمو إلى ان نسبة هذا االستعمال من المساحة المعمورة ، إما 

  ).٢٠٠٧،٢٨٥،:سعيد(من مساحة المنطقة المعمورة للمدن االمريكية) ٪٣.٣(ال تمثل سوى 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م  وبيانات ٢٠٠٧اعتماد على الصورة الجوية  Arc GIS9.3إعداد الباحث ب : المصدر
  التنظيم بلدية بيت حانون               

  م٢٠١١االستخدام الصناعي والتجاري في مدينة بيت حانون ): ٩(شكل  
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  :استعماالت االرض الصناعية  -٤
وسعاً كما هو حال بـاقي  يعد االستعمال الصناعي في مدينة بيت حانون من اهم استعماالت االرض الوظيفية التي شهدت ت

دونم أي ) ٢٥٠(آال ان ما يشغله هذا االستعمال من مساحة تعد قليلة نسبيا اذ بلغت مساحته ، استعماالت االرض االخرى
وتمثل المنطقة الصناعية بمثابة القلب النابط للتجارة في قطاع غزة وبالمدينة وتقدر )  ٩شكل(تابع ) ٪٢.١٤(بنسبة بلغت 

ونم ، وهذه الحقيقة ال تنطبق على مدينة بيت حانون فحسب وإنما نشاهدها ايضا فـي بعـض المـدن    د)  ٢٦١(مساحتها
 ، )٪٩.١(العربية مثل مدينة عرعر الحدودية الواقعة في المملكة العربية السعودية اذ بلغت نسبة االستعمال الصناعي فيها 

من ) ٪٥.٤(المنطقة المعمورة ولم تزد نسبتها اكثر من من مساحة ) ٪٦.٥(إما في المدن االمريكية فأنها تحتل اكثر من 
  ). ٢٠٠٧،٢٨٨:سعيد)(٪٥.٤٥(المساحة الكلية ، وفي مدينة الموصل  بلغت 

  
  :استخدامات الخدماتي المتنزهات العامة والمالعب والتعلىم والصحة  -٥

من مساحة المدينة ) ٪٣.٨٠(رهادونم أي بنسبة قد) ٤٤٣(وتقدم خدماتها لسكان المدينة بشكل عام وتشغل مساحه قدرها 
حيث يوجد في المدينة متنزهه عام هو متنزه البلدية بالقرب من مستشفي المدينة ، ويخلو هذا المتنزة من أي ، )١٠شكل (

مظهر من مظاهر التسلية والترفية من العاب ثابتة او متحركة لذا على المختصين ان يزودوا هذا المتنزه بوسائل الترفيه 
  .كرها لكي يؤدي الوظيفة التي انشأ من اجلهاالمتقدم ذ
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م  وبيانات التنظيم بلدية بيت حانون                 ٢٠٠٧اعتماد على الصورة الجوية  Arc GIS9.3إعداد الباحث ب : المصدر

  م٢٠١١الخدمات في مدينة بيت حانون ): ١٠(شكل
 :الطرق الهيكلية بالمدينة -٦
في تحديد وانتشار صور االستخدام المختلقة فأي استخدام ال يقوم إال إذا توافرت عناصـر  تلعب طرق النقل دوراً فاعالً \  

: حمـدان (قيامه ، واهم هذه العناصر طرق المواصالت ، بل أنها العامل الحاسـم فـي تحديـد مـدي إشـعاع المدينـة      
لىـة للمدينـة تـابع    دونم مـن المسـاحة اإلجمإ  ) ١٠٥٠(بمساحة %) ٩(، وتقدر نسبة الطرق الهيكلية )١٩٦٥،٣٦٦

، والناظر للمدينة نجدها اغلبية الشوارع الرئيسية بالمدينة مرصوفة ولكنها قديمة تحتاج إلعادة صيانة كاملة و )١١شكل(
  .الذي يبين الشوارع المرصوفة وغير المرصوفة ) ١٢شكل (لربما أعادة  تخطيط ومن خالل
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م  وبيانات التنظيم بلدية بيت حانون                 ٢٠٠٧اعتماد على الصورة الجوية  Arc GIS9.3إعداد الباحث ب : المصدر
  م٢٠١١الشوارع في مدينة بيت حانون ): ١١(شكل
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م  وبيانات التنظيم بلدية بيت حانون                 ٢٠٠٧اعتماد على الصورة الجوية  Arc GIS9.3إعداد الباحث ب : المصدر

  م٢٠١١الشوارع المرصوفة وغير مرصوفة في مدينة بيت حانون ) ١٢(شكل
  

 :منطقة حرم وادي بيت حانون -٧
الجنوبية الغربية لجبال  وادي بيت حانون يعرف أحياناً بوادي الحليب وهو أحد روافد وادي الحسي الذي ينبع من السفوح

من مصب الحسي يلتقي وادي بيت حانون من الجنوب ، يبلغ طـول  ) كم ٨ – ٧(الخليل وشمال منطقة بئر السبع ، وقبل 
، وتقدر نسبة حرم  الوادي حسب خريطـة  ) ١٣شكل) (متر ١١و  ٨(تقريباً بينما يراوح عرضه بين ) كم ٨(هذا الوادي 

قسـم التنظـيم ،بلديـة بيـت     (دونم من إجمإلى مسـاحة المدينـة  ) ١٨٠(بمساحة %) ١.٥(التنظيم لمدينة بيت حانون 
  ) .٢٠١٣حانون،
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، رسالة دكتوراه، جامعة عين استنزاف مصادر المياه الجوفية في قطاع غزة أسبابه وأثاره) :   ٢٠٠٢(الحالق ، أكرم 
 شمس

  وادي بيت حانوناألودية الجافة في قطاع غزة منها ):١٣(شكل                 
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  تقييم الواقع البيئي واملائي مبدينة بيت حانون : املبحث الرابع 
  : الواقع البيئي لمدينة بيت حانون: اوالً 

 :تراكم النفايات الصلبة   -١
تعتبر مشكلة النفايات الصلبة من المشكالت المستعصية التي يعـاني منهـا كافـة شـرائح المجتمـع الفلسـطيني فـي        

تشكل خطرا محدقا بجوانب الصحة و البيئـة ، تبلـغ كميـة النفايـات الصـلبة المنتجـة بمدينـة بيـت         قطاع غزة و 
ــانون ــاً  ٧٠ح ــن يومي ــارود(ط ــوفر )  ٢٠٠٨،١٣:ب ــات   ٢٤١ويت ــك الكمي ــع تل ــة لتجمي ــت (حاوي ــة بي بلدي

ائية أو ، وتتكفل البلدية  بجمع و ترحيل تلـك النفايـات  وبالتـإلى فـإن حـدوث أي ظـروف اسـتثن       ) م٢٠١٣:حانون
فـي      كميات هائلـة مـن النفايـات الصـلبة الخطـرة و غيـر الخطـرة         تشويش في عمل تلك العملية كفيل بتراكم

جميع مناطق بيت حانون ، وعلىه فإن الحصار الصهيوني الظالم الذي فـرض مـؤخرا علـى قطـاع غـزة و شـمل       
معدات و شـاحنات نقـل النفايـات تسـبب فـي عـدم       نقصا في إمدادات الوقود و قطع الغيار الالزمة لتشغيل و صيانة 

التمكن من نقل النفايات من أماكن تجمعها في المدينة مثواها األخير في المكبـات التـي عـادة مـا تتواجـد بـالقرب       
تتعـدد المشـاكل البيئيـة و الصـحية التـي نجمـت عـن        ) ٢٠٠٩،٩١١: عبد ربـة (من الحدود الشرقية لقطاع غزة 

  :هذا الوضع منها
الروائح الكريهة و الغازات السامة المؤذية لإلنسان و التي تنجم عن تحلل النفايات المتراكمة في الشوارع  انتشار .١

  .و أماكن تجمع واستنشاق تلك الروائح الكريهة المؤذية
تلوث الهواء الناجم عن حرق أكوام القمامة التي تزداد و تتكدس يوما بعد يوم حيث يتسبب حرق النفايات بمـا   .٢

 .من نفايات بالستيكية و خطرة أحيانا في انبعاث الغازات و المركبات السامة تحويه 
التلوث البصري و اختفاء المظهر الجمإلى في طرقات و شوارع المدينة الناجم من تكدس أكـوام القمامـة فـي     .٣

 .الشوارع 
 . انتشار اآلفات المزعجة و الضارة مثل الذباب المنزلي و البعوض  .٤
ا المياه الجوفية بالنفايات الصلبة المتكدسة و عصاراتها المركزة المنبثقة منها ممـا يشـكل   تلوث التربة و ربم .٥

 ).٢٠٠٨،٤١:حقوق اإلنسان(تهديدا للصحة العامة
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 :مشكلة المياه العادمة بالمدينة .١
كافة شرائح المجتمـع  تعتبر إدارة و معالجة المياه العادمة من المشكالت المستعصية التي تعاني منها المدينة و البلديه و 

، وإن المياه )٢٠٠٩،٩٢٠:عبد ربة ( الفلسطيني في قطاع غزة لما تشكله من أخطار جسيمة على جوانب الصحة و البيئة
العادمة وغير المعالجة من أهم مصادر تلوث المياه ، في محافظة شمال غزة حيت تقدر نسبة المياه العادمة وغير المعالجة 

، وقدر إجمإلى المياه العادمه التي تدخل إلى ) ٢٠١١،٣٩:الزرقة( مياه العادمة في قطاع غزةمن جملة ال% )٩٠(بحوإلى
متر مكعـب مـن   )  ٢٢٠٥١٦(مكعب سنوياً ، منها حوإلى) متر  ٦١٣٩٦٩( الخزان الجوفي من محافظة الشمال بحوإلى

  ) .  ٢(نة تابع جدولمتر مكعب من الحفر االمتصاصية من المدي)  ٧١٢٤٤( شبكة الصرف الصحي ، وحوإلى 
  

  كمية المياه العادمة بمدينة بيت حانون للشبكة والحفر االمتصاصية) ٢(جدول

  م٢٠٠٩وكمية لمياه المتسربة منها إلى الخزان الجوفي لعام 
  

  . ٢٠١١،٤٠:الزرقة:المصدر
 
 :مشكلة المياه الجوفية بالمدينة  .٢

تعتبر مدينة بيت حانون هي أكثر مدن وقري محافظة الشـمال مـن حيـث نسـبة إنتـاج الميـاه للفـرد ، فقـد بلـغ          
إلىـوم ، وهـي نسـبة جيـدة إال أنهـا ال تصـل       / لتر) ٢٦٢(للعام أي ما يعادل /لتر)٩٥٥٦٠(اإلنتاج السنوي للفرد 

وصـلت نسـبة الفاقـد مـن المدينـة      كلها إلى المواطن بسبب ارتفاع نسـبة الفاقـد فـي شـبكات الميـاه ، حيـث       

 المنطقة

نسبة 
التغطية 

من                       
شبكة  
الصرف 
 الصحي

مجمل 
إنتاج 
المياه 
العادمة 

 ٣م

مجمل 
اإلنتاج 
من 
 ٣الشبكة م

مجمل اإلنتاج 
من الحفر 

االمتصاصية 
 ٣م

المياه مجمل 
المتسربة 
من الشبكة 

 ٣م

مجمل المياه 
المتسربة من 

الحفر 
االمتصاصية 

 ٣م

 71244 22051 118740 220516 339256 65 بيت حانون
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للعام وهي أكثر نسبة في الفاقـد فـي محافظـة الشـمال ، وبـذلك يـنخفض نصـيب الفـرد         / لتر ) ٥٥٣٠٠(حوإلى
لليـوم ، ومـن تحليـل العناصـر الكيميائيـة خاصـة       / لتـر ) ١١٠(للعام ، أي ما يعـادل  / لتر) ٤٠٢٠٦(ليصل إلى 

  :الكلورايد  والنترات والفلوريد تبين  مايلي 
 ٢٥٠-٥٠( يعتبر تركيز الكلورايد  ضـمن المعـايير الموصـى بهـا عالميـا  حيـث تراوحـت مـن        :  CLالكلورايد 

) ٧٠٠-٤٠٠(لتر في أربع آبار تقريبا من إجمإلى اآلبـار السـتة فـي حـين وصـلت فـي البئـرين البـاقيين         /ملم)
للمواصـفات القياسـية العالميـة    مـن إجمـإلى اآلبـار بالمدينـة كانـت طبقـا       %) ٦٦( لتر ، أي أن ما نسبتة /ملم

  ).١٤شكل(تابع ) ٢٠٠٩،٢:إلىعقوبي(

  
  .تركيز عنصر الكلورايد في ابار مدينة بيت حانون ) ١٤(شكل

   : NO3النترات
لتر وهو تقريبا ضمن المعايير التـي حـددتها وزارة   /ملجم) ٦٠-٤٠( تركيز النترات منخفض نسبيا حيث يتراوح ما بين

مقارنة مع المناطق األخرى ووجود ) م ٧٠-٦٠(الصحة الفلسطينية و يعود ذلك إلى عمق منسوب المياة في بيت حانون 
ف الصحي إلى الطبقات المائية ، لكن يصل تركيز النترات في طبقة طينية غير منفذة تعيق وتقلل فرص تسرب مياه الصر

لتر وقد يرجع ذلك لكون منسوب المياة في هذا البئر قريـب نسـبيا مـن سـطح     /ملجم) ١٠٠( إلى حوإلى   C-79بئر 
  ).١٥(لذلك ففرص تسريب المياة السطحية عإلىة نسبيا شكل)  م٤٠( األرض
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  تركيز عنصر النترات في ابار مدينة بيت حانون ) ١٥(شكل

  
هناك زيادة ملحوظة في تركيز عنصر الفلوريد في معظم آبار بيت حانون حيث يزيد عما هو موصى به عالميا :  Fالفلوريد

  ).١٦شكل(لتر/ملغم ) ٢.٥-١.٥( ألغراض الشرب  فتراوح في آبار بيت حانون من
  

  
  تركيز عنصر الفلوريد في ابار مدينة بيت حانون ) ١٦(شكل                  
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 :الواقع البيئي  لوادي بيت حانون -٢
يستطيع كل من يزور وادي بيت حانون مشاهدة الكميات المهولة من المياه العادمة غير المعالجة بالعين المجردة و التي 

نواع المياه التي تصب بمجري الوادي وخاصة تلك لم تبقى عنصرا من عناصر البيئة الطبيعية إال و أثرت فيها ، وتتنوع أ
المياه التي تخرج من المنطقة الصناعية والتي تنتج عن الصناعات العضوية وصناعات األدوية ومصانع الجلود والدباغة 

مـة  واألقمشة  وغيرها من المصانع التي تعمل على تغير الحياة الطبيعية بمجري الوادي ، ونالحظ أن كمية الميـاه العاد 
  .تختلف بكميتها من مصنع آلخر ولكن بشكل عام يدل على ارتفاع نسبة المياه العادمة الناتجة عن المنطقة الصناعية

وأغلبية المصانع تصب هذه الكميات بالوادي دون رقابة بيئية ومعظمها يتجاوز  بدرجـة كبيـرة المواصـفات البيئيـة     
  ).٣،٤(الفلسطينية كما هو موضح بالجداول 

  
  كمية المياه العادمة في المنطقة الصناعية بمدينة) ٣(جدول 

  )إلىوم/٣م( بيت حانون لبعض الصناعات 
عدد المصانع   قطاع الصناعات  الرقم

  التابعة لها
  كمية المياه العادمة

ــناعية   الصـــ
  إلىوم/٣م

  النسبة المئوية

صناعات الغزل   ١
  والنسيج

١٦  ٤٨٠  ٢%  

صناعات المواد   ٢
  اإلنشائية

٣٤  ٥٢.٩٣  ٤%  

صناعة المـواد     ٣
  البالستيكية

٢٥  ١.٩٩٧  ٣%  

  %٢٥  ٠.٧٠٥  ٣  صناعات أخري  ٤
  ١٠٠  ٥٣٥.٦٣٢  ١٢  المجموع

  م٢٠١٢.قسم المياه والصرف الصحي.بلدية بيت حانون: المصدر                                              
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  وادي بيت حانونخواص المخلفات السائلة الصناعية التي تصب في ) ٤(جدول 

المواصفات   ٣عينة   ٢عينة   ١عينة   الرمز  نوعية التحليل  الرقم
  الفلسطينية

  ٦.٥  ٧.٤٠  ٧.٢ ٧.٥ PH  الرقم الهيدروجينى  ١
األكسجين   ٢

  الممتص كيماويا
COD ١٥٠  ٦٤  ١٣٢  ٣.٣  

األكسجين   ٣
  الممتص حيويا

BOD ٢٠  ١٤  ١١٣  ٨٨  

  ٤٨١  ٥١٠  ٨٥٠  ١٢٧٦ CL  كورا يد  ٤
  ٥٠  ٢  ٢٠  ٦٥ TSS  العالقةالمواد   ٥
  ٣٠٠  ٧٤٠  ٨٨٥  ٢٢٦٠ TDS  المواد الذائبة  ٦

  .م٢٠١٢.قسم المياه والصرف الصحي. بلدية بيت حانون: المصدر              

  
  : النتائج 

 .تعتبر مدينة بيت حانون في تاريخها القديم كانت منارة واضحة في النضال والعمل اإلقتصادي  -
، بينما بلغ عدد سـكان منطقـة العزبـة    %)78.3(نسمة بنسبة ) 29772(حانون  بلغ عدد سكان منطقة بيت  -
 ) .21.7%(نسمة بنسبة ) 8256(
 .من شبكة المدينة%  ٧٥تعاني المدينة من مشكلة الصرف الصحي بحيث  التغطي شبكة الصرف الصحي سواء   -
 .لسكان اإلجمإلى لسكان المدينةمن ا% ) ٥٤.٦( عام وتبلغ نسبتهم) ١٤( يزداد عدد السكان في الفئة تحت سن -
 %).٣٦.١( بينما نسبتها عند اإلناث% )٢٤( بلغت نسبة األمية عند الذكور -
 .دونم من المساحة الكلية للمدينة )٣٥٠٠(بمساحة ) ٪٣٠(يحتل االستعمال السكني من مساحة مدينة بيت حانون نسبة -
، صـغر   من المساحة الكلية%) ٤٦.٢(بنسبه  دونم) ٥٤٩٠(تقدر مساحة االستخدام الزراعي في المدينة حوإلى -

 %) .٢.٧(نسبة االستعمال التجاري في مدينة بيت حانون البالغ 
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مكعـب  ) متر  ٦١٣٩٦٩( تقدر إجمإلى المياه العادمه التي تدخل إلى الخزان الجوفي من محافظة الشمال بحوإلى -
متر مكعـب مـن الحفـر    ) ٧١٢٤٤( حوإلى متر مكعب من شبكة الصرف الصحي ، و)  ٢٢٠٥١٦(سنوياً ، منها حوإلى

 .االمتصاصية في مدينة  بيت حانون 
للعام وهي أكثر نسبة في الفاقد في  مدن محافظة / لتر ) ٥٥٣٠٠(وصلت نسبة الفاقد  بالمياه في  المدينة حوإلى -

 .شمال غزة 
ومعظمها يتجاوز  بدرجة كبيرة أغلبية المصانع تصب المياه العادمة و والمياه الصناعية بالوادي دون رقابة بيئية  -

 . المواصفات البيئية الفلسطينية
تعاني المدنية من عدم توفر الخدمات الترفيهية وفق المعايير التخطيطية ، وعدم توفر سوق يلبي حاجة المجتمع  -

 .المحلي بالمدينة
ـ   - وانين للمحافظـة علـى   تآكل المساحات الزراعية نظراً ألتساع رقعة االمتداد السكني بالشكل االفقي  وسـن الق

 . المساحات الخضراء الزراعية  والمحافظة علىها من الزوال 
إن إدارة النفايات الصلبة في المدينة يعتريها الكثير من القصور وهذا راجع إلى ضعف الكفاءة اإلداريـة لـدى      -

 .الجهات المختصة في المدينة لقلة الخدمة إلىومية والمتتابعة لنقل النفايات الصلبة
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  : التوصيات 
تطوير وتدريب كوادر متخصصة في مجال التوعيـة والتثقيـف البيئـي مـن أجـل زيـادة الـوعي والفهـم          -

 .البيئي لدى السكان
تقديم الدعم المإلى والمعنوي لسكان المدينة وخلق فـرص عمـل للشـباب الخـريجين تمكـنهم مـن تطـوير         -

 .قدرتهم والحافظ علىهم من البطالة العإلىة 
ضرورة البحث عن سبل معينة لمعالجة النفايات الصلبة والمياه العادمـة التـي تصـب بـوادي بيـت حـانون        -

وإعادة تكرارها حسب المعيار الصـحي للنفايـات والميـاه العادمـة التـي بمـا ال تضـر بسـالمة البيئـة وصـحة           
 .المجتمع

ـ      - اطق تجاريـة وصـناعية تخـدم    االستفادة من أهمية الموقع الحدودي للمدينـة والتشـجيع علـى أقامـة من
 .المدينة 

أعادة تخطيط منطقة العزبة في ظل المحافظة على النسـيج المجتمعـي وعـدم تفريقـه إلـى منـاطق أخـري         -
 .كونها أكبر تجمع عشوائي موجود بقطاع غزة 

عمل خطة إستراتيجييه للمحافظة علـى المـوارد البيئيـة المتـوفرة بالمدنيـة وخاصـة الكثبـان الرمليـة           -
 . جودة بمنطقة العزبة وصيانتها قدر المستطاع المو
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 –البحث اخلامس   
  

  مجيلة الشنطي .أ:  اضاءة على سرية الباحثة 

 ١٩٥٧مواليد   -   

  
  )مصر( حصلت على ليسانس لغة إنجليزية من جامعة عين شمس -
  )فلسطين( الماجستير في أصول التربية -
  )فلسطين( تحضر رسالة الدكتوراه -

 

  . عضو فعال في جمعية الشابات المسلمات -
  . مشرفة تربوية في الجمعية اإلسالمية -
  محاضرة في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية في غزة -

 

  "محافظة شمال غزة" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واإلصالح -
  .وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الفلسطينية بغزة -
  .االجتماعية في المجلس التشريعي عضو لجنة التربية والقضايا  -
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  -:مقدمة
هتمام اإلسالم والذي بدوره عني بتكوين شخصيتها تكوينا كامال شامال وبلغت مستوى رفيعا لم تبلغـه  القد حظيت المرأة ب

إن المرأة مسؤولة في نظر اإلسالم عما يحدث في مجتمعها تسهم في توجيه المجتمع ، الدين المرأة في تاريخها إال في هذا
كما هو واجـب علـى    المرأةفاألمر بالمعروف واجب على  ،والفساد االنحرافنحو الخير والصالح والقدرة على مقاومة 

يْأمرون بِالْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنْكَـرِ     والْمْؤمنُون والْمْؤمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعضٍ"تعالى  قال٠الرجل
   اللَّـه ِإن اللَّـه مهمحرـيس ُأولَِئك ولَهسرو اللَّه ونيعطيكَاةَ والز ْؤتُونيلَاةَ والص ونيمقيو  ـيمكح زِيـزع  "

ن تكون في مواقع القيادة وتساهم في ذات كفاءة عالية وطاقة تؤهلها أل أنهاعلى  المرأةإن اإلسالم قدم ، كما )٧١(التوبة
ويوم تجـه العقـول الذكيـة    "على ذلك بقوله  د الشيخ محمد الغزاليولقد أكّ ،بناء الوطن وتنميته ال تقل شيئا عن الرجل

وستسـهم فـي    وأسمىأة أشرف من اإلسالم في تنظيم المجتمع والدولة فستكون مكانة المر االستمدادوالقلوب النقية إلى 
 .)٢٥٠:معركة المصحف" (بناء أمة نبيلة الرسالة عريقة التاريخ

والمرأة الفلسطينية مثلها مثل غيرها تعرضت لحملة تغريب وتشويه شرسة في محاولة لنزعها مـن هويتهـا وثقافتهـا    
تحاول من خالله أن تسوق قضايا  تخضع الستهداف مباشر من مؤسسات وجمعيات عالمية ةاللحظاإلسالمية والزالت حتى 

 ).٨:١٩٩٩عبد الحليم، (د المرأة وفق رؤى عالمية منحرفة لتنتزع منها عناصر القوة حتى ال تقوى على مواصلة الصمو

أصابت األمة ظهرت تقاليد وعادات وأعراف على شكل أمثال وأقوال سيطرت على ثقافة  التيوفي فترات الضعف والتراجع 
سادت هذه الثقافة في المجتمع لفترة طويلة فكانـت مـدخال لطعـن     ولقد، شر المرأة في زاوية التخلفالمجتمع مؤداها ح

  :لألسباب التاليةاإلسالم واتهامه بالنظرة الدونية للمرأة وذلك نتيجة 

  .التفسير الخاطئ لآليات القرآنية واألحاديث الشريفة -
 .الجهل بالمنهج القرآني وموضوع االستخالف في األرض -

 -:ومن األمثلة على ذلك) ١٢:،ج٢٠٠٢أبو شقة،(التأثر باألحاديث الضعيفة والموضوعة التي ظهرت في عصر الركود -

، مع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بمشورة أم سلمه )١٩٩٢،١/٤٣٠:٦١٩األلباني،" (شاوروهن وخالفوهن" -
  . رضي اهللا عنها

ــة،   " - ــوهن الكتاب ــرف وال تعلم ــكنوهن الغ ــور  ال تس ــورة الن ــزل وس ــوهن الغ ــوع  " وعلم ــديث موض ح
 ).١٩٩٢،٥/٢٠١٧:٣٠األلباني،(
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والمرأة الفلسطينية على وجه العموم مثلها مثل باقي النساء في المجتمعات العربية واإلسالمية كانت جزءاً من هذه الثقافة 
  -:وساعد على ذلك ما يلي

استثمار سواعد الرجال القوية في العمل أكثر من المرأة،  طبيعة المجتمع الفلسطيني في معظمه كان زراعياً يحتاج إلى -١
  ).البنات عصافير طيارة(واألبناء الذكور هم األقوى واألثبت للعمل أما البنات فهن كما يقول المثل 

طبيعة المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ، ويعتبر الشرف أهم قضية يحافظ عليها، ولديه شعور دائم بأن المرأة هـي   -٢
 ).هم البنات للممات: (فه منذ أن تولد حتى تموتنقطة ضع

 . عدم ثقة المجتمع في عقلية ونفسية النساء ولذلك ليس لها الحق أن تخالف في شيء -٣

  -:ونتج عن األسباب السابقة عادات وتقاليد أثرت في النظرة إلى المرأة

  .}وهو كظيموإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسوداً {تفضيل المولود الذكر على األنثى -١
 .التفرقة بين األوالد والبنات في كل شيء -٢

 ).ابن العم بينزل عن الفرس( تزويج البنت دون علمها أو رأيها، وأحياناً يتعدى الرجل على خطبة أخيه، -٣

 .الحرمان من الميراث -٤

ها من سلطان، هذه الصورة كانت في وقت مضى تحكم المرأة بشكل عام، وكلها سلوكيات وتصرفات خاطئة ما أنزل اهللا ب
  .والمشكلة أن هذه الصورة السوداء البائسة كانت مدخالً لطعن اإلسالم واتهامه بالنظرة الدونية للمرأة

  -:النظرة الحالية للمرأة
إن نظرة المجتمع للمرأة اآلن، نظرة متطورة جداً، ومختلفة عن زمن مضى تماماً وذلك نتيجة الصحوة اإلسالمية، والتطور 

  .التكنولوجي
، وهذا صحيح فقد جرت سنة اهللا أن عدد الرجال وعدد النساء يكـاد  "نصف المجتمع" الجميع اآلن يتحدث على أن المرأة 

فهي فعالً النصف من حيث العدد ولكنها في الواقع وفي التأثير أكثر من النصف، وكمـا   ٥١-٤٨-٥٠/٥٠يكون متساوياً
  ".أنت نصف األمة، ثم إنك تلدين لنا النصف اآلخر، فأنت أمة بأسرها" :قال الشيخ محمد إسماعيل المقَدم

  -:املرأة وتعزيز صمود اتمع الفلسطيني

إن المرأة الفلسطينية ساهمت بفعالية ال تقل عن مساهمة الرجـل فـي تعزيـز االسـتمرار فـي الوجـود المـادي         -
  .ي محاولة للطرد من جديدومنع أ ٤٨الفلسطيني على األرض، أو ما تبقى من األرض بعد عام 
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 .ساهمت في إعادة البناء وترميم ما تبقى منه كقاعدة ضرورية لإلبقاء على الهوية الخاصة بالوطن -

وبالرغم من كل الظروف التي عاشتها المرأة الفلسطينية مـن حصـار، وقتـل وسـجن، ومالحقـة وحرمـان، إال        -
مواجهة األخطـار التـي تعـرض لهـا الشـعب الفلسـطيني       أنها ساهمت بفعالية ال تقل عن مساهمة الرجال في تعزيز 

 وكان لها دوراً بارزاً في مواجهة االحتالل ومحاوالت االقتالع والتشتيت كيف؟

من خالل اضطالعها بعمليات التنشئة االجتماعية علـى دوام الثقافـة الفلسـطينية بوصـفها أنماطـاً مـن طـرق         -
  .العيش والسلوك والتفكير

 .الموروث الشعبي المتمثل في العادات والتقاليد واألمثال والقصصنقلت جوانب كثيرة من  -

 .شكلت مالذاً ألطفالها من كل أشكال القمع والخوف والمالحقة -

 .شكلت أحد استراتيجيات الصمود االقتصادي في مراحل متعددة من القضية الفلسطينية -

علـى المسـاهمة فقـط فـي إعـادة بنـاء        ولم يقتصر دور المرأة الفلسطينية في هذه المسـيرة الطويلـة والشـاقة   
المجتمع الجديد بعد كل رحلة هجرة وما يصاحبها من عنـاء، أو علـى إعـادة اإلنتـاج، ولكنهـا تعدتـه إلـى األدوار        

  -:األخرى بكفاءة عالية وبجدارة وفي مجاالت عدة منها

 املشاركة يف التعليم .١

تعليم العـام والتعلـيم العـالي يلعـب دوراً أساسـياً فـي إعـداد        يعتبر التعليم جزء مهماً في عملية التنمية الشاملة، فال
القيادات الفكرية والعلمية والفنية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة الشـاملة، ورغـم أن بيـت حـانون تعتبـر       

وبلغـت  مجتمعاً زراعياً وهي إلى حد ما بعيدة عن مركز المدينة إال أن المرأة حظيـت بمسـتوى جيـد مـن التعلـيم،      
  %. ٤٨نسبة اإلناث في المدارس بمتوسط عام 

وكانت الطالبات في المرحلة الثانوية ينتقلن للتعليم إما في معسـكر جباليـا أو فـي غـزة، ومـع ذلـك كانـت نسـبة         
  .الطالبات جيدة

وكذلك بالنسبة للتعليم العالي، حيث عدد الخريجات في بيت حـانون يكـاد يتفـوق فـي بعـض السـنين علـى نسـبة         
  .خريجينال
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: ، عـدد الطـالب  %)٤٦(، إنـاث %)٥٤(في الوقت الحالي، نسبة الطالبات إلـى الطـالب فـي كافـة المراحـل ذكـور      
  ).٢٠١٢:وزارة التربية والتعليم(طالب وطالبة في جميع المراحل ) ١١٠٠٠(

  -:عدد المدارس
  .مدارس إناث ٣مدارس ذكور،  ٧: األساسية
  .إناث ٢مدارس ذكور،  ٣: الثانوية
  .روضات تابعة لجمعيات خيرية، وبعضها خاص ١٠يوجد : األطفالرياض 

  .ال توجد مؤسسات تعليمية أكاديمية مثل الكليات والمعاهد
  .أول معلم في البلدة موسى توفيق عبد الهادي حمد

  
 املشاركة يف النشاط اتمعي املؤسسي  .٢

واضـحة فهـي تحـاول بكـل طاقاتهـا وإمكاناتهـا       النشاط االجتماعي للمرأة الفلسطينية وتوحدها مع قضايا مجتمعها 
العمل على تطوير وتنمية المجتمـع فشـاركت فـي العمـل التطـوعي وفـي المجـال اإلغـاثي والصـحي والثقـافي           
والمرأة في بيت حانون تميزت في أنشطتها المؤسساتية وكـان لهـا نصـيب األسـد مقارنـة بكثيـر مـن المنـاطق         

  .المؤسسات األجنبية لخدمة المجتمع حيث االستفادة بأقصى درجة مما تقدمه

  .شاركت في تأسيس جمعيات ساهمت في تطوير تنمية المرأة -
 .وجمعيات أخرى فيها أقساماً نسائية -

 .لها مشاركة فعالة في العمل النقابي -

 املشاركة يف العمل .٣

بمستواها العلمي و المعرفي للذكور وهي نسبة قليلة مقارنة % ٧٤مقابل % ٢٦بلغت نسبة المرأة العاملة في بيت حانون 
 .ونشاطها الدءوب

  )٢٠١١:ديوان الموظفين%) (٣مدير وما فوق (نسبة تواجدها في المراكز العليا في الوظيفة الرسمية ال تكاد تذكر 
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 املشاركة السياسية للمرأة يف بيت حانون .٤

يث شاركت بفعالية في االنتخابـات  كانت مشاركة المرأة واسعة كناخبة، نتيجة تطور الوعي السياسي لدى النساء، ح -
  .البلدية والتشريعية وكانت رقماً جيداً في نسبة التصويت

 .عضوات بلدية ٢ -

 .ال توجد عضوات في المجلس التشريعي -

 مشاركة املرأة يف املقاومة .٥

وهـذا لـيس    في هذا الجانب نقول أن بيت حانون كان لها دوراً فاعالً في المقاومة والتصدي لالحتالل ودعم المقـاومين 
  .حاضراً فقط ولكن عبر التاريخ

فمسجد أم النصر هو شاهد على حرب وقعت بين الفرنجة والمسلمين، انكسر فيها الفرنج كما تذكر البالطة التـي كانـت   
  .مثبتة فوق مسجد القرية والذي بني خصيصا لذكرى هذه الموقعة وسمي مسجد النصر

، حيث كانوا يحتمون بها، ومنها ينطلقون إلى المواجهات مع ٦٧ئيين بعد عامبيوت المدينة وبياراتها كانت مالذاً للفدا -
العدو، وكانت النساء تشارك في نقل الفدائيين ويقمن بدور اإلرشاد والتبليغ لهن، وكثير من بيوت المدينة تـم مـداهمتها   

  .وحصارها بسبب النساء
ن للنساء نصيب األسـد مـن المالحقـة والمداهمـة     وفي االنتفاضة أذاقت بيت حانون العدو الذل، وسقط شهداء وكا -

 .واالعتقال

وتعرضت في المواجهات األخيرة إلى اجتياحات كثيرة دوت المدينة، وعاثت فيها فساداً، ولكن لم يفت ذلك في عضـد   -
 .المدينة وصالبتها، وظلت صامدة

الدعم والتأييد والنصـر اللوجسـتي   وال زال المجاهدون يرابطون على طول حدودها، تساندهم النساء في البيوت بكل  -
 .والمعنوي

( وما هذه اإلجتياحات والمذابح التي طالت عوائل بأكملها إال دليل واضح على حقد العدو على هذه المدينة وتاريخهـا   -
 ).العثامنة على سبيل المثال

عندما هبت المرأة لنصـرة  وكان أهم دور مشرف للمرأة في بيت حانون هذا االنجاز الكبير وبمساعدة نساء الشمال،  -
المجاهدين وفك أسرهم من بين فكي االحتالل، ونستطيع بقوتها وشجاعتها أن تفك أسر وما يقارب السبعين من المجاهدين 

  .ويخرجوا من حصار العدو
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 .إن ذلك كان بفضل دهاء ومكر وشجاعة المرأة الفلسطينية بشكل عام في بيت حانون على وجه الخصوص -

نبشتاين، الخبير في الشئون العربية والذي اعتبر أن إقدام نساء بيت حانون على التضحية بأرواحهن من مما دفع رو    
أجل إنقاذ المقاومين دليالً قوياً على التفاف الشعب الفلسطيني على المقاومة، وإن ما قامت به نساء بيـت حـانون لهـو    

  .    لجندي الذي خذلته امرأة ال تحمل شيئاً في يدهاأسطورة تسجل للمرأة الفلسطينية، وفي المقابل تفاهة هذا ا

  

  -:التوصيات

  ).امرأة واعية(النهوض بمستوى الوعي لدى المرأة الفلسطينية  -١
 .تحسين البيئة القانونية االجتماعية لدى المرأة -٢

 .ضرورة بناء نظام معلومات شامل حول المرأة الفلسطينية -٣

 .ة الفلسطينيةالمساهمة في تحسين الوضع االقتصادي للمرأ -٤

 .إنضاج قيادات نسائية شابة قادرة على تحمل دور قوي وفعال في عملية البناء -٥

 .رفع مستوى فرص العمل لدى المرأة -٦

    .القرآن الكريم   :املراجع  
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 :البحث السادس    
 

  نصار   ابراهيم علي حممد .اضاءة على سرية الباحث د
       

رئيس قسم المناهج و طرق التدريس و أستاذ طرق تدريس الرياضيات المساعد وعضو المجلس األكاديمي في الجامعة 
  رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في الكلية -)جامعة األزهر -كلية التربية (

 
  فلسطين \غزة  \جامعة األزهر  -كلية التربية  

 ٥٩٩٦٠٤١٦٣جوال .  ١٠\١١٣: حي أبو غزالة منزل  –شارع الوزير  -بيت حانون  
 

 م٢٠٠١سنة  -فلينسيا -أسبانيا)امتياز مع مرتبة الشرف(في أساليب تدريس الرياضيات بتقدير  
   اثر تدريس بعض استراتيجيات حل المشكالت على فاعلية تالميذ المرحلة اإلعدادية في حل مسـائل

  فلسطين-غزة-الجبر اللفظية
  أسـبانيا   –بتقدير جيد جدا من كليـة الرياضـيات بجامعـة فلينسـيا     –في أساليب تدريس الرياضيات– 

  م١٩٩٦سنة
  فلسطين-طالب المرحلة اإلعدادية باألهداف السلوكية على تحصيلهم في الرياضيات في غزةأثر تزويد  

  م١٩٨٠مصر سنة –بتقدير جيد جدا كلية التربية بجامعة اإلسكندرية  –قسم الرياضيات  –البكالوريوس في العلوم والتربية 
 م١٩٧٦فلسطين سنة –رفح  –لسبع الثانوية مدرسة ذكور بئر ا%) ٨٥(القسم العلمي بتقدير جيد جدا 

 
تبني الجامعات الفلسطينية برامج التعلم الذاتي لمواجهة الثورة العلمية والتكنولوجية والحياة المستقبلية  -١

   ٢٠٠٤غزة مايو–لجامعة األقصى ) المؤتمر العلمي الرابع لدور الجامعات في التنمية ( لطالبها 
  ٢٠٠٥الثقافة ديسمبر  ثقافة العولمة وعولمة -٢
المـؤتمر العملـي األول   (توظيف طريقة التعليم االلكتروني لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشـرين   -٣

  ٢٠٠٦جامعة األقصى ديسمبر ) التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج 
  .ورقة عمل حول ظاهرة العنف المدرسي وأثرها على المجتمع المحلي في مدينة بيت حانون -٤
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  الدراسةمقدمة 

في فلسطين واجه العديد من المشكالت نظرا للظروف السياسية التي تقلبت على  و غير االلزامي االلزامي أن التعليمال شك 
على عدم االهتمام بالتعليم والحد منه مما أدى إلى تراجـع  أو   في بعض محطاتها والتي عملت على مر الزمان فلسطين

  تدني مستوى التحصيل و ارتفاع نسب التسرب والرسوب في المدارس

للطلبة و خصوصا  التحصيليو نتيجة لما تقدم أصبحت هناك حاجة ملحة من أجل إحياء الجهود الخاصة برفع المستوى  
وهذا مـا  ،  و ذلك من خالل دراسة األسباب و متابعة الجهود لحل هذه المشكلة) الثانوية(  اإللزاميم غير يفي فترة التعل

اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتحليل النتائج ووضع التوصيات و الحلول تسعى إليه هذه الدراسة للتعرف عليه من خالل 
  .المقترحة وفقا لتصور الباحث

يعتبر االهتمام بتنمية الموارد البشرية عنصرا مهما في بناء الدولة و تنمية قدرات الشعوب وذلك من خالل التركيز على و
 المختلفة التي توجه و تسيطر على حياة الفردالتربية هي المؤثرات  قطاع التربية و التعليم  حيث أن

هذه الدراسة تهدف لتعرف واقع التعليم في مدينة بيت حانون منذ الخالفة العثمانية وحتى االن و استشرافه في المـدى  و 
القريب و لتحقيق هذا الهدف سيرجع الباحث للتعليم في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص و مدينة بيت حانون 

و مرحلـة   ١٩٦٧حتى نكسـة   ١٩٤٨كل اخص فترة الخالفة العثمانية و فترة االنتداب البريطاني و فترة ما بعد نكبة بش
االحتالل اإلسرائيلي ومن ثم في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية  حتى الوصول الى الوقت الحالي و يشـمل ذلـك تطـور    

الب و الخريجين و ذلك من خالل السجالت الرسمية لوزارة التربية المناهج و التطور في اعداد المدارس و المعلمين و الط
و التعليم  و وكالة الغوث الدولية و كذلك من رجاالت التعليم الذين عايشوا بعض تلك الفترات وصوال الستشراف مستقبل 

الجداول االحصـائية   و سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتتضمن الدراسة عدد من التعليم في مدينة بيت حانون 
  ،والرسوم و االشكال البيانية الموضحة وتحليلها بالمعالجات االحصائية المناسبة للتوصل للنتائج 
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  : عامة  فلسطني بيت حانون خاصة و التعليم يف نبذة تارخيية لتطور

في بيت حانون بمعزل عن  امتدادها الجغرافي لقطاع غزة بصفة خاصة وانتمائها   ال نستطيع الحديث عن التعليم  
للحكم العثماني لما يقرب من أربعة قرون من الزمن  فلسطين كباقي الوطن العربي فقد خضعت. لفلسطين بصفة عامة

طبقة األغنياء القادرين نظرا و اقتصاره على  التعليممميزاتها عدم التشجيع على  سياسة تعليمية كان من أهم هاوطبقت في
في (.ةالعثمانيالخالفة في أواخر  في فلسطين و عدد الطالب رساللتكلفة الباهظة للتعليم ويوضح الجدول التالي عدد المد

   )هذه الفترة ال يوجد احصائيات منفردة لقطاع غزة او لبيت حانون

  في فلسطين م ١٩١٥/  ١٩١٤عدد المدارس و الطالب في العام 

 نوع السلطة عدد المدارس الطالب عدد

 حكومية 98 8248

 أهلية 37 8531

 المجموع 135 16779

  

هذه األرقام لها داللة على أن الحكم العثماني لم يلتفت إلى التعليم كأنه كان يحاربه من خالل قوانين كان يسـنها وكـان   
لعلـوم  اما بالنسـبة ل . و المساجد معلمين في الكتاتيبالتعليم منصبا فقط على القراءة و الكتابة وحفظ القرآن على أيدي 

  .مهملة كانت  بالطبع فالعصرية 

أصبحت فلسطين تحت االنتداب البريطـاني   حيث١٩١٨فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية األولى استمر حال التعليم في 
وأهم هذه األحداث صدور ، في مصير فلسطين  ةخطير اتتطوراحداث ووشهدت هذه الفترة  ١٩٤٨الذي استمر حتى عام 

والذي أعطى لليهود وعدا بإقامة وطن قومي في فلسطين وتنفيذا لهذا ، م  ١٩١٧وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 
الوعد المشئوم عملت بريطانيا على تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين و تشجيعهم على إقامة الوكالة اليهودية كنـواة  
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ولة المستقبل و حرمت الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم وقد تمثل ذلـك فـي األحكـام    لد
العسكرية الصارمة التي وصلت إلى الحكم باإلعدام على كل من يملك سالحا وعلى الرغم من هذا السوء فـي الظـروف   

لسطينيون للحكم البريطاني فقامت ثورات عديدة أشهرها ثورة السياسية واالجتماعية و النفسية و االقتصادية لم يستكن الف
 ١٩٤٨ولكن دون جدوى فاستعد اليهود لليوم الموعود حيث انسحبت بريطانيا وقامت حرب عـام   ١٩٣٦و ثورة  ١٩٢٣

حيث استولى اليهود على معظم أجزاء فلسطين ولم يبق منها سوى الضفة الغربية وقطاع غزة و على الرغم مـن تلـك   
  .روف فلقد عملت بريطانيا على حرمان الشعب الفلسطيني من التعليم الظ

اما في بيت حانون فاقتصر عدد المدارس على غرفة واحدة في منطقة قاعة البير تناوب في التدريس فيها عدة معلمـين  
خ عبـد المحسـن   بوظيفة رسمية من االنتداب البريطاني نذكر منهم الشيخ يوسف الصوالحي والشيخ ابراهيم ثابت والشي

بحيث يكون طالب المستوى الرابع ) االول حتى الرابع(الحوراني و كان الطالب في هذه الغرفة من مستويات تعليمية اربع 
و بعد اتمام المستوى الرابع  ينتقل الطالب الى مدينـة  . في السطر االول ثم يليهم طالب المستوى الثالث ثم الثاني فاألول

و ال ننسى هنا الشيخ محمـود ابـو    .الخامس ثم الى مدينة غزة إلكمال باقي المستويات التعليمية جباليا إلكمال المستوى
 عودة الذي كان يعد االطفال لاللتحاق بهذه المدرسة بجهده الشخصي وبدون وظيفة رسمية

إلـي   ١٩٤١من  في الفترة الزمنية في كافة محافظات فلسطينفي الجدول التالي سوف نوضح عدد المدارس و الطلبة و 
بشكل عام و ذلك لصعوبة الحصول على بيانات خاصة بقطاع غزة او على شمال القطاع او بيت حانون لنـدرة   م ١٩٤٧

  هذه البيانات في تلك الفترة 
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  في فلسطين م ١٩٤٧ -  ١٩٤٠عدد المدارس و الطالب في العام 
  فترة االنتداب البريطاني                              

 السنة عدد المدارس الحكومية عدد الطالب

54645 403 1941-1940 

56558 404  1942-1941 

58325 403 1943-1942 

63141 422 1944-1943 

71662 478 1945-1944 

81043 514 1946-1945 

93550 535 1947-1946 

  : الجدول السابق نستنتج التالي  و من

عدد المدارس حتى نهاية االنتداب البريطاني وعدد الطلبة قليل جدا مقارنة بعدد الطالب الذين يسـتحقون الـتعلم    -١
  . وبالنسبة لعدد السكان 

) ٤٠٣(حيث بقي عدد المدارس  ١٩٤٣ -١٩٤٠لم يتطور عدد المدارس في السنوات الثالث األولى من الجدول  -٢
 . مدارس كل سنة على مستوى فلسطين كلها  ٨زاد بواقع  أما في السنوات األربعة األخرى، مدرسة 
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  : االحتالل اإلسرائيلي و حىت ١٩٤٨بعد حرب بيت حانون واقع التعليم يف 

بعد تهجير اهلها قامت الحرب اليهودية التي أدت إلى قيام إسرائيل على الجزء األكبر من فلسطين  ١٩٤٨في عام   
و سكانها االصليين من بيوتهم وضياعهم تاركين جميع ممتلكاتهم على امل العودة بعد حين و لم يكن نصيب اهل وسكان 

عقـد  بيت حانون افضل من نصيب اخوانهم في الهجرة و التهجير فتشتتوا في قرى ومدن قطاع غزة  الذي اصبح بعـد  
عصبة االمم وبذلك أصبح التعليم يخضع للنظام التعليمي المصري وتولت  يةمصرتحت االدارة الم ١٩٥٠مؤتمر أريحا عام 

  .وكالة الغوث تعليم الالجئين الفلسطينيينثم 

بدأ في التحسن و االزدهـار فـي    التعليموعلى الرغم من معاناة الفلسطينيين من اغتراب المناهج في هذه الفترة إال أن  
  .انوية بل وفي التعليم الجامعي حيث التحق خريجو الثانوية العامة بالجامعات المصرية مراحله االبتدائية واإلعدادية و الث

و في هذه الفترة دخل التعليم في بيت حانون مرحلة جديدة حيث انه و على تكلفة وكالة الغوث تم انشاء مدرسـة ذكـور   
درسة ابتدائية مشتركة  في منطقة قاعة البير  ابتدائية و اعدادية بين بيارة جميل الشوا و مساكن ال نشوان ثم تم انشاء م

ية مصروفيما بعد تم انشاء مدرسة ابتدائية و اعدادية للبنات للشمال من مدرسة الذكور االبتدائية و االعدادية اما االدارة ال
زارا ترفيهيـا  فقد انشأت المدرسة الثانوية الزراعية التي كانت منارة علم لجميع طالب القطاع من جنوبه حتى شماله و م

  .ومتنزه اخضر لجميع رحالت القطاع

و الجداول التالية توضح عدد الطالب والشعب و الصفوف التعليمية في كل عام دراسي لنتمكن من مشاهدة التطور في كل 
  عام

  
  ١٩٥٤/١٩٥٥المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

عدد   الجنس  السلطة المشرفة  المدرسة
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  الرابع  االول    صباحي   ٤٠٠  ٨  ذكور  وكالة
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  ١٩٥٥/١٩٥٦المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

حانون االعدادیة أ ذكور بیت 
  لالجئین

  الرابع  االول    صباحي   ٤٠٠  ٨  ذكور  وكالة

  
  ١٩٥٦/١٩٥٧المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  الرابع  االول    صباحي   ٣٨٠  ٧  ذكور  وكالة

  والعدوان الثالثي على مصر و قطاع غزة ٥٦المالحظ ان عدد الطالب قد تناقص عن العام السابق و ذلك بعد حرب عام 
  

  ١٩٥٧/١٩٥٨المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  الرابع  االول    صباحي   ٤٠٠  ٨  ذكور  وكالة

  كان اعلى صف دراسي هو الرابع االبتدائي ١٩٥٨المالحظ انه حتى العام 
  

  ١٩٥٨/١٩٥٩المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  الخامس  االول    صباحي   ٤٠٠  ٨  ذكور  وكالة

  كان اعلى صف دراسي هو الخامس االبتدائي ١٩٥٩المالحظ انه في العام 
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  ١٩٥٩/١٩٦٠المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
  المدرسة

السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  السادس  االول    صباحي   ٤٠٠  ٨  ذكور  وكالة

  كان اعلى صف دراسي هو السادس االبتدائي ١٩٦٠المالحظ انه في العام 
  

  ١٩٦٠/١٩٦١المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

ادنى   فترة الدوام
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون 
  االعدادیة أ لالجئین

صباحي   ٤١٢  ٨  ذكور  وكالة
  مؤقت

  السابع  الرابع

  )االول االعدادي(كان اعلى صف دراسي هو السابع االساسي  ١٩٦١المالحظ انه في العام 

  ١٩٦١/١٩٦٢بيت حانون في العام المدارس االساسية  في مدينة 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  الثامن  الرابع    صباحي   ٥٤٠  ١١  ذكور  وكالة

  )االعداديالثاني (كان اعلى صف دراسي هو الثامن االساسي  ١٩٦١المالحظ انه في العام 
  

  ١٩٦٢/١٩٦٣المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

اعلى   ادنى صف
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥٥٠  ١١  ذكور  وكالة

  )الثالث االعدادي(اعلى صف دراسي هو التاسع االساسي كان  ١٩٦١المالحظ انه في العام 
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  ١٩٦٣/١٩٦٤المدارس االساسیة  في مدینة بیت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٦٢٠  ١٤  ذكور  وكالة

  ١٩٦٤حتى العام ١٩٦٠المالحظ من الجداول السابقة تزايد عد الطلبة و الشعب من 

بدات الدراسة في  مدرسة  بنات بيت حانون االعدادية  لالجئات على نفقة وكالة الغوث ١٩٦٤و نذكر انه  في العام 
  الدولية

  ١٩٦٤/١٩٦٥المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥٩٠  ١٣  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ١٨١  ٦  بنات  وكالة

        ٧٧١  ١٩      المجموع

  
  ١٩٦٥/١٩٦٦االساسية  في مدينة بيت حانون في العام المدارس 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

صباح  ٥٥٠  ١٠  ذكور  وكالة
  ي 

  التاسع  الرابع  

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

صباح  ٢٠٨  ٦  بنات  وكالة
  ي 

  التاسع  الرابع 

        ٢٦٣  ١٦      المجموع



 ~136 ~ 
 

  ١٩٦٦/١٩٦٧المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

صباح  ٥٧٠  ١١  ذكور  وكالة
  ي 

  التاسع  الرابع  

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

صباح  ٢٣٠  ٧  بنات  وكالة
  ي 

  التاسع  الرابع 

        ٨٠٠  ١٨      المجموع

  : يف مرحلة االحتالل اإلسرائيلي بيت حانون التعليم يف 
م منعطفا أخرا في مسار حياة الشعب الفلسطيني حيث أكملت إسرائيل احتالل كل  ١٩٦٧تعتبر حرب حزيران عام   

ولكـن  ، الغربية وقطاع غزة بالكامل واستمر في هذه الفترة تطبيق النظام التعليمي المصري في قطاع غـزة  من الضفة 
عملت سياسة االحتالل على إهمال التعليم من خالل سياسات اتبعتها مثل إغالق ورفع بعض المقررات وسـجن واعتقـال   

اإلقبال الدافعية للتعلم و  غيابملحوظ في نسب التعليم ومما أدى إلى تراجع ، للطلبة والمعلمين وإغالق للمدارس وغيرها 
وفي ذات الوقت تفشي ظاهرة التسرب بشـكل ملحـوظ لألطفـال فـي     البطالة الزائدة في الخريجين  والذي نتج عنعليه 

عمـال  المرحلة االبتدائية و بداية االعدادية نتيجة توفير االحتالل فرص عمل لهم في االعمال الزراعية و غيرها مـن اال 
وطلبة العلم بالسفر لـذا أصـبح    الشبان اإلغالق المتكرر وعدم السماح للموظفينمن جانب اخر  والبسيطة المغرية لهم  

 . سنة من االحتالل  ٢٧القطاع سجنا كبيرا لمدة 
  م١٩٩٣و الجدول التالي يوضح عدد المدارس و الطلبة و المعلمين في قطاع غزة عام 

 نوع السلطة     عدد المدارس عدد الطالب عدد المعلمين

 حكومة 140 107000 3107
 وكالة 154 10983 2930
 خاصة 6 3100 155

 رياض أطفال 89 10187 364

 المجموع 389 131270 6556
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حيث نستدل من الجدول أن عدد المدارس غير كافي لسكان القطاع وعدد الطلبة شهد تراجعا عما كان متوقع وقد أدت    
سياسة التوظيف والفصل من الخدمة إلى قلة عدد المعلمين بالنسبة للطلبة وهذا كله أدى إلى تراجع مسـتوى التحصـيل   

  . واإلقبال على التعليم تحت االحتالل 

  ١٩٦٧/١٩٦٨سية  في مدينة بيت حانون في العام المدارس االسا
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٣٩٠  ٧  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ١٨٤  ٦  بنات  وكالة

        ٥٧٤  ١٣      المجموع

االحتالل    يالحظ التناقص في عدد الشعب و الطالب بسبب  ١٩٦٧الناظر للجدول السابق وعالقته بالجداول قبل عام   
  ١٩٦٧االسرائيلي عام 

  
  ١٩٦٨/١٩٦٩المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
الطال

  ب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٤١٣  ٨  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ٢٣٥  ٧  بنات  وكالة

                المجموع
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١٩٦٩/١٩٧٠العام المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في   

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥١٢  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ٢٧٧  ٧  بنات  وكالة

                المجموع

  
  ٩٧٠/١٩٧١المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥٥٠  ١١  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  خامس   صباحي   ٢٢٥  ٧  بنات  وكالة

                المجموع

  
  ١٩٧١/١٩٧٢المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٦٩٠  ١٤  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  خامس   صباحي   ٤٠٠  ٨  بنات  وكالة

                المجموع

  ١٩٧٢حتى العام ١٩٦٧المالحظ من الجداول السابقة تزايد عد الطلبة و الشعب من 
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  ١٩٧٢/١٩٧٣المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
  المدرسة

السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥١٢  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعداد یة  
  لالجئات

  التاسع  خامس   صباحي   ٣٨٥  ٧  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  الرابع  االول   صباحي  ٤٠٣  ١٠

                المجموع

بدأت الدراسة في مدرسة بیت حانون االبتدائیة المشتركة  لالجئین  و من الطبیعي ازدیاد عد الشعب و  ١٩٧٢نالحظ انھ و في العام 
  ١٩٧٣/١٩٧٤المدارس االساسیة  في مدینة بیت حانون في العام  الطالب

  
  
  

  ١٩٧٣/١٩٧٤االساسية  في مدينة بيت حانون في العام المدارس 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥٥٥  ١١  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  خامس   صباحي   ٤١٥  ٧  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة  لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  الرابع  االول   صباحي  ٣٩٤  ٩

                المجموع
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  ١٩٧٤/١٩٧٥المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 
الطال

  ب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٤٩٢  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٣٢٨  ٧  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  الخامس  االول   صباحي  ٤٢٣  ١٠

                المجموع

  
  ١٩٧٥/١٩٧٦المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥١٣  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٣٨٩  ٧  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٤٩  ١٠  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٧٦/١٩٧٧المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٤٩٠  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  أول   صباحي   ٤٠٦  ٩  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤١٦  ٩  مختلطة   وكالة

                المجموع

  ١٩٧٧/١٩٧٨المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

ادنى   فترة الدوام
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٤٧٠  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  االول   صباحي   ٤٢٠  ٩  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة  لالجئین

الخام  االول   صباحي  ٣٧٧  ٨  مختلطة   وكالة
  س

                المجموع

  ١٩٧٨/١٩٧٩المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٤٧٠  ١٠  ذكور  وكالة
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بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ٤٢١  ٨  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٣٦٤  ٩  مختلطة   وكالة

                المجموع

  ١٩٧٩/١٩٨٠المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الرابع    صباحي   ٥٢٤  ١١  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ٤٥١  ٨  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٣٤٢  ٨  مختلطة   وكالة

                المجموع

  ١٩٨٠/١٩٨١المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

 اعلى
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٤٥٠  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الرابع   صباحي   ٤٨٥  ٨  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤١٦  ١٠  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٨١/١٩٨٢المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٤٦٧  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥١٨  ١٠  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٣٩٥  ٩  مختلطة   وكالة

                المجموع

  
  ١٩٨٢/١٩٨٣المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٤٩٥  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٢٣  ١٠  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٠٦  ٩  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٨٣/١٩٨٤المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٤٢٠  ٧  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٤٥  ١٠  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٢٩  ١٠  مختلطة   وكالة

                المجموع

  ١٩٨٤/١٩٨٥المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٤٦٦  ٨  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٦٧  ١١  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٣١  ٩  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٨٥/١٩٨٦المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٥٢١  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٧١  ١١  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٤٥  ٩  مختلطة   وكالة

                المجموع

  ١٩٨٦/١٩٨٧المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٥٢١  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٩٤  ١٢  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٢٢  ١٠  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٨٧/١٩٨٨المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٥٢١  ١١  ذكور  وكالة

  بنات بیت حانون االعدادیة
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٦٢٤  ١٢  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٤٨  ١٠  مختلطة   وكالة

                المجموع

  
  

  ١٩٨٨/١٩٨٩المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون 
  االعدادیة أ لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٥٤٣  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون 
  االعدادیة  لالجئات

  التاسع  الخامس   صباحي   ٢٠٣  ٥  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٣٨٠  ٩  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩١٥  ٢٠  مختلطة   وكالة

                المجموع

المالحظ ان عدد الطالب و الشعب تناقص وذلك بدخول االنتفاضة المباركة عامها االول كما ويالحظ بدء الدراسة في بيت 
  حانون االبتدائية المشتركة ب
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  ١٩٩٠/١٩٩١االساسية  في مدينة بيت حانون في العام المدارس 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٥٥٦  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٧٤٣  ١٤  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة أ 
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٣٨٧  ٩  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب 
  لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٢٠  ٢٠  مختلطة   وكالة

                المجموع

  

  ١٩٩١/١٩٩٢المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٥٩٤  ١٠  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٥٧  ١٢  بنات  وكالة

االبتدائیة المشتركة أ بیت حانون 
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٠٨  ١٠  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب 
  لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٠١  ٢٠  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٩٢/١٩٩٣المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ٦١٥  ١١  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٥٩٧  ١٢  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة أ  
  لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٥٠  ١٠  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة ب 
  لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٨٥٩  ١٩  مختلطة   وكالة

                المجموع

  
  ١٩٩٣/١٩٩٤المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

اعلى   ادنى صف
  صف

ذكور بیت حانون 
  االعدادیة أ لالجئین

  التاسع  السادس    صباحي   ٦٤٨  ١٥  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون 
  االعدادیة  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٧٠٥  ١٤  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  الخامس  االول   صباحي  ٤٧٥  ١٣  مختلطة   وكالة

حانون االبتدائیة بیت 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٨٣٣  ١٨  مختلطة   وكالة

          ٦٠      المجموع
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  : ظل السلطة الوطنية الفلسطينية حانون يف  بيت واقع التعليم يف
وحرص  ،حيث عملت على تشجيع الطالب نوعيةفي ظل السلطة الفلسطينية قفزة  في محافظات غزة  شهد التعليم  

الطلبـة   المتزايـدة مـن   ألعـداد لنجد أن المدارس ال تكفي  ةول السابقابالرجوع إلى الجد و، األهالي على تعليم أبنائهم
و  في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى استخدام نظام الفتـرتين   مما أجبر وزارة التربية و التعليم بالدراسة الملتحقين
هذا النظام من مشكالت إدارية و تعليميـة وعـدم تنفيـذ لألنشـطة      هسببن سلبيات و ما يلهذا النظام معلم ما ي الجميع 

كما أن الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة أدى إلى ازدحام ، الالصفية الضرورية مما أثر بالسلب على مستوى تحصيل الطالب 
وهذا األمر يتنافى مع متطلبات ، طالبا ٥٠ الفصل الواحد ال يقل في اغلب المدارس عنعدد الطلبة في الفصول الدراسية ف

زمن الحصة و المشاركة مع المعلم في  منحيث ال تتاح الفرص للطالب من االستفادة ) جودة التعليم (نوعية التعليم الجيدة 
  .النقاش و إجراء األنشطة العملية و غيرها من متطلبات التعليم الفعال 

، بان عدد المدارس في األراضـي الفلسـطينية بلـغ    ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام الدراسي أظهرت بيانات مسح التعليم للو قد      
مدرسة حكومية،  ١,٨٧١مدرسة في قطاع غزة، منها  ٦٤٠مدرسة في الضفة الغربية و ١,٨٤٨مدرسة بواقع  ٢,٤٨٨

 .مدرسة خاصة ٣٠٢مدرسة تابعة لوكالة الغوث و ٣١٥و

ألف طالب  ٦٥٧، منهم )ألف أنثى ٥٥٥ألف ذكر و ٥٥٥(وطالبة، مليون طالب  ١.١وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي 
  .ألف طالب وطالبة في قطاع غزة ٤٥٢وطالبة في الضفة الغربية، و

اما التعليم في بيت حانون فقد شهد كباقي محافظات غزة تطور و زيادة في اعداد الطلبة مما ادى السـتخدام نظـام         
  الفترتين و يتضح ذلك من الجداول التالية
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  ١٩٩٤/١٩٩٥المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون 
  االعدادیة أ لالجئین

  التاسع  السادس    صباحي   ٧١٢  ١٧  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون 
  االعدادیة  لالجئات

  التاسع  الثالث   صباحي   ٧٩٤  ١٥  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ  لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٥٠٧  ١٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٠١  ٢٠  مختلطة   وكالة

                المجموع

  
  ١٩٩٥/١٩٩٦المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

بیت حانون االعدادیة أ ذكور 
  لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٢١٠  ٢٨  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ٦٢٣  ١٣  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٥١٩  ١٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٨٩٥  ١٩  مختلطة   وكالة

                المجموع
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  ١٩٩٦/١٩٩٧المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٢٥٤  ٢٩  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ٦٩٤  ١٤  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٤٩٨  ١٤  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٨٨٤  ١٨  مختلطة   وكالة

                المجموع

  ١٩٩٧/١٩٩٨المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 
الطال

  ب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

١١٩  ٢٨  ذكور  وكالة
٩  

  التاسع  الثالث    صباحي 

بیت حانون االعدادیة  بنات 
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ٨٠٥  ١٥  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  السادس  االول   صباحي  ٥٠٩  ١٥

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  السادس  االول   صباحي  ٨٨٩  ١٨

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الخامس   صباحي   ٤٧٥  ١٠  ذكور  وكالة

                المجموع
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  ١٩٩٨/١٩٩٩المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

  المدرسة
السلطة 
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون 
  االعدادیة أ لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١١٢٠  ٢٨  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون 
  االعدادیة  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ٨٢٦  ١٥  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  الثالث  االول   صباحي  ١٠٠٩  ٢١  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٠٠٤  ١٩  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت 
حانون االعدادیة 

  لالجئین

  التاسع  الخامس   صباحي   ٤٧٥  ١٠  ذكور  وكالة

                لمجموعا

  
  ١٩٩٩/٢٠٠٠المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

بیت حانون االعدادیة  ذكور
  أ لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٢٨٥  ٢٩  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الخامس   صباحي   ١٠٦٥  ٢١  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  الثالث  االول   صباحي  ١١٩٥  ٢٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٩٨  ٢٠  مختلطة   وكالة
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ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الخامس   صباحي   ٤٧٥  ١٠  ذكور  وكالة

                المجموع

  
  ٢٠٠٠/٢٠٠١المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٣٥٥  ٣٢  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة 
  الالجئات

  التاسع  الخامس   صباحي   ١١٠٩  ٢٢  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٤٢٣  ٣٠  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٨٩  ١٩  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الخامس   صباحي   ٤٧٥  ١٠  ذكور  وكالة

                المجموع

  
  ٢٠٠١/٢٠٠٢المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة 
  أ لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٢٩٤  ٣٢  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  الخامس   صباحي   ١٢٩١  ٢٥  بنات  وكالة

  السادس  االول   صباحي  ١٤٥٩  ٣٠  مختلطة   وكالةبیت حانون االبتدائیة 
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  المشتركة أ لالجئین

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٨٨  ١٩  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الرابع   صباحي   ١٠٨٠  ٢٤  ذكور  وكالة

                المجموع

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣في مدينة بيت حانون في العام   المدارس االساسية
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٢٨٤  ٣٢  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٢٥١  ٢٦  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٤٤٩  ٣٠  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٧٢  ١٩  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الرابع   صباحي   ١١١٥  ٢٤  ذكور  وكالة

                المجموع

  
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 

السلطة   المدرسة
  المشرفة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٣٤٥  ٣٢  ذكور  وكالة
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االعدادیة  بنات بیت حانون 
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١١٨٧  ٢٥  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة  أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٤٨٩  ٣٠  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٤٥  ١٨  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  لالجئین االعدادیة

  التاسع  الرابع   صباحي   ١١٥٩  ٢٥  ذكور  وكالة

                المجموع

  
  

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٣٨٤  ٣٢  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٢٠٦  ٢٦  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٣٤٩  ٢٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٨٩٩  ١٨  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الرابع   صباحي   ١١٢٦  ٢٥  ذكور  وكالة

                المجموع
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  ٢٠٠٥/٢٠٠٦المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

حانون االعدادیة أ  ذكور بیت
  لالجئین

  التاسع  الثالث    صباحي   ١٣٨٤  ٣٢  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٢٥٤  ٢٨  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٣٦٤  ٢٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٠٥  ١٨  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الثالث   صباحي   ١١٧٠  ٢٦  ذكور  وكالة

                المجموع

  ٢٠٠٦/٢٠٠٧المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

اعلى 
  صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ١٣٩٥  ٢٩  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٢٢٤  ٢٧  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٣٧٩  ٢٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٩٤  ٢٢  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الثالث   صباحي   ١٢٠١  ٢٦  ذكور  وكالة
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  ٢٠٠٧/٢٠٠٨المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ١١٨٩  ٢٤  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٣١٣  ٢٩  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  لالجئینالمشتركة أ 

  السادس  االول   صباحي  ١٤٠٦  ٢٨  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٠٠١  ٢٣  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الثالث   صباحي   ١١٩٨  ٢٦  ذكور  وكالة

                المجموع

  
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي العام يف فلسطني  لتعليمل يةمسحدراسة 

، بان عدد المدارس في األراضي الفلسـطينية  ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي  العام في فلسطين أظهرت بيانات مسح التعليم
مدرسـة   ١,٨٧١مدرسة في قطاع غـزة، منهـا    ٦٤٠مدرسة في الضفة الغربية و ١,٨٤٨مدرسة بواقع  ٢,٤٨٨بلغ 

 .مدرسة خاصة ٣٠٢مدرسة تابعة لوكالة الغوث و ٣١٥حكومية، و

ألف طالب  ٦٥٧، منهم )ألف أنثى ٥٥٥ألف ذكر و ٥٥٥(لب وطالبة، مليون طا ١.١وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي 
  .ألف طالب وطالبة في قطاع غزة ٤٥٢وطالبة في الضفة الغربية، و

  :و التعليم في بيت حانون حاله كباقي مدن ومحافظات الوطن ازدادت اعداد الطلبة كما هو واضح من الجداول التالية
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  ٢٠٠٨/٢٠٠٩حانون في العام  المدارس االساسية  في مدينة بيت
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  الخامس    صباحي   ١٣٩٤  ٢٨  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٣٠٧  ٢٨  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ١٣٦٠  ٢٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٨٥  ٢٦  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الثالث   صباحي   ١٢١٩  ٢٦  ذكور  وكالة

                المجموع

  ٢٠٠٩/٢٠١٠المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

  المشرفة
عدد   الجنس

  الشعب
عدد 

  الطالب
فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون 
  االعدادیة أ لالجئین

الخام  صباحي   ١١٩٥  ٢٨  ذكور  وكالة
  س  

  التاسع

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٣٣٤  ٢٩  بنات  وكالة

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة أ لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  السادس  االول   صباحي  ١٣٦٩  ٢٦

بیت حانون االبتدائیة 
  المشتركة ب لالجئین

مختلط  وكالة
  ة 

  السادس  االول   صباحي  ٩٧٤  ٢٥

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الثالث   صباحي   ١٢٣٤  ٢٧  ذكور  وكالة
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  العاشر  العاشر  مسائي  ٣٠٠  ٨  ذكور  حكومة  ھایل عبد الحمید االساسیة

بيت حانون الثانوية 
  االساسية

  العاشر  العاشر   مسائي  ٣٥٢  ١٦  بنات  حكومة

                اموع

  ٢٠١٠/٢٠١١المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام 
السلطة   المدرسة

المشر
  فة

عدد   الجنس
  الشعب

عدد 
  الطالب

فترة 
  الدوام

ادنى 
  صف

  اعلى صف

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
  لالجئین

  التاسع  السادس    صباحي   ٧٤٦  ٢٢  ذكور  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
  لالجئات

  التاسع  السابع   صباحي   ١٠٠٠  ٢٦  بنات  وكالة

  بیت حانون االبتدائیة المشتركة أ
  لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٩٥٢  ٢٦  مختلطة   وكالة

بیت حانون االبتدائیة المشتركة 
  ب لالجئین

  السادس  االول   صباحي  ٨٤٧  ٢٤  مختلطة   وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
  االعدادیة لالجئین

  التاسع  الرابع   صباحي   ٩٨٤  ٢٨  ذكور  وكالة

  العاشر  العاشر  مسائي  ٣٠٠  ٨  ذكور  حكومة  ھایل عبد الحمید االساسیة
  العاشر  العاشر   مسائي  ٤٣٤  ١١  بنات  حكومة  االساسيةبيت حانون الثانوية 

                اموع
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  ٢٠١١/٢٠١٢وضع التعليم يف بيت حانون يف العام 
  

  
  ٢٠١١/٢٠١٢المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام :أوال 

السلطة  المدرسة
 المشرفة

عدد  الجنس
 الشعب

عدد 
 الطالب

ادنى  فترة الدوام
 صف

اعلى 
 صف

  الحكومة بیت حانون االساسیة للبنات
 

 العاشر العاشر مسائي دائم ٣٩٣ ١٠ اناث

ھایل عبد الحمید االساسیة 
 للبنین

  الحكومة
 

 العاشر العاشر مسائي دائم ٢٨٢ ٨ ذكور

احمد الشقیري  الثانویة 
 للبنین ب

  الحكومة
 

اول  العاشر مسائي دائم ٨٣٨ ١٩ ذكور
ثانوي 
 انسانیة

بنات خلیل عویضة 
 االعدادیة لالجئین

 التاسع الرابع صباحي  ٨٥٩ ٢١ بنات  وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة 
 ب لالجئات

 السابع الرابع  مسائي  ١٠٢٣ ٢٦ بنات وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  
 أ لالجئات

 التاسع السابع  صباحي  ٩٩٧ ٢٤ بنات وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
 االبتدائیة لالجئین

مسائي  ٧٠٣ ١٨ ذكور وكالة
 مؤقت

 السادس الثالث 

ذكور بیت حانون االعدادیة أ 
 لالجئین

 التاسع سادس  صباحي  ٧٧٨ ٢٣ ذكور وكالة

ذكور بیت حانون االعدادیة 
 ج لالجئین

 التاسع سادس  مسائي  ٨٣٠ ٢٤ ذكور وكالة

حانون االبتدائیة أ  ذكور بیت
 لالجئین

 الخامس الرابع صباحي  ٥٧٤ ١٥ ذكور وكالة

ذكور عزبة بیت حانون 
 االعدادیة لالجئین

صباحي  ٤١٨ ١٤ ذكور وكالة
 مؤقت

 التاسع السابع 

بیت حانون االبتدائیة 
 المشتركة أ لالجئین

صباحي  ١٠١٥ ٢٧ مختلطة وكالة
 مؤقت 

 السادس االول 

االبتدائیة بیت حانون 
 المشتركة د لالجئین

مسائي  ٩٥٢ ٢٦ مختلطة وكالة
 مؤقت 

 السادس االول 

بیت حانون االبتدائیة وكالة 
 المشتركة  ب  لالجئین

صباحي  ٩٢٠ ٢٥ مختلطة وكالة
 مؤقت 

 الثالث االول 

بیت حانون االبتدائیة 
 المشتركة  ج  لالجئین

مسائي  ٨٩٨ ٢٥ مختلطة  وكالة
 مؤقت 

 الثالث االول 

 الثالث االول مسائي  ٨٥٨ ٢٤ مختلطة وكالةخلیل عویضة االبتدائیة 
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 مؤقت المشتركة لالجئین 

ذكور بیت حانون االبتدائیة 
 ب لالجئین

صباحي  ٥٨٩ ١٥ ذكور وكالة
 مؤقت

 الخامس الرابع 

  12927 ٣٤٤   المجموع
 

   

  

  ٢٠١١/٢٠١٢المدارس الثانوية  في مدينة بيت حانون في العام :ثانيا 
السلطة  المدرسة

 المشرفة
عدد  الجنس

 الشعب
عدد 

 الطالب
فترة 
 الدوام

 اعلى صف ادنى صف

بیت حانون الثانویة  
 للبنات

  الحكومة

 

صباحي  ٧٨٩ ٢٠ اناث
 دائم

الحادي 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

الثاني 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

ھایل عبد الحمید 
 الثانویة  للبنین

  الحكومة

 

صباحي  ٤٩٤ ١٤ ذكور
 دائم

الحادي 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

الثاني 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

ھاني نعیم الزراعیة 
 الثانویة للبنین 

  الحكومة

 

فترة  ١٦١ ٨ ذكور
 واحدة

الحادي 
 )زراعي(عشر

الثاني عشر 
 )زراعي(

احمد الشقیري  
 الثانویة للبنین ا

  الحكومة

 

صباحي  ٩٦٠ ٢٤ ذكور
 دائم

الحادي 
 )علمي (عشر

الثاني 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

    ٢٣٥٨ ٦٦   المجموع
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 ٢٠١٢/٢٠١٣الوضع احلايل للتعليم يف بيت حانون يف العام 

  ٢٠١٢/٢٠١٣المدارس االساسية  في مدينة بيت حانون في العام : أوال 

 المدرسة
السلطة 

المشر
 فة

 الجنس
عدد 

 الشعب
عدد 

 الطالب
 فترة الدوام

ادنى 
 صف

اعلى 
 صف

 العاشر العاشر مسائي دائم ٣٩٣ ١٠ اناث الحكومة بیت حانون االساسیة للبنات

ھایل عبد الحمید االساسیة 
 للبنین

 العاشر العاشر مسائي دائم ٢٨٢ ٨ ذكور الحكومة

بنات خلیل عویضة االعدادیة 
 لالجئین

 ٨٢٥ ٢١ بنات وكالة
صباحي 

 مؤقت
 التاسع الرابع

حانون االعدادیة ب بنات بیت 
 لالجئات

 السابع الرابع مسائي مؤقت ١٠٧١ ٢٥ بنات وكالة

بنات بیت حانون االعدادیة  أ 
 لالجئات

 ١٠٠٤ ٢٣ بنات وكالة
صباحي 

 مؤقت
 التاسع السابع

ذكور عزبة بیت حانون 
 االبتدائیة لالجئین

 السادس الثالث مسائي مؤقت ٧٣٣ ٢٠ ذكور وكالة

االعدادیة أ ذكور بیت حانون 
 لالجئین

 ٨٦٣ ٢٢ ذكور وكالة
صباحي 

 مؤقت
 التاسع السادس

ذكور بیت حانون االعدادیة ج 
 لالجئین

 التاسع السادس مسائي مؤقت ٨١٥ ٢٣ ذكور وكالة

ذكور بیت حانون االبتدائیة أ 
 لالجئین

 ٦١٥ ١٦ ذكور وكالة
صباحي 

 مؤقت
 الخامس الرابع

ذكور عزبة بیت حانون 
 لالجئیناالعدادیة 

 ٣٨٢ ١٢ ذكور وكالة
صباحي 

 مؤقت
 التاسع السابع

بیت حانون االبتدائیة المشتركة 
 أ لالجئین

 ١١٠٤ ٢٩ مختلطة وكالة
صباحي 

 مؤقت
 السادس االول

 السادس االول مسائي مؤقت ١٠٠٤ ٢٨ مختلطة وكالةبیت حانون االبتدائیة المشتركة 
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 د لالجئین

بیت حانون االبتدائیة وكالة 
 المشتركة  ب  لالجئین

 ٩٠٩ ٢٥ مختلطة وكالة
صباحي 

 مؤقت
 الثالث االول

بیت حانون االبتدائیة المشتركة  
 ج  لالجئین

 الثالث االول مسائي مؤقت ٩١٤ ٢٥ مختلطة وكالة

خلیل عویضة االبتدائیة 
 المشتركة لالجئین 

 الثالث االول مسائي مؤقت ٨٥٨ ٢٥ مختلطة وكالة

    ١١٧٧٢ ٣١٢   المجموع

  
  ٢٠١٢/٢٠١٣المدارس الثانوية  في مدينة بيت حانون في العام : ثانيا 

 المدرسة
السلطة 
 المشرفة

الجن
 س

عدد 
 الشعب

عدد 
 الطالب

فترة 
 الدوام

 اعلى صف ادنى صف

بیت حانون الثانویة  
 للبنات

  الحكومة

 

صباح ٧٨٩ ٢٠ اناث
 ي دائم

الحادي 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

الثاني 
علمي (عشر

علوم –
 )انسانیة

ھایل عبد الحمید الثانویة  
 للبنین

  الحكومة

 

صباح ٤٩٤ ١٤ ذكور
 ي دائم

الحادي 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

الثاني 
علمي (عشر

علوم –
 )انسانیة

ھاني نعیم الزراعیة 
 الثانویة للبنین 

  الحكومة

 

فترة  ١١٥ ٨ ذكور
 واحدة

الحادي 
 )زراعي(عشر

الثاني عشر 
 )زراعي(

احمد الشقیري  الثانویة 
 للبنین

  الحكومة

 

فترة  ٩٦٠ ٢٤ ذكور
 واحدة

الحادي 
–علمي (عشر

 )علوم انسانیة

الثاني 
علمي (عشر

علوم –
 )انسانیة

    ٢٣٥٨ ٦٦   المجموع
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واجه العديد من المشكالت نظرا للظروف السياسية التـي  بيت حانون في  االساسي والثانوي خالصة القول أن التعليم  و
تقلبت على فلسطين والتي عملت على عدم االهتمام بالتعليم والحد منه مما أدى إلى تراجع  أو تدني مستوى التحصيل و 

صـة  ارتفاع نسب التسرب والرسوب في المدارس و نتيجة لما تقدم أصبحت هناك حاجة ملحة من أجل إحياء الجهود الخا
التعليم  الثانوي و ذلك من خـالل   مرحلة و خصوصا في في جميع المراحل التعليمية  لتحصيلي للطلبة ابرفع المستوى 
فقـد   متابعة الجهود لحل هذه المشكلةلو و التي من اهمها نظام الفترتين في جميع  مراحل التعليم العام دراسة األسباب 

وفي ، المشكلة فقامت ببناء وانشاء المدارس الجديدة لجميع المراحل التعليميةسعت بلدية بيت حانون بكل اصرار لحل هذه 
العام الدراسي  القادم انشاء اهللا سنكون المدينة االولى على مستوى مدن و محافظات الوطن التي يـتعلم طالبهـا فتـرة    

  تعليمية واحدة مما يشجع للمطالبة باليوم الدراسي الكامل في التعليم

  
  املراجع

 تجربـة حيـاة    عامـا الماضـية   ٥٠فصوال من تاريخ التعليم بقطاع غـزة فـي   ) ٢٠٠٩(محمد حامد ، الجدي
  ومعايشة واقع 

 السجالت الرسمية لوزارة التربية و التعليم  غزة  
 السجالت الرسمية لمديرية التربية و التعليم  شمال غزة  
 السجالت الرسمية لمدارس بيت حانون  
 ابو اسامة(محمد محمود ابو عودة  مقابالت شخصية مع االستاذ(  
  ابو طالل(مقابالت شخصية مع المسن علي  عطية حمدان(  
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   :مقدمة 
يتم من خالل دراسة المواد الطبيعية والبشرية سـواء المسـتغلة   ، إن دراسة التطور العمراني ألي جزء من إقليم معين 

  .والغير مستغلة في مناطق محدودة من األرض تتميز بمميزات خاصة وتواجه مشاكل متميزة 
 

   
الشمال والشرق وشـارع   والمتمثلة في وقوعها بين الخط األخضر لحدود قطاع غزة فيإن جغرافية مدينة بيت حانون  

مما جعل لها خصوصية حول إمكانية التوسع العمراني بحيث ) إيرز ( صالح الدين الواصل بين مدينة غزة ونقطة العبور 
  .وما يفرضه الواقع األمني ، نةتأخذ اتجاهين الشرقي والجنوبي وذلك في ضوء الزيادة السكانية التي تمتلكها المدي

 
   

  :لهذه الدراسة مجموعة من المبررات
  .تعتبر هذه الدراسة األولي التي تتطرق إلي التطور العمراني لألحياء الجديدة في مدينة بيت حانون _ ١
  .ل األمثل من أجل النهوض بهذه األحياء وإمكانية االستفادة منها واستغاللها االستغال_ ٢
  .إيجاد الحافز لدي المهتمين والدارسين وأصحاب القرار من أجل االستفادة بمثل هذه الدراسات_ ٣
  .إيجاد رؤية مستقبلية من خالل تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الدراسة_ ٤
 

  
  :تسعي هذه الدراسة إلي تحقيق عدد من األهداف 
  .ر التاريخي والعمراني لمدينة بيت حانون دراسة اتجاهات التطو_١
  .معرفة أمكانية التوسع العمراني المستقبلي لمدينة بيت حانون_٢
  .دراسة العالقات اإلمكانية لمشاريع اإلفراز مع مركز المدينة_٣
  .التعرف علي أنماط استعماالت األراضي من خدمات تعليمية وصحية وترفيهية _٤
  .ة والتعرف علي أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه التطور العمراني في المدينةدراسة السياسات العمراني_٥
  .تحليل الواقع الحالي ووضع الحلول والمقترحات وتوقع تأثيره علي مدينة بيت حانون في المستقبل_٦
 
 



 ~167 ~ 
 

    
  :تتركز خطة ومنهجية الدراسة علي

  .والمراجع والدوريات التي لها عالقة بالموضوع دراسة نظرية من خالل الكتب _١
  .دراسة ميدانية لمنطقة الدراسة وتشمل دراسة ميدانية لمنطقة الدراسة _٢

وجمـع المعلومـات والمشـاهدات    ، من خالل األسلوب الوصفي االستقرائي حيث يتم وصف واستقراء الواقـع الحـالي   
  .دينةوالمالحظات الشخصية مع أصحاب القرار من سكان الم

  .القيام باستبيان تشمل منطقة الدراسة ليتسنى لنا دراسة الخصائص المختلفة من اقتصادية واجتماعية وعمرانية_٣
باستخدام األسلوب أالستنتاجي التحليلي بناء علي المعلومات المتوفرة من خـالل الدراسـة النظريـة     ةدراسة تحليلي_ ٤

توجيهات حول التطور المستقبلي لألحياء الجديدة ومن ثم الخروج بالنتائج كل ذلك بهدف وضع المقترحات وال،والميدانية 
  .والتوصيات

 
 

  :من خالل المصادر التالية ةتم الحصول علي المعلومات الالزم
  .الكتب والمراجع والدوريات في المواضيع ذات العالقة بالتخطيط والتطور العمراني_ ١
  .والتقارير الصادرة عن الدوائر والمؤسسات الحكومية وبلدية بيت حانون  ا لنشرات واإلحصاءات_٢
الدراسة الميدانية والمسح العمراني واستطالعات اآلراء التي قام بها الباحث من خالل المقابالت الشخصية واالستبيانات _٣
  .إضافة إلي خبرة الباحث وتجربته كأحد سكان منطقة الدراسة،
  

  :نون تسمية مدينة بيت حا
وتخليدا ،وكانت مصيفاً له  حانونأسسها ملك وثنى هو الملك .هي قرية قديمة كان بها بيت لعبادة اآللهة واألصنام   -بيت حانون   

فاشتهرت ، ووضعوه في بيت العبادة، عملوا له تمثاالً على حسب عاداتهم تذكاراً ، لبطوالته في الحروب التي خاضها مع أعدائه 
  . القرية باسم بيت حانون 

حيث أنهـا  ،راضيهاوقد جرت فيها وقائع وحصلت معارك دموية  علي أ الفتح اإلسالميمنذ  اإلسالمدخل أهل بيت حانون  
هـ وقعت حرب بين الفرنجة والمسلمين حيث ٦٣٧وفي يوم  األحد الرابع عشر األول من عام ،  كانت بوابة غزة الشمالية 

  . مسجد النصرتم هزيمة الفرنجة في هذه الحرب  كما تذكر البالطة المثبتة في  



 ~168 ~ 
 

 املوقع اجلغرايف ملدينة بيت حانون

حيث يحدها من الشرق والشمال ، متر عن سطح البحر  ٥٠تقع مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة وترتفع حوالي     
ومن ،ويحدها من الغرب أراضي مدينة بيت الهيا ،  ١٩٤٨الحدود الفاصلة بين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  . يمر إلى معسكر جباليا ومدينة غزة  الجنوب وهو مدخل المدينة شارع صالح الدين الذين

يعتبر موقع بيت حانون موقعاً متميزاً لوجود أكبر معبر برى يربط قطاع غزة باألراضي الفلسطينية المحتلة عام     
  ) .معبر بيت حانون( ١٩٤٨

  يف مدينة بيت حانون املساحةتطور أعمال 
كانت األراضي في عهد الدولة العثمانية ملكاً للسلطان العثماني ، حيث كانت الضرائب تجمع من الفالحين مقدماً قبل      

وذلك بعد أن أصدر المندوب السامي ،  زراعة األرض ، وبقيت حتى جاء االنتداب اإلنجليزي حيث تم تقسيم األراضي 
  .م ١٩٢٨نون تسوية األراضي الصادر عام قالالبريطاني أوامره بتسجيل أراضي فلسطين طبقاً 

 المسترميالدي في عهد االنتداب اإلنجليزي من قبل المهندس اإلنجليزي  ١٩٣٣في عام  بلدة بيت حانونلقد تم تقسيم      
 ردن ، وقد استغلت بعض العائالت الموجودة في مدينة غزة عالقتها القوية باإلنجليز للحصول على مساحة كبيرة من البلدة

  . وعلى قطع مساحية بشكل كامل

وغيرها من القسائم )  ٥٨٤،  ٥٨٣،  ٥٨٢،  ٥٨١،  ٥٧٩،  ٥٧٨( من أهم القطع التي حصلوا عليها القطعة      
الكبيرة في بعض القطع األخرى ، وها هي اآلن يتم تقسيمها إلى قطع ومقسمات صغيرة ضمن إفرازات وتباع إلى السكان 

   .بأثمان باهظة 

لرغم من ذلك توجد عائالت في البلدة تمتلك أراضي ذات مساحات كبيرة قياساً بعدد السكان دير بالذكر أنه باومن الج 
  .والمساحة اإلجمالية للبلدة 

  -:تنقسم أراضي بيت حانون إلى ثالثة أقسام
  .أراضي كركار وتوجد في بعض المناطق الشرقية للبلدة وهي صغيرة المساحة  -١
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  .تمثل أغلبية األراضي في البلدة وتنتشر في كافة مناطق البلدة  أراضي طينية وهي -٢
  . ٥٧٥أراضي رملية وهي موجودة في عزبة بيت حانون ضمن القطعة  -٣

بيت مدينة إذ تقدر المساحة التاريخية ل، تعتبر مساحة بيت حانون من أكبر مساحات القرى الفلسطينية في قضاء غزة    
  .دونمات للطرق والوديان والسكك الحديدية ) ٥٠٣(منها ، دونماً  ٢٠٠٢٥حانون بحوالي 

باإلضافة إلى مسطح  ٦٠١حتى القطعة رقم  ٥٧٠قطعة وهي من القطعة رقم  ٣٣بيت حانون من  مدينة تتكون      
إلى  ٥٩١ومن القطعة رقم  ٥٨٩و ٥٨٨ميالدي وهي القطعة  ١٩٤٨أجزاء كبيرة من القطع المساحية عام  و، البلدة 
 :وتم تسمية العديد من القطع باسماء خاصة مثال ، دونماً  ٣٩مسطح البلدة الذي يبلغ مساحته  باإلضافة إلي،  ٦٠١

المحمودية ،  ٥٧٧الثمن ،  ٥٧٦بيارات البلد ،  ٥٧٤حواكير ذنب الكلب ، القطعة ٥٧١جرن البلد ، القطعة  ٥٧٠القطعة 
 ٥٨٦المغاير ،  ٥٨٥الفرطة ،  ٥٨٤بريدعة والقاضي ،  ٥٨٠الهاشمية الشرقية ،  ٥٧٩الهاشمية الغربية ،  ٥٧٨

   .القطبنية 

ثة أالف دونماً ، منها حوالي ثال ١٣٤٣٨بعد االحتالل تقدر ب اإلجمالية ألراضي مدينة بيت حانون صبحت المساحة أ     
  ) .١(كما ورد في جدول رقم ،دونم ضمن المناطق الحدودية

  المساحة التقريبية للقطع المساحية في البلدةيوضح ) ١(جدول رقم 

المساحة التقريبية   رقم القطعة  الرقم
  بالدونم

المساحة التقريبية   رقم القطعة  الرقم
  بالدونم

  ٥٥٥  ٥٨٦  ١٨  ٣٩  مسطح البلدة  ١

٧٤٢  ٥٨٧  ١٩  ١٤١  ٥٧٠  ٢  

٤٣٧  ٥٨٨  ٢٠  ٧٥  ٥٧١  ٣  
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٩٦٤  ٥٨٩  ٢١  ٣٨  ٥٧٢  ٤  

٩٣١  ٥٩٠  ٢٢  ١٠٦  ٥٧٣  ٥  

٨١٠  ٥٩١  ٢٣  ١١٦  ٥٧٤  ٦  

٧٩٣  ٥٩٢  ٢٤  ٦٩٨  ٥٧٥  ٧  

٦٦٧  ٥٩٣  ٢٥  ٧٤٥  ٥٧٦  ٨  

٦٠٦  ٥٩٤  ٢٦  ٩٢٧  ٥٧٧  ٩  

٥٨١  ٥٩٥  ٢٧  ٧٨٣  ٥٧٨  ١٠  

٧٣٣  ٥٩٦  ٢٨  ٩١١  ٥٧٩  ١١  

٥٠٩  ٥٩٧  ٢٩  ٦٩٨  ٥٨٠  ١٢  

٦٧٢  ٥٩٨  ٣٠  ٩٥٨  ٥٨١  ١٣  

٤٧٠  ٥٩٩  ٣١  ٨٩١  ٥٨٢  ١٤  

٧٩٨  ٦٠٠  ٣٢  ٨٩٧  ٥٨٣  ١٥  

٤٣١  ٦٠١  ٣٣  ٤٠٩  ٥٨٤  ١٦  

المساحة     ٨٩٠  ٥٨٥  ١٧
  اإلجمالية

٢٠٠٢٥  
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 ٩٥٣وخالل السنوات األخيرة تم إضافة عدد من القطع المساحية  إلى بيت حانون من اتجاه الجنوب ومنها القطعة 
  .دونماً  ١١٦٧٠لتصبح المساحة التي تتبع نفوذ بيت حانون  ٩٥٤والقطعة 

من المساحة الكلية للبلدة ، كما يوجد في البلدة أراضي حكومية ضمن القطعة %  ١.٥تحتل مساحة األودية حوالي       
راضي تابعة لوزارة األوقاف تمتد من تقاطع شارع غزة هذا باإلضافة إلي أوالتي بنيت عليها عزبة بيت حانون ، ٥٧٥رقم 

أخرى في مناطق المدارس  يحتى مسجد عمر بن عبد العزير ، وكذلك أراض زيرمع شارع خليل الو في جنوب البلدة
  .المدرسة الزراعية و

ألهل ملك وهي أراضي ، دونم  ٦.٥كما أنه يوجد في البلدة مقبرة ضمن مسطح البلدة القديم وتبلغ مساحتها حوالي      
لقد تم تسجيل  .م  ١٩٣٣ في العام حتالل اإلنجليزي الذي قام به اإل البلدة ، ولم يتم تقسيم مسطح البلدة خالل التقسيم

عتبار مسطح البلدة قطعة إتم  حيث ، وحسب ما هو موجود علي الطبيعة المنازل ألصحابها على أرض الواقع ، األراضي و
  . واحدة وقسيمة واحدة

  ) : ٢(ي الجدول رقم كما ورد فوهذه األراضي تقع داخل نفوذ البلدة وتقسم هذه األراضي حسب نوع االستخدام  

  بوضح تقسيم أراضي مدينة بيت حانون حسب نوع االستخدام)  ٢(جدول رقم 

  %المساحة   المساحة بالدونم  نوع االستخدام  الرقم

  ٤٣.٢  ٥٠٤٠  مناطق زراعية  ١

  ٤  ٤٥٢  مناطق زراعية مساعدة  ٢

  ٣٠  ٣٥٠٠  مناطق سكنية  ٣

  ٢.٧  ٣١٥  مناطق تجارية  ٤

  ٢.١٤  ٢٥٠      مناطق صناعية  ٥



 ~172 ~ 
 

  ٣.٥٥  ٤١٥  مناطق مباني عامة  ٦
  

  ٢.٣  ٣٣٠  مناطق مالعب  ٧

  ١  ١١٣  مناطق خضراء  ٨

  ١.٥  ١٨٠  منطقة حزام الوادي  ٩
  

  ٠.٢٤  ٢٥  منطقة حرم السكة الحديدي  ١٠

  ٩  ١٠٥٠  طرق هيكلية  ١١

  

  :احلديث ملدينة بيت حانون  لسكن والتطور العمرانيا
شهدت البلدة منذ ثالثة عقود مضت توسعاً وتطوراً عمرانياً كبيراً بلغ أوجه في تسعينات القرن الماضي وذلك      

منزل ،  ٣٠٠٠باستخدام الخرسانة المسلحة ، وامتداد البناء في كافة اتجاهات البلدة حيث يبلغ عدد المنازل اآلن أكثر من 
ن طابق واحد باستثناء عزبة بيت حانون التي يبلغ عدد منازلها حوالي معظمها من الباطون المسلح وعدد الطوابق أكثر م

  .منزالً أغلبها من الزينكو واألسبست  ٤٥٠

والتي تتكون من خمسة  وكذلك أبراج الندى ،طوابق  ٩كما أنه يوجد في عزبة بيت حانون أبراج العودة التي تتكون من  
   .يوضح توزيع المنازل في البلدة حسب نوع البناء وعدد الطوابق )٣(رقم جدول وال، طوابق 

هي األكثر  ٥٨٠منطقة مسطح البلدة والمنطقة المحيطة بها هي األقدم في البناء ، إضافة إلى ذلك تعتبر القطعة  إن      
  .دونم  ٧٠٠حوالي وتبلغ مساحة هذه القطعة ،منزل  ٦٠٠اكتظاظاً بالمنازل حيث يبلغ عدد المنازل فيها أكثر من 
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  يوضح توزيع المنازل في البلدة حسب نوع البناء وعدد الطوابق )٣(رقم جدول 

  
  عدد الطوابق  عدد المنازل  نوع البناء  المنطقة  الرقم

  بيت حانون  ١

  

  ١  ٧٧٢  باطون

  ٢  ٨٥١  باطون

  ٣  ٢١٨  باطون

  ٤  ٤٤  باطون

  ١  ١١٤  أسبست

  ١  ٢٢٥  زينكو

  عزبة بيت حانون  ٢

  

  ١  ٧٨  باطون

  ٢  ١٨  باطون

  ٣  ٩  باطون

  ٥  ٢١  باطون  شقة ٥ ٢١أبراج الندى   ٣

  ٩  ٨  باطون  شقة٢٥٦ أبراج العودة   ٤
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  املخطط اهليكلي ملدينة بيت حانون

كما هو الحال في نمو ونشأة التجمعات الحضرية والريفية البشرية في التجمع والتركز حول نواة أو مركز للحماية       
حيث أخذ الناس في التركز الشديد في مركـز البلـدة   ،كانت البدايات االولي في نمو مدينة بيت حانون ،والشعور باألمن 

وتطوير ، ونتيجة للزيادة الطبيعية للسكان  ، وتوفير الحياة اإلجتماعية الضرورية  ، نتيجة ميل السكان للشعور باألمن ،
  .حتية من شبكات كهرباء ومياه ومجاري شوارع المدينة وعمل تمديدات البنية الت

دونم من عدة مناطق في البلدة وهي على النحو التالي  ٣٧٧و إضافة حوالي ، تم توسيع نفوذ البلدة  ٢٠٠١في العام      
:-  
 والتي تقع بين امتداد شارع صالح الدين وامتداد،   ١٧٧٧المنطقة الغربية الشمالية للبلدة وهي أراضي ضمن القطعة  -١

شارع السكة الحديد وتقع غرب وادي بيت حانون ، وهذه القطعة في األصل تقع ضمن أراضي بيت الهيـا إال أن أهـالي   
  .بيـت حانون قاموا بشراء جزء كبير منها 

المنطقة الشمالية للبلدة وهي أراضي تقع بين شارع أبو رمضان شماالًً وشارع شراب شرقاً ويحدها من الغرب شارع  -٢
  .زير خليل الو

  .المنطقة الشرقية للبلدة على امتداد شرق البلدة وهي تمثل جزء من بيارة الباشا والمغاير ومنطقة أبو صفية  -٣

الموضـحة فـي     ٢٠٠١تم إعداد واعتماد المخطط الهيكلي للمدينة  سنة  ، وحسب توسيع نفوذ بلدية بيت حانون       
  :حيت تم ، ) ١(شكل رقم 

اعات هدفها التمييز بين استعماالت المختلفة من سكنية وتجارية وزراعية وخدمات عامة بحيث تشمل تقسيم المدينة إلي قط
  .دونم  ١١٨٠٠المساحة الواقعة تحت نفوذ البلدية 

مشروع تفصيلي  في ضوء الزيادة السكانية لمدينة بيت حانون والحاجة الملحـة لتـوفير أراضـي لكافـة      ١٥تم عمل  
و بدأت أعداد كبيرة من السـكان  ،  وصناعية وتجارية وخدمات وتوفير شبكة مواصالت مالئمة  االستعماالت من سكنية 
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علي الرغم من االرتفاع التدريجي ألسعار األراضي فـي تلـك   ،بالخروج من مسطح البلدة إلي أطرافها في مشاريع اإلفراز
  .المشاريع  

داخل الحـدود التنظيميـة   ) المجلس البلدي ( أصبحت البلدية تمنح رخص البناء الممنوحة من قبل لجنة التنظيم المحلية 
  .أو ضمن حدود البلدية  ،المرسومة في المخططات الهيكلية 

-٥٧٨-٥٧٧-٥٧٦-٥٧٤-٥٧٣- ٥٧٢-٥٧١- ٥٧٠ -مسطح البلد: يتضمن المخطط الهيكلي للمدينة  القطع االتالية
٩٢٢-٥٩٠-٥٨٥-٥٨٤-٥٨٣-٥٨٢-٥٨١ -٥٨٠-٥٧٩.  

-١٧٦٩-١٧٦٨-١١٢٣-١١٢٢- ٩٥٤-٩٥٣ -٩٥٢-٥٨٩-٥٨٧-  ٥٧٥: ويحتوي علي القسائم  التالية         
١٧٧٨.  

  )٥(وتم توزيع استعماالت أألراضي في  المخطط الهيكلي حسب الجدول ماورد في الجدول رقم
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  لمدينة بيت حانون أألراضي في  المخطط الهيكليتوزيع استعماالت يوضح ) ٥(جدول رقم

  قمالر
  النسبة المئوية  المساحة بالدونم  االصطالحات

  %٢٠.٣٤  ٢٤٠٠.٠٠  منطقة زراعية  ١
  %٢٢.٦٥  ٢٦٧٣.٠٠  منطقة زراعية مساعدة  ٢

  %٢٨.٨٠  ٣٤٠٠.٠٠  منطقة سكنية  ٣
  %٢.٣٣  ٢٧٥  مناطق تجارية  ٤
  %٣.٤٧  ٤١٠  منطقة مباني عامة قائمة ومقترحة  ٥
  %٣.١١  ٣٦٧  ساحات رياضية  ٦
  %٢.٢١  ٢٦١  منطقة ورش و صناعات خفيفة  ٧
  %٢.٧٥  ٣٢٥  خط تصريف مياه األمطار  ٨
  %٩.٢٤  ١٠٩٠  شوارع هيكلية  ٩

  
  :من الجدول السابق نستنتج النسب التالية الستخدامات األراضي في مدينة بيت حانون

  وتشكل المناطق الزراعية ،  %٢٠.٣٤و ما نسبته ، دونم    ٢٤٠٠.٠٠تشكل المناطق الزراعية مساحة
 .من من مساحة المخطط الهيكلي%٢٢.٦٥و ما نسبته ، دونم    ٢٦٧٣.٠٠ المساعدة مساحة 

  مساحة التجاريةو تشكل المناطق ،  %٢٨.٨٠و ما نسبته ، دونم  ٣٤٠٠.٠٠ مساحة سكنيةالتشكل المناطق 
  .احة المخطط الهيكلي من مس %٢.٣٣و ما نسبته ، دونم  ٢٧٥

 .من مساحة المخطط الهيكلي%٣.٤٧و ما نسبته ، دونم  ٤١٠ مساحة مقترحةالو منها قائمةالمباني عامة التشكل مناطق 
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  :ومن المهم اإلشارة إلي أن إنجاز المخطط الهيكلي لمدينة بيت حانون أدي الي 

االستعماالت الرئيسية لألراضي السكنية والتجارية توجيه عمليات التوسع العمراني فى مدينة بيت حانون موضحاً  -١
  .والصناعية مع الحفاظ على النواحي الجمالية 

مواقع مناسـبة لالسـتعماالت    فيتوفير بنية سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها بالكامل مع توفير مساحات كافية  -٢
  .تطوير الخدمات األساسية بما يتناسب مع زيادة السكان و، المختلفة 

مدينة لل الشوارع الداخلية الرئبسبة والفرعيةد شبكة رئيسية من الطرق ذات كفاءة عالية ومريحة وربطها بإعدا -٣
 .مع الشوارع اإلقليمية  ومحيطها وخارجها

 

البناء واالرتدادات واالرتفاعات وعدد  قسائمخطة استعماالت األراضي المبينة وتصنيف مناطق ومساحات  أصبحت       
اإلشغال والشروط التنظيمية األخرى فى مدينة بيت حانون على النحو المبين فى الجدول التالي مع مراعاة  الوحدات ونسبة

  ) .٦(الموضحة في الجدول  رقم أن تكون مساحة البناء هي المساحة األقل التي  توفرها نسبة اإلشغال أو االرتدادات 
  

  للمباني حسب نوعية السكن نسبة اإلشغال و االرتدادات يوضح) ٦( جدول رقم 

   المنطقة

ــى  ــد األدن الح
ــاحة  لمســـ

  )٢م(القسيمة

نسبة االشغال 
فى الطـابق  

  األرضي

ــد  الحـ
األقصى 

ــدد  لعـ
  الطوابق

  االرتدادات

  

  خلفي  جانبى  أمامي

  %٦٠  ٢٥٠  مناطق سكنية
أرضي 

 +٤  
٢  ٢  ٣  

سكن زراعـي  
  مساعد

  ٣  ٣  ٥  ٣  ٢م٢٠٠  ٢٥٠٠
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  ٣  ٣  ٥  ٢  ٢م٢٠٠  ٥٠٠٠  سكن زراعي 

المركز التجاري 
ــي  الرئيســـ
والواجهــــات 

  التجارية

٢٥٠  
تخص % ٧٠

األرض للمحالت 
  التجارية

أرضي 
 +٤  

٢  ٢  ٣  

  
  :مشاريع االفراز يف مدينة بيت حانون 

  
% ٢٥راضي المملوكة للحكومة أو البلدية يجب تخصيص نسبة ال تقل عن في جميع مشروعات تقسيم األمن المعلوم أنه  

مع عدم اإلخالل بما تستوجبه األنظمة والقوانين األخرى من تخصـيص   من المساحة اإلجمالية للقسيمة كمنطقة خضراء 
ما يكفـل ربـط   مراعاة األصول الفنية في تصميم شبكة الطرق وب مع، مساحات أخرى للمباني العامة والخدمات والطرق

  . التخطيط أو التقسيم بأحد الطرق العامة
  

   )٧(  والواردة في جدول رقم ، التفصيلية التي تم إنجازها في مدينة بيت حانون ع يرامشال وفي 
الطرق وممرات المشاة واألرصفة والجسور والعبارات على نحو  يوفر متطلبات االتصال بين الطرق  عرض تم مراعاة -١

  كما   والمباني ومراعاة ما يحتمل من ازدياد السكان والعمران
  .األسس والمعايير التي من شأنها أن تلبي االحتياجات الخاصة بنوع االستعمال المتعلق بالمباني المحيطة تم مراعاة -٢
وضع وتصميم الطرق الداخلية المحلية والفرعية والرئيسية والمجمعة تنفيذ المعـايير الموضـحة علـى     تم مراعاة -٣

الفصل بين حركة المرور الرئيسية وبين الحركة بحيث يحقق  لكل نوع من أنواع الطرق المذكورة الهيكلي للمدينةالمخطط 
  .المحلية عند التقاطعات

المشـروعات   أثنـاء إعـداد تلـك   تحديد الدورانات عند التقاء الطرق المحلية بالمجمعة والمجمعة بالرئيسية  كما تم -٤
  . نة  المحلية لبلدية بيت حانون التفصيلية وبمصادقة اللج
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ا ونتيجة  ازدياد عدد السكان  وتحسين شبكة الطرق والمواصالت في المدينة والبناء علي الملكيات الخاصة بعد توزيعه
لألبناء واألحفاد أخذ الناس بالخروج من مسطح القرية باتجاه مشاريع اإلفراز جنوب و شرقي البلدة وبذلك حصل توسع 

  .وأصبح البناء في جميع االتجاهات بنسب نمو متفاوتة ،  عمراني في المدينة 

مادها في بلدية بيت حانون مع حصر وتوضيح  ألهم مشاريع اإلفراز المقدمة و التي تم اعت) ٧(يتضح  من الجدول رقم 
  : تحديد كم من

  .اسم المشروع ومساحته بالدونم  -        
  ، ) رقم القسيمة ، رقم القطعة ( األرض المقام عليها المشروع  -       
  مساحة الشوارع المستقطعة والمرافق العامة  -       

  .نسبة اإلستقطاع لكل مشروع علي حده  -        
  يوضح أهم مشاريع اإلفراز المعتمدة في مدينة بيت حانون) ٧ ( جدول رقم 

قم 
الر

  

سم
ا

 
وع

شر
الم

  

مساحة 
المشرو

  ع

  بالدونم

عة 
قط

ال
يمة  

قس
ال

  
  

المساحة 
المستقطعة 

  شوارع

المساحة 
المستقطعة 
  مرافق عامة

النسبة 
المئوية 

  لالستقطاع

ليما محمود    ١
عطا الشوا 

  ) الزيتون (

١٥.٢٤
٣  

 ١٤مقسم رقم    ٢م٣٦٢٨  ٦٢  ٥٧٧
ومساحته 

  متر ٥١٤

  

  

٢٧.١٧ %  

إبراهيم محمد    ٢
صالح أبو 

٢٤.١٦
٤  

  %٢٣.٢  -  ٢م٥٦٠٣  ٦٣  ٥٧٧
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  عمشة 

إبراهيم محمد    ٣
صالح أبو 

  عمشة 

  %٢٣.٨  -  ٢م٤٢٨٨  ٦٤  ٥٧٧  ١٨

الدكتور وائل    ٤
  الشوا 

٣٨.٣٦
٧  

مقسم رقم   ٢م٩٢٧٩  ١٦  ٥٧٩
مسجد ٥٢

مساحته 
  ٢م٤٩٧

٢٥.٥%  

سعد جميل    ٥
  الشوا 

٣٠.٧٣
٢  

مقسم رقم   ٢م٤٩٦١  ٧  ٥٨٢
ومساحته ٢٩

، ٢م٦٨٨
   ٣١مقسم رقم 

  

٨.١٩%  

سعد جميل    ٦
  الشوا 

١٦.٢٨
٥  

  %٢٤.٦   ١مقسم رقم   ٢م٣٥٤٩  ٨،١  ٥٨١

محمد جميل    ٧
  الشوا 

٣٠.٦٠
٠  

١٢  ٥٨١،
١٣  

مقسم مساحته   ٢م٨٨٥٦
  ٢م٧٥٠

مقسم مساحته 
  ٢م٨٠٠

٣٤%  
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غازي جميل    ٨
  الشوا 

١١.٣٢
٧  

  %٣٤.٧٣  -  ٢م٣٩٣٤  ١٩  ٥٨٣

+ فؤاد السمنة    ٩
  على الزعيم 

٣٢.٩٠
٠  

  %٢٥.٩  -  ٢م٨٥١٧   ٤،٥  ٥٨١

+ فؤاد السمنة  ١٠
  على الزعيم 

جزء   ٥٨١  ١٨
من
١٢  

  %٢٢.٤٣  -  ٢م٤٠٣٨

غازي الشوا  ١١
جمعة (
إبراه+نايف+
  )يم

٣٠.٨٤
٠  

جزء   ٥٨١
من
١٢  

٢٢  -  ٦٧١٠%  

حاتم أبو .د ١٢
  غزالة 

٢١.٦٦
١  

جزء   ٥٨٣
من
١٩  

 ٦١مقسم رقم   ٢م٥١٤٣
ومساحته 

 ٢م١٩٩
مقسم رقم ،

ومساحته  ٦٢
  ٢م١٩٩

  

٢٥.٥٨%  

نجوى أبو  ١٣
غزالة بائعة 

لنعمان صبيح 

جزء   ٥٨٣  ٨.٥٠
من 

المساحة المقام   ٢م٢٣٣٩
عليها الخزان 

  ذ%٢٧.٥١
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ومنها إلى 
إبراهيم أبو 

  صالح 

  ٢م٥٠٠  ١٩

مشروع عايدة  ١٤
أبو غزالة 

  )حبوب(

٥٥.٢٩
٥  

جزء   ٥٨٣
من 
١٩،
٢٠  

مقسم   ٢م١٦١٤٩
ومساحته ٥٢

  دونم ٤.٤١٥

مقسم 
ومساحته ٧٥

  م ٢٥٠

٣٧.٦٨%  

مشروع  ١٥
  البطنيجى 

جزء   ٥٨٣  ٣٧
من 
١٩،

٢  

مقسم   ٢م٩٢٨٥
٤٨,٤٧,٥٧   

  

  

٢٩.٢%  

معين بدوي  ١٦
   ياليازج

٢١.٥١
٦  

 ١٩مقسم رقم   ٢م٥٢٩٩  ٦٤  ٥٧٧
ومساحته 

  ٢م٥٢١

٢٧.٠٥%  

معين بدوي  ١٧
  ياليازج

٢١.٥٢
٠  

  %٣١.٧١   ٢٤مقسم رقم   ٢م٥٨٢٥  ٦٤  ٥٧٧

  %٣٢.١٤٤ ٩٥مقسم رقم   ٢م١٤٣٠٠  ٦٤  ٥٧٧  ٥٤٢٣٠محمودعطا  ١٨



 ~183 ~ 
 

ومساحته   الشوا
+٢م٢٣١٧
  ٢م٢٥٠٠

هشام على  ١٩
  زمو 

 ٢مقسم رقم   ٢م١٠٢٦  ٥  ٥٧٩  ٤.٩٠٠
ومساحته 

٢٠٦  

٢٥.٠٤%  

إبراهيم صالح  ٢٠
  أبو عمشة 

٢٥  -  ٢٣٧٣  ٥  ٥٧٩  ٩.٥٠٠%  

مشروع ارض   ٢٢
  أبو جبة

٦١.٣٩
٠  

٨,١  ٥٨١
٢,١

٣  

 ٢م١٠٠٠  ١٥٤٧٦
  مسجد

مرف٢م٣٤٠٦
  ق عام 

٣٢.٣٩%  

مشروع ارض   ٢٣
  الباشا

 ٢م٨٥٧٢  ٩٨١  ١,٢  ٥٨٣  
  مرافق عامة
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  النتائج والتوصيات
: ومن النتائج االيجابية للدراسة  

وفي المقابل محدودية األبنية متعددة الطبقات والشقق المؤجرة ، يتسم الطابع العام للمدينة بانتشار البيوت المستقلة  -١
.كما في المدن األخرى  

وهو يدلل على الطابع العشائري للمدينة وعلى طبيعة ، األسر تربطها صلة القرابة أو تعود لنفس العائلة أغلب  -٢
  .التركيبة السكانية واالجتماعية للمدينة

  .مما يحافظ على الطابع الريفي في المدينة، إحجام الغالبية العظمي من السكان في امتالك شقة في عمارة سكنية  -٣ 
من المواطنين تمتلك أرضا خاصة للبناء عليها في المدينة وهو ما يؤكد وجود مساحات فارغة ضمن  يوجد نسبة  -٤ 

  .المخطط التنظيمي للمدينة
وهي غالبا ما كانت في مشاريع اإلفراز ، أغلب بيوت مدينة بيت حانون شيدت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية  -٥ 

  .مما أضفى عليها سمة الحداثة ، الجديدة
  .وحديقة خاصة.أغلب البيوت ذات تهوية جديدة وإضاءة طبيعية جيدة -٦
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  . غالبية المباني  خضعت إلى حد كبير لمعايير البناء الهندسي ورقابة بلدية بيت حانون -٧
  

  :ومن النتائج السلبية التي توصلت لها الدراسة
  .لى الساحات والمنتزهات العامةافتقار المدينة إ -١
ا يؤثر سلبا على وهذا م، للغرباء ضعيف جدا االمهيمن على النسيج االجتماعي واستقطابهالطابع العشائري هو  -٢

  .والتجاري للمدينةالوضع االقتصادي 
  .لمحاذاتها للخط األخضر، تعاني المناطق الشمالية لمدينة بيت حانون من تأخر في النمو والتوسع العمراني -٣

  .المناطق الشرقية لقربها من المنطقة الحدودية العازلةضعف النمو العمراني والمشاريع التطويرية في 
                                       .)شبكات الصرف الصحي(تعاني مشاريع اإلفراز الجديدة من عدم وجود البنية التحتية  
  .تعاني المناطق التطويرية ومشاريع اإلفراز الحديثة من عدم وجود الطرق المعبدة -٤
  .األراضي في مشاريع اإلفراز أدى إلى بطئ النمو في التوسع السكاني في هذه المناطقإرتفاع أسعار  - ٥
  

   :توصيات الدراسة
  
  . ضرورة االهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة من خالل إنشاء ساحات عامة وخضراء . ١
التطوير في شتى في عمليات  إلسراعامن المدينة مع ضرورة  الشرقيتشجيع البناء في الجزء الشمالي  و .٢

و ضرورة وجود نظرة شمولية لهذه المناطق وربطها ، المجاالت من بنية تحتية وشبكات طرق ومياه وصرف صحي 
  .من مدينة بيت حانون العصرية  بمركز المدينة  باعتبارها الجزء الحديث

  .تنفيذ الشوارع الهيكلية  وذالك حسب المخططات الهيكلية للمدينة ضرورة  .٣ 
لعمل على تطوير السوق المركزي لمدينة بيت حانون من خالل إعادة تصميم وبناء األرض المقام عليها السوق ا.  ٤ 

  .لتصبح معلما حضاريا وتجاريا في المدينة
  التي تؤهلها لتصبح مدينة مزدهرة لمدينة بيت حانون المشاريع الحيويةالعمل على إيجاد .  ٥
  .ت استثمارية بالمشاركة مع بلدية بيت حانون تشجيع المستثمرين للقيام بمشروعا.  ٦
تقديم تسهيالت ألصحاب األراضي المملوكة في المنطقة الشرقية والشمالية وتشجيعهم على تقديم مشاريع إفراز . ٧

  .ألراضيهم مما يؤدي إلى زيادة النمو العمراني للمدينة
  .وإعادة تأهيل الطرق الترابية وتعبيدهاضرورة تطوير و توسيع شبكة الطرق والمواصالت من خالل ترميم . ٨
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  املراجع
  .المخطط الهيكلي لمدينة بيت حانون .  ١    

  .الكتيبات والمنشورات الصادرة عن بلدية بيت حانون   .٢
  .مخططات مشاريع اإلفراز في مدينة بيت حانون.٣
  موقع بلدية بيت حانون على االنترنت. ٤
  .٢٠٠٩غزة ،منشورات المركز القومي للدراسات،فلسطين- تاريخ وحضارةبيت حانون ،محمود الزعانين .م. ٥
  ٢٠٠٦جامعة النجاح الوطنية ، رسالة ماجستير، اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس، إياد صالح. ٦
  .١٩٩٨رام اهللا  التقسيمات اإلدارية لدولة فلسطين، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني. ٧

.  8         http://ar.wikipedia.org/wiki/      
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  استمارة استبيان حول

  الماضي والحاضربين ) األحياء الجديدة (مدينة بيت حانون ل التطور العمراني
  :أختي المواطنة،أخي المواطن 

تهدف هذه االستبيان الستطالع أراء سكان بيت حانون علما بأنه ليس هناك إجابة خاطئة وأخرى صحيحة في هذا      
كما يرجي كتابة المعلومات ،أرجو التكرم بقراءة كل سؤال مع رجائي باإلجابة عنها بما يعبر عن رأيك الخاص_االستطالع
علما بأن هدف هذا االستطالع هو البحث العلمي فقط ،تعبر عن رأيك  داخل األقواس التي)  x(أو وضع إشارة ،المطلوبة 

  .فال داعي لكتابة االسم ،وليس أكثر من ذلك
  :داخل األقواس التي تعبر عن رأيك) x(يرجي كتابة المعلومات المطلوبة أو وضع :  معلومات عامة :أوال
  )    (أنثى  ،          (     )      ذكر    :            الجنس _١
  ()  منطقة شارع زمو، (    ) منطقة البوره  ، (    ) منطقة الزيتون  ، (   ) مسطح القرية: مكان السكن _ ٢
  (    ) .دبلوم  ،   (   )   بكالوريوس (   )   ماجستير  ،  (    )    دكتوراه :     المستوي التعليمي _ ٣
  (    ) .أرمل ،   (      )  مطلق (   )         أعزب ، (   )         متزوج :     الحالة االجتماعية _ ٤
  (    ) .عامل  ،  (   )  موظف (    )         مزارع  ،  (   )       تاجر :              نوع المهنة _٥
  ) .   ( أكثر من ذلك  ، (    )  أربعة   ،     (   ) ثالثة ،  (   )         اثنين  :      عدد أفراد األسرة _ ٦

  :معلومات عن الحي الذي تقطنه :   ثانيا 
  (    ) .ال ، (    )       هل يوجد في الحي الذي تقطنه مساحات خالية ؟         نعم _ ١
  (    ) .ال ، (    )        هل يوجد في الحي منتزهات وحدائق عامة ؟             نعم  _٢
  (    ) .ال ، (    )       ؟           نعم  هل يوجد في الحي الذي تقطنه شوارع معبدة _٣
  (    ) .ال ،        (   ) هل يوجد في الحي خدمات صحيحة كافية ؟              نعم _ ٤
  (    ) .ال ، (     )       هل يوجد في الحي خدمات تعليمية ابتدائية ؟             نعم _ ٥
  (   ).ال ، (    )        نعم                هل يوجد في الحي خدمات ترفيهية ؟        _٦
  (   ) .ال ،  (   )       هل يوجد في الحي الذي تقطنه دور حضانة أطفال ؟        نعم _ ٧
  (   ) .ال ، (   )        هل يوجد أشجار علي جانبي الشوارع ؟                      نعم _ ٨
  (   ) .ال ، (    )       نارة ؟               نعم هل يوجد علي جانبي شوارع الحي أعمدة إ_٩

  :أسئلة عن المنازل : ثالثا 
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  (    ) .ال ، (     )    هل تمتلك منزال بالحي الذي تقطنه ؟                نعم _١
  (   ) .ال ، (    )    هل تؤجر منزال بالحي الذي تقطنه ؟                 نعم _ ٢
  (   ) .ال ،  (   )    لمنزل مع أسرتك ؟                نعم هل تسكن في هذا ا_ ٣
  (     ) .ثالثة ، (     )       اثنين ، (     )    كم من المنازل تمتلك في الحي ؟             واحد _ ٤

  . (  )طوابق  ٤، (   ) طوابق  ٣، (   ) طابقين ، (   )  كم عدد طوابق المنزل الذي تسكنه ؟       طابق 
  :الرضا عن السكن: رابعا 

  هل تشعر بالرضا عن الخدمات التي تقدمها البلدية ؟_ ١
  (    ) .ال إجابة ،    (     ) غير راضي ،  (     ) راضي ، (    )     راضي جدا            

  هل تشعر بالرضا عن توفر المرافق العامة بالحي ؟_٢
  (    ) .ال إجابة ،    (    ) غير راضي ،    (     ) راضي ، (    )     راضي جدا            

  هل تشعر بالرضا عن متطلبات البلدية وشروط الترخيص ؟ _٣
.روع علي حده (    )   ال إجابة ،    (    )    غير راضي ،    (     ) راضي ، (    )   راضي جدا        
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  النتائج والتوصيات

  :ومن النتائج االيجابية للدراسة
وفي المقابل محدودية األبنية متعددة الطبقات والشقق ، البيوت المستقلة يتسم الطابع العام للمدينة بانتشار      -١

  .المؤجرة كما في المدن األخرى
وهو يدلل على الطابع العشائري للمدينة وعلى طبيعة ، أغلب األسر تربطها صلة القرابة أو تعود لنفس العائلة  -٢

  .التركيبة السكانية واالجتماعية للمدينة
  .مما يحافظ على الطابع الريفي في المدينة، ية العظمي من السكان في امتالك شقة في عمارة سكنية إحجام الغالب -٣ 
يوجد نسبة من المواطنين تمتلك أرضا خاصة للبناء عليها في المدينة وهو ما يؤكد وجود مساحات فارغة ضمن   -٤ 

  .المخطط التنظيمي للمدينة
وهي غالبا ما كانت في مشاريع اإلفراز ، عهد السلطة الوطنية الفلسطينية أغلب بيوت مدينة بيت حانون شيدت في  -٥ 

  .مما أضفى عليها سمة الحداثة ، الجديدة
  .وحديقة خاصة.أغلب البيوت ذات تهوية جديدة وإضاءة طبيعية جيدة -٦
  .غالبية المباني  خضعت إلى حد كبير لمعايير البناء الهندسي ورقابة بلدية بيت حانون -٧

  :النتائج السلبية التي توصلت لها الدراسةومن 
  .افتقار المدينة إلى الساحات والمنتزهات العامة -١
وهذا ما يؤثر سلبا على ، الطابع العشائري هو المهيمن على النسيج االجتماعي واستقطابها للغرباء ضعيف جدا -٢

  .الوضع االقتصادي والتجاري للمدينة
  .لمحاذاتها للخط األخضر، ة بيت حانون من تأخر في النمو والتوسع العمرانيتعاني المناطق الشمالية لمدين -١
  .ضعف النمو العمراني والمشاريع التطويرية في المناطق الشرقية لقربها من المنطقة الحدودية العازلة -٢
                                       .)شبكات الصرف الصحي(تعاني مشاريع اإلفراز الجديدة من عدم وجود البنية التحتية  -٣
  .تعاني المناطق التطويرية ومشاريع اإلفراز الحديثة من عدم وجود الطرق المعبدة-٤
  .إرتفاع أسعار األراضي في مشاريع اإلفراز أدى إلى بطئ النمو في التوسع السكاني في هذه المناطق -٥
  : توصيات الدراسة. ٢

  .لجمالي للمدينة من خالل إنشاء ساحات عامة وخضراءضرورة االهتمام بالمظهر ا. ١         
في عمليات التطوير في شتى المجاالت من  تشجيع البناء في الجزء الشمالي  والشرقي من المدينة مع ضرورة اإلسراع.٢

و ضرورة وجود نظرة شمولية لهذه المناطق وربطها بمركز المدينة  ، بنية تحتية وشبكات طرق ومياه وصرف صحي 
  .تبارها الجزء الحديث من مدينة بيت حانون العصرية باع

  .ضرورة تنفيذ الشوارع الهيكلية  وذالك حسب المخططات الهيكلية للمدينة . ٣        
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العمل على تطوير السوق المركزي لمدينة بيت حانون من خالل إعادة تصميم وبناء األرض المقام عليها .  ٤        
  .وتجاريا في المدينة السوق لتصبح معلما حضاريا

  العمل على إيجاد المشاريع الحيوية لمدينة بيت حانون التي تؤهلها لتصبح مدينة مزدهرة.  ٥        
  .تشجيع المستثمرين للقيام بمشروعات استثمارية بالمشاركة مع بلدية بيت حانون .  ٦

ية والشمالية وتشجيعهم على تقديم مشاريع إفراز تقديم تسهيالت ألصحاب األراضي المملوكة في المنطقة الشرق. ٧       
  .ألراضيهم مما يؤدي إلى زيادة النمو العمراني للمدينة

.                                                  ضرورة تطوير و توسيع شبكة الطرق والمواصالت من خالل ترميم وإعادة تأهيل الطرق الترابية وتعبيدها. ٨      
  
  

  املراجع
  .المخطط الهيكلي لمدينة بيت حانون .  ١    

  .الكتيبات والمنشورات الصادرة عن بلدية بيت حانون   .٢
  .مخططات مشاريع اإلفراز في مدينة بيت حانون.٣
  موقع بلدية بيت حانون على االنترنت. ٤
  .٢٠٠٩غزة ،للدراسات منشورات المركز القومي،فلسطين- بيت حانون تاريخ وحضارة،محمود الزعانين .م. ٥
  ٢٠٠٦جامعة النجاح الوطنية ، رسالة ماجستير، اتجاهات التطور العمراني في مدينة طوباس، إياد صالح. ٦
  .١٩٩٨التقسيمات اإلدارية لدولة فلسطين رام اهللا ، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني. ٧

.  8         wikipedia.org/wiki/http://ar.      
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  استمارة استبيان حول

  الماضي والحاضربين ) األحياء الجديدة (مدينة بيت حانون ل التطور العمراني

  :أختي المواطنة،أخي المواطن 

تهدف هذه االستبيان الستطالع أراء سكان بيت حانون علما بأنه ليس هناك إجابة خاطئة وأخرى صحيحة في هـذا       
كما يرجي كتابة المعلومات ،أرجو التكرم بقراءة كل سؤال مع رجائي باإلجابة عنها بما يعبر عن رأيك الخاص_االستطالع
علما بأن هدف هذا االستطالع هو البحث العلمي فقط ،تعبر عن رأيك  داخل األقواس التي)  x(أو وضع إشارة ،المطلوبة 

  .فال داعي لكتابة االسم ،وليس أكثر من ذلك

  :داخل األقواس التي تعبر عن رأيك) x(يرجي كتابة المعلومات المطلوبة أو وضع :  معلومات عامة :أوال

  )    (أنثى  ،          (     )      ذكر    :            الجنس _١

  ()  منطقة شارع زمو، (    ) منطقة البوره  ، (    ) منطقة الزيتون  ، (   ) مسطح القرية: مكان السكن _ ٢

  (    ) .دبلوم  ،   (   )   بكالوريوس (   )   ماجستير  ،  (    )    دكتوراه :     المستوي التعليمي _ ٣

  (    ) .أرمل ،   (      )  مطلق (   )         أعزب ، (   )         متزوج :     الحالة االجتماعية _ ٤

  (    ) .عامل  ،  (   )  موظف (    )         مزارع  ،  (   )       تاجر :              نوع المهنة _٥

  ) .   ( أكثر من ذلك  ، (    )  أربعة   ،     (   ) ثالثة ،  (   )         اثنين  :      عدد أفراد األسرة _ ٦

  :معلومات عن الحي الذي تقطنه :   ثانيا 

  (    ) .ال ، (    )       هل يوجد في الحي الذي تقطنه مساحات خالية ؟         نعم _ ١

  (    ) .ال ، (    )        هل يوجد في الحي منتزهات وحدائق عامة ؟             نعم  _٢
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  (    ) .ال ، (    )       ؟           نعم  هل يوجد في الحي الذي تقطنه شوارع معبدة _٣

  (    ) .ال ،        (   ) هل يوجد في الحي خدمات صحيحة كافية ؟              نعم _ ٤

  (    ) .ال ، (     )       هل يوجد في الحي خدمات تعليمية ابتدائية ؟             نعم _ ٥

  (   ).ال ، (    )        نعم                هل يوجد في الحي خدمات ترفيهية ؟        _٦

  (   ) .ال ،  (   )       هل يوجد في الحي الذي تقطنه دور حضانة أطفال ؟        نعم _ ٧

  (   ) .ال ، (   )        هل يوجد أشجار علي جانبي الشوارع ؟                      نعم _ ٨

  (   ) .ال ، (    )       إنارة ؟               نعم هل يوجد علي جانبي شوارع الحي أعمدة _٩

  :أسئلة عن المنازل : ثالثا 

  (    ) .ال ، (     )    هل تمتلك منزال بالحي الذي تقطنه ؟                نعم _١

  (   ) .ال ، (    )    هل تؤجر منزال بالحي الذي تقطنه ؟                 نعم _ ٢

  (   ) .ال ،  (   )    المنزل مع أسرتك ؟                نعم هل تسكن في هذا _ ٣

  (     ) .ثالثة ، (     )       اثنين ، (     )    كم من المنازل تمتلك في الحي ؟             واحد _ ٤

  ) .(  طوابق  ٤، (   ) طوابق  ٣، (   ) طابقين ، (   )  كم عدد طوابق المنزل الذي تسكنه ؟       طابق 

  :الرضا عن السكن: رابعا 
  هل تشعر بالرضا عن الخدمات التي تقدمها البلدية ؟_ ١

  (    ) .ال إجابة ،    (     ) غير راضي ،  (     ) راضي ، (    )     راضي جدا            
  هل تشعر بالرضا عن توفر المرافق العامة بالحي ؟_٢

  (    ) .ال إجابة ،    (    ) غير راضي ،    )     ( راضي ، (    )     راضي جدا            
  هل تشعر بالرضا عن متطلبات البلدية وشروط الترخيص ؟ _٣

  (    )          ال إجابة ،    (    )    غير راضي ،    (     ) راضي ، (    )   راضي جدا             
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  حانون الدور اجلهادي والنضايل ملدينة بيت:  البحث الثامن   
  حممود الزعانني    . ماضاءة على سرية الباحث 

 

  

   

  .م١٩٨١من مواليد بيت حانون عام  -

 .أنهى دراسته االبتدائية واإلعدادية في مدارس وكالة الغوث لالجئين -

م مـن مدرسـة هايـل عبـد الحميـد الثانويـة       ١٩٩٩حصل علـى شـهادة الثانويـة العامـة عـام       -

 .للبنين

فـي الهندسـة المدنيـة مـن الجامعـة اإلسـالمية بغـزة عـام          سحصل علـى شـهادة البكـالوريو    -

 م ٢٠٠٤

 .م٢٠٠٤عضو نقابة المهندسين منذ عام  -

 لدى العديد من الشركات الهندسية .عمل في مجال التصميم واإلشراف للمشاريع الهندسية -

 .والبلديات والمؤسسات األهلية والدولية 

 .حاصل على العديد من الدورات العلمية والتخصصية -

 .عضو اللجنة االستشارية لجمعية العطاء الخيرية -

 .ةيعمل مدرساً أكاديمياً في مدرسة الشهيد هاني نعيم الثانوية الزراعي -

 . متزوج وله ستة أطفال -

 م منشورات المركـز القـومـي للـدراسـات٢٠٠٩مؤلف كتاب بيت حانون تاريخ وحضارة عام    -

  National Center for studies & Documentation)( والتـوثيق 
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  الدور اجلهادي والنضايل ملدينة بيت حانون
  :مقدمة

تقاس عظمة الشعوب بفعل رجالها وقياداتها الشعبية والرسمية واالنتماء الحقيقي للوطن الذي في سبيله يبـذل اإلنسـان   
نموذجي من الصراعات البشرية النفس والنفيس، وإن صراعنا الدائر مع الكيان الصهيوني ال يمكن التعامل معه كصراع 

العادية وال يمكن اعتباره صراعاً لقوى مختلفة للسيطرة على أرض فلسطين ألسباب اقتصادية أو عسكرية بل أنه صراعاً 
تتداخل فيه الظروف التاريخية والسياسية وعوامل االقتصاد والدين وحتى الرؤية الحضارية للمنطقة العربية واإلسـالمية  

  .ب الحضارة اإلنسانيةودورها في موك
لقد لعب الموقع اإلستراتيجي الهام لبلدة بيت حانون وأصالة أبنائها  بتاريخهم النضالي العريق إلى وضعها ضمن الدائرة 
المضيئة في التاريخ، فلقد تصدى أبناء بلدتنا األبطال عبر تاريخ الثورات الفلسطينية لالحتالل  ودفعوا الغالي والنفيس في 

 ٣٠٠الكثير من التضحيات والبطوالت وأكثر مـن  ) مدينة الشهداء (اع عن البلدة ، و قدمت مدينة بيت حانون  سبيل الدف
شهيد للدفاع عن الوطن، وأنجبت العديد من القيادات الوطنية الذين كان لهم دور هام في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني 

  .عطية عبد العاطي الزعانين والشهيد عبداهللا السبع وغيرهم وأبرزهم الشهيد الشيخ صالح مصطفى  شحادة والشهيد 
  ١٩٣٦ثورة عام 

ميالدي من أطول الثورات في تاريخ القضية الفلسطينية ، وقد سميت الثورة الفلسطينية  ١٩٣٦تعتبر ثورة عام   
، وجاءت هذه الثـورة   الكبرى لشموليتها واتساع نطاقها وطول مداها الزمني ، حيث شملت كل المدن والقرى الفلسطينية

  .في وقت كانت تعاني فيه البالد من المشاكل الطائفية والسياسية 
ميالدي ، الذي جاء بعد اتفاقية  ١٩١٧ومنذ انتهاء الحرب العالمية األولى ، وانتصار دول الحلفاء وإصدار وعد بلفور عام 

داب البريطاني على فلسطين ، الذي كان أبرز خطر سايكس بيكو والتي من خاللها تم تقسيم الوطن العربي ، حيث تم االنت
له هو هجرة اليهود إلى فلسطين ، ونقل األراضي إليهم وحرمان الشعب الفلسطيني من أي نوع من أنـواع االسـتقالل ،   

  :ولقد كان من أهم األسباب المباشرة وغير المباشرة لقيام الثورة
 .زيادة البطالة لدى العمال  -١

  .تهريب السالح -٢
 .الهجرة المستمرة والمتزايدة لليهود  -٣

 .مساعدة بريطانيا المستمرة لليهود في تنفيذ المشروع الصهيوني  -٤

 .تسرب األراضي لليهود بتغطية من قبل بريطانيا -٥

 .األزمة االقتصادية الخانقة -٦

الدين اإلسالمي وكان  ثورة عز الدين القسام التي قدمت نموذجاً عملياً في التضحية والفداء كونه عالماً من علماء  -٧
 .استشهاده عالمة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية فيما بعد 
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 .ما حدث في سوريا ومصر ضد االستعمار الفرنسي والبريطاني -٨

الهجوم اإليطالي على الحبشة، الذي أحيا األمل لحدوث حرب جديدة يتم من خاللها إعادة رسم سياسيات جديدة في  -٩
 .المنطقة

 .ميالدي  ١٩٣٥تر بين العرب واليهود عام زيادة التو -١٠

مدارس في مدينة  ٣أما األسباب المباشرة جاءت بعد أن قامت الحكومة البريطانية بالتعاون مع أحد المقاولين اليهود ببناء 
  .يافا، ورفض المقاول اليهودي تشغيل العمال العرب، فأحاطوا بالمشروع ومنعوا دخول العمال اليهود إليه

م على يد مجموعة  بقيادة الشيخ فرحان السعدي قامت بقتل اثنين من اليهـود، ثـم   ١٥/٤/١٩٣٦ألحداث في وتفجرت ا
إبريل، وتم  ٢٠تفاعلت األحداث ، وحصلت ردود فعل غاضبة بين العرب واليهود، وأعلن أبناء فلسطين اإلضراب العام في 

أعلنت اإلضراب الذي استمر ستة أشهر ، حتى تعلن بريطانيا  توحيد األحزاب العربية، و تشكيل اللجنة العربية العليا التي
م ، وتشكلت لجنة وطنيـة عليـا بقيـادة الشـباب      ١٩٣٥موافقتها على المطالب التي قدمت إليها في تشرين أول عام 

م عقـد   ٤/١٩٣٦/ ٢٥واالستقالليين في حيفا ويافا وغزة ، وأعلنت تمسكها بجميع المطالب ومواصلة اإلضراب، وفـي  
  -:اجتماع ضم جميع األحزاب وشكلت لجنة عليا تتكون من 

  الحاج أمين الحسيني      رئيساً -١
  عوني عبد الهادي       سكرتيراً -٢
  أحمد حلمي            أمين الصندوق -٣
  جمال الحسيني -٤
  .حسين الخالدي. د -٥
  .راغب النشا شيبي -٦
  .يعقوب الغصين  -٧
  .يعقوب فراج  -٨
  .روك الفرد  -٩

وقد تم مواصلة اإلضراب في المدن والقرى والريف حيث رفض سكان الريف دفع الضرائب، وصعدت بريطانيـا حملتهـا   
القمعية ضد العرب وقامت بحملة واسعة من االعتقاالت والمالحقات، وقامت بهدم منطقة يافا القديمة و التي كانت معقـل  

  .الثوار
على الوجهاء الذين أعلنوا عجزهم ، ألن الثورة كانت شعبية ، وكان البريطـانيون  حاولت بريطانيا إيقاف الثورة بالضغط 

  .يزيدون من الضغوطات بهدم المنازل التابعة للثوار ، وقتل كل من ينتمي للثورة أو يساعدها في أي شيء 
ة االنجليز أكثر مـن  ميالدي حيث قاموا بجمع السالح ومهاجم ١٩٣٦لقد كان ألهالي بلدة بيت حانون دور هام في ثورة 

مرة ، إضافة إلى ذلك قطعوا الطريق الرئيسي الذي يمر من داخل البلدة والذي يسير عبره الجيش اإلنجليزي وكانوا على 
  : ١٩٣٦اتصال بقادة الثورة و شاركوا في نقل السالح للقرى الفلسطينية األخرى ومن ابرز مناضلين ثورة عام  
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  إسماعيل عوض إسماعيل شبات  -١
  خليل حسن احمد الزعانين -٢
  محمد صالح البسيوني -٣
  الشيخ صالح أبو عمشة  -٤
  .وغيرهم من المناضلين ....    عبد العاطي محمد الزعانين       -٥

استمرت الثورة حتى عشية اندالع الحرب العالمية الثانية ، حيث أوقف القادة السياسيون نشاطاتهم ، وأوقفوا المفاوضات 
  .نتداب مع سلطات اال

  
كان الوطن العربي عامة ، والفلسطينيون خاصة يتابعون أخبار الحرب عن كثب ، حيث كانت قلوبهم مع دول المحور ،    

  .وذلك بسبب كرههم لدول الحلفاء وخاصة بريطانيا وفرنسا الستعمارهما الدول العربية 
بأنـه لـيس مـن    : من قبل بريطانيا الذي قالت فيه أراد الحلفاء كسب العرب في الحرب ، لذلك أصدروا الكتاب األبيض 

سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية ، ولكنها أيضاً ال تستطيع إلغاء ما وعدت به من خالل مراسـالت مكمـاهون  ،   
  .وهي تقصد بأن الدولة يقتسم فيها العرب واليهود السلطة 

بعدها الهجرة لموافقة العرب، ورفض اليهـود هـذا   سنوات، تخضع  ٥ألف يهودي خالل  ٧٥وأنها ستوافق على هجرة 
  .المقترح، كما أن العرب لم يتحمسوا له

  .وهكذا استمرت الهجرة من قبل اليهود إلى فلسطين ، على الرغم من وقف الهجرة في الظاهر  
تقسـيم وذلـك فـي    ولقد نكثت بريطانيا وعدها بمنح العرب االستقالل وأوفت بوعدها اتجاه اليهود ، فتم إصدار قـرار ال 

م ، حيث تم معاقبة الشعوب العربية ، رغم تقديم كل المساعدات البشرية والمادية لدول الحلفـاء خـالل   ٢٩/١١/١٩٤٧
ميالدي وإنهاء االنتداب وهنا تم إنشاء  ١٥/٠٥/١٩٤٨الحرب ، كما وضعت بريطانيا خطة لسحب قواتها في موعد أقصاه 

  .ن الكيان اليهودي الغاصب على أرض فلسطي
مـن السـكان   % ٦٦.٤عرب أي ما نسبته  ١٠٢٠٠٠٠نسمة منهم  ١٦٨٥٠٠٠كان عدد سكان فلسطين في ذلك الوقت 

  .فلسطيني يعيشون تحت سيطرة اليهود ٤٠٧٠٠٠وبموجب القرار كان . والباقي من اليهود 
من السـكان ،  % ٣٣.٥من أراضي فلسطين على الرغم من أن عددهم ال يتجاوز %  ٥٦ولقد منح قرار التقسيم لليهود 

  .من مجموع المساحة % ٤٣وإعطاء العرب 
والتـي تأسسـت فـي    ( في ظل هذه الظروف لم يجد الشعب الفلسطيني إال الجامعة العربية التي كانت حديثة الـوالدة    

  -:للدفاع عن حقوقه ، التي أعلنت أنها ستدخل بالجيوش الستة إلى فلسطين وهم ) ٢٢/٤/١٩٤٥
 .الجيش األردني -٤                         .    الجيش المصري -١

 .الجيش السعودي -٥.                              الجيش السوري -٢

 .الجيش العراقي -٦.                               الجيش اللبناني -٣
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  ١٩٤٨بيت حانون ونكبة عام 
ألن هذه الحرب . والعربي واإلسالمي الحديث والمعاصرأكبر  مأساة في تاريخ الشعب الفلسطيني  ١٩٤٨تمثل حرب العام 

من أرض فلسطين تحت االحتالل الصهيوني وتشريد أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من % ٧٧أدت إلى سقوط أكثر من 
  .أرضه

و يحدها من لقد لعب الموقع الجغرافي لبلدة بيت حانون دوراً هاماً حيث تقع على الطريق العام بين مدينة غزة والمجدل ، 
  .الشرق قرية نجد، ومن الشمال قرية دمرة ومن الغرب بيت الهيا ومن الجنوب جباليا وبيت الهيا

ميالدي ، حيث ساعد أهالي البلدة في مقاومة االحتالل وقطع الطريق  ١٩٤٨لقد كان لهذا الموقع الهام أثر كبير في حرب 
م أهالي البلدة باالستيالء على جرس إنذار من معسـكر الجـيش   أكثر من مرة وعرقلة حركة الجيش البريطاني ، ولقد قا

البريطاني ، و كانوا يستخدمونه عند اقتراب أي دورية للجيش البريطاني من بيت حانون وذلك لمقاومتها ، وكان صـوت  
  .هذا الجرس قوياً لدرجة أنه كان يسمع من القرى المجاورة 

راء السالح من مصر ، لمهاجمة مستعمرات الجيش البريطاني أو ما يسـمى  قام األهالي بتكوين فرق النجادة وقاموا بش 
مـن مدرسـة   (وهي المعسكرات الخاصة بالجيش البريطاني والتي كانت ممتدة من شمال البلـدة  )    camp(بالكامبات 

على امتداد شارع غزة يافا ، ولقد قام األهالي ببيع جزء كبير من المواشي واألبقار وبعضهم قام ) الزراعة حتى دير سنيد 
د الهادي الزعانين دور هام وفعال في الثورة وفـي  ببيع ذهب زوجته من أجل شراء السالح ، ولقد كان للمختار أحمد عب

تسليح أهل البلدة ، حيث قام بشراء السالح وجلبه من السلوم وهي منطقة بين مصر وليبيا وذلك لمحاربة اإلنجليز واليهود 
وقـد كانـت    ، كما قام األغنياء من البلدة بشراء السالح وتوزيعه على الشباب الذين يستطيعون حمله للدفاع عن البلدة ،

  .قروش  ٥تكلفة السالح باهظة جداً في ذلك الوقت وبلغت تكلفة الطلقة الواحدة أكثر من 
لقد كانت بيت حانون حلقة الوصل بين قطاع غزة وقضاء غزة ومعبر للقوات اإلنجليزية ، حيث قام أهل البلدة بعدة هجمات 

ماكن وحول مسطح البلدة وفي منطقة السوق التي كانـت  على قوافل الجيش البريطاني ، وقاموا بحفر الخنادق في عدة أ
عبارة عن بركة للمياه ومنخفضة عن منسوب الشارع ، وتم توزيع الفرق المسلحة وذلك لحراسة البلدة في الليل والنهار 

  .خوفاً من الهجوم على البلدة
متقدمة وقد تم االستعداد الكامـل  كما قام السكان بوضع سياج حول مسطح البلدة ووضع أكياس من الرمال وعمل مواقع 

أي قرية إلى هجوم ، وقـاموا   للحرب ، كما أن أهالي القرى الفلسطينية كانوا يساعدون كالً منهم األخر في حالة تعرضت
  :بتقسيم المنطقة الشرقية من البلدة إلى ثالثة مناطق مقسمة على العائالت على النحو التالي

  .كان فيها عائلة حمد ،حمدان ، حمدين ، سعدات ،نعيم) المغاير والقطبنية منطقة ( الجهة الشرقية الجنوبية  -
، العثامنة وأبوهربيد  ، البسيوني الشنباري وأبو عمشةو  كان فيها عائلة الزعانين) منطقة أبو غزالة(الجهة الشرقية   -

  ...، زويدي  حويحي ، عدوان ، أبو جراد ، ، سحويل  ، ناصر فياض و، شبات والعيماوي 
  .نصير ، نشوان، ، أبو عودة  ، المصري الكفارنة كان فيها عائلة) منطقة شراب والباشا ( الجهة الشرقية الشمالية  -
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كان السالح المستخدم بندقية بطلقة واحدة واإلمكانيات المتاحة قليلة بالنسبة للعدو ، باستثناء بعض الرشاشـات القليلـة   
  .م البرنات ومتر اللوز العدد التي كان السكان يطلقون عليها اس

وقد انخرط شباب البلدة في صفوف النجادة ، وكانوا يتدربون على استعمال األسلخة الخفيفة، وكان لهـم زي عسـكري   
  : خاص ، وقد اتخذ النجادة نشيداً لهم كان مطلعه 

  كن للبالد األمال والسيف والقلم     نجاد يا وجه العال وخفقة العلم
  بالد العرب للعرب      في حالكات النوب ال تهب واهتف 

  إذا انتابك الشر من أجنبي       بالدي بالد الشباب األبي
  يثيرها مدى الشرق والغرب        فنجادك الفارس اليعربي 
  فدا قدسك األقدس الطيب

  ونزحف في الحالكات الصعاب        بالدي سنمشي ولسنا نهاب 
  وعدتنا سيفنا والكتاب        تميد الجبال لنا والهضاب 
  ونور الشيوخ ونار الشباب

  

  :م ١٩٤٨شهداء بيت حانون عام  
 .محمود محمد علي الكفارنة  -١

  . إبراهيم علي شبات  -٢
 .محمود حسن أحمد الزعانين  -٣

 .محمود عبد الفتاح المصري  -٤

 .محمود طه علي الكفارنة -٥

  .احمد موسى أبو عودة -٦
 .رشيد أبو عودة  -٧

  .طالق رشيد أبو عودة  -٨
 .عبد اهللا احمد البسيوني  -٩

  .حسين نشوان -١٠
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  معركة خالدة
إن ذكر اسم معركة خالدة يثير في نفوسنا حمية الثائر الفلسطيني من المحتل الغاصب ، وهذه المعركـة الخالـدة           

الكامبـات  حدثت قبل انسحاب االنتداب البريطاني عن فلسطين بحوالي شهر ، حيث كان ينسحب بصورة تدريجيـة مـن   
  .وذلك بعد أن تم االتفاق مع اليهود بإقامة دولة لهم على أرض فلسطين ) المعسكرات(

ميالدي وفي حوالي الساعة التاسعة مساءاً ، حدثت معركة كبيرة  ١٩٤٨وخالل أيام االنسحاب وفي التاسع من أبريل للعام 
في البلدة وذلك بعد أن وصلت معلومات ألهالي البلدة بأن هناك قافلة من الجيش االنجليزي قادمة من دير سنيد باتجاه بيت 

يل الوزير حالياً ، فقام أهالي البلدة بتجهيز السالح وتم توزيع الشـباب علـى   حانون على طريق غزة يافا وهو شارع خل
امتداد الشارع من الزراعة شماالًً حتى مدخل البلدة جنوباً ، وقاموا بتبليغ أهالي القرى المجاورة وتم االسـتعداد الكامـل   

ن وبعد وصولها إلى منتصف البلدة بالقرب من للمعركة وفي حوالي الساعة التاسعة ليالً ، تقدمت القافلة باتجاه بيت حانو
الجرن ، بدأ الشباب بإطالق النار عليهم وقام االنجليز بالرد وحاولوا الهروب باتجاه جسر البلدة الرئيسي الذي كان ملغماً 

رى المشـاركين  وجاهزاً للتفجير فتم تفجيره ومحاصرة االنجليز وإطالق النار عليهم بكثافة من قبل أهالي البلدة وأبناء الق
في المعركة ، مما أدى إلى تفجير عدد كبير من العربات الخاصة بالجيش البريطاني وقتل عدد كبير منهم ، فهربـوا مـن   
المنطقة تاركين وراءهم الكثير من المعدات ، قام األهالي باالستيالء عليها وعلى بعض المركبات ، ولقد تمت هذه المعركة 

  . البطولية التي استشهد فيها القائد الوطني الكبير عبد القادر الحسيني   )١(بالتوافق مع معركة القسطل 
  هجرة أهايل بيت حانون

ميالدي ، وقاموا بالتقدم الحـتالل   ١٩٤٨حاصر اليهود بيت حانون في الخامس عشر من شهر أكتوبر في العام   
وغيرها من ) هربيا  –دير سنيد  –بيت جرجا  -دمرة  (البلدة وذلك قبل احتالل الكثير من القرى الفلسطينية المجاورة مثل 

القرى وذلك لقطع اإلمدادات عن هذه القرى ، وحماية اإلمدادات العسكرية واالقتصادية لمستعمراتهم التي كانـت مهـددة   
  .بالسقوط 

  
وترتفـع  .  كـم   ١٠وتبعد عنها حوالي  ميالدي ، تقع في الغرب من القدس ، ١٩٤٨القسطل هي أول قرية عربية احتلها الصهاينة في عام   )١(

بلغـت  . األصل بمعنى الحصن، وتقوم القرية على بقعة كانت في العهد الرومـاني قلعـة  ) إفرنجية(وكلمة القسطل . أمتار عن سطح البحر  ٨٠٨
نسمة، وفـي  )  ٤٣( حوالي  ١٩٢٢وقدر عدد سكانها عام . وتحيط بها أراضي عين كارم ، وبيت نقوبا . دونماً  ١٤٤٦مساحة أراضيها حوالي 

  . نسمة )  ٩٠(  ١٩٤٥نسمة ، وفي عام )  ٥٩( حوالي   ١٩٣١عام 
نسمة ، وكان ذلـك  ) ١٠٤(ميالدي حوالي  ١٩٤٨قامت المنظمات الصهيونية المسلحة بهدم القرية وتشريد أهلها بعد ذبحهم ، البالغ عددهم عام  

مفسـرت  ( التي أصـبحت تسـمى   ) ماعوزتسيون ( ، ومستعمرة ) قاستل ( ميالدي وعلى أنقاضها أقام الصهاينة مستعمرة  ٠٣/٠٤/١٩٤٨في 
  .م  ١٩٥١عام ) تسيون 

  .نسمة )  ٦٤١( حوالي  ١٩٩٨ويبلغ مجموع الالجئين من هذه القرية في عام 
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وكان الهجوم عند الساعة العاشرة من الليل ، حيث تقدمت القوافل من شرق البلدة وسيطرت على البيارات والمناطق المرتفعـة وأخـذت تطلـق    
بقصف البلدة بالقنابل ، حيث استهدف السكان بشكل مباشر مما أدى إلـى سـقوط   النيران بواسطة الرشاشات ، وفي الوقت الذي قام فيه الطيران 

  .الكثير من الشهداء والجرحى 
يـف  لقد دافع أهالي بيت حانون عن بلدتهم بكل الوسائل المتاحة لهم في ذلك الوقت رغم ضعف تلك الوسائل ،  كان السكان يمتلكون السالح الخف

، و تصدى أهالي البلدة للعدو في أنحاء متفرقة من البلدة وأبرزها منطقة القرنيفة التي تقع جنوب الفرطـة   الذي كان يطلق النار رصاصة رصاصة
محمود عبدالفتاح المصري وهو يدافع عن البلدة والوطن ، ومنطقة أبو غزالة الذي سقط فيها / ، وكذلك منطقة الزراعة الذي استشهد فيها الشهيد 

  .عبد اهللا احمد البسيوني / إبراهيم علي شبات و الشهيد/والشهيد  محمود حسن الزعانين/ الشهيد
دخل فلسطين خمسة جيوش عربية، أما بلدة بيت حانون كان فيها الجيش المصري والجيش السعودي وساعدوا أبناء البلدة ضد اليهـود و سـقط   

جازر التي قام بها اليهود في القرى الفلسطينية عامة وفـي  لقد أثرت الم. منهم حوالي خمسة شهداء من الجيش السعودي في منطقة بيارة شراب 
ميالدي ، والتي  كان لها أثر كبيـر   ١٢/٠٥/١٩٤٨القرى المجاورة والقريبة خاصة في نفوس أهالي البلدة وأبرزها مجزرة برير التي حدثت في 

ة شعر أبناء البلدة بالخوف ليس على أنفسهم بل علـى  في نفوس الناس ، حيث دب الخوف والرعب في صدورهم ، ومع تقدم قوات االحتالل للبلد
دة ثمانية أطفالهم ونساءهم من القتل وذلك بعد سيطرة اليهود على أجزاء كبيرة من البلدة ، وعلى الرغم من ذلك واصل أبناء البلدة الدفاع عنها لم

دة ثمانية أيام متتالية دون التحرك من مكانه مثل محمد عبدالهادي ومن أهالي البلدة من بقى لم.  أيام متواصلة واالشتباك مع اليهود ومنع دخولهم
ميالدي ، حيـث   ١٩٤٨الزعانين و زكي عبد الهادي الكفارنة ، وتعتبر بيت حانون من أكثر القرى الفلسطينية التي شهدت مقاومة عنيفة في العام 

ميالدي ، تقدم اليهود بقوة باتجاه البلدة وذلك بعـد   ٢٣/١٠/١٩٤٨في سقط العشرات من الشهداء والجرحى في المعارك التي دارت في البلدة ، و
 مقاومة عنيفة ، حيث كان الطيران يحلق في السماء ويقصف كل ما هو متحرك على األرض ، و لم يستطع أهالي البلدة إال أخذ أطفالهم وما خـف 

نسحاب بسرعة ، وتجمعوا في طريق واحد متجهين نحو الغـرب باتجـاه   وزنه من منازلهم ، وكذلك الحيوانات لنقل بعض األمتعة البسيطة و تم اال
ـ    فهم السكة الحديد ، حيث اقترب منتصف الليل فقطعوا الوادي وبعد ذلك قاموا بالتوجه نحو بيت الهيا ، فما كان من طيـران االحـتالل إال أن قص

لرن ، فحدثت مجزرة وسقط الكثير من أبناء البلدة شهداء ، لقد كان الموقف بالقذائف وذلك بالقرب من منطقة الشيخ زايد حالياً وبيارة تعود لعائلة ا
،  صعباً ، حيث انقطعت السبل بأهالي البلدة وكان الظالم دامساً ، والمنطقة فارغة من السكن ، واألطفال يبكون والطـائرات تحلـق فـوق النـاس    

تشرد أهالي بيت حانون فـي  . هيا ، فقام أهالي بيت الهيا باستقبالهم ومساعدتهمفاستمر األهالي بالسير نحو الغرب حتى وصلوا مداخل بلدة بيت ال
لقد تـم احـتالل   . هجرتهم إلى مناطق متفرقة حتى العائلة الواحدة أصبحت مقسمة، وتوزع أهالي بيت حانون على أغلبية المناطق في قطاع غزة

( من سكان فلسطين الجئين تقدم لهم وكالة الغوث الدولية األونروا %  ٧٠من وأصبح أكثر ) ١(أغلبية أراضي فلسطين وسادت الفوضى في البالد 
UNRWA  ( المواد الغذائية من دقيق وعدس وزيت وأرز وبعض األغطية والمالبس المستعملة ، وأخذت هذه الخدمات تتناقص تدريجياً مع مرور

  .الزمن 
وذلك بعد استيالء اليهود على البلدة ولقد وضع اليهود أجهزة االتصاالت في منزل سكن أهالي بيت حانون كغيرهم في مناطق متفرقة من القطاع ، 

ـ   ة كانت تعود ملكيته لعائلة الجيار في ذلك الوقت و يقع هذا المنزل في مسطح البلدة في شارع القدس ، وكذلك وضعوا غرف القيادة فـي المدرس
الذي كان مسئوالً عن الجيش ) ٢(سة مكان قيادة الجيش المصري بقيادة الضابط نظمي االبتدائية التي تقع شرق شارع أبوعودة ، وكانت هذه المدر

ر هذا المصري المتواجد في البلدة ، وقد كان أهالي البلدة يتسللون ليالً إلى بيوتهم و مزارعهم من أجل الحصول على الخضروات والقمح ، واستم
  .الوضع حتى اتفاقية رودس
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  :١٩٤٩عام )اتفاقية رودس ( اإلسرائيلية  اتفاقية اهلدنة املصرية
  

األولـى  وهي الحرب  واليهود العرببين ، اندلعت الحرب ١٩٤٨مايو  ١٥اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل في  بعد  
  .فلسطينبدخول الجيوش العربية إلى 

الهدنة في جزيرة رودس جرت مفاوضات ميالدي وما ترتب عليها من احتالل لألراضي الفلسطينية  ١٩٤٨وبعد حرب عام 
وتـم   ، خرآمن جانب  اليهوداألردن من جانب و و لبنانوسوريا والدول المتحاربة مصر  اليونانية بعد توقف القتال بين

ونصت االتفاقية على إقامة هدنة عامة بـين القـوات    ٢٤/٢/١٩٤٩على اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في  التوقيع
شبه حربية من كال الطرفين بعبور خـط اتفـاق    أو نصت على عدم السماح ألية قوات حربية المتحاربة من الطرفين، كما

الهدنة المنصوص عليه في المادة السادسة من االتفاقية أو انتهاك الحد الدولي في أي مكان أخـر، وأن الخـط الفاصـل    
والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية  الهدنة يجب أال يعتبر حدودا سياسية أو إقليمية وهو ال يمس الحقوق بموجب هذه

  .الفلسطينية تسوية نهائية
  
لفترة من الزمن حتى عينت الحكومة المصرية إدارة تشرف على األراضي التي تسـيطر عليهـا قواتهـا     م ١٩٤٨سادت الفوضى في العام   )١(

وألحقتها بسالح الحدود الملكي المصري، حيث كان " المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين " بفلسطين ، وأطلقت على هذه األراضي 
مدير عام سالح الحدود الملكي المصري و الحاكم العام " ، وتم تغيير مدير عام سالح الحدود ليصبح  مقر رئاسته في منطقة كوبري القبة بالقاهرة

" العقيـد  " ، وأعطيت له صالحيات المندوب السامي البريطاني لفلسطين ، وتم تعيين القائمقام" للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين 
م ومقره مدينة غزة ، وقسمت األراضي الفلسطينية التي دخلها الجيش المصري لثالث منـاطق وهـي منطقـة    مصطفى الصواف نائباً للحاكم العا

منطقة . ومنطقة غزة ، وتبدأ من شمالي ديرالبلح جنوباً حتى قرية دير سنيد شماالً . المجدل ، وتبدا من شمالي ديرسنيد جنوباً حتى إسدود شماالً 
ماالً حتى رفح على الحدود المصرية جنوباً ، واختيرت مدينة غزة مقراً لإلدارة العامة يقيم فيها نائب الحاكم العام خانيونس ، وتمتد من دير البلح ش
  .م ، حينما فصل القطاع عن سالح الحدود ، وعين للقطاع حاكم إداري عام   ١٩٥٢وظل هذا النظام متبعاً حتى سبتمر 

ثالث نجوم : نقيب (، يوزباشي ) نجمتان(، مالزم أول ) نجمة (نسبة للضباط تبدأ برتبة مالزم ثاني كانت الرتب العسكرية للجيش المصري بال  )٢( 
ثم لواء ، فريق ) تاج وثالث نجوم : عميد ( ، أميراالي ) تاج ونجمتان : عقيد ( ، قائمقام ) تاج ونجمة : مقدم ( ، بكباشي ) تاج: رائد (، صاغ ) 

  .، فريق أول ، مشير 
م وكـان  ١٩٤٩فبراير  ٢٤م وحتى اتفاقية رودس في ١٩٤٨يوليو  ١٢بلدة الفالوجة صموداً أسطوريا منذ اتفاقية الهدنة الثانية في وقد صمدت 

في الجيش المصري في الفالوجة يتكون من حوالي أربعة آالف جندي بقيادة العميد سعيد طه وكان جمال عبد الناصر من ضمن القادة الذين صمدوا 
  . جةمدينة الفالو
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  : كيف مت حتديد خط اهلدنة يف قطاع غزة
د خط الهدنة في قطاع غزة بناء على تقديرات عسكرية صرفه دون األخذ بعين االعتبار الطبيعة الجغرافية يتحدتم   

حاول الجانـب   ، فقدللمنطقة التي سوف يسير فيها خط الهدنة أو احتياجات السكان المحيطين بها أو مدى تأثيره عليهم 
 ، ومن ثم جاء خط الهدنة بين قطاع غـزة  اإلسرائيلي أن يضمن لنفسه أكبر قدر ممكن من األرض بصفته الجانب القوي

  -: الشكل التاليعلى  ١٩٤٨أراضي عام و
متجهـا   البحر األبيض المتوسط على مجرى وادي الحسى بالخط الممتد من شاطئ  في شمال قطاع غزة يبدأ خط الهدنة

، ومن  شرق تلك الطريق اتكيلو متر ٣حوالي المجدل، حتى يصل إلى نقطة تبعد  -ا نحو دير سنيد قاطعا طريق غزةشرق
 اًكيلو متر ١٢حتى يالمس الحدود المصرية في نقطة تبعد نحو "إلى الشرق منه"المجدل-بمحاذاة طريق غزة ثم يتجه جنوباً

  . عن شاطئ البحر
أراضي عام إسرائيلية واعتبر بمثابة الخط الفاصل بين قطاع غزة و-جنة عسكرية مصريةلقد تم تحديد هذا الخط من قبل ل

على ما تم االتفاق عليه،  نه لم يتطابق في بعض القطاعات تماماًإعلى الطبيعة إال  ه، رغم أن هذا الخط تم رسمم  ١٩٤٨
وكذلك لم يمر الخط من  اليهودمتر لصالح ففي الشمال لم يبدأ الخط بمصب وادي الحسى  بل إلى الجنوب منه بنحو كيلو 

، ويمر خط الهدنة لقطاع غزة مع إسرائيل بمنطقة سهليه مكشـوفة،  ها كيلو متر إلى الجنوب من ٢دير سنيد بل على بعد 
لخط الساحل، والتي ترتفع في بعض األحيان إلى نحو مائة متـر   تعلوها سلسلتان من تالل الحجر الرملي الموازية تقريباً

، كما أن هذا الخط قسم بيت حانون من المنتصف قسم في  ير خط الهدنة على طول السلسلة الشرقية أو بالقرب منهاويس
دونم ، وقسم في الغرب لسكان بيت حانون العرب وتبلـغ مسـاحته حـوالي     ٧٠٠٠الشرق لصالح اليهود ويبلغ حوالي 

مـيالدي   ١٩٤٨نون ثلث مساحتها في نكبـة عـام   دونم حدودية وبذلك فقدت  بلدة بيت حا ٣٠٠٠دونم منها  ١٣٠٠٠
  .دونماً  ٢٠٠٢٥والبالغة 

سياسة التوسع ولم تحترم اتفاق الهدنة باحتاللها المناطق المنزوعة السـالح وارتكابهـا    بأتباعإال أن إسرائيل استمرت 
 خامس من يونيو عام، حتى وصلنا إلى عدوان ال١٩٥٦، ١٩٥٤، ١٩٥٣اعتداءات متكررة على األراضي الفلسطينية عام 

  .١٩٦٧ لعام  ٢٤٢والذي على أثره أصدر مجلس األمن الدولي قراره الشهير رقم ١٩٦٧
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  : عودة أهايل بيت حانون

ميالدي ، وذلك بعد اتفاقية رودس والتي تم من خاللها رسم  ٣١/٣/١٩٤٩عاد أهالي بيت حانون إلي بلدتهم في   
حدود قطاع غزة بالخط األخضر ، فوجدوا البلدة مدمرة بشكل كامل والمنازل مهدمة ومعالم البلدة تغيرت على أبناءهـا ،  

بلدة وهي مناطق كان أهالي البلدة يذهبون إليها من ثـالث  ونصف األراضي سلبت ، وهي األراضي التي تقع في شرق ال
متر إلى شارعين على شكل  ٥٠٠شوارع وهي شارع الباشا وشارع المصريين الذي يتفرع بعد السياج الحدودي بحوالي 

ميالدي بوز الخنزيـر ولسـن    ١٩٤٨وشارع الشهيد باسل نعيم ، ومن أهم المناطق التي تم احتاللها خالل عام  vحرف 
على الرغم من ذلك قام أهالي البلدة بترميم بيوتهم والسـكن فيهـا وقـاموا     .  والطويل والجراحيات وأم السمن وغيرها

بزراعة األشجار في األراضي المتبقية، وأخذوا في التوسع بالبناء إلى خارج مسطح البلدة للحفاظ عليها ، ومازال أهـالي  
  .فات قريبة من الخط األخضر حفاظاً على األرض والبلدة البلدة يتوسعون في البناء حتى على بعد مسا

  : ميالدي١٩٥٠مايو  ١٥جمزرة 
لم يكن اليهود ببعيد عن البلدة بل كانت معسكراتهم محاذية لها من الشرق والشمال فمستوطنة نير عام  تقع في شرق 

  .البلدة وفي منطقة مرتفعة ، كما أن معسكراتهم ممتدة على كافة الحدود 

م ، كانت البيوت مدمرة عاش فيها األهالي تلك الفترة ١٩٤٨ن مضى على أهل البلدة عام واحد بعد نكبة عام بعد أ
والخوف يدب في صدورهم من عودة المحتل الغاصب في أي لحظة فعدد السكان كان قليالً و البلدة صغيرة وبيوتها ضعيفة 

روعة بالحبوب والمحاصيل األخرى والقليل من األشجار ، مما فكانت مبنية من الطين والحجارة ، أما المناطق األخرى مز
أدى إلى انكشاف البلدة أمام اليهود الذين يسيطرون على المرتفعات شرق البلدة ، كما أن البلدة كانت مرصودة بشكل 

يام شهر مستمر وذلك ألهميتها حيث إن موقعها استراتيجي ويعتبر خط الدفاع األول عن قطاع غزة ، وفي صباح احد أ
م بدأت مدفعية اليهود تطلق قذائفها بشكل كثيف على أهالي البلدة بصورة مباشرة من اجل قتل اكبر ١٩٥٠مايو من عام 

  :والجرحى ومن شهداء هذه المجزرة  ءعدد منهم مما أدى إلى حدوث مجزرة بين األهالي سقط فيها الكثير من الشهدا

 .محمد حسن ناصر  -١

  . )١(حسن محمد زويدي  -٢
 .   )٢(منسي -٣

 

  
  .، ولم يعرف مصيره حتى هذه اللحظة  ١٩٥٠تم اختطافه من قبل اليهود في العام   )١(
 .الواقعة شرق البلدة ) األحمدية (  كان يعمل حارساً في بيارة الباشا  )٢(
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  : م١٩٥٦حرب عام 

الناصر تأميم الشركة العالمية م بعد إعالن جمال عبد ١٩٥٦عندما انفجرت أزمة قناة السويس في تموز من العام   
لقناة السويس ، ادعت الدول الغربية بأن مصر تعمل ضد مصالحها الحتمال قطع إمدادات النفط عن هذه الدول ، وبدأ بعد 

" م في سيغر١٩٥٦أكتوبر  ٢٣في " بريطانيا وفرنسا والكيان اإلسرائيلي" ذلك اإلعداد للحرب حيث وقعت األطرف الثالثة 
م بهدف الوصول إلى قناة ١٩٥٦أكتوبر  ٢٩بشن هجوم واسع في " القوات اإلسرائيلية"على خطة  تبدأ أوالً  " قرب باريس

السويس على أن تقوم بريطانيا وفرنسا بإصدار إنذار مشترك في اليوم التالي يطالب القـوات المصـرية واإلسـرائيلية    
لبريطانيا وفرنسا باحتالل مؤقت لعدد من النقاط الرئيسية باالنسحاب مسافة عشرة أميال عن جانبي القناة ، وبسماح مصر 

  .فيها، بحجة المالحة الدولية

وتم إمداد إسرائيل بصفقات ضخمة من األسلحة الفرنسية من مدافع ودبابات وطائرات حديثة من طراز مستير لتنفيذ خطة 
ل قطاع غزة بشكل كامل خالل هذه الحرب م بدأ العدوان الثالثي على مصر وتم احتال١٩٥٦تشرين أول   ٢٩الهجوم و في 

  :  ١٩٥٦، وقد دافع أبناء بلدتنا عن البلدة بكل الوسائل المتوفرة لديهم وسقط منهم الشهداء والجرحى ومن شهداء عام 

 .أحمد عبد العزيز جبر شبات   -١

 .صبحة أحمد علي الكفارنة  -٢

 .محمود عيد نعيم  -٣

 .مدهللا محمد عبيد الكفارنة  -٤

 .اهللا سليمان ضيف  -٥

 .عبد الحميد عبد الفتاح بكر الكفارنة  -٦

  .على درج الشنباري  -٧
 .محمود أحمد صالح الكفارنة  -٨

 .راغب حمد -٩

 .محمد حمدين  -١٠

 .حاكمة البسيوني  -١١

وغيرهم من الشهداء واستمر هذا العدوان واالحتالل لقطاع غزة لمدة سبعة شهور تقريباً لحين انسحاب اليهود من قطاع 
  .صري للقطاعغزة وعودة الحكم الم
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  : منظمة التحرير الفلسطينية

ميالدي في البلدة حيث تم إنشاءه في مكـان مركـز    ١٩٦٥تم إنشاء مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام   
  :ميالدي وقد كان لهذا المكتب مجلس إدارة منهم  ١٩٦٧النشاط النسائي حالياً ، واستمر عمله حتى نكبة عام 

، زهدي خميس أبو عمشة ، عزات قاسم الكفارنة وأحمد عبد الكريم أبو عودة و محمد محمد ) رئيساً(أحمد خليل الزعانين 
  .عدنان حسين قاسم و تم انتخابهم من قبل أهالي البلدة . الزعانين و د

أحمد عبد الهادي الزعانين حيـث إنـه عضـو المجلـس الـوطني      / ولقد  قام بالمساهمة في إنشاء هذا المكتب المختار
ميالدي وذلك في مدينة القدس والذي تم من خالله اإلعالن عـن قيـام    ١٩٦٤أيار  ٢٨لفلسطيني األول والذي انعقد في ا

" منظمة التحرير الفلسطينية ، وجاء انعقاد هذا المؤتمر الوطني في القدس تجاوزاً لحدود قرار القمة العربية األولى بمجرد 
المؤتمر عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصادق علـى الميثـاق الـوطني    وأعلن هذا . بالشعب الفلسطيني" االتصال

والنظام األساسي للمنظمة، وانتخب أحمد الشقيري رئيساً للمؤتمر ، كما وقرر المؤتمر إعداد الشعب الفلسطيني عسـكرياً  
  . يروإنشاء الصندوق القومي الفلسطيني ويعتبر المجلس الوطني هو أعلى سلطة في منظمة التحر

  : م١٩٦٧حرب 
م  إال القليل من األهداف ، و كانت نية اليهود تتجه إلى التوسع دائماً فـي  ١٩٥٦لم يحقق اليهود في حرب عام   

كافة االتجاهات وذلك لتوفير مساحات أكبر من األراضي لفتح الباب بشكل أكبر أمام الهجرة واالستيطان اليهوديين ، وكذلك 
م وكان هذا التطـور خطيـراً   ١٩٦٥كانون الثاني  ١في ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني اإلعالن رسمياً عن قيام 

بالنسبة للعدو ألنه يضيف عنصراً جديداً إلى معادلة الصراع ويدخل الفلسطينيين أصحاب الحق المباشر في مواجهتهم مما 
  .يهدد أمن العدو

بية المجاورة وعلى قطاع غزة والضفة الغربية  من خـالل الحصـول   بدأ جيش االحتالل اإلعداد للعدوان على الدول العر 
م ، ١٩٦٧حزيران  ٥م وذلك تجهيزاً للحرب و التي  بدأها اليهود في ١٩٦٦على صفقات كبيرة من األسلحة في بداية عام 

الن السورية و بالتواطىء مع أمريكا وبعض الدول األوربية ، استطاعت إسرائيل كسب الحرب واحتالل سيناء وهضبة الجو
ما تبقى من فلسطين وهما قطاع غزة والضفة الغربية حتى يجعل هدف العرب هو استرجاع هذه األراضي المحتلة سـنة  

  .م١٩٤٨م، وليس تحرير فلسطين المحتلة سنة ١٩٦٧

  -:وقد سقط عدد من شهداء بلدتنا نتيجة هذا العدوان منهم
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  :م ١٩٦٧شهداء بيت حانون يف عام  

 .سن الزعانين حسين محمد ح -١

 .إبراهيم نصير  -٢

 .صابر اليازجي  -٣

 .داود نعيم  -٤

 .عبد السالم خليل عاشور الكفارنة   -٥

 .عبداللطيف أبو كلوب  -٦

 .عبد الرحمن عبد السالم الكفارنة  -٧

  
  :م ١٩٨٧حتى االنتفاضة األولى  ١٩٦٧شهداء بيت حانون ما بعد حرب   

مـــــــــــاالس الرقم مــــــــــاالس الرقم   
 طالل محمد السبع  ١١ حسن محمد أبو عودة  ١

 حسين عبد الكريم الزعانين ١٢ عبد الكريم أبو جراد  ٢
جميل محمد عبد الهادي  ٣

 الزعانين 
 معين سالمة البسيوني ١٣

 أنور محمد شحادة الكفارنة ١٤ رشيد عبداهللا دبور   ٤
 خليل عبدالعال الزعانين ١٥ هاني خليل طه الكفارنة ٥
 فكري اخراوات ١٦ نبيهة خليل طه الكفارنة ٦
 صبحي سويلم ١٧ غالب عبد الرحمن أبو عودة ٧
 خليل محمد طه الكفارنة ١٨ عبد القادر حسن خليل شبات ٨
)ارميالت(محمد أبو كتيفة  ٩  شحدة رجب سويلم ١٩ 
 طالب نعيم 20 هاني عودة أحمد شبات ١٠

  

  



 ~212 ~ 
 

  :م ١٩٨٧االنتفاضة األوىل عام 

م وكانـت الشـرارة األولـى لهـذه االنتفاضـة هـو       ١٩٨٧ديسـمبر مـن عـام     ٩هذه االنتفاضة فـي  بدأت   
اصطدام شاحنة إسرائيلية كبيرة عمداً بشاحنتين صغيرتين كانتا تنقالن عمـاالً مـن مخـيم جباليـا ونـتج عـن هـذا        

ت شـمال قطـاع   الحادث استشهاد أربعة منهم وجرح تسعة آخرين ، لقـد أدى هـذا الحـادث إلـى حـدوث اضـطرابا      
غزة وتحولت بعد ذلك إلى اضطرابات عنيفة ، ومن ثم امتدت إلى كافة أنحـاء الـوطن وقـد عرفـت هـذه االنتفاضـة       

كـان  .بانتفاضة الحجارة وأطفال الحجارة وذلك ألن الحجر والطفل كانـا فـي مواجهـة اآللـة العسـكرية الصـهيونية       
في أقصـى شـمال قطـاع غـزة ، ويوجـد بهـا معبـر بيـت          لبيت حانون دور هام في هذه االنتفاضة حيث إنها تقع

م  وقطـاع غـزة ، لقـد قـام أبنـاء البلـدة بقطـع        ١٩٤٨حانون و هو المعبر البري الوحيد الذي يربط أراضي عام 
الطرق وإغالق جميع الشوارع الرئيسية أمام قوات االحـتالل ، فقـد كـان الشـباب يضـعون المتـاريس والحـواجز        

ارات المطاطية ، ومن ثم يقومـون برشـق الجـيش اإلسـرائيلي بالحجـارة بمجـرد وصـوله        ويشعلون النار في اإلط
إلى البلدة لقد ساعدت طبيعة أراضي بيت حانون أبناء البلدة على مقاومة االحـتالل وذلـك لوجـود عـدد كبيـر مـن       

  .البيارات والمناطق الواسعة التي أصبحت مكان للمطاردين والمطلوبين لقوات االحتالل 

قدم  إلى البلدة مناضلون من كافة مناطق قطاع غـزة وتشـكلت عـدة مجموعـات فـي البلـدة لكافـة الفصـائل          لقد 
والتنظيمات الفلسطينية ، وكان أبناء البلدة يمثلون مواقع هامـة فـي هـذه الفصـائل و شـهدت بلـدتنا انطـالق أول        

ـ  رائيلية بالقنابـل بعـد تفجيرهـا بعبـوة     عملية عسكرية لحركة المقاومة اإلسالمية حماس وذلك باستهداف دورية إس
صـالح مصـطفى شـحادة بتأسـيس الجنـاح      : أرضية ومن ثم االشتباك  معها وذلك بعـد أن قـام الشـهيد الشـيخ     

العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس والمعروف باسم كتائب الشهيد عـز الـدين القسـام ، وكـذلك تـم تشـكيل       
  :          يني فتح بقيادة الشهيد القائد خاليا لحركة التحرير الوطني الفلسط

  .ميالدي  ٢/١١/١٩٩٠عطية عبد العاطي الزعانين الذي تم إعدامه في سجن غزة المركزي بتاريخ 

م والتـي انبثقـت   ١٩٨٧أضف إلى ذلك أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان لهـا حضـور كبيـر فـي انتفاضـة      
كان البلدة بتأسيسها منـذ خمسـينات القـرن الماضـي وكـان لرجالهـا       عن حركة القوميين العرب التي ساهم بعض س

 .دور نضالي بارز 

ولقد دافع أهالي البلدة ببسالة خالل هذه االنتفاضة خاصة خالل التوغالت والحصار الذي كان يفرضـه جـيش االحـتالل    
لبحث عن المناضلين الذي سقط منهم اإلسرائيلي على البلدة ، وكان يفرض حظر التجوال عليها لعدة أيام بهدف التفتيش وا

  .الكثيرين بين شهيد وجريح ومعتقل 
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  :م ١٩٨٧ومن شهداء انتفاضة عام     

  .عطية عبد العاطي الزعانين  -١
 .طالل أحمد حويحي  -٢

 .فايز محمد حمد  -٣

 .محمد عزات البسيوني  -٤

 .نضال حسين ناصر  -٥

  .نجوى حسن المصري  -٦
نالت إعجابه وتقديره، فقد اسـتطاع الشـعب الفلسـطيني األعـزل مـن خـالل       لفتت االنتفاضة األولى انتباه العالم، و  

الحجارة مواجهة وقهر جيش مدجج بكـل أنـواع األسـلحة، وأعـادت هـذه االنتفاضـة القضـية الفلسـطينية إلـى          
لقد ألهمت االنتفاضة عدداً من الشعراء في تنظـيم قصـائد شـعرية ومـن أبـرزهم نـزار       .  الساحة الدولية من جديد

أطفـال الحجـارة والغاضـبون ودكتـوراه شـرف فـي       : ني الذي نظم ثالث قصائد شعرية فـي االنتفاضـة وهـي   قبا
  .كيمياء الحجر

الذي يخافه الكيان الغاصـب ويخشـاه بـل ويفكـر فـي أي طريقـة للـتخلص        " البعبع " لقد كان قطاع غزة بمثابة   
الـذي كـان   " إسـحق رابـين   " مـن شـدة انزعـاج    منه حتى جنود االحتالل كانوا يرفضون الخدمة العسكرية فيه ، و

أتمنى أن أصـحو فـي يـوم مـن األيـام وأجـد غـزة قـد         : االئتالفية قال " إسحق شامير " وزيراً للدفاع في حكومة 
  .غرقت في البحر 

مـن   ةبذل الشعب الفلسطيني خالل هذه االنتفاضة تضحيات كبيرة تحملهـا لوحـده دون أي دعـم أو حتـى مـؤازر       
أشقاءه العرب أو غيرهم ، وكان من نتائج هذه االنتفاضة اتفـاق أسـلو وقـدوم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية فـي        

  .ميالدي  ١٩٩٣/١٩٩٤عام 

  : األساليب التي كانت تستخدم يف هذه االنتفاضة
في البداية استخدم الجيش اإلسرائيلي تكسير األطراف وبعد ذلك اخذ جيش االحتالل  يقطع المواصالت واالتصاالت ، ومن  

ثم مصادرة الهوايا وإقامة الحواجز العسكرية الدائمة والمستمرة وكذلك التعذيب الجماعي إال أن هذه األساليب انكسرت 
  .أمام عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني 

  . جريحاً  ١٣٠٧٨٧طفالً وبلغ عدد الجرحى  ٣٦٢شهيداً منهم  ١٣٩٢د بلغ عدد شهداء هذه االنتفاضة لق
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  : ١٩٩٦شهداء انتفاضة األقصى األوىل عام 

 .خليل أحمد نصير   -١

 .باسل نعيم.د -٢

 .تامر المصري   -٣

  : م٢٠٠٠سبتمرب  ٢٨: انتفاضة األقصى احلالية

حرمة المسـجد   أرييل شارون عندما انتهك ، ٢٠٠٠ من العام أيلول/سبتمبر  ٢٨  في الحالية االنتفاضة اندلعت  
تعنت إسرائيل في عملية التسوية  تلك الزيارة وعلى بمثابة ردة فعل شعبية على هذه االنتفاضة جاءتالمبارك ، ف األقصى

  .وتزايد االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة

،  تحمل مالمح االنتفاضة الشعبية في بدايتها كانت و،  داخلية وخارجية  حوالت عديدةوقد مرت االنتفاضة بعد اندالعها بت
 ،مواجهة البطش اإلسرائيليلوكل أشكال العصيان واالحتجاج المدني  واالعتصامات السلميةمستخدمة الحجارة والمظاهرات 

حة اسـتهدفت بشـكل خـاص العسـكريين     ولكنها اتجهت فيما بعد نحو تطعيم فعالياتها الشعبية المدنية بمقاومـة مسـل  
الهـدم  والمستوطنين اإلسرائيليين في األراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أوغل الجيش اإلسرائيلي في عمليات القتـل و 

  . التدميرو
حمـاس  لحركـة  التي نفذها الذراع العسكري عن طريق العمليات االستشهادية بعد ذلك دخلت االنتفاضة في مرحلة ثالثة 

، وهي المرحلة التي شهدت المزيد من العمليات  في تل أبيب ١٠/٠٦/٢٠٠١ في دالفينللملهى  في أولها تي استهدفتوال
احتالل المدن الفلسـطينية   حيث تم،  ٢٠٠٢آذار /مارس في العنصري  لجدار الفص بناءباالحتالل االستشهادية ، وقيام 

  .مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام اهللا وأوقفت مجمل العملية التفاوضية قوات االحتالل وحاصرت
، إذ رحل الـزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفـات فـي       وعلى الصعيد الداخلي شهدت تلك المرحلة تداعيات كبيرة وخطيرة

انسحاب أحادي من قطـاع  ، ثم قامت إسرائيل بتنفيذ  ، بعد حصار مشدد استمر ثالثة أعوام٢٠٠٤  تشرين الثاني/نوفمبر
  .٢٠٠٥غزة عام 

وخالل هذه الفترات كانت قوات االحتالل تجتاح  بيت حانون بشـكل مسـتمر ، وأكبـر هـذه االجتياحـات مـن حيـث        
  -:الفترة الزمنية 

  .٣٠/٠٦/٢٠٠٣وحتى  ١٥/٥/٢٠٠٣والذي استمر ستة وأربعين يوماً تقريباً من تاريخ  ٢٠٠٣اجتياح مايو ويونيو  -
 .  ٢٩/٠٧/٢٠٠٤وحتى  ٢٩/٠٦/٢٠٠٤والذي استمر شهر تقريباً من تاريخ   ٢٠٠٤يونيو ويوليو  اجتياح -

 .٨/١١/٢٠٠٦حتى  ١/١١/٢٠٠٦من  ٢٠٠٦اجتياح نوفمبر للعام  -
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  :  ٢٠٠٦ نوفمرب للعام  ٨ -١جمزرة بيت حانون من 
عدة محاور وتقدمت إلى مناطق لم يسبق  قامت قوات االحتالل بدخول البلدة من، م ٢٠٠٦في ليلة األول من نوفمبر للعام 

ميالدي ، تقدمت جرافـات ودبابـات   ١٩٩٣أن دخلتها خالل االنتفاضة الحالية ، حيث إن هذه المناطق لم تدخلها منذ عام 
االحتالل باتجاه مسطح البلدة وما يحيط بها و قامت بتجريف جميع األسوار الموجودة في البلدة وجرفت الطرق ودمـرت  

حتية ،  وعند وصول قوات االحتالل إلى مسطح البلدة واجهت مقاومة شرسة هي األقوى خالل االجتياحات السابقة البنى الت
والمتكررة وتم مقاومة االحتالل بكل الوسائل المتاحة ، وبعد تمكن أفراد المقاومة من االنسحاب عبر وسائل متعددة ، قام 

  .ميالدي ١٢٣٩أهم وأقدم مساجد قطاع غزة ويعود تاريخ بنائه إلى عام جيش االحتالل بهدم مسجد النصر الذي يعتبر أحد 

استشهد في هذا االجتياح حتى السادس من نوفمبر حوالي عشرين مواطناً ومئات الجرحى وتم اعتقال عدد كبير من أبناء 
 ١٦وكل من هو عمره فـوق  البلدة ، وشهد هذا االجتياح تفتيش جميع منازل البلدة دون استثناء وتم تجميع أبناء البلدة 

سنة في معسكرات متنقلة تم عملها وتخصيصها لهذا االجتياح ، وكانت هذه المعسكرات في منطقة الزراعة وقامت قوات 
االحتالل بالتحقيق مع جميع أبناء البلدة الذين تم أخذهم إلى منطقة الزراعة بشكل منفرد وبعد السادس من نوفمبر انسحبت 

لبلدة مخلفة وراءها دماراً كبيراً وتخريباً وتجريفاً المنازل واألراضي والطرقات والبنى التحتية حتـى  قوات االحتالل من ا
  .أصبح من ينظر إلى البلدة ال يصدق ما أمامه وقد سبب ذلك اختالفاً كبيراً في كل معالم البلدة 

م ٨/١١/٢٠٠٦بعد يوم واحد من االنسحاب الصهيوني من البلدة وفي تمام الساعة السادسة والنصف من صـباح يـوم   
استيقظ أهالي البلدة على صوت انفجارات قوية هزت كل أنحاء البلدة  ، و كانت هذه قذائف المدفعيـة تسـتهدف منـازل    

ظر فأطفال وشيوخ ونساء قطعت أجسامهم والدماء تنزف من كـل  المواطنين اآلمنين النائمين ، لقد رأى العالم أبشع المنا
مكان حتى أن الشوارع أصبح لونها أحمر بلون الدم ، كان األمر هائال ومفجعا ومذهال وقف الجميع دون أن يصـدق مـا   

ـ    ة يرى ، استشهد في هذه المجزرة أكثر من عشرين من أبناء عائلة العثامنة حتى عرفت هذه المجـزرة بمجـزرة عائل
العثامنة ، وكذلك استشهد في هذه المجزرة صقر عدوان و باسم عبد الهادي قاسم ولقد تم دفن الشهداء في مقبرة جديدة 

م في منطقة الزراعة ، لقد كان لهذه المجزرة أثر بالغ في نفوس المواطنين ٢٠٠٦تم افتتاحها في التاسع من نوفمبر للعام 
ونسوا كل شي إال هذه المجزرة ، و انعقد مجلس األمن الدولي ألهمية ما حـدث  حيث عم الحزن واألسى كل أهالي البلدة 

   . وكانت النتائج مخيبة لآلمال  ودون المستوى المطلوب
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  ٢٢/١٠/٢٠١٢حانون يف انتفاضة األقصى الثانية حىت تاريخ  بيت شهداء

 االستشهادكيفية  االستشهادمكان  االستشهادتاريخ  الشهيد أسم #

 قذيفة مدفعية الزراعة - الكتيبة   29/12/2000 محمود علي نصير 1

 عيار ناري بيت حانون 12/02/2001 شادي ناصر أبو هربيد 2

 قذيفة مدفعية الزراعة - الكتيبة   17/04/2001 محمد رمضان المصري 3

 أعيرة نارية الزراعة  17/09/2001 محمد رمضان الكفارنة 4

 أعيرة نارية غزة 05/10/2001 نضال فوزي ناصر 5

 عيار ناري  المنطار  19/10/2001 جودت عبد الهادي حمد 6

 عيار ناري الفرطة  15/12/2001 أحمد محمود البسيوني 7

 صدمة المدينة 13/02/2002 فاطمة أبو صالح 8

 عيار ناري شارع القدس 13/02/2002 أمجد ياسر محمد حمد 9

 عيار ناري العزبة 1/03/2002  محمود حسن الطاللقة 10

 استشهادي نتساريم 12/03/2002 بالل فايز مصطفى شحادة 11

 عيار ناري شارع صالح الدين 09/06/2002 سامي أحمد مصلح 12

 أعيرة نارية ايرز –استشهادية  21/06/2002 حاتم محمود نصير 13

 قنبلة طائرة  حي الدرج غزة 22/07/2002 صالح مصطفى شحادة 14

 قنبلة طائرة  حي الدرج غزة  22/07/2002 ليلى شحادة 15

 قنبلة طائرة  حي الدرج غزة 22/07/2002 إيمان صالح شحادة 16

 اشتباك النصب التذكاري 10/08/2002 محمد بكر المصري 17

 عيار ناري عملية استشهادية 23/08/2002 مدحت إبراهيم اليازجي 18

 استشهادي البحر -استشهادية  23/11/2002 محمد سميح المصري 19

 عيار ناري معبر بيت حانون 02/12/2002 خالد عبد الغني ناصر 20

 استشهادي الحدود 15/12/2002 محمد محمود عدوان 21

 استشهادي الحدود 15/12/2002 عبد الكريم راتب شبات 22

 استشهادي معبر بيت حانون 21/02/2003 مصعب عبد اهللا السبع 23
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 مقاوم منزله 23/02/2003 اهللا مصعب السبععبد  24

 عيار ناري منزله 23/02/2003 براء فايز العفيفي 25

 لالحتاللتصدي  الزيتون 27/03/2003 إياد خليل حسين فياض 26

 رصاصة قناص منزله 15/05/2003 محمد نبيل محمد الزعانين 27

 نارية أعيرة السلك 17/05/2003 رفيق اجميعان البنش 28

 اغتيال عزبة بيت حانون 15/06/2003 رأفت أحمد حسن الزعانين 29

 انفجار الواد 22/06/2003 فاكر محمود الزعانين 30

 انفجار الواد 22/06/2003 رشدي أحمد الزعانين 31

 انفجار الواد 22/06/2003 محمد أبو حمدان 32

 انفجار الواد 22/06/2003 خلدون هاشم الشنباري 33

 استشهادي معبر بيت حانون 06/08/2003 إبراهيم سحويلموسى  34

 البلد بيت حانون 04/09/2003 عاشور محمد الشنباري 35

 عيار ناري السلك 11/01/2004 كريم عليان الكفارنة 36

 عيار ناري  الفرطة 07/02/2004 أحمد محمد ضيف اهللا 37

 مواجهات ايرز 26/02/2004 أشرف أحمد زقوت 38

 مواجهة ايرز 26/02/2004 يوسف سحويلأيمن  39

 قذيفة دبابة الشجاعية 20/03/2004 أحمد رفيق سعيد حمدان 40

 عيار ناري  ابراج الندى 20/04/2004 معتصم رفيق محمد نصير 41

 عيار ناري شمال المدينة 28/05/2004 شادي مازن محمد نصير 42

 اشتباك شمال المدينة 09/06/2004 وليد عوض عاشور 43

  اشتباك بيارة الباشا 22/06/2004 خالد جمال أيوب الشنباري 44
 اشتباك بيارة الباشا 22/06/2004 إبراهيم صالحة 45

 اشتباك بيارة الباشا 23/06/2004 إبراهيم أحمد أبو سعدة 46

 لغم شارع الفرطة 29/06/2004 راسم خليل علي عدوان 47

 عيار ناري شارع السكة 08/07/2004 نصر الدين محمد أبو هربيد 48

 عيار ناري شارع السكة 08/07/2004 زاهر راجح أبو هربيد 49
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 عيار ناري شارع السكة 08/07/2004 نعيم مصباح الكفارنة 50

 اشتباك شارع باسل نعيم 08/07/2004 ناهض أبو عودة 51

 عيار ناري شارع السكة 08/07/2004 جميلة عبد الهادي  حمد 52

 عيار ناري شارع السكة 08/07/2004 يوسف أحمد الزعانين 53

 عيار ناري شارع السكة 15/07/2004 حامد أحمد أبو عودة 54

 عيار ناري العزبة 23/07/2004 حسن جميل الزعانين 55

 عيار ناري شارع القدس 27/07/2004 حسام حلمي ناصر 56

  أعيرة نارية  العوزناحل  29/08/2004  سالمة عيد مقبل السواركة 57
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ـــية   :الجنســـ
  

  فلسطيني  

 المؤهالت العلمية:  
 .1982 األردن –  األردنيةجامعة ال - علومكلية ال"  كيمياءبكالوريوس " حاصل على  –

ــى   – ــل عل ــتير" حاص ــة الت" ماجس ــةكلي ــة  - ربي ــع   جامع ـــتراك م ـــصى باالش   األق
 .1997جمهورية مصر العربية –عين شمس جامعة 

جمهوريـة مصـر العربيـة     – جامعة عين شمس -حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية   –
 2000.  

  

  التدريبية والعلميةالدورات:  

تدريب بعض المعلمين والمدراء في وزارة التربية والتعليم ضمن المشروع الذي تبنتـه الـوزارة وهـو     –
 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣م، وفى العام الدراسي ١٩٩٩/٢٠٠٠في العام الدراسي ) المدرسة وحدة تدريب(

ير للمعسـكرات البيئيـة وتنفيـذ    تدريب بعض موظفي قسم التربية البيئية بوزارة البيئة على كيفية التحض –
 . فعاليات هذه المعسكرات وتقويمها

تدريب المدربين بمعاهد التدريب المهني بكل من وزارة العمـل ووزارة الشئــون االجتمــاعية علـى      –
  التخطــــيط للتــــدريب وذلــــك  مــــن خــــالل عمــــادة التعلــــيم المســــتمر 

 .بجامعة ألقصى

على برامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين بتاريخ  تدريب معلمي ومعلمات مدرسة عرفات للموهوبين –
 .م٦/٢/٢٠٠٥-٥

 زراعيـاد الـذه االتحـالذي نف"ذائيـتمكين النساء في األمن الغ"روع ـمدرب ضمن مش –
  .٢٠١٠ايوفي م
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لطـالب المعـهد الثانـوي الصـناعي بمـديـنة العجــيالت ـ ليبــيا مــنذ      ءالكيمـياتـدريس  –
 .م١٩٨٥م وحتى عام١٩٨٣عـام

 م١٩٩٠م حتى عام ١٩٨٧لطالبات مدرسة بنات المطير الثانوية ـ ليبيا عام ءتدريس الكيميا –

ساسية العـليا منذ تدريس العلوم في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة لطالب المرحـلة األ –
 م٢٠٠٠وحتى عام  ١٩٩٠عام 

ــدريس     – ــرق الت ــاهج وط ــاعد للمن ـــتاذ مس ــو   -أس ــذ يولي ــى من ــة األقص   م ٢٠٠٢جامع
 م ٢٠٠٧وحتى 

 . وحتى اآلن ٢٠٠٧أستاذ مشارك للمناهج وطرق تدريس العلوم ـ جامعة األقصى منذ –

 
ليب التـدريس بكلـية التــربية فـي جــامعة األقــصى فـي العـام الجـامعي        رئيـس قسم أسـا –

 .م٢٠٠٣/٢٠٠٤

م وحتـى  ٢٥/٥/٢٠٠٥رئيـس وحـدة الضـبط األكــاديمي بــدائرة الجــودة األقــصى منـذ       –
 .م١/١٠/٢٠٠٥

 .م٣/٩/٢٠٠٧م وحتى ١٥/٩/٢٠٠٥عميد كلية التربية بجامعة األقصى منذ  –

وحتـى   ٤/٩/٢٠٠٧لثقـافــية العــالقات العــامة منـذ     نائب رئيــس الجـامـعة للشــؤون ا  –
 ،م٣/١١/٢٠٠٨

  .3/11/2010وحتى  ٤/١١/٢٠٠٨عميد شؤون الطلبة منذ  –
 

  :لجان االمتحانات –
  م ١٥/١/٢٠٠٤رئـيس لجنـة االمتحـان للفتــرة الثالثـة بفـرع جامعـة األقصــى بتـل الهـوا مــن          –

 م٣١/١/٢٠٠٤إلى 

رئيـس لجـنة االمتحـانـات للفترة الثـالـثة بفــرع جـامــعة األقــصى بتــل الهـوا مـن        –
 .م٦/٧/٢٠٠٤الى ١٩/٦/٢٠٠٤

الفصـل الدراسـي األول   ) جـامعة األقـصى(رئيس اللجـنة المـركزية لالمتحـانات بكـلية التـربية  –
 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام

 .م٢٠٠٦/٢٠٠٧للفصل الدراسي األول للعام) جامـعة األقصى(التربيةرئيس اللجنة المـركزية لالمتحانات بكـلية  –
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  التطور التارخيي للتعليم يف مدينة بيت حانون

  *تيسير محمود حسين نشوان .د

  :مقدمة 

يتميز العصر الحاضر بالتقدم العلمي والتقني في شتي مجاالت الحياة اليومية ، ونتيجة لهذا التقدم ؛ نجد أن اهتمام أغلبية 
الدول أخذ يزداد حول التعليم ، لما له من أثر بالغ من هذا التطور والتقدم ، حيث أنه هو المحور الذي يدور حوله عجلـة  

األمر الذي يتطلب من القائمين علي العملية التعليمية التعلمية ضرورة مواكبة هـذه  . "  التقدم العلمي والتقني والصناعي
  التغيرات من خالل إمداد األفراد باألساليب التي تحقق لهم هذا النمو والتقدم مسايرة التطورات الحاصلة دون توقف 

  ) .  2006،520: أشرف أبو عطايا ( 
االرتقاء به هو طريقنا لخريطة العالم الجديدة ، وأنه المحور األساسي لواقعنا المعاصر وبذلك يتضح بأن التعليم و          

الشامل اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً ، وأن التعليم ضروري الستكمال دورنا الحضاري الذي بدأناه قبل غيرنا من 
وهذا لن يأتي من خالل تركيز . واستقاللنا ورخائنا األمم وعلينا مواصلته لضمان استقرارنا الداخلي ونمونا الحضاري 

التعليم علي تحصيل الطلبة للمعلومات فقط ، بل التركيز علي أهداف تعليمية أخري تعمل علي تنمية المهارات المتنوعة 
  ) :  9،  2003: وزارة التربية والتعليم المصرية ( لدي الطلبة مما يتطلب االهتمام بمساعدة المتعلم علي 

 .التمييز بين الحقائق و االستنتاجات  -
 .التعرف علي العالقات السببية واالستدالل واتخاذ القرارات وإصدار األحكام في ضوء توفر األدلة الكافية  -
 .معالجة مشكالت الحياة اليومية خارج قاعة الدرس  -

من خالل مناهجها وأنشطتها وأساليبها في ضوء ما تقدم يتضح بأن المؤسسات التعليمية مطالبة اليوم بأن تسهم بفاعلية  
المختلفة في إعداد اإلنسان المثقف علمياً وتكنولوجيا ألن عملية التقدم والتنمية أصبحت تقاس بما أنجزته الحكومات 
والمجتمعات من تعليم وتثقيف ألبنائها ، وما حققته من خطط وبرامج تعليمية ، تساعدها علي تحقيق التنمية الشاملة 

لذلك أصبح اإلنفاق علي التعليم استثماراً حقيقاً في . السياسية ، و االقتصادية ، واالجتماعية ، الثقافية : ا المختلفة بأبعاده
  )١، ٢٠٠٢: علي الشخيبي(مجال تنمية الموارد البشرية وجزء من سياسة التنمية الشاملة 

اإلنسان هو أداة التغيير والتطور لتحقيق التقدم  وقد أدرك الفلسطينيون منذ عقود أن التعليم هو مفتاح التنمية و أن
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والتنمية لذا يعتبر التعليم في فلسطين جانب مهم للغاية من جوانب حياة الفلسطينيين ، فمعدالت االلتحاق بمؤسسات التعليم 
للفلسطينيين ، في فلسطين تعتبر من األعلى بالمقاييس االقليمية والدولية ، وذلك يعكس بوضوح أهمية التعليم بالنسبة 

  ونزوحهم عن أرضهم وفقدانهم للكثير من أمالكهم ،  ١٩٦٧و  ١٩٤٨فبسبب لجوء الفلسطينيين بعد حربي 
  أصبح للتعليم حاجة ماسة بسبب فقدان مصادر الرزق األخرى المتمثلة بالزراعة والتجارة 

   . (Wikipedia : 2012)والصناعة لدي شريحة عريضة من الفلسطينيين 
___________________  

  .جامعة األقصى  –استاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك كلية التربية * 
استناداً علي ما سبق  فمن الطبيعي أن يعمل الطالب الفلسطينيون وذووهم المستحيل من أجل الحصول علي قبول في إحدى الجامعات 

ن ذلك فلن يترددوا في تحمل نفقات التعليم في الجامعات األوربية أو في المحلية ، فإن لم يتيسر ذلك ففي جامعة عربية ، وإن عجزوا ع
  .الواليات المتحدة 

هو عدم وجود نظام تعليمي خاص بالفلسطينيين ، وخضوعهم المباشر ألنظمة  ١٩٤٨إن اهم ما يميز التعليم الفلسطيني بعد نكبة عام 
أو خضوعهم بشكل غير مباشر لهذه األنظمة عن طريق وكالة  دولية أنشأت  التعليم السائدة في البلدان التي هاجروا ونزحوا إليها ،

 ١٩٤٩كانون أول  ٨، وقد تشكلت وكالة الغوث إلغاثة وتشغيل الالجئين بقرار من األمم المتحدة بتاريخ ) األونروا ( إلغاثتهم         
عط الخدمات التعليمية في البداية االهتمام الكافى ظناً بأن الالجئين لتتوالي إعمال اإلغاثة والتشغيل بالتعاون مع الحكومات المحلية ، لم ت

، ولكن الوضع قد تغير وأخذت خدماتها  ١٩٥٠/١٩٥١من ميزانيتها عام % ١سيعودون إلي ديارهم ، ولم تتجاوز خدمات التعليم 
وبلغت عام  ١٩٧٠/١٩٧١عام % ٤٧إلي وارتفعت  ١٩٦٠/١٩٦١من ميزانيتها عام % ٢٣التعليمية تتسع حتى أصبحت موازنة التربية 

  . (UNRWA : 1997/1998)من الميزانية % ٦٢حوالي  ٨٤/٨٥
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علي الجزء األكبر من األراضي الفلسطينية ، ولم  ١٩٤٨ومن جانب أخر بعد إقامة ما يسمى بدولة الكيان الصهيوني عام 
  : مؤتمر أريحا الذي تقرر فيه  ١٩٥٠يبق منها سوى الضفة الغربية وقطاع غزة عقد في عام 

طينيون في الضفة الغربية مـواطنين  أن تصبح الضفة الغربية جزء من المملكة األردنية الهاشمية وليصبح الفلس -
 .أردنيين يخضعون لألنظمة والقوانين األردنية بما فيها النظام التعليمي 

 .أن تتولي مصر إدارة قطاع غزة ، وبذلك يصبح التعليم في القطاع يخضع كلياً للنظام التعليمي المصري  -

مدن الفلسطينية ، فقد تعرض سكانها للتهجيـر بشـكل   ولم تكن بلدة بيت حانون بمنأى عن األحداث التي تدور في باقي ال
م ، وبعد عودتهم بعد ستة أشهر وجدوا الدمار شبه الكامل لكافة منازلها ، وحيث أنها تقـع علـي   ١٩٤٨كامل في حرب 

الحدود الشمالية لقطاع غزة مع ما يسمي بدولة الكيان الصهيوني تتعرض حتى يومنا هذا بشكل دائم للقصف واالجتياحات 
وبالرغم من عدم استقرار األوضاع األمنية في بيت حانون اإل أن سكانها تمسكوا ببلدتهم . المتكررة من الجيش اإلسرائيلى 

ومنذ القدم وحتى اآلن يشكل . ولم يهجروها بل تضاعفت أعدادهم حتى وصل عدد سكانها اآلن حوالي أربعين ألف نسمة 
ي اهتماماً كبيراً من كافة السكان ، وقد مر التعليم في بيت حانون إلي مراحل التعليم سمة أساسية من سمات البلدة ، ويلق

تطرقت إلـي تتبـع    –في حدود علم الباحث  –وحيث أنه لم توجد دراسة . من التطور حتى وصل إلي ما هو عليه اآلن 
   :إلجابة عن السؤال التالي التطور التاريخي للتعليم في بيت حانون اقترحت هذه الدراسة ، والتي تتمثل مشكلتها في ا

  ما مراحل التطور التارخيي للتعليم يف مدينة بيت حانون ؟

  :  ولإلجابة عن هذا السؤال الرئيس البد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية 
 .؟  ١٩٤٨ما واقع التعليم في مدينة بيت حانون قبل عام  -١
 .؟  ١٩٦٧ – ١٩٤٨ما واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من  -٢
 .؟  ١٩٩٣ – ١٩٦٧ما واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من  -٣
 .حتى اآلن ؟ – ١٩٩٣ما واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من  -٤
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  :أهداف الدراسة 
 :يل تهدف هذه الدراسة إ

 . ١٩٤٨تحديد واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة التي سبقت نكبة عام   - أ
 . ١٩٦٧ – ١٩٤٨تحديد واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من عام   -  ب
 . ١٩٩٣حتى عام  ١٩٦٧التعرف إلي واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من عام   - ج
 .حتى اآلن  ١٩٩٣التعليم في بيت حانون في الفترة الممتدة من عام حصر واقع   - د

  :أهمية الدراسة 
  :تكمن أهمية الدراسة يف اجلوانب التالية 

توفر هذه الدراسة منهجية تاريخية في تتبع التطور التاريخي للتعليم في مدينة بيت حانون يمكن أن تساعد باحثين  -١
 .دن فلسطينية أخرى ، أو حتى علي فلسطين بشكل عام آخرين في إجراء دراسات مشابهة علي م

تحاول هذه الدراسة الربط بين النظرية والتطبيق حيث من المتعارف عليه أن سكان بيت حانون يهتمون بشـكل   -٢
كبير بتعليم أبنائهم ، وأن نسبة التعليم في بيت حانون من أعلي النسب علي المستوى الفلسطيني ، فهل الواقع التعليمـي  

 .فعلي لبيت حانون يحقق ما يشاع نظرياً عن سكان بيت حانون ؟ ال

  : تتحدد نتائج الدراسة باحلدود التالية : حدود الدراسة 
 :تتبع للتطور التاريخي للتعليم في مدنية بيت حانون أقصي شمال قطاع غزة في المراحل التالية  -١
 . ١٩٤٨ما قبل عام  -
 . ١٩٦٧وحتى عام  ١٩٤٨منذ عام  -
 . ١٩٩٣وحتى  ١٩٦٧منذ عام  -
 .وحتى اآلن  ١٩٩٣منذ عام  -
 :التطرق لكل ما يرافق التعليم في عملية تطوره من حيث  -٢
 .المبانى المدرسية ، واألثاث ، والتقنيات ، والوسائل التعليمية ، والمناهج الدراسية ، وغيرها  -
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  : الدراسة  منهج
المعني بوصف األحداث التعليمية التي حدثت في مدينة بيت تستخدم هذه الدراسة  المنهج التاريخي ، وهو المنهج   

حانون في الماضي وصفاً كيفياً ، مع رصد عناصر هذه األحداث وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها ، واالستناد علي ذلك 
  .الوصف في استيعاب الواقع الحالي ، وتوقع اتجاهاتها المستقبلية القريبة والبعيدة 

  : الدراسة  عينة
م ، ومازالوا  ١٩٤٨ت عينة الدراسة من عينة قصدية مكونة من ستة أشخاص من كبار السن عاصروا حرب سنة تكون

  .علي قيد الحياة حتى اآلن حول تطور التعليم في مدينة بيت حانون 
  

  :أداة الدراسة 
حانون والذين عاصروا حرب تتمثل أداة الدراسة في بطاقة إلجراء  مقابالت مع عينة من كبار السن من سكان بيت     

١٩٤٨ .  

  :اإلطار النظري 
 بيت حانون أصل التسمية واملوقع

  -:أصل التسمية

 -:األصل اللغوي

) حانون(إما نسبة لصاحبه أو للمعبود و) القصر(ولعلهم كانوا يعنون بالبيت ) بيت(في فلسطين والشام عدة قرى تبدأ بـ 
عيم من زعماء غزة ونواحيها ، وحانون من جذر حنن ، وحنون زهرة اسم ملك أو ز) صاحب النعم(و ) حنون(بمعنى 

الحناء ، وحانون المالح اليمني الذي قاد مراكبه في البحر األحمر حول أفريقيا حتى دخل البحر األبيض المتوسط إلى ليبيا ، 
  .حسب قول المؤرخ هيرودوت

في قصره تمثاالً له أثناء ) م.ق ٧٢٢ - ٧٤٥لث اآلشوري تغالت فالسر الثا(الذي وضع ) حانون(والراجح أنها نُسبت إلى 
  ) . ٢٠٠٩: محمود الزعانين (   .حمالته على فلسطين
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  :ي ملدينة بيت حانوناألصل التارخي

بيت حانون قرية قديمة كان بها بيت لعبادة األصنام واآللهة ، أسسها ملك وثنى هو الملك حانون وكانت مصيفاً له ويختلف الكتاب    
في أنه جرت بينه وبين الملك اليافى حروب عديدة و طويلة حتى أهلكا بعضهما فعملوا له تمثاالً على حسب عاداتهم وتقاليدهم تذكاراً 

م أن سرجون مشى .ق ٧٢٠في بيت العبادة فاشتهرت القرية ببيت حانون ، و ورد في تاريخ بئر السبع في سنة لعظمائهم ووضعوه 
بجيوشه إلى جنوب فلسطين فأخضع الفلسطينيين وبنى يهودا وغلب سيفون األثيوبي ملك مصر ، وأخذ منه الجزية كما أنه أسر 

  " . غزة " حانون ملك 
 . ا إلى أن جاء اإلسالم ، فاهتدت بهديه ثم تغير أهلها وتخللها كثير من أخالط الناسوبقيت بيت حانون على ضالله    

م وقعت بين الفرنج والمسلمين حرب في ١٢٣٩: هـ ٦٣٧وفي يوم األحد الرابـع عشر من شهر ربيع األول من عـام 
الذي بنى خصيصاً لذكرى هذه الموقعة بيت حانون انكسر فيها الفرنج ، كما تذكر ذلك البالطة المثبتة فوق مسجد القريـة 

وأسر منهم ملوكهم وأكنادهم وثمانون فارساً  ١٨٠٠وقد قتل في هذه الموقعة من الفرنج  . ، وتم تسميته بمسجد النصر
ومائتا وخمسون رجـالً ولم يقتل من المسـلمين غير عشرة ، وفي عهد المماليك كانت بيت حانون محطة للبريد بين غزة 

  ) ٢٠١٢: موسوعة ويكيبيديا (   .ودمشق

  :ملدينة بيت حانون  املوقع واجلغرافيا

أن نشأة القرى والمدن واختيار موقعها ال ينشأ من فراغ كامل ودون مقومات ، وأن اختيار الموقع الذي أقيمت عليه    
 بالد الشام منذ قديمأنه موقع حساس في مكان هام على طريق شريانية تصل مصر ب . بيت حانون لم يكن بمحض الصدفة

 .الزمان
إن منطق األمور يقودنا إلى قناعة هامة أن اختيار الموقع تم بعد دراسة للمنطقة بأسرها ولظروفها ومعطياتها الطبيعية و 

الجغرافية حتى تحقق البلدة دورها وأهدافها وإال ألنتهى أمرها ، واندثرت معالمها كبقية المواقع التي فقدت أهميتها من 
ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماماً ، فقد تزايدت البلدة مع الزمن حتى أصبح لها شأن ومكانة كبيرة ، وأصبحت  .الزمن

  . مدينة تلعب دوراً هاماً ال يقل عن األدوار التي تلعبها شقيقتها من المدن الفلسطينية األخرى
، وذلك ألن اإلطار الزماني ال يكتمل إال بالبعد الجغرافي من الضروري التعرف على البعد الجغرافي الذي تحتله بيت حانون

 .أو ما يعرف باإلطار المكاني
كيلو مترات إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة ، ويحدها من الشمال قرية دمرة ، ومن  ٧تقع بيت حانون على بعد 

نة غزة ومن الغرب بيت الهيا ، و هي ميالدي ، ومن الجنوب جباليا ومدي 1948الشرق قرية نجد التي تم احتاللها عام 
  . )  ٢٠٠٩: محمود الزعانين ( متر  ٥٠ترتفع عن سطح البحر األبيض حوالي 
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  :تطور اإلحصائيات السكانية ملدينة بيت حانون 
تعتبر بيت حانون عالية الكثافة السكانية كغيرها من مدن قطاع غزة ، حيث بلغ عدد سكانها خالل العام إحصائية     

  ) . ٢٠٠٨: مركز اإلحصاء الفلسطيني ( ألف نسمة  ٣٨حوالى  ٢٠٠٨
ميالدي ، وأخذ سكان بيت حانون في الزيادة نظراً لتوسعها  ١٩٩٦تحولت بيت حانون إلي مدينة بيت حانون في العام 

  .سنة  ١٥العمراني وزيادتها السكانية في الفئات تحت سن 
م وذلك في عهد االنتداب البريطاني حيث تم إحصاء  ١٩٢٢ل عام أجرى أول تعداد عام للسكان في فلسطين تشرين أو

  .نسمة )  ٨٨٥( ألف نسمة وكان عدد سكان بلدة بيت حانون في هذا اإلحصاء هو  ٧٥٢حوالى 
مليون نسمة وكان  ١.٠٣٣م ، وتم إحصاء حوالي  ١٩٣١وأجري ثاني تعداد عام للسكان في فلسطين تشرين ثاني عام 

  .بيتاً  ١٩٤من اإلناث ، وكان لهم  ٤٤٥من الذكور و  ٤٠٤نسمة بينهم )  ٨٤٩( هذا اإلحصاء  عدد سكان البلدة في
م بعد النكبة ، كان عدد سكان بيت حانون  ١٩٦٣نسمة ، وفي عام )  ١٨٦٠( قدر عدد السكان بـ  ١/٤/١٩٤٥وفي 

  .نسمة  ٣٩٧٦
: مركز اإلحصاء الفلسطيني : ( حسب التالي  نسمة ، مقسمين ٣٨٠٢٨فقط بلغ عدد سكان البلدة  ٢٠٠٨أما في العام 

٢٠٠٨  (  
   ٨٢٥٦: ، المجموع  ٤١٠٦، إناث  ٤١٥٠، عزبة بيت حانون ذكور  ١٤٦٩٤، إناث  ١٥٠٧٨بيت حانون ذكور 

وحوران و وادي موسى وقبيلة الحويطات والعدوان والحسنات في ) أكراد ( ويعود السكان بأصلهم إلي مصر والخليل 
  .شرق األردن 

    :لوضع االقتصادي ملدينة بيت حانون  ا
الزراعة تعد مدينة بيت حانون مدينة زراعية فمعظم سكانها يعتمدون على الزراعة وفالحة األرض لكسب قوتهم فأشهر ما 
كانت تمتاز به المدينة زراعة الحمضيات والخضراوات والتي تمد المدينة والمناطق المجاورة لها بالخضراوات الطازجـة  

من إجمالي مساحة المدينة إال أنه فـي الواقـع الحـالي    % ٤٥حتاجها وتشكل المساحة المخصصة للزراعة نسبة التي ت
فالمدينة أصبحت جرداء نتيجةً العدوان المستمر الذي يقوم به االحتالل اإلسرائيلي علي بيت حانون حيث قـام بتجريـف    

            .   دونم  من أراضي  المدينة وجميعها أراض زراعية   ٧٥٠٠

تعاني مدينة بيت حانون كغيرها من مدن فلسطين من البطالة ، فقد كان يعتمد الكثير من اهلها الفقراء على العمل      
داخل الخط األخضر حيث يعتبرون من فئة العمال المهرة والكفاءات المدربة، مما يشكل مصدراً أساسياً لدخل السكان 
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  . عامل  ٢٠٠٠العمل ويتراوح عدد العمال العاطلين عن 
دونم وهذه المنطقة يوجد بها عدد من المصانع  ٢٦١أما بالنسبة للصناعة فيوجد في المدينة منطقة صناعية على مساحة 

 –البالط  –صناعة الخرسانة (عامل تقريباً واهم الصناعات في هذه المنطقة  ٢٠٠والورش الخفيفة ويعمل بها عدد 
كذلك يقع في المدينة العديد من ورش الحدادة والنجارة الخاصة ). ومستحضرات التجميل األدوية –البالستيك  –األقمشة 

  ) . ٢٠٠٩: محمود الزعانين . (  وهي ورش بسيطة تقوم بأعمال يومية وال يتعدى نشاطها خارج المدينة

  
  :املرافق الصحية ملدينة بيت حانون 

خدماتها للسكان فمنها عيادة تابعة لوكالة الغوث الدولية  يوجد في مدينة بيت حانون عدد من المرافق الصحية تقدم
وخدماتها محدودة العتبارها مستوصفاً يعمل ستة أيام اسبوعياً بدوام صباحي فقط وهناك مركز شهداء بيت حانون الطبي 

وجد في المدينة التابع لوزارة الصحة وهو مخصص للرعاية األولية وعيادة عزبة بيت حانون التابعة لوزارة الصحة كما وي
التابع للخدمات الطبية ) بلسم(ومستشفي عسكري . ٢٠٠٧مستشفيان هما مستشفى بيت حانون الذي تم افتتاحه عام 

العسكرية ويقدم خدماته للعاملين في األجهزة األمنية الفلسطينية وهناك عيادة بسيطة تتبع إلتحاد لجان العمل الصحي 
   )مركز القدس الطبي(

  : ملدينة بيت حانون ية اخلدمات الرياض
مدينة بيت حانون تعاني من ضعف األنشطة الرياضية فقد ضعفت هذه النشطة في السنوات األخيرة بسبب ظروف 

  :  االنتفاضة، كما وأنه يوجدبالمدينة نأديان رياضيان هما
  . نادي شباب بيت حانون األهلي   -١ 
  . نادي بيت حانون الرياضي   -٢

ي ال تفي بالحاجة الماسة الموجودة لدى السكان الفتقارها للساحات المناسبة لمزاولة األنشطة علما بأن هذه النواد
حوض للسباحة طولة تقريبا  ٢٠٠٩كما أنشا خالل شهر حزيران . والتمارين الرياضية وال يوجد أي مراكز شبابية أخرى

أيضا من قبل االحتالل إال أنه أعيد تاهيله  م وذلك كترفيه للشباب في نادي بيت حانون الرياضي وقد دمر١٠م وعرض ٢٠
   .مجددا ، وأيضا يوجد في بيت حانون نادى أللعاب كمال األجسام يمكله أحد المواطنيين في منطقة الزيتون في المدينة

  :املرافق السياحية يف بيت حانون 
الخاص الذي تعتمد عليه في جذب يمكن القول أنه ال توجد بقعة على وجه األرض إال ولها طبيعتها وجمالها وسحرها 

وتمتلك مدينة بيت حانون من المقومات السياحية ما يجعلها مركز جذب سياحي حيث . السياح إليها من كل أنحاء المعمورة
تبرز أهمية موقعها الجغرافي في أنها تقع على الثغر الشمالي باإلضافة إلى مناخها المعتدل وماتتمتع به من مناظر طبيعية 

كما أن المواقع األثرية تشكل عامالً هاماً في تنشيط هذا القطاع إذ تعتبر شاهداً حياً على الحضارات المتعاقبة ودليالً جذابة 
مرئياً على التطور في فن العمارة خالل الحقب التارخية المتعاقبة ويوجد في المدينة مسجد النصر الذي يرجع تاريخة إلى 



 ~237 ~ 
 

  . تصر فيها المسلمون على الفرنجة هـ وكذلك قبة أم النصر التي إن٦٣٧
وادى بيت (بالرغم أن المدينة تتميز من حيث أنها غير مستوية ويقع فيها مناطق منخفضة ومناطق مرتفعة وعدة وديان 

مسجد النصر . إال أنه لم يتم استغاللها لصالح القطاع السياحي مثل محميات طبيعية)وادي الدوح -وداى بريدعة  -حانون 
  . ٢٠٠٦من العام  ١١هـ والذي هدم في توغل لقوات االحتالل في شهر ٦٣٧تاسس سنةالتاريخي 

  في ضوء االستعراض السابق في األصل التاريخي لمدينة بيت حانون وموقعها الجغرافي وتطور إحصائيات عدد سكانها 
وواقعها االقتصادية والصحي والرياضي والسياحي يقودنا ذلك وحتى تكتمل دراسة تطور هذه المدينة لتتبع التطور 

 التاريخي لها كان البد من التوصل للتطور التاريخي للتعليم فيها ، والتي تظهر من خالل نتائج هذه الدراسة .
:نتائج الدراسة وتفسريها   

 إجابة السؤال األول من أسئلة الدراسة :
  ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة علي :       

  ما واقع التعليم في مدينة  بيت حانون قبل عام ١٩٤٨ ؟ 
 من خالل إجراء مقابالت مع بعض كبار السن من سكان بيت حانون تبين أن واقع التعليم في بيت حانون قبل عام ١٩٤٨ 

 م مر بالمراحل التالية  : 
 

: مرحلة التعليم باحملاكاة واالحتكاك : املرحلة األويل   
يرجع تاريخ التعليم في مدينة بيت حانون اسوة بباقي مدن قطاع غزة إلي العصور اإلسالمية وتالها فترة الحكم العثماني ، 

 حيث كان في تلك الفترة يطور اإلنسان نفسه عن طريق التعليم الذاتي ، واكتساب المعرفة بالمحاكاة واالحتكاك .
 

: مرحلة الكتاتيب : املرحلة الثانية   
تطور التعليم في هذه المرحلة إلي تعليم الكتاتيب أو المطوع وهذا النوع من التعليم كان سائدا في السنوات األخيرة للحكم 

العثماني ، حيث كان التعليم منصبا علي حفظ القران الكريم و األحاديث النبوية إلي جانب التدريب علي الكتابة والخط 
واإللمام بأركان االسالم والوضوء علي أيدي المعلمين في الكتاتيب ، وبالطبع لم يكو ة هناك اهتمام بالعلوم العصرية وبذلك 

يتضح بأن التعليم في نهاية الحكم العثماني في مدينة بيت حانون كان محدداً جداً وتوقع بعض الباحثين أن نسبة األمية 
بلغت حوالي ٩٨% وهذا يعني أنه كان من النادر وجود أفراد يعرفون القراءة والكتابة . هذه الصورة القائمة ، والتي ساد 
فيها الجهل بشكل واضح ال ينفصل عن الواقع السياسي و االجتماعي واالقتصادي في السنوات األخيرة من الحكم العثماني 
نتيجة دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية األولى باستنزاف كافة الموارد في الواليات العربية ، وبالذات في فلسطين 
ومدنها ، ولذا شهد الناس في المدن الفلسطينية وبيت حانون من ضمنها فترات المجاعة الشهيرة ، األمر الذي جعل التعليم 

 في أسفل أولوياتهم .
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:مرحلة تعليم احللقات العلمية : املرحلة الثالثة   
بعد انتهاء الحرب العالمية األولي سنة ١٩١٨ أصبحت فلسطين تحت االنتداب البريطاني الذي استمر حتى عام ١٩٤٨ 
وشهدت هذه الفترة تطورات سياسية خطيرة شكلت في مجموعها مستقبل فلسطين ، ولعل أهم حدث سياسي هو تنفيذ 
قوات االنتداب لوعد بلفور ( وزير خارجية بريطانيا ) في عام ١٩١٧ ، وذلك من خالل تشجيع الهجرة اليهودية إلي 

 فلسطين وتشجيعهم علي إقامة الوكالة اليهودية كنواة لدولة المستقبل ، وقد قاوم الفلسطينيون الحكم البريطاني فقاموا :
 ١٩٣٦، وثورة  ١٩٢٣قام الفلسطينيون بالقيام بعدة ثورات من أشهرها ثورة : والنضالى علي المستوي الثوري   - أ
. 

أحس الفلسطينيون بخطر التجهيل واألمية ، لذا قاموا بإنشاء ما يسمي بتعليم الحلقات : علي المستوي التعليمي   -  ب
 .العلمية 

 

-   من بلدة التينة ، وهو من الشيوخ  الذين توفرت لديهم معرفة واسعة في
أصول العقيدة والفقه والتفسير والنحو واإلمالء والتاريخ والدروس الدينية المختلفة ، وقد قام بتعليم أهل بيت حانون في 

ى معرفي يحدده الشيخ يونس بما يتناسب مع طبيعية أبناء بيت مسجد النصر في غرفة قديمة بالمسجد بمنهاج ومحتو
  .م  ١٩٣٣م ومن ثم انقطع التعليم في البلدة حتى عام  ١٩٢٨حانون ، وقد بقي حتى عام 

  وهو من سكان المسمية ، وقد بدأ في تدريس أهل بيت حانون مواد دراسية من إعداد الشيخ
واد في اللغة العربية والتربية اإلسالمية والحساب ، وكان يدرسهم في غرفتين تم بناءهما في منطقة وقد تمثلت هذه الم

ومن الجدير ذكره بأن هاتين الغرفتين كانتا النواة األولي لبناء مدرسة . الساقية ، وقد كانت تتسع كل غرفة ألربعين طالباً 
  ) . بالمدرسة الغربية ( لالجئين والتي تعرف    بعد ذلك وهي مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة 

  .طالباً يوزعون علي خمسة صفوف )  ١٠٠( م  ١٩٣٥وقد وصل عدد الطالب في عام  

  بعد أن انتقل الشيخ إبراهيم ثابت للتدريس في بلدة المسمية ، جاء الشيخ محمد
اً من سكان المسمية ، وفي هذه الفترة كثر عدد الطلبة ، وبدأت العملية التعليمية في عبد المحسن الحورانى ، وهو أيض

بلدة بيت حانون في االزدهار، حتى أصبحت مدرسة بيت حانون تقوم بالتدريس للصف الخامس االبتدائي قبل الهجرة في 
  . م   ١٩٤٨العام 

  . م  ١٩٤٨ون لم يشهد ثقله نوعية قبل حرب في ضوء النتائج السابقة يتضح بأن التعليم في بلدة بيت حان
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ويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود إلي تحكم  االنجليز في كافة أمور التعليم ووضعهم للعراقيل حول تطور التعليم 
  .ونموه حتى يبقي الشعب الفلسطيني جاهالً أمياً ونستطيع بريطانيا تمرير مخططاتها لصالح اليهود 

 
  :ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علي 

  .؟  ١٩٦٧ – ١٩٤٨ما واقع التعليم في مدينة بيت حانون في الفترة الممتدة من 
  :تبين أنه في خمسينيات القرن الماضي ازدهر التعليم في مدينة بيت حانون في اتجاهين 

 

-  
السكان في تعلم الكثير من العلوم ودرسوا الطب والهندسة والقانون والشريعة والتجارة والجغرافيا والتاريخ والفيزياء بدأ 

  .وغيرها من العلوم ، حتى أصبحت نسبة التعليم الجامعي في بيت حانون من أعلي النسب علي المستوي الفلسطيني 
سكان البلدة ، فقد كان أول من ساهم في نشر العلم لدي السكان ، وقد كان للشيخ محمود أبو عوده فضل كبير علي    

وكذلك األستاذ نجيب العيماوى واألستاذ أحمد خليل الزعانين واألستاذ موسي توفيق حمد واألستاذ محمود المصري و 
  .األستاذ أحمد محمود الزعانين 

 
،  ١٩٥٦م بواسطة األونروا ، وبدأ العمل فيها في العام  ١٩٥٤وية الزراعية في العام تأسست مدرسة بيت حانون الثان

  ) . اإلعدادية العامة ( وكانت مدة الدراسة فيها سنتات بعد الصف الرابع اإلعدادي 
انتقلت  ١٩٥٨وكانت المدرسة عبارة عن مركز تدريب وتحتوي علي جميع أقسام اإلنتاج النباتي والحيواني ، و في العام 

  .تبعية المدرسة إلي إدارة الحاكم العام كإدارة تشرف عليها مديرية التربية والتعليم تربوياً 
حيث اغلقت بسبب االحتالل  ١٩٦٧استمر هذا الوضع حتى عام . تحولت المدرسة بعد ذلك إلي مدرسة ثانوية زراعية  

  .اإلسرائيلي 
ون شهدت بالفعل ازدهار في التعليم العام والتعليم الزراعي في الفترة في ضوء النتائج السابقة يتضح بأن بلدة بيت حان

  : ، وقد يكون السبب في ذلك ما يلي  ١٩٦٧حتى عام  ١٩٤٨الممتدة 
تولي مصر إدارة قطاع غزة بشكل عام ، وقطاع التعليم بشكل خاص وهذا بناء علي احدى قرارات مؤتمر اريحا  -

 . ١٩٥٠والذي عقد 
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م ، وكان لها مهمة أساسية  ١٩٤٩الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين وذلك عام  تشكيل وكالة الغوث -
 .وهي تقديم خدمات تعليمية لالجئين الفلسطينيين 

الدعم المادي الكافي من  –كبلدة حدودية  –وبذلك توفر التعليم في قطاع غزة بشكل عام وفي بيت حانون بشكل خاص 
فتتاح مدارس جديدة واستيعاب عدد أكبر من الطالب ، باإلضافة إلدارة التعليم من قبل مشرفين وكالة الغوث الدولية في ا

مصريين علي درجة عالية من الكفاءة ، كذلك إقرار المنهاج المصري في كافة المراحل التعليمية ، وفتح أبواب الجامعات 
  .مجانية التعليم وتنسيق القبول بالجامعات المصرية أمام طلبة قطاع غزة ومعاملتهم كالطلبة المصريين من حيث 

 
  :ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة علي 

  م ؟ ١٩٩٣ – ١٩٦٧ما واقع التعلیم في مدینة بیت حانون في الفترة من 
مدينة بيت حانون في تلك الفترة ، وكذلك ولإلجابة عن هذا السؤال أجريت مقابالت مع بعض القائمين علي التعليم في 

  :مراجعة بعض المصادر التي تناولت واقع التعليم في بيت حانون في تلك الفترة وقد توصل الباحث إلي 
 

 :ة وهي في أواخر الستينيات من القرن الماضي كان في مدينة بيت حانون ثالث مدارس ابتدائي -
  وتقع في الساقية) المدرسة الغربية ) ( أ(مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة. 
  و تقع في شارع أبو عودة ) ب(مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة. 
  وتقع في شارع أبو عودة ) ج(مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة. 
 : ومدرستان إعداديتان ، وهما  -
  حانون اإلعدادية ذكور بيت. 
  بنات بيت حانون اإلعدادية. 

تشرف عليها وكالة الغوث الدولية وكانت جميعها مغطاة بالكرميد ، وبعد ) االبتدائية و اإلعدادية ( وجميع هذه المدارس 
  ) .الصفيح ( تلف الكرميد قامت الوكالة بتغطيتها بالزينكو 
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بتدائية واإلعدادية في سبعينات القرن الماضي لم تقم وكالة الغوث مع زيادة عدد الطالب الملتحقين بالمرحلتين اال -
بإنشاء مدارس جديدة لحل مشكلة ازدحام الفصول بالطلبة ، حيث وصل عدد الطلبة في بعض الفصول ) األونروا ( الدولية 

 . طالباً ، بل لجأت لعمل نظام الفترتين ، الفترة الصباحية ، والفترة المسائية)  ٥٠( أكثر من 
جميع المناهج التي كانت مقررة علي هاتين المرحلتين هي مناهج مصرية ، لذا عانى الطلبة طويالً من اغتراب  -

 :المناهج ، بمعني عدم ارتباط هذه المناهج بالواقع البيئي الفلسطيني وهذا يترتب عليه لجوء الطلبة إلي 
 .م الدراسي أو نهاية الفصل الدراسي حفظ المادة الدراسية واجترارها وقت االختبار في نهاية العا -
عدم توظيف المعرفة العلمية في الحياة اليومية للطالب نظرا لعدم ارتباط هذه المعرفة بواقع الحياة اليومية لطلبة  -

 .بيت حانون 

التلقين ، أما بالنسبة لمدرسي هاتين المرحلتين فيستخدمون في غالبيتهم الطرق التقليدية في التدريس والتي تعتمد علي 
  :وندرة استخدامهم لتقنيات التعليم وذلك بسبب 

  عدم توفر هذه التقنيات. 
  عدم تأهيل غالبيتهم الستخدام هذه التقنيات بشكل فعال في حال توافرها.  

 
للذكور واإلناث ، لذلك كان طلبة هذه لم توجد في مدينة بيت حانون في الستينات وحتى منتصف السبعينات مدارس ثانوية 

  : المرحلة يدرسون في مدارس ثانوية خارج مدينة بيت حانون كما يلي 

١-    م ، حيـث أنشـأت    ١٩٧٧ظلوا يدرسون في مدرسة الفالوجة الثانوية للبنين حتى عـام
ن المدرسة الزراعية وسميت مدرسـة  للذكور فقط ، وذلك بأخذ عدة فصول م ١٩٧٧مدرسة ثانوية في بيت حانون سنة 

وتخرجت أول دفعة للثانوية العامة بفرعيها العلمي و األدبي من هذه المدرسة في . بيت حانون الزراعية الثانوية للبنين 
 .م  ١٩٧٨/  ١٩٧٧العام الدراسي 

٢-  ية للبنـات لعـدة   درست بنات بيت حانون المرحلة الثانوية بداية في مدرسة الفالوجة الثانو
سنوات ، ثم نقُلن للدراسة في مدرسة الزهراء الثانوية للبنات أيضاً لعدة سنوات ، وأخيراً نقُلن للدراسـة فـي مدرسـة    

  . الجديـــدة الثانويـــة للبنـــات والتـــي تقـــع فـــي حـــى الشـــجاعية بمدينـــة غـــزة          
م ، فقد أنشأت  ١٩٩٣بالموصالت حتى عام  واستمرت معاناة الطالبات في االنتقال من مدرسة ألخرى وتحمل معاناة التنقل
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)  ١٧( في هذه السنة نواة مدرسة ثانوية للبنات درس فيها طالبات الثانوية العامة فقط ، وكان في هذه السـنة عـددهن   
م جهزت المدرسة الستقبال  ١٩٩٤وفي السنة التي تليها أى عام . طالبات بالقسم العلمي )  ١٠( طالبة بالقسم األدبي و 

األول الثانوي ، والثاني الثانوي بقسمه األدبي والعلمي ، والثانوية العامـة  ( فة طالبات المرحلة الثانوية ببيت حانون كا
مدرسة بيت " وبذلك أصبح في بيت حانون مدرسة ثانوية للبنات ، أطلق عليها . للدراسة فيها ) بفرعيها األدبي والعلمي 

 . الزراعة  –ع خليل الوزير وتقع في شار" حانون الثانوية للبنات 

:اجلهة املشرفة علي التعليم الثانوي يف بيت حانون  
حيث أن جميع المدارس الثانوية في قطاع غزة هي مدارس حكومية ، وأن االحتالل اإلسرائيلي مكث في قطاع غزة من 

علي التعليم هي قوات م ، لذا فإن الجهة المشرفة  ١٩٩٣م حتى انسحب في ضوء اتفاقية اوسلو عام  ١٩٦٧سنة 
االحتالل اإلسرائيلي متمثلة فيما يسمي بضابط ركن التعليم ، وإدارات تعليمية في كل محافظة من محافظات القطاع يقوم 

  .عليها كوادر تعليمية فلسطينية 
: املناهج املقررة علي املرحلة الثانوية  

المرحلة الثانوية نفس مناهج المرحلة الثانوية في  م أقرت علي ١٩٩٣م وحتى عام  ١٩٦٧في الفترة الممتدة من عام 
ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن امتحانات الثانوية .  ١٩٥٠جمهورية مصر العربية وذلك تطبيقاً التفاقية أريحا عام 

لي إلى قطاع العامة لطلبة قطاع غزة كانت تعد في وزارة التربية والتعليم المصرية وترسل من خالل الصليب األحمر الدو
غزة لتطبق علي طلبة المرحلة الثانوية العامة بها ، وترسل أوراق اإلجابة أيضاً من خالل الصليب األحمر الدولي إلي 
مصر ليتم تصحيحها هناك ، وكانت نتيجة الثانوية العامة تعلن وحتى نهاية السبعينيات من خالل راديو صوت العرب 

  .بالقاهرة 

 
ألحقت المدرسة بدائرة الزراعة ،  ١٩٦٨م ، وفي عام العام  ١٩٦٧تبين أن هذه المدرسة قد أغلقت بسبب االحتالل عام 

  : بما يلي  ١٩٩٣ومرت حتى عام 

ديرية بواسطة دائرة الزراعة ، بحيث تتبع هذه المدرسة فنياً وإدارياً وتربوياً لم ١٩٧٠أعيد فتح المدارس في عام  -
 .التربية والتعليم 
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م ألحقت المدرسة كلياً لمديرية التربية والتعليم ، وكانت تحتوى علي جميع األقسام الحيوانية  ١٩٧٣في العام  -
 .والنباتية 

م بدأت محاولة إلنهاء التعليم الزراعي ، وذلك من خالل عدم تجديد األقسام والتخلص منها حتى  ١٩٨٠في العام  -
ولم يبق من المدرسة إال اسمها كمدرسة زراعية حيث تم تحويل . ام في سنوات االنتفاضة األولي تالشت جميع األقس

 .أراضى مدرسة الزراعة والعهدة لدائرة الزراعة بغزة 
تحولت المدرسة بعد ذلك لمدرسة أكاديمية وليس مهنية ، وذلك بتحويل طالب القسم األدبي في المنطقة الشمالية  -

 .للدراسة فيها 

م  ١٩٩٣م وحتى عام  ١٩٦٧ضوء ما تقدم من نتائج يتضح بأن التعليم في بيت حانون في الفترة الممتدة من عام في 
  :واجه العديد من الصعوبات من أهمها 

 .عدم مناسبة المباني المدرسية والبيئة المدرسية للعملية التعليمية التعلمية  -
ئية واإلعدادية في هذه الفترة إال أن هذه الزيادة لم يقابلها أي بالرغم من مضاعفة عدد الطلبة في المرحلتين االبتدا -

 .توسع في المباني المدرسية أو أنشاء مدارس جديدة ، بل تم حل هذه المشكلة جزئياً بنظام الفترتين الصباحية والمسائية 
توظيفهم للمعرفة في عانى كافة طلبة بيت حانون االبتدائية واإلعدادية والثانوية من اغتراب المناهج وصعوبة  -

 .حياتهم اليومية 
طلبة المرحلة الثانوية واجهوا صعوبات في دراستهم من خالل تنقلهم لدراسة هذه المرحلة خارج مدينة بيت  -

م حتى  ١٩٦٧حانون في جباليا أو في غزة لعدم وجود مدارس ثانوية في بيت حانون ، واستمرت هذه المعاناة من عام 
 ٢٦( أى حوالى  ١٩٩٣حتى عام  ١٩٦٧عشرة سنوات بالنسبة للذكور ، بالنسبة لإلناث من عام أى حوالى  ١٩٧٧عام 

 .سنة إلي أن أنشأت مدارس ثانوية للذكور و االناث في بيت حانون ) 
االزدحام الشديد للطالب داخل الفصول بسبب العدد الكبير من الطالب داخل الفصل الواحد حيث يبلغ عددهم في  -

 . طالباً  ٥٠حوالى  الفصل الواحد

وبالرغم من هذه المشكالت والصعوبات إال أن طلبة بيت حانون عبر عقود اهتموا بالتعليم بدعم وتشجيع من أولياء 
  أمورهم رغبة منهم في وصول أبنائهم أعلي درجات التعليم ، وحتى أن عدد 

ل العربية وخصوصاً جمهورية مصر العربية ، أو ألبأس به من سكان بيت حانون باعوا من أمالكهم لتعليم أبنائهم في الدو
  .في جامعات الضفة الغربية كالنجاح و بيرزيت والخليل وغيرها ، أو حتى في الدول األوربية 
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:ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة  

ام              ن ع دة م رة الممت ي الفت انون ف ت ح ة بی ي مدین یم ف ع التعل ا واق ى  ١٩٩٣م   اآلن ؟ وحت
، تسلّمت السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم في فلسطين بعد توقيع اتفاقية أوسـلو  ١٩٩٤أغسطس  -في شهر آب 

بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تم بموجبها نقل الصالحيات المدنية من سلطة االحتالل  ١٣/٩/١٩٩٣في 
وفـي عـام   . وتشكلت وزارات عدة، من بينها وزارة التربية والتعليم العالي. طينيةاإلسرائيلية إلى السلطة الوطنية الفلس

   ) .وزارة التربيـة والتعلـيم   (أنيطت صالحيات التعليم العالي إلـي وزارة جديـدة حملـت إسـم الـوزارة األم       ١٩٩٦
وإنشـاء مـدارس جديـدة     وقد اهتمت الوزارة بالتعليم بشكل أساسي حيث قامت بترميم بعض المدارس التي تحتاج لذلك

واستيعاب عدد من الطلبة الجدد في المرحلة األساسية باإلضافة إلي إشرافها الكامل علي امتحانات طلبة الثانوية العامـة  
وتقويمهم في غزة بدالً من الوضع القديم الذي كانت امتحانات الثانوية العامة تُعد وتصحح في جمهورية مصـر العربيـة   

هم للمناهج الفلسطينية في كافة المراحل الدراسية األساسية والثانوية وتطبيقه فعلياً علي طلبـة هـذه   باإلضافة إلي إعداد
وحتى اآلن ، تم إزالة كافة  ١٩٩٣وقد تبين أيضاً أنه في خالل هذه المرحلة منذ عام  .م  ٢٠٠٥المراحل ابتداء من العام 

راس حديثة في تصميمها وتناسب بشكل جيد علي العملية التعليمية المباني المدرسية القديمة المغطاة بالزينكو وإنشاء مد
التعلمية ، وهذا حدث ليس فقط في المدارس الحكومية وإنما ايضاً في مدارس وكالة الغوث الدولية ، كما تم تزويد هـذه  

دورات تدريبية لمدرسي  المدارس باإلمكانات والتجهيزات الحديثة والتقنيات المناسبة لكل مرحلة ناهيك عن العمل علي عقد
  .ومدرسات بيت حانون في كافة المراحل ، كل ذلك بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية 

  :واآلن يوجد في مدينة بيت حانون العديد من المدارس التي تنقسم من حيث الجهة المشرفة عليها إلي قسمين  
  :االبتدائیة واإلعدادیة مدارس وكالة الغوث الدولیة للمرحلتین : أوال 

  :يوجد اآلن في بيت حانون سبع مدراس تابعة لوكالة الغوث الدولية وهي 
  ) .صباحية ومسائية  –نظام الفترتين ) ( ب(و ) أ(مدرسة بنات بيت حانون اإلعدادية   -
  ) .أ(مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية   -
  ) .ب(مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية  -
  ) . صباحية ومسائية  –نظام الفترتين ) ( د(و ) أ(مدرسة بيت حانون المشتركة  -
  ) .صباحية ومسائية  –نظام الفترتين ) ( ج(و ) ب(مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة  -
  ) .تقع في عزبة بيت حانون ( مدرسة ذكور عزبة بيت حانون  -
  ) .تقع في عزبة بيت حانون  (مدرسة خليل عويضة االبتدائية المشتركة  -
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  : مدارس حكومية تابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل : ثانياً 
  :يوجد في بيت حانون ثالث مدارس حكومية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهي كما يلي 

 ) . صباحية ومسائية  –نظام الفترتين ) ( ب(و ) أ(مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبين  -
 ) .صباحية ومسائية  –نظام الفترتين ) ( ب(و ) أ(مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات  -
 ) .تقع في عزبة بيت حانون (مدرسة أحمد الشقيرى الثانوية للبنين  -

ومواقعها أنه تم بناء مـدراس جديـدة ابتدائيـة وإعداديـة وثانويـة فـي عزبـة         يتبين من أسماء المدارس السابقة
بيت حانون وهذا وفر جهداً كبيراً علي الطالب الذين يسكنون في العزبـة ، فـي قطـع مسـافات طويلـة وشـاقة فـي        

  .حر فصل الصيف وبرد الشتاء في ذهابهم من العزبة ليدرسوا في وسط بلدة بيت حانون 
م تـم إعيـدت الحيـاة لمدرسـة بيـت حـانون الثانويـة الزراعيـة          ١٩٩٤عند قدوم السلطة في عام  تبين ايضاً أنه

  :والتعليم المهني الزراعي وذلك بمنحة من الحكومة الهولندية و تم التنفيذ علي مرحلتين 

      ألغنـام  م وتـم إنشـاء مـزارع لألبقـار وا     ١٩٩٦تم إنشاء المبني الجديـد للمدرسـة فـي نـوفمبر
والماعز والدجاج البياض واللحام ووحدة األلبان والتصنيع مع تجهيز هـذه الوحـدة بجميـع األجهـزة الالزمـة لهـا       

  .كذلك تم تزويد المدرسة بجرار ومحاريث وسيارة ميكروباص

 :         إقامة مخزن رئيسي يحتوي علـي مكاتـب ومزرعـة للـدجاج اللحـام واألرانـب ومخـزن للنحـل
  ) .مختبر كمبيوتر ، مختبر أحياء ، مختبر كيمياء ( تم تجهيز عدة مختبرات  كما

م تم تحويل النظام والمنهاج في المدرسة الزراعيـة مـن النظـام المصـري إلـي النظـام األردنـي         ١٩٩٧في العام 
  .كما هو متبع بمدرسة العروب الثانوية الزراعية في الضفة الغربية 

التابعة لجامعة األزهر في مدينة بيت حانون التـي تعطـل عملهـا بسـبب ملحـق بهـا مـن        كما تم بناء كلية الزراعة 
  .تدمير وخراب من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

حيث يبلـغ عـدد ريـاض    ) رياض األطفال ( تبين أيضاً أنه أصبح هناك اهتمام في بيت حانون بالتعليم ما قبل المدرسي 
) سـنوات   ٥ - ٤( رياض تستقبل األطفال لمدة سنتين وبأعمار مـا بـين   )  ١٠( األطفال في مدينة بيت حانون حوالي

 .موزعة بشكل عشوائي منها رياض أطفال تابعة لجمعيات خيرية ومنها تابعة لقطاع خاص 
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حتى اآلن شهد نهضة نوعية عما سبقها من  ١٩٩٣يتبين من هذه النتائج أن التعليم في بيت حانون في الفترة الممتدة من 
نوات من حيث المباني وأعداد المدارس وتجهيزاتها ونوعية المعلمين وتأهيلهم واإلدارة المدرسـية ونظـام اإلشـراف    س

  : التربوي ، إال أنه ما زال التعليم في بيت حانون يواجه بعض الصعوبات والمشكالت منها 

( النقص في عدد المدارس وقد ساهمت بلدية بيت حانون مشكورة بإعطاء قطعتي أرض عند مدخل بيت حـانون   -١
لبناء مدرستين جديدتين األولي أنشأ فيها  مدرسة للتعليم األساسي وتتبع لوكالة الغـوث الدوليـة ومـن    ) شارع البنات 

ثانية أنشأ فيها مدرسة ثانوية تابعة لوزارة التربية والتعليم ومن المتوقع أن تستقبل الطلبة فيها في بداية العام القادم ، وال
 . المتوقع أن تستقبل الطلبة أيضاً في بداية العام القادم 

ألف طالباً ) ١٥٠٠٠(ازدحام شديد للطالب داخل الفصول بسبب العدد الكبير للطلبة الذين يصل عددهم تقريباً لـ  -٢
 .طالباً في الفصل الواحد  ٥٠اإلعدادية والثانوية ، وتجاوز عدد الطالب بذلك وطالبة في جميع المراحل االبتدائية و

 .نظام الفترتين الصباحية والمسائية مازال مطبقاً في غالبية مدارس بيت حانون  -٣
  
  

  : التوصيات واملقرتحات 
 ً   : التوصيات : أوال

في ضوء ما توسط اليه الباحث من نتائج ولتسحين مخرجات العملية التعليمية التعلمية بمدارس بيت حانون فأنه يوصى 
  : بما يلي 

طالب في الفصل الواحد وهذا  ٤٠ – ٣٥العمل علي تقليل عدد الطالب في الفصل الواحد ليصل بحد أقصى ما بين  -١
 .يت حانون لن يتأتى إال بزيادة عدد المدارس في مدينة ب

 .إلغاء نظام الفترتين ليصبح فترة صباحية واحدة  -٢
 .إعطاء دور بارز لبلدية بيت حانون في اإلشراف علي سير العملية التعليمية التعلمية في مدارس بيت حانون  -٣
 إنشاء مؤسسات تعليمية أكاديمية مثل الكليات والمعاهد ومراكز التعليم المستمر  -٤
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  : املقرتحات : ثانياً 
  :يوصي الباحث بإجراء البحوث التالية 

 .المشكالت التي يواجهها المدرسين بمدارس بيت حانون في التخصصات المختلفة  -١
 .مستوي توافر تقنيات التعليم الالزمة للعملية التعليمية التعلمية في مدارس بيت حانون  -٢
 .المواد الدراسية أسباب تدنى تحصيل طلبة بيت حانون في بعض  -٣
مستوى   مناسبة المنهاج الفلسطيني لطلبة بيت حانون في المواد الدراسية المختلفة من وجهة نظر معلميهم  -٤

 .وأولياء أمورهم  

  
  
  
  : راجع ـــامل

 . التعليم في فلسطين ) : ٢٠١٢(موسوعة ويكيبيديا   -١

http://ar.wikipedia.org  

٢- UNRWA Department : Education Statistical Year Book 1997/1998 
لمركز تطوير التعليم ) العربي األول ( مقدمة المؤتمر السنوي التاسع ) : " ٢٠٠٢(الشيخيبي ، علي السيد  -٣

 .ديسمبر ، جامعة عين شمس القاهرة  ١٨ – ١٧رؤية مستقبلية ، من  –التعليم الجامعي عن بعد " الجامعي 
نموذج بنائي مقترح لتنمية مهارات ما وراء المعرفة في الرياضيات ) : "  ٢٠٠٦( أبو عطايا ، أشرف يوسف  -٤

 .م  ٢٠٠٦/  ١٢/  ٢٠-٩، المجلد األول " لدي طلبة الصف التاسع بغزة 
( بعد برنامج تدريب المعلمين عن ) : "  ٢٠٠٣( وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع البنك الدولي  -٥

، مشروع تحسين التعليم في جمهورية مصر العربية ) استراتيجيات التدريس الفعال ومهاراته في العلوم للمرحلة اإلعدادية 
 .  
 " بيت حانون تاريخ وحضارة ) : "  ٢٠٠٩( الزعانين ، محمود  -٦

www.palestineremembered.com  
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م١٩٨٧-١٩٦٧   املسلمني يف منطقة بيت حانون اإلخوانحركة : لبحث العاشر ا  

  .اضـاءة على سرية الباحث حممد إمساعيل خليل خلة
  

   
 .م١/١٢/١٩٦٦ :تاريخ الميالد    

 ٩٢٥٨٧٦٩٤٨ :رقم الهوية. 
 جباليا النزلة :مكان الميالد. 
 متزوج :الحالة االجتماعية. 
 فلسطيني :الجنسية. 
 غزة، جباليا النزلة، شارع القدس :العنوان. 
 ٠٥٩٧٢٦١٨٦١ - ٠٥٩٧٠٨٠٠٦٤ :جوال 
 البريد االلكتروني:        

m_asmel@hotmail.com  

 الكلية الجامعية  يعمل مدير عام في وزارة السياحة واآلثار وغير متفرغ بالجامعة اإلسالمية و :الوظيفة الحالية
  .للعلوم المهنية والتطبيقية

  :المعلومات العلمية
  قسم علمي %٨٠م بمعدل ١٩٨٦حاصل على شهادة الثانوية العامة عام.  
 بتقدير جيدم ١٩٩٧حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة اإلسالمية قسم التاريخ عام.  
  ه القضية الفلسطينية سياسة مصر اتجا( حاصل على شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

   م٢٠٠٢بتقدير ممتاز عام من معهد البحوث والدراسات العربية  ) ١٩٦٧- ١٩٥٦عام 
  مصر والصراع العربي اإلسـرائيلي مـن   (حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

عام " متازم"بتقدير درجة الشرف األولى من معهد البحوث والدراسات العربية  ) ١٩٧٩-١٩٦٧عام 
  .م٢٠٠٦

  :االبحاث المنشورة 
  م1967 –م     1948قطـاع غـزة تحت اإلدارة المصرية  

  :الخبرات العملية
  م٢٠٠٠عملت في سلك التعليم كمعلم منذ عام.  
  م٢٠٠٣منذ عام " قسم التاريخ"أعمل محاضر غير متفرغ بالجامعة اإلسالمية. 
 أعمل في  وزارة السياحة واآلثار  
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 امللخص

واالنتشار في جميع . يالتنظيم هاهيكل بدأت حركة اإلخوان المسلمين  في إعادة بناء ،م١٩٦٧بعد احتالل قطاع غزة عام 
وقد تناولت الدراسة نشأة وتاريخ حركة اإلخوان  .احدي هذه المدن بيت حانون كانت مدينةو، غزة أنحاء مدن وقرى قطاع

اإلخوان  حركة م، حيث تطرقت لنشأة وتطور١٩٨٧م حتى بداية االنتفاضة المباركة عام ١٩٦٧منذ عام  بيت حانونفي 
، باإلضافة إلى المشاركة في ، وما لقته الحركة من صعوبات اثناء نشأتها، وموقف التنظيمات االخرى منهافي المنطقة

أثر في إنشاء جيل يستطيع  من لهذه األحداثما و. م،١٩٨٤العمل العسكري ضمن خلية المجاهدين الفلسطينيين في عام 
  .م١٩٨٧قيادة االنتفاضة المباركة عام 

  
Abstract 

After the Israeli occupation of Gaza Strip in 1967, the Muslim Brotherhood 
organization begun rebuilding its organizational structure, its activities and actions 
began to spread across the villages and cities of Gaza Strip, including Bait Hanoun 
City.  
The study illustrated the history of Muslim Brotherhood organization in Bait 
Hanoun region from 1967 till the beginning of the blessed Palestinian uprising 
(Intifata) in 1987. It includes the emergence and the development of the 
organization and the difficulties that faced the organization during its beginning and 
the position of the other  national organizations toward Muslim Brotherhood 
Organization. 
In addition, the study included the rule of Muslim Brotherhood Organization in the 
military work among the Palestinian Fighters Cell in 1984, and the effects of these 
events in providing a generation that lead the Palestinian Intifada in 1987. 
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  املقدمة 
اإلخوان المسلمين أكبر القوى السياسية في قطاع غزة ، وكان لها االنتشار الواسع في جميع مدن وقرى تعد حركة 

القطاع، وكانت منطقة بيت حانون أحدى المناطق التي كان لها دور فعال ومبكر في نشأت وتطور حركة االخوان، وقد 
م حتى بداية ١٩٦٧ن في بيت حانون منذ عام تناول الباحث في هذه الدراسة نشأة وتطور جماعة اإلخوان المسلمي

  .م١٩٨٧االنتفاضة األولى عام 
  :يرجع اهتمام الباحث بحركة اإلخوان المسلمين في بيت حانون إلى عدة أسباب منها

عدم اهتمام أعضاء حركة اإلخوان بكتابة تاريخ نشأة هذه الحركة في مناطقهم؛ مما يفقد المكتبة التاريخية والفلسـطينية  
 .تاريخية مهمة من تاريخ فلسطين فترة

قيام مركز التاريخ الشفوي بتسجيل مقابالت شفوية مع عدد ال بأس به من قيادة هذه الحركة؛ مما شجع الباحـث علـى   
 .الخوض في كتابة هذا البحث

داث التي كـان  اعتاد الكثير من الباحثين والكتاب تجاهل دور اإلخوان المسلمين في فلسطين في العديد من المواقف واألح
 .إظهار دور منطقة بيت حانون كمنطقة كانت سباقة في االنضمام الى حركة اإلخوان المسلمين مبكراً .لهم دور بارز فيها

 :وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة تاريخ اإلخوان المسلمين في قطاع غزة بشكل عام منها      
م، رسالة ماجستير غير منشورة، معهـد البحـوث   ١٩٨٧-١٩٤٨غزة  اإلخوان المسلمون في قطاع: محمد أبو الروس

 .م٢٠٠٧والدراسات العربية، القاهرة،
م، رسالة لدرجة ماجستير ١٩٩٤حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها السياسي : خالد أبوالعمرين

 .م١٩٩٤غير منشورة، جامعة الخرطوم، الخرطوم، ديسمبر، 
م، رسالة دكتوراة منشورة ، معهـد البحـوث   ١٩٨٧-١٩٦٧اإلخوان المسلمون في قطاع غزة : شيخ خليلنهاد محمد ال

 .بينما الباحث تعرض لتاريخ وتطور حركة اإلخوان في منطقة بيت حانون بشكل خاصوالدراسات العربية، القاهرة،  
اريخ الشفوي بغزة، كما اتبع المنهج التـاريخي  اعتمد الباحث في هذا البحث على المقابالت الشفوية التي أجراها مركز الت

الوصفي والتحليلي لألحداث التي تعرضت لها تلك الحركة، وقد جاء البحث من مدخل لمعرفة جغرافية  وتسمية مدينة بيت 
م، ١٩٦٧حانون ، كذلك تناول الباحث بشيء من اإليجاز جذور وتاريخ حركة اإلخوان في فلسطين وقطاع غزة حتى عـام  

 : م ، حيث انقسمت إلى ثالث مراحل١٩٦٧تناول إعادة تكوين هيكلية الحركة بعد عام كما 

 .مرحلة الدعوة والكسب واالنتشار 
 .مرحلة بناء المؤسسات 

 .مرحلة النفوذ السياسي واستكمال األجهزة واختبار القوة
  . وقد تناولت الدراسة المراحل الثالث مع التركيز في ذلك على منطقة بيت حانون

  .ثم كانت الخاتمة، حيث اورد فيها الباحث فيها أهم نتائج دراسته
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  - :الـبحث
  :الموقع والتسمية وعدد السكان : أوال

   :أصل التسمية: بيت حانون
، إما نسبة لصاحبه أو للمعبود الـذي  )القصر( ، ولعلهم كانوا يعنون بالبيت )بيت( في فلسطين والشام عدة قرى تبدأ بـ 

  .)١(، وهو اسم ملك أو زعيم من زعماء غزة ونواحيها)صاحب النعم(و ) حنون(بمعنى ) حانون(القرية، وكانت تعبده تلك 
، وحنون، زهرة الحناء، وحانون هو المالح اليمني الذي قاد مراكبه في البحـر األحمـر حـول    )حنن(وحانون من الجذر 

  .)٢(دوتافريقيا، حتى دخل البحر المتوسط إلى ليبيا، حسب قول المؤرخ هيرو
  اآلشوري عام ) تغالت بالسر الثالث ( ؛ الملك الكنعاني الذي وضع )حانون( والراجح أنها نُسبت إلى 

  .)٣(، في قصره تمثاالً له أثناء حمالته على فلسطين)م.ق٧٢٢-٧٤٥( 
  

  :األصل التارخيي
، وكانت مصيفاً له، )حانون(و الملك  بيت حانون عبارة عن قرية كان بها بيت لعبادة األصنام واآللهة، أسسها ملك وثني ه

ويختلف المؤرخين في أنه جرت بينه وبين الملك اليافي، حروف عديدة وطويلة، حتى أهلكا بعضهما البعض، فعملوا لـه  
المعبد، فاشتهرت القرية باسم بيـت   –تمثاالً على حسب عاداتهم وتقاليدهم، وتذكاراً لعظمائهم، ووضعوه في بيت العبادة 

م، مشى سرجون األكدي، بجيوشه إلى .ق٧٢٠، وورد في كتاب تاريخ بئر السبع، لعارف العارف، أنه في سنة )٤(حانون
، وقد فر حـانون  )٥(ملك غزة، في موقعة جرت بينهما في مدينة رفح) حانون(جنوب فلسطين، فأخضع فلسطين، وأسر 

ممالك والمدن الكنعانية، ثم عاد حانو الحقاً إلـى  بدوره إلى مصر، التي كانت تقوم بدورها في التحريض المستمر على ال
وبقيت بيت حانون قرية وثنية، حتى جاء اإلسالم، واهتدت به، ثم ، )٦(غزة طالباً العفو والغفران من الملك اآلشوري نفسه

  .)٧(تغير أهلها، وتخللها كثير من أخالط الناس
م، وقعت بين الصليبيين والمسلمين معركة ١٢٣٩/هـ٦٣٧ وفي يوم األحد الموافق الرابع عشر من شهر ربيع األول عام

، وانهزم فيها الصليبيين، وقـد قتـل فيهـا مـنهم     )٨("شمس الدين سنقر" في بيت حانون، انتصر فيها األمير المجاهد؛ 
جندي صليبي، وُأسر منهم ملوكهم ، ومانون فارساً ومائتا وخمسون رجالً، ولم يقتـل مـن المسـلمين غيـر     ) ١٨٠٠(

، ودليل ذلك، تلك البالطة التي كانت مثبتة فوق مسجد القرية، الذي بني خصيصاً لذكرى تلك العركة، وتم تسميته )٩(ةعشر
  .)١١(، دفن عنده من استشهد من المسلمين في تلك المعركة)١٠(بمسجد النصر

صبح األعشى في كتابة " كتابه  وفي عهد المماليك كانت بيت حانون محطة للبريد بين غزة ودمشق، وذكرها القلقشندي في
  .)١٢( )حينين( باسم " اإلنشا"
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  :اخللفية التارخيية حلركة االخوان املسلمني يف فلسطني: ثانيا
  

م، عندما أرسل األمام الشهيد حسن البنا، المرشد العام للجماعـة  ١٩٣٥تعود عالقة اإلخوان المسلمين بفلسطين إلى عام 
، ليلتقي بالحاج أمين الحسيني، وقد عملت الزيـارة  )١٣(لزيارة فلسطين) البنا(اعاتي في مصر، شقيقه عبد الرحمن الس

م ١٩٤٥وفـي عـام   ). ١٤(على توثيق الروابط بين اإلخوان والفلسطينيين وأدت إلى اهتمام اإلخوان بالقضية الفلسطينية
المسلمين في مصر جرى افتتاح عدة جرى افتتاح أول فرع لجماعة اإلخوان المسلمين في القدس، وبمساعدة من اإلخوان 

فرعاً، وكانت هذه الفـروع   ٢٥م إلى ١٩٤٧فروع للجماعة في المدن الفلسطينية األخرى، إذ وصل عدد هذه الفروع عام 
ألف عضو، تخضع إلشراف قيادة اإلخوان في القاهرة، وقد سمي الحاج  ٢٠ألف الى ١٢التي تراوحت العضوية فيها بين 

  ).١٥(اً محلياً لإلخوان في فلسطينأمين الحسيني قائد
وتُعد أول شعب اإلخوان المسلمين في فلسطين شعبة مدينة غزة التي تعتبر أقرب مدن فلسطين إلى مصـر حيـث كـان    

م وبرفقته عبده قاسم، وسـعد الـدين   ١٩٤٨مارس  ٢٠-١٩، وقد زارها البنا في ) ١٦(االتصال بها أكثر سهولة ويسر
  ) .١٧(غلي حيث زاروا رفح وخانيونس وهناك كتب البنا كلمة في دفتر الزيارة الخاص بالشعبة الوليلي، والشيخ محمد فر

شكلت شعب اإلخوان في فلسطين قوات غير نظامية منذ بداية الحرب وعملت فـي أمـاكن   م ١٩٤٨ وعندما اندلعت حرب
العديـد مـن   تطاع اإلخوان أن يحققوا اس، وقد )١٨(استقرارها في الشمال والوسط تحت القيادات العربية المحلية هناك 

االنتصارات في المعارك التي شاركوا فيها، وأن يستدرجوا المغتصبين إلى األرض المكشوفة، وفـرض الحصـار علـى    
مغتصباتهم وإرهاقهم بأعمال القنص والرمي وقطع طرق المواصالت عن مغتصباتهم، وإقامة الكمائن ونسف أنابيب المياه 

  ). ١٩(وضرب المشاريع والمنشآت الصهيونية  التي تمد المغتصبات
وهكذا فإن دور اإلخوان المسلمين الفلسطينيين على الرغم من إمكانياتهم المحدودة والمتواضعة إال أنه عبر عن       

  .جدية الفهم الجهادي عندهم وصدق العمل في مواجهة الصهاينة حيث قدموا ما استطاعوا من إمكانات في سبيل ذلك
 ٢٧طاع غزة تابعا سياسياً وإدارياً إلى اإلدارة المصرية التي باشرت أعمالها فيه بتاريخ قم أصبح ١٩٤٨على إثر هزيمة و

  ).٢٠(م، وتبعاً لهذه التطورات بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني١٩٤٨مايو 
قراراً بحل جماعة اإلخوان  –الوزراء المصري رئيس  –م   أصدر محمود النقراشي ١٩٤٨من من ديسمبر عام اوفي الث

المسلمين ، وامر بجمع جنود اإلخوان في معسكر واحد ، ثم نقلهم الى العريش، ومن هناك وزعوا على سـجون مصـر   
، وقد تأثر وضع اإلخوان المسلمين الفلسطينيين في قطاع غزة بهذا القرار، فاضطرت شعب اإلخوان في القطاع إلى )٢١(

  ).٢٢(ابهاإغالق أبو
في الضفة الغربيـة،  اإلخوان اإلخوان المسلمون في قطاع غزة أقرب إلى اإلخوان في مصر تنظيمياً وسياسياً عن وكان  

ى بها اإلخوان المصريون حظوبذلك عانوا من الصعوبات التي عانى منها اإلخوان في مصر ، كما تمتعوا باالمتيازات التي 
  .)٢٣(ين من الحكمفي الفترات التي كانوا فيها قريب
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م ١٩٥٤م إلى ١٩٥٢وخالل الفترة القصيرة التي شهدت تقارب بين حكم الضباط األحرار و بين اإلخوان المسلمين من سنة
ازدهر فرع الحركة في قطاع غزة و أصبح مليئاً بالشباب الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية، ولكـن وبعـد اتهـامهم    

حدد طابع العالقة العدائية بين الحكومة المصرية و اإلخوان المسلمين، األمر الـذي   –بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر 
أدى إلى االضطهاد العنيف والمتواصل للحركة في مصر وقطاع غزة،  وهذا ما دفع وأجبر اإلخوان المسلمين في غزة على 

شمالي سيناء الرامـي إلـى تـوطين     ورغم ذلك فقد ساهم اإلخوان المسلمون في إفشال مشروعالعمل بسرية وهدوء ، 
  ) ٢٤( ١٩٥٧م ، ومشروع تدويل القطاع عام١٩٥٥الالجئين الفلسطينيين عام 

لهـم خـالل   لم يوجد و ، ترتيب أوراقهم الداخلية والتنظيميةإعادة بأنفسهم و وا االخوانم انشغل١٩٥٧وبعد عام       
ن يم ربط مجموعات اإلخوان الفلسـطيني ١٩٦٠العام م أي عمل سوى أنهم استطاعوا في ١٩٦٧م حتى ١٩٥٧من فترة ال

  ) ٢٥(اخاص اببعضهم البعض باستثناء اإلخوان الفلسطينيين في األردن والضفة الغربية على اعتبار أن لهم وضع

وقد أدى ضغط التيار الوطني العربي في الستينات على اإلخوان المسلمين إلى تقهقر متواصل لهم، وذلك بسبب الحملـة   
م، فقد اعتقال اآلالف من أعضاء اإلخوان ١٩٦٥نهاعبد الناصر ضد اإلخوان المسلمين إلتي بلغت ذروتها في سنة التي ش

، و قد كان الشيخ أحمد ياسين من بـين الـذين تـم    ) ٢٦(المسلمين وزجهم في السجون في كّل من مصر و قطاع غزه 
   ) ٢٧(األب الروحي لحركة حماساعتقالهم في تلك السنة من قبل السلطات المصرية والذي أصبح 

إلى سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجوالن في أيدي االحتالل م ١٩٦٧في وأدت كارثة الحرب       
االحتالل فاجعة كبرى على الفلسطينيين والسيما في قطاع غزة، ومن بينهم اإلخـوان  هذا ع و، وكان وق)٢٨(الصهيوني 

، وفي ظل تلك ) ٢٩(على أجواء المالحقة والمتابعةوالعمل السري في فترة اإلدارة المصرية، على ا اعتادوالذين  نيالمسلم
األجواء السياسية الضاغطة، افتقد إخوان القطاع صالت منظمة ومباشرة ببقية التنظيم الفلسطيني وقياداتـه التـي كـان    

ولمراجعة هذا الوضع الجديد، تداعى اثنا عشر مـن   ،)٣٠(أعضاؤها في معظمهم من المقيمين في دول الخليج والسعودية
لهم لبحث المستجدات علـى السـاحة فـي    (*) قطاع بدعوة من الشيخ أحمد ياسينالقيادة ورموز اإلخوان المسلمين في 

م في منزل محمد خليل الغرابلي بحـي  ١٩٦٧قد تم اللقاء في شهر سبتمبر لو ،)٣١(قطاع والتخطيط لكيفية سير التنظيمال
تكون منطلقـاً  لناقش المجتمعون في هذا اللقاء العديد من المحاور واألهداف األساسية و، ) ٣٢(اعية في مدينة غزةالشج

  :فيما يليهاماً في ظل هذا الواقع الجديد، وتمثلت 
 وذلـك  قطاع لإلشـراف علـى التنظـيم،   الانتخاب هيئة إدارية لقيادة اإلخوان في قطاع غزة تمثل فيها جميع مناطق  -١
  ) ٣٣(اختيار الشيخ أحمد ياسين رئيساً للهيئة اإلدارية أسفرت عن االقتراع السريب
  ).٣٤(االنتشار السريع والواسع في المجتمع لكسب عناصر جديدة، السيما بعد االنكماش الطويل -٢
ان في األردن قبل ربط جماعة اإلخوان في قطاع غزة بجماعة اإلخوان في الضفة الغربية التي كانت تتصل بقيادة اإلخو -٣

، حيث تم االتفاق على لقاء شهري يجمع ) ٣٥(م ، وقد بدأ ذلك بإرسال مندوبين عن اإلخوان في القطاع إلى الضفة١٩٦٧
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واتصلوا بالقيادة هناك حيث بدا ،م سافر بعض قادة االخوان في القطاع إلى عمان١٩٦٨وفي عام ، مسئولي جميع المناطق
  ).٣٦(ن منذ ذلك الوقتالتنسيق مع اإلخوان في األرد

 تحديد الموقف بصورة واضحة من االحتالل، فمع ترسيخ أقدام االحتالل الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة ، -٤
  :القيادات اإلخوانية أمام مفترق طريقين كانت
أن يبدأ اإلخوان عملية حرب عصابات ضد االحتالل، ويتبنوا العمل العسكري، كما فعلت المنظمـات الفلسـطينية ،    :األول

  .وبهذا تكون امتداداً لكل ما حدث في الماضي، وتعيد تكرار أخطائه
بعد عملية البعث وأن يبدأ  األخوان عملية بعث حضاري شامل لألمة في سبيل إحياء اإلسالم في نفوسها، ومن ثم  :الثاني

  ).٣٧(هذه تكون االنطالقة نحو التحرير

وبنـاء جيـل قـادر    قرر المجتمعون أن امكانياتهم تساعدهم فقط في نشر الدعوة والتوجه الى المساجد للعمل فيها      
توفرة حيث الشيخ أحمد ياسين ذلك إلى أن اإلمكانيات المادية والبشرية لم تكن م و، ويعز)٣٨(ومستعد لمواجهة االحتالل

إن اإلخوان في تلك المرحلة كانوا في حالة من الضعف ال تمكنهم من القيام بأي عمل عسكري ناجح ومستمر، حيث لـم  
إال اإلعداد والحشـد   هم، لذا لم يكن أمام) ٣٩(م اكثر من خمسين شخصا١٩٦٩ًيتجاوز عدد االخوان في قطاع غزة عام 

  ).٤٠(د المحتلينلبناء جيل يستطيع أن يحمل عبء المقاومة ض

وتجمع المصادر اإلخوانية على أن الحركة اإلسالمية تحت االحتالل وفي السنوات العشرين األولى من بداية االحتالل إلـى  
  :االنتفاضة الفلسطينية قد مرت في مراحل ثالث

 .مرحلة الدعوة والكسب واالنتشار 
 .مرحلة بناء المؤسسات

 ) .٤١(هزة واختبار القوةمرحلة النفوذ السياسي واستكمال األج
وال توجد خطوط فاصلة دقيقة تفصل بين هذه المراحل؛ حيث كان البد من بعض التداخل واالستمرار، ولكن السمة العامة  

  . لكل مرحلة كانت واضحة
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  :الدعوة واالنتشار وبناء املساجد:  املرحلة األوىل 
   

عمل الشيوخ والوعاظ في المساجد في نشر الدعوة اإلسالمية بين الناس وخصوصا كان أبرز سمات هذه المرحلة     
  .الشباب، حيث يقوم المختصون بالعمل التنظيمي بتجنيد الشباب الصالح والذي تنطبق عليه شروط  العضوية عند االخوان

، حيث اخذ بإعطاء الدروس **ةوكانت البدايات األولى لجماعة اإلخوان في منطقة بيت حانون على يد الشيخ صالح شحاد
والمواعظ في المساجد، في المآتم، واالفراح، وفي تجمعات الناس، فال يترك مناسبة او تجمعاً للناس إال واستغله في إلقاء 

حقيقة سمعنا بجماعة اإلخـوان المسـلمين بوجـود    "درس من اجل نشر فكرة االخوان، يقول الشيخ محمد نازك الكفارنة 
، كـذلك أكـد   )٤٢("دة في بيت حانون مع بداية الثمانينات كان يبدأ عملهم بالظهور كناحية دعوية فقطالشيخ صالح شحا

كان الشيخ صالح هو اللبنة األولى التي انطلقت منها الحركة في بيت حانون فكـان يجمـع   " الشيخ صابر أبو عودة فقال
شيخ صالح ال يترك وسيلة اال استخدمها من أجل نشـر  كما كان ال )٤٣("الشباب في بيته، الذي كان مركزاً لتجمع األخوة
كانت الرياضة ولعبة كرة القدم أحد الوسائل الدعوية التـي اسـتخدمها   " فكر االخوان، يقول الشيخ محمد نازك الكفارنة 

الشيخ صالح من اجل نشر هذه الحركة بين اوساط الشباب، فمن فضل اهللا سبحانه وتعالى كان هناك إقبال نـوعي مـن   
كذلك تصف الشيخ صالح بالكرم والصبر والقبول عند الناس، يقول الشيخ صابر أبو  )٤٤("الشباب الممتاز على المساجد

كذلك اكد   )٤٥("الصبر مالزم لدعوتنا وكان هذا ركن من أركان حياة الشيخ وكانت صفة أساسية عند أبو مصطفى" عودة 
شخصية محبوبة جداً على مستوى البلـد كلهـا كـان    –رحمه اهللا  –ح كان الشيخ صال" الشيخ محمد نازك الكفارنة بقوله

الناس يحترموه، ويكرموا له وتحل مشكلهم بمجرد تدخله، وكذلك يجد من التنظيمات األخرى احتراماً وتقديراً، حتى على 
الكرم مـن أهـم    كان:" ، كما يقول الشيخ صابر أبو عودة)٤٦("مستوى مخاتير بيت حانون كان له قيمة وتقدير واحترام

الصفات التي تحلى بها الشيخ صالح فكان يضيف الشباب، وكان ينفق عليهم كل ما في يده، وكان دخله جيداً، لكن اإلنفاق 
 .)٤٧("التي كان ينفقها على إخوانه وغيرهم كانت اكبر من دخله

  .اإلخوان المسلمين في منطقة بيت حانونبهذه الصفات وهذه الوسائل استطاع الشيخ صالح ان يضع اللبنة االولى لدعوة 
كذلك ساعد على انتشار حركة اإلخوان وجود عدد من الشخصيات االسالمية التي عملت في بيت حانون يقول الشيخ 

من االثار التي ساعدت على انتشار حركة اإلخوان في بيت حانون وجود عدد من الشخصيات االسالمية "صبحي اليازجي 
وكان لهؤالء انشطة ) خليل القوقا –عبد الخالق العف  –حسن االسود (الوكالة داخل بيت حانون منهم تعمل في مدارس 

دور في احياء *** كان للشيخ خليل القوقا:"يضيف الشيخ صبحي اليازجي فيقول  )٤٨("في حلقات القرآن ودروس الوعظ
  )٤٩("نيات داخل بيت حانونروح االسالم وتدعيم الشيخ صالح في العمل الدعوي خالل فترة السبعي

أخذت حركة اإلخوان المسلمين  تشق طريقها الى قلوب الناس  أما على مستوى انتشار الحركة في المنطقة، فقد         
الشيخ صالح شحادة، الشيخ (رغم كثرة الصعاب، حيث بلغ عدد أعضائها مع بدايتة الثمانيات اكثر من عشرة  أخوة، منهم 
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يخ صابر أبوعودة ، الشيخ احمد عدوان ، الشيخ صبحي اليازجي، الشيخ محمود أبوسلمان، الشيخ محمود عدوان ، الش
  . )٥٠( )وغيرهم.... منير ابوعودة ، الشيخ احمد عبد العزيز أبو عودة، الشيخ وليد الحمادين

، )٥١(حوالي عشرين أخاًأخذت حركة اإلخوان باالزدياد في منطقة بيت حانون، ليصل عدد أعضائها منتصف الثمانيات إلى 
م إلى اربعين أخاً عامل ، وعشرة ١٩٨٧ثم ازداد االنتشار ليصبح عدد أعضاء اإلخوان مع بداية االنتفاضة عام 

  .)٥٢(نقباء

كما كان يمثل منطقة بيت حانون في الشمال الشيخ صالح شحادة، وكان على تواصل مباشر مع الشيخ عبد الرحمن تمراز 
تعرفت على الشيخ عبد " كذلك يذكر الشيخ محمود ابوسلمان فيقول. )٥٣(نطقة الشمالية في الحركةمسئول الم) أبوماهر(

عن طريق الشيخ صالح شحادة، حيث كان يطلب مني توصيل بعض الرسائل لالخ أبوماهر ) ابوماهر(الرحمن تمراز
  . )٥٤("تمراز

 
ولما . أهم وسائل انتشار الدعوة عند اإلخوان، فهي المتنفس لهم، والمراكز التي ينطلقون من خاللها كانت المساجد من

تخضع المساجد الحكومية  ، حيث١٩٦٧كانت األوقاف اإلسالمية في قطاع غزة تابعة للحكم العسكري الصهيوني منذ عام 
السياسية بطريقة ال ترضي سلطات االحتالل  له صالحية فصل إمام مسجد إذا تناول األمورضابط صهيوني إلشراف 

بمنأى عن تدخل  هاالعاملون في التي بقي )غير المسجلة في األوقافأي (ما يعرف بالمساجد األهلية الصهيونية؛ فقد انتشر 
األهالي وبمبادرة شخصيات فقد كان . )٥٥(أصبحت تلك المساجد معاقل لإلخوان المسلمينحتى  سلطات االحتالل المباشر؛

العمل فيها طوعياً، وال يتلقى يكون محسوبة على اإلخوان المسلمين بجمع التبرعات وبناء مثل هذه المساجد،بحيث 
 الصهيونية، لذلك كانت هذه المساجد بمنأى عن التدخالت )٥٦( االحتالل الصهيونيةالعاملون فيها رواتب من سلطة 

وقد كان يوجد في منطقة بيت حانون عدد من هذه المساجد )٥٧(لدينية التي تتمتع بها المساجد المباشرة، نظراً للحساسية ا
  :التي اتخذها اإلخوان منطلق لدعوتهم وافكارهم منها

  - :مسجد العجمي  -١
، ففكر اإلخوان في بيت حانون وخاصة الشيخ صالح  بإيجاد لما كان مسجد النصر أحد المساجد التابعة لألوقاف      

   )٥٨(بديل، فكانت فكرة ترميم مسجد العجميال

أنشأ مسجد العجمي الحاج هاشم الشوا على نفقته الخاصة، حيث كان المسجد صغيرا و منخفضا، وكان له سقف          
ضعيف، ولم بكن له باب أو شباك، ال يصلي فيه إال كبار السن، وفي الشتاء ال يصلي به أحد، كذلك لم يكن يؤذن فيه وال 

م، حيث بدأ اإلخوان باألذان فيه وأصالحه وأعادة ترميمه، حيث ١٩٧٨ام به صالة الجمعة ، واستمر ذلك حتى عام تق
شرعوا ببناء منبر جديد له من الباطون، كما قاموا ببناء حمامات جديدة خاصة بالمسجد، وعليه شهد المسجد اقباالً 

  . )٥٩(متزايداً من الناس للصالة فيه
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لك اللحظة ظّل مسجد العجمي دون إقامة صالة الجمعة ، فقرر االخوان إقامة صالة وخطبة الجمعة في وحتى ت         
المسجد العجمي، وكان اشد ما يخشاه اإلخوان ان تقام الجمعة وال يأتي الناس للصالة في المسجد، ومع ذلك إصر اإلخوان 

هلت اإلخوان حيث أقبل الناس على المسجد حتى امتأل على إقامة صالة الجمعة في المسجد العجمي، والمفاجأة التي أذ
  . )٦٠(المسجد عن آخرة

  ).٦١(هكذا صار المسجد العجمي مركز لالخوان ينطلقون منه لنشر فكرتهم في المنطقة     
  

 
دعوتهم واالنطالق بها من مسجد العجمي، فقد حدثت لم تنته المصاعب التي واجهت اإلخوان في نشر فكرهم، بتركيز 

م، اثناء اداء صالة التراويح اذ ١٩٨٢كان ذلك في عام :" مشكلة داخل المسجد، إذ يروي الشيخ أحمد عدوان بقوله 
، ويطالب بإخراجهم من المسجد، فظننا أنها حادثة عارضة، لكن تبين أن )اإلخوان(بصوت من الخلف يسب على المشايخ 

اد الجبهة الشعبية تحيط بالمسجد محملين بالعصي والبلطات والجنازير، ومطالبين  اإلخوان بالخروج من المسجد، فقام أفر
احد المصلين وأغلق الباب لمنعهم من الدخول، بعد ذلك تدخل وجهاء البلد وجاء األهالي واخرجوا ابناءهم من داخل 

  .)٦٢("المسجد، بذلك انتهت المشكلة
  .)٦٣(شكلة إال أن المسجد العجمي ظل تابعاً لحركة اإلخوان، ومركز النطالقتهم في المنطقةورغم هذه الم

  

رغم أن اإلخوان أتخذوا مسجد العجمي مركزاً لهم ولدعوتهم، إال أن ذلك لم يثنيهم عن التفكير في التواجد في معظم 
الناس من اجل انتشار دعوتهم، وشكل مسجد النصر أحد وأهم المساجد المساجد داخل المنطقة، لالحتكاك بأكبر شريحة من 

اإلسالمية التي  رغم انه تابع لألوقاف في المنطقة، بسبب مركزية المسجد في المنطقة، وشدة إقبال الناس للصالة فيه،
عزي تمسك وإصرار ويمكن أن ن  اإلخوان أصروا علي التواجد فيه، اال ان تتبع مباشرة للحاكم العسكري الصهيوني ،

   -:اإلخوان علي التواجد في مسجد النصر إلى األسباب التالية

 كانت بداية انطالقة دعوتهم منه
انه يقع في وسط البلد فهو مسجد القرية الذي يؤمه جميع المصلين خصوصاً أنه لم يكن لديهم غيره ، فيسهل ذلك على 

 . اإلخوان نشر أفكارهم ودعوتهم
حيث يرجع بناؤه إلى العصر المملوكي كما بين ذلك علماء اآلثار، لعل ذلك حعل للمسجد روحانية  ألهميته التاريخية،

 . )٦٤(خاصة، فهو مسجد تحن إليه كل القلوب، وتعتبره موطن اآلباء واألجداد
  )٦٥(.ضيق المسجد العجمي حيث أخذ يكتظ بالمصلين وبالشباب

لهذه األسباب وغيرها حرص اإلخوان على التواجدهم في هذا المسجد، كما حرصوا على القضاء على أي بدعة         
كنا  حرصين أن يكون لنا درساً في : "فيه، لكنهم واجهوا العديد من المشاكل منها ، كما يروى الشيخ أحمد عدوان فيقول 
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ة المغرب والعشاء، وعند انتهاء من احد الدروس، ودخول وقت مسجد النصر، فخصصنا لذلك يوم السبت ما بين صال
األذان، قام األخ محمود أبو سلمان إلعالن اآلذان، فجاءه أحد المصلين وضربه بعصا غليظة على ظهره، وطلب منه أن 

الناس عليها، ثم  يقرأ الفاتحة مع نهاية االذان، فقد كان سبب المشكلة أنه انتهى من اآلذان دون قول الفاتحة، التي تعود
كرر ضربه مرة أخرى، لكن المفاجأة بعد ذلك أن أفراد الجبهة الشعبية وقد أحاطوا بالمسجد وأخذوا يتوعدون 

  ).٦٦("ويهددون
شخصاً من اإلخوان، فسمعنا  ١٥كنا داخل المسجد حوالي : " وأضاف الشيخ محمد صابر أبو عودة عن نفس الحادثة فقال 

نظرنا وجدنا عدداً كبيراً من أفراد الجبهة الشعبية، محملين بالعصي والسكاكين والسواطير، أصوات من الخارج، ولما 
فقمنا بإغالق باب المسجد، ثم انتشر الخبر في بيت حانون، وبدأت العائالت بالتدخل وبدأت األمور تأخذ الطابع العائلي، 

أيوب (تهدئتهم، وطلب مقابلة مختار آل الكفارنة فقام الشيخ صالح شحادة بمخاطبة الناس عبر مكبرات الصوت من اجل 
، الذي دخل المسجد وتوسط كي نخرج من المسجد، في هذه األثناء حاول أفراد الجبهة الشعبية الدخول للمسجد )الكفارنة
 بعد وساطة أيوب الكفارنة، خرجنا من المسجد ومعنا الشيخ صالح،: " كما أضاف محمود سلمان بقوله ، )٦٧("فمنعناهم

  .)٦٨("ولم يبقَ في المسجد احد

عندما خرجنا من المسجد وجدنا أنهم قاموا بتحطيم : " ولم يقتصر األمر عند هذا الحد، إذ يذكر الشيخ أحمد عدوان 
  .)٦٩("سياراتنا، ورغم ذلك ركبناها، ولكنهم الحقونا بالحجارة 

وجهنا إلى بيت أبو ماهر تمراز في جباليا، وبعد بعد ذلك خرجنا من بيت حانون، وت: " يقول الشيخ محمود ابو سلمان  
  .)٧٠("ثالثة أيام رجعنا إلى بيت حانون، بعد أن وصلت تهديدات من الحركة لقيادة الجبهة الشعبية

يأتي ) احد قادة الجهاد اإلسالمي( أخذت األمور تستقر في المنطقة، ولكن تفاجأ اإلخوان ان الشيخ عبد العزيز عودة 
عطي درساً في الوقت المحدد لإلخوان، ولم يعترض عليه اإلخوان، بل ان الشيخ صالح بعد إن انتهى لمسجد النصر لي

  . )٧١(الشيخ  عبد العزيز عودة من درسه ، قام شكره وأثنى عليه
خ عندما رأى أفراد الجبهة الشعبية سيارة الشيخ عبد العزيز عودة  ظنوا أنها سيارة الشي"يقول الشيخ محمود ابو سلمان 

  .)٧٢("صالح شحادة، فقاموا بتحطيمها، لكنهم تداركوا خطأهم، وقاموا باالعتذار من الشبخ عبد العزيز عودة
أصر االخوان على االستمرار في إلقاء الدروس يوم السبت في الوقت الذي حددوه : "يقول الشيخ محمد صابر أبو عودة

  .)٧٣("لنفسهم
  . هي حلقة فصل في تاريخ حركة االخوان داخل بيت حانونوهكذا انتهت مشكلة مسجد النصر التي كانت 
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أخذ اإلخوان يبحثون ، بعد المضايقات التي القاها اإلخوان في مسجد النصر وضيق المكان في المسجد العجمي          
ولذلك شرع اإلخوان مع بعض وجهاء بيت حانون وخاصة الشيخ أحمد ، عن بديل في وسط البلد يكون مركزا لدعوتهم 

وأخذ اإلخوان في تنفيذ المشروع، بعد ، وقاف في وسط البلد القرمان لجمع التبرعات من أجل بناء مسجد في أرض األ
جهد كبير استطاعوا ان يقيما المسجد،الذي أطلق عليه اسم مسجد عمر بن عبد العزيز، ليصبح مركزاً لدعوة اإلخوان 

من كما خصص مصلى النساء فيه ليكون مركزا لتحفيظ القرآن العظيم ويحضن بين جانبيه عدد كبير . )٧٤(وأنشطتها
  .)٧٥(حلقات القرآن

  : وقد كانت هناك بعض المعوقات التي وقفت عائقاً امام انتشار حركة اإلخوان داخل منطقة بيت حانون منها
كان نشاط للجبهة " يقول الشيخ محمد نازك الكفارنة . سيطرة بعض القوى الوطنية وخاصة اليسارية بفكرها على المنطقة

نون وطبعاً الشباب كانوا ينساقوا خلف هذه األشياء خاصة أنها تزين لهم الشعبية غير عادي في داخل بيت حا
بصراحة لم تكن الطريق ممهدة كما يتصور البعض ولكن كان " ويؤكد ذلك الشيخ محمود عدوان فيقول. )٧٦("الشهوات

جد وكانوا يحاربوننا هناك أشواك ومعوقات سواء على مستوى المساجد أو على مستوى الشارع فكانوا يحاربوننا في المسا
 . )٧٧("في الشوارع وكان اليسار يحاولون أن يتصدوا لنا في كل حركة نقوم بها من اجل الصد عن هذا الدين

الحمالت الشعواء التي كان يشنها اليساريون والعلمانيون والقوميون على حركة اإلخوان بشكل عام، وعلى اإلخوان في 
 .بيت حانون بشكل خاص

حقيقة في تلك الفترة كانت هناك تشويهات رهيبة جداً لصورة المشايخ خاصة من " مد نازك الكفارنة فيقوليذكر الشيخ مح
الرفاق في الجبهة الشعبية كانوا يحاولون تصوير المشايخ على أنهم ناس رجعيين ناس يحاولوا الرجوع بالمجتمع إلى 

  )٧٨("والحضارة سنوات التخلف وانهم أناس يحاولوا أن يحاربوا الرقي والتقدم
 .ضعف الثقافة الدينية لدى كثير من عامة الناس في المنطقة

كان الناس تقليديين على الفطرة يؤدون الفرائض ولكن ليس كما يطلب الشرع، فكانت " يذكر الشيخ صابر ابوعودة فيقول 
المشكلة عندما تذهب إلى مسجد وتحاول ان تقوم بما يطلب منك الشرع، فانك تصطدم مع الناس إذا كان هذا العمل يخالف 

  ).٧٩("اعتقاداتهم
  .م١٩٨٧ت حانون قائمة متماسكة، ولم يخرج من صفوفها احد حتى بداية االنتفاضة عام هكذا استمرت الحركة في بيو

بقي اإلخوان في بيت حانون متماسكين رغم الصعوبات التي واجهت الحركة، ولم يخرج او :"يقول الشيخ محمود عدوان
  . )٨٠("م١٩٨٧يفصل منها احد حتى حدثت االنتفاضة عام 
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  - :ؤسسات بناء امل: املرحلة الثانية

كانت نشأة الجمعية اإلسالمية في بيت حانون متأخرة، مع ذلك فإن اإلخوان في بيت حانون قاموا بمعظم األنشطة التي 
  -:تقوم بها الجمعية اإلسالمية في المناطق األخرى منها

  
  

منذ فترة طويلة، وكان يديرها الشيخ محمود أبو كانت حلقات تحفيظ القرآن موجوده ): " محمد نازك الكفارنة(قال الشيخ 
وقد اهتم اإلخوان منذ بداية دعوتهم بتلك الحلقات، واتخذوا من مصلى النساء في مسجد ، وهو شيخ كبير في السن، عودة

  .)٨١("عمر بن عبد العزيز مقراً لهذه الحلقات
ات حفظ القرآن الكريم عند االخوان في بيت حانون كانت البداية لحلق: "يذكر الشيخ صبحي اليازجي هذه المرحلة  فيقول

فكان بعد انتهائه من عمله ، الذي كان يعمل مدرساً في مدارس الوكالة في منطقة بيت حانون، على يد الشيخ خليل القوقا
عدد  وقد وصلت، يرجع إلى بيته في مخيم الشاطئ، ثم يرجع بعد العصر إلى بيت حانون؛  ليعلم األطفال القرآن الكريم

حلقات حفظ القرآن ستين حلقة، لحفظ القرآن في مسجد عمر بن عبد العزيز، وكان الشيخ خليل القوقا يشرف عليها 
  .)٨٢("بنفسه

حيث كنا ندرس األطفال ، ركزنا في بداية الدعوة على حلقات حفظ القرآن الكريم: "كما ذكر ذلك الشيخ أحمد عدوان فقال 
وكنت أنا والشيخ صبحي اليازجي نقوم ، ت أخت الشيخ صبحي اليازجي بتحفيظ البناتوبعد فترة قام، والبنات الصغار
عندما زادت الحلقات ولم يتسع المسجد اضطررنا إلى :"وكذلك أضاف الشيخ صبحي اليازجي يقول ، )٨٣("بتحفيظ األوالد

لب، ولم يرق هذا النشاط طا ٥٠٠االتفاق مع الوكالة؛ ألخذ بعض الصفوف في المدرسة، وقد وصل عدد الطالب إلى 
 .)٨٤("المتميز للتنظيمات األخرى، خاصة الجبهة الشعبية، لذلك قاموا باالعتداء على المحفظين والقائمين على هذا النشاط

سخط أفراد الجبهة ، عندما امتألت المدرسة باألطفال الصغار الذين جاؤوا لحفظ القرآن: " يقول الشيخ أحمد عدوان 
ثم وصل األمر بهم ، بمضايقتنا، والتعرض لنا، فقذفوا حلقات حفظ القرآن بالحجارة، كي يفر األطفال منهاوبدأوا ، الشعبية

  .)٨٥("إلى االعتداء على الشيخ صبحي اليازجي
رغم ذلك، فقد استمرت حلقات حفظ القرآن وزاد اهتمام اإلخوان بها، فقامت ببناء  مركز لتحفيظ القرآن الكريم، ُأطلق عليه 

  .) ٨٦(ركز النور المصطفىاسم م
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كانت الرياضة أحد الوسائل الدعوية، التي استخدمها اإلخوان لجذب الشباب وتعريفهم بالحركة، إذ روى الشيخ محمد نازل 
سـاهمت  بدأ الشيخ صالح معنا من خالل تشكيل فريق رياضي لكرة القدم، وقد وفر لنا المالبس واألحذية،وقد : "الكفارنة 

تلك النشاطات الرياضية في نشر فكر اإلخوان المسلمين، فقد كانوا يعقدون الدروس الدعوية قبل بدايـة كـل مبـاراة أو    
  . )٨٧("تدريب

كانت الرياضة أحـد الوسـائل   : "وقد كان لها أثر واضح في إقبال الشباب على الحركة، يقول الشيخ محمد نازك الكفارنة 
اإلخوان، السيما بسبب إقبال الشباب المتزايد عليها، فضموا للفرق الرياضية من توسموا فـيهم  الدعوية التي استعان بها 

  . )٨٨( )"عدنان الحمادين، وخالد محمود عدوان، وأحمد سعيد أبوهربيد، وزياد عاشور، وسعد اهللا جاد اهللا(خيراً،أمثال 
ة معنا وكانت أحد وسـائل الـدعوة التـي جـذبت     مارس الشيخ صالح الرياض: "وأكد ذلك الشيخ محمود أبو سلمان فقال

  .)٨٩("الشباب
  . )٩٠(وقد أشرف الشيخ صالح بنفسه على فرق كرة القدم، وفي حالة غيابه ينوب عنه الشيخ صبحي اليازجي

وعقـدت عـدة مباريـات بـين     ، فأصبح لكل مسجد في بيت حانون فريق رياضي خاص به ، كما ازداد النشاط الرياضية
شابا عن طريـق األنشـطة    ٢٣ما يزيد عن  ١٩٨٦حيث انضم للحركة عام ، م للحركة العديد من الشباب المساجد، ونض

  :ويمكن إجمال األهداف التي سعى اإلخوان لتحقيقها من خالل تشكيل الفرق الرياضية ما يلي ، )٩١(الرياضية
 . تشجيع الشباب لممارسة األلعاب الرياضية؛ لتقوية أجسادهم لتحمل عبء الدعوة .١
 .تشجيع وحث الشباب للتوجه إلى المساجد  .٢
 .عقد الندوات والدروس للشباب، بهدف توجيههم، وزرع األخالق اإلسالمية النبيلة فيهم .٣

  .وهكذا استخدم اإلخوان جميع الوسائل واإلمكانيات، من أجل نشر فكرهم داخل بيت حانون 
  
  

التي استعان بها اإلخوان لنشر فكرهم، فرقة لألفراح واألعراس اإلسالمية التي  كان العرس اإلسالمي من الوسائل الدعوية،
كانت تتبع الجمعية اإلسالمية بغزة، فقد كان من أهم فقراتها النشيد اإلسالمي الوطني والديني، والمسرحية الهادفة ، 

  . )٩٢(للشيخ أحمد عدوانوالكلمة المعبرة، كان أول عرس إسالمي أقامته الفرقة اإلسالمية في بيت حانون 
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كما اهتم اإلخوان بإنشاء رياض األطفال إدراكاً منها بضرورة رعاية النشء منذ نعومة أظفارهم لترسيخ المفاهيم          

منهاج تربوي اإلسالمية وإصالح السلوك وتقويم االعوجاج وخاصة أن الطفل يتأسى باآلخرين، لذلك قامت اإلخوان بوضع 
إسالمي يتالءم مع الفئة العمرية، تنفذه مربيات فاضالت يتميزن بالخبرة واألداء المميز، يدركن مفاهيم اإلسالم، ويعملن 

ويتعلم األطفال في هذه الرياض القرآن الكريم وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسيرته، . )٩٣(على غرسها في النشء
بون على شعائر العبادة البسيطة كالوضوء والصالة، إضافة إلى ترديد األناشيد اإلسالمية، كما واألخالق الحميدة، كما يتدر

ولم يغفل المشرفون على تلك الرياض االهتمام بالنواحي الترفيهية؛ لذا فقد أقامت . يتم تعليمهم مبادئ القراءة والحساب
  .)٩٤(المراجيح واأللعاب المسلية ليقضي األطفال أوقاتاً ممتعة

وكانت الفئة ، م،كان مقرها بيت الشيخ صبحي اليازجي١٩٨٥وقد انشأ االخوان في بيت حانون روضة عام    
وكانت األخت ابتسام اليازجي ، مع التركيز على أوالد األخوة والمقربين من اإلخوان ، المستهدفة ما دون سن ست سنوات 

صباحا  ١٢ – ١٠الدوام اليومي في الروضة من الساعة وكان ، مديرة لهذه الروضة حيث تقوم بالتدريس في غرفتين 
  . )٩٥(مساء ٤ – ٢ومن الساعة 

وحيث اختير ، أخذ المشروع يكبر لذلك قرر اإلخوان ببناء مقر خاص بالروضة بالقرب من مسجد عمر بن عبد العزيز 
حقة التي أخرت إنجاز هذا ثم الضربات المتال ١٩٨٧المكان وعمل التصميم الخاص بالبناء ولكن حدثت انتفاضة عام 

  .)٩٦(المشروع
وأخيراً يمكن القول أن قيام اإلخوان بمثل هذه األنشطة، ساهم بدور كبير في استقطاب الكثير من الشباب،إلى حركة 
اإلخوان المسلمين داخل بيت حانون، حيث تمكنت الحركة بأنشطتهااالجتماعية والرياضية والثقافية الوصول إلى كل بيت 

  .نطقة، كذلك كانت من أسباب سرعة انتشار وامتداد الحركة داخل بيت حانون في الم
  

  : النفوذ السياسي واستكمال األجهزة واختبار القوة : املرحلة الثالثة

كان الشيخ أحمد ياسين وقيادات اإلخوان في قطاع غزة، قد خطوا خطوات هامة في تأسيس أجهزة سرية خاصة، استعداداً 
، "المجاهدون الفلسطينيون"عسكري باسم : في مواجهة االحتالل، فقد قاموا بتأسيس جناحين سريين، األوللتصعيد نشاطهم 

  . )٩٧(أمني باسم جهاز المجد: والثاني 
، ألن منطقة بيت حانون كان لها دور ونشاط واضح في "المجاهدون الفلسطينيون" وسوف تتناول الدراسة الجناح العسكري

  .تأسيس هذا الجناح
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  ) *****ااهدون الفلسطينيون(اجلهاز العسكري لإلخوان املسلمني 

توفير : ذكر الشيخ أحمد ياسين، أن بدء اإلخوان المسلمين في قطاع غزة للعمل العسكري، ارتبط بأمرين، هما األول 
  . )٩٨(المال الالزم لذلكالتعاطف الخارجي، واالستعداد لتوفير : قاعدة من الرجال والشباب المستعدين للقتال، والثاني 

وقد بدأت مشاركة اإلخوان في العمل العسكري بعقد مؤتمر للقضية الفلسطينية، في العاصمة األردنية عمان، في عام 
م، ضم ما يقارب ثالثين شخصية، من قيادات اإلخوان المسلمين البارزين من تنظيم بالد الشام، مثل المرشد العام ١٩٨٠

، ومثّل اإلخوان )٩٩(عبد الرحمن خليفة، وخليل اآلغا، واسحاق الفرحان، ويوسف العظم (ألردن لإلخوان المسلمين في ا
  .)١٠٠( )عبد الفتاح دخان، وأحمد الملح، وعبد الرحمن تمراز:(في قطاع غزة، كٌل من األخوة 

أعماله لمدة ثالثة أيام، وقد ناقش المؤتمر دور اإلخوان المسلمين في فلسطين، وبرنامجهم لمقاومة االحتالل، واستمرت 
تقرر فيه ضرورة أن يشرع اإلخوان المسلمون في فلسطين بقتال االحتالل اإلسرائيلي، وأعطيت اإلشارة للبدء بجمع 

  .)١٠١(السالح وأدوات القتال
ن في أنا أعتبر مؤتمر عمان نقلة نوعية لإلخوان المسلمي: "مؤتمر قائالًذلك العلق الشيخ إسماعيل أبو شنب على 

فلسطين؛ ألنه أسس للعمل الجهادي، فقد تم االتفاق على أن أهل فلسطين يستطيعون القيام بالعمل الجهادي دون االعتماد 
على الخارج، أو االعتماد على قاعدة لالنطالق منها؛ لتؤمن لهم الدعم اللوجستي، في الوقت الذي ظن فيه البعض أن 

إذا توفرت له قاعدة داعمة له، مثل مصر أو سوريا أو األردن، تكون قادرة على العمل الجهادي ال يستقيم أو ينجح إال 
  .)١٠٢(حماية المجاهدين، وسنداً ومعيناً للعمل الجهادي في فلسطين

إعداد وتجهيز أنفسهم للعمل العسكري ضد االحتالل في الشروع ببعد قرار اإلخوان المسلمين في مؤتمر عمان، 
م، بعقد مؤتمر إخواني ١٩٨٢م، وبداية عام ١٩٨١في قطاع غزة في أواخر عام للعمل العسكري الترتيب اإلسرائيلي، بدأ 

حضره عدد كبير من قيادة اإلخوان في قطاع غزة، الذي كان من أهم قراراته،  تشكيل جهاز عسكري، للعمل ضد االحتالل 
إبراهيم :كٌل من جهيز، حيث أشرف عليه ، وقد تم تكوين مجلسٍ عسكري، يشرف على عملية اإلعداد والت)١٠٣(الصهيوني

الثالثة في رحالت األعضاء انطلق ثم ،)١٠٤(المقادمة، وأحمد الملح، وعبد الرحمن تمراز، وبإشراف الشيخ أحمد ياسين
  .)١٠٥(مكثفة لجمع السالح من كل مكان ممكن، وبالتعاون مع كل شخص لديه خبرة في هذا المجال
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  - :بيت حانونتأسيس اجلهاز العسكري يف 

كانت بيت حانون من المناطق التي كان لها دور في تشكيل هذا الجهاز، فقد تشكلت أول مجموعة فيها، من الشيخ صالح 
  ). أبو ماهر(والشيخ محمد صابر أبو عودة، وذلك بإشراف الشيخ عبد الرحمن تمراز

كان العمل : " يروى الشيخ محمد صابر أبو عودة، عن بداية عمل الشيخ صالح واإلخوان بالجهاز العسكري فقال          
سرياً للغاية، وكان الشيخ صالح هو المرجعية لنا، كما لم يكن لدينا الخبرة األمنية الكافية، حيث أخبرني الشيخ صالح أن 

  :سأكون معه في العمل ، ويمكن ارجاع سبب اختياره لي لعدة أسباب منها هناك قسم إلعداد العمل العسكري، وأني
 أني كنت قريباً منه، على أساس أن أكون مساعد له  -١
 امتالك بعض مقومات العمل العسكري، والتي تعيننا عليه، مثل البيارة والسيارة  -٢
 .يقينه أن لدي القدرة على االجتهاد بالعمل -٣
وكان العمل هو تحضير للعمل الجهادي في المستقبل، والذي يبدأ بعملية تخزين األسلحة ، وباالتفاق مع الشيخ صالح  

  .)١٠٦("قمت بإعداد مكان داخل بيتي لذلك

  

  :يضيف الشيخ محمد صابر أبو عودة فيقول         

بدأنا العمل بشحن األسلحة من بيت األخ أبو ماهر تمراز في جباليا ، بعد وضعها في حقائب، وإخفائها بشكل جيد، ثم " 
وفي بيت حانون كنت أضعها في محل  تنقل بالسيارة إلى بيت حانون، عبر طريق عادية، دون لفت األنظار لما يحدث،

و يومين إلى المخزن في بيتي، وعلى هذا النحو تم نقل ثالث شحنات خاص بي داخل السوق المركزي ، ثم أخذها بعد يوم أ
   .)١٠٧("إلى بيتي، األولى تم نقلها ليالً والثانية والثالثة في وضح النهار ظهراً) أبو ماهر(من بيت 

  :االكتشاف واالعتقال
أنظار أجهزة األمن  أدى التشعب واشتراك أكثر من شخص في عملية شراء الكميات الكبيرة من السالح، إلى لفت

لم يكونوا على مستوى األمن األشخاص الذين تم التعامل معهم، السيما تجار السالح  إضافةً إلى أن بعضالصهيونية، 
أحد تجار األسلحة والمخدرات،  أن المخابرات الصهيونية استطاعت تجنيد نايف حسن الجيالوي؛، فقد اتضح )١٠٨(المطلوب
  .)١٠٩( وذلك لمتابعة موضوع شراء األسلحةطه في تجارة حشيش، بعد ضب

م ، قامت ٢٢/٠٦/١٩٨٤كانت قوات االحتالل وأجهزتها االمنية قد قررت وضع حد، لنشاط المجموعة اإلسالمية، وفي يوم 
، ثم تم )قوات االحتالل باعتقال عرب مهرة ومحمد سمارة، وهما من أفراد الجهاز العسكري في منطقة جباليا النزلة

  .)١١٠(إلى أقبية التحقيق في سجن غزة المركزي تحويلهما
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، وبعد )١١١("وبعد ذلك داهمت قوات الجيش الصهيوني صيدلية محمد شهاب، وتم اعتقاله وتحويله إلى معتقل المجدل
  .)١١٢(جوالت متتالية من التحقيق، تم اعتقال عبد الرحمن تمراز ثم باقي المجموعة وعلى رأسها الشيخ أحمد ياسين

، بينما تمكن أحمد الملح من الهروب )١١٣(اعتقل إبراهيم المقادمة، وصـالح شحــادة، ومحمد صابر أبو عودةوكمـا 
  ).١١٤(عبر الحدود المصرية، وكان خروجه بأمر من الشيخ أحمد ياسين

كان سبب اعتقاله هو والشيخ صالح شحادة أن األخوة وصلت لهم ستة قطع من "ذكر الشيخ محمد صابر أبوعودة 
، حيث تم تخزينها عندي، وقد استلمنا خمسة وواحدة رجعت بسبب عطل فيها، وتم اعتقال الشخص الذي )M16(نوع

بحوزته قطعة السالح المرجعة، وهذا فتح ملف جديد للتحقيق، حيث إن القطع الستة كانت مسروقة من معسكر جيش داخل 
  . )١١٥("ى، واستمر التحقيق الجل ذلك حتى وصل لنام، وعليه البد من احضار القطع الخمسة االخر١٩٤٨أراضي عام 

أخبرني الشيخ صالح أن قوات االحتالل قامت باعتقال اإلخوة في الجهاز، وأنه : " أضاف الشيخ محمد صابر أبو عودة فقال
والشيخ صالح يجب أخذ الحيطة والحذر،وبعلم الشيخ صالح قمت بنقل األسلحة إخفائها في البيارة، ، وفعالً تم اعتقالي أنا 

الساعة الواحدة ليالً، وكنا في شهر رمضان، وتم تحويلنا لسجن السرايا بغزة، ولم أكن أعلم أن الشيخ صالح معتقل معي، 
لوال سماعي صوته أثناء نقلنا لسجن السرايا، وهو يشكو من ألم في ساقه، فقمت بإحداث صوت؛ كي يعرف أنني 

  . )١١٦("معه

  :عودة فيقوليكمل الشيخ محمد صابر أبو 

بدأت عملية التحقيق، وجاءوا لي بالشيخ صالح، فقد كان هناك اعتراف مسبق على الشيخ صالح، من األخوة أبو ماهر، " 
لهذا أخذت األمور اتجاهاً مغايراً، فقد كنت أفكر في البيت واألسرة، . ومحمد سمارة، وعرب مهرة، واألخ محمد شهاب

تراف، واستمر التحقيق معي خمسة أيام متواصلة دون اعتراف، ولكن وبعد ان لذلك كان عندي إصرار على عدم االع
انكسرت يدي، واحدى فقرات الظهر اثناء التحقيق، مما عرضني ذلك أللم شديد، أخبرت اليهود أني لن أعترف إال بعد 

هم على مكان األسلحة، الجلوس مع الشيخ صالح وأبو ماهر تمراز على انفراد، وفعالً جلست معهم، وطلبت منهم أن أدل
وأن يقوموا هم بتسليمها، وبذلك ال أكون مضطراً لالعتراف، لكن أبو ماهر رفض هذا العرض، عندها أيقنت أنه ال فائدة 
من عدم االعتراف، فقد كانت قسوة التعذيب ال يتصورها بشر، وبعد اعترافي، أخذوني إلى البيارة ليالً ألدلهم على مكان 

بدو أن أحد إخوتي كان قد رصد مكان إخفاء األسلحة، فقام بعد اعتقالي بأخذ عدد منها، وإخفائها في إخفاء األسلحة، وي
موضع آخر، لذلك عندما وصلنا المكان، لم نجد إال كيساً واحداً فقط، وعندما سألوني عن بقيتها، أخبرتهم أني ال أعلم، 

يتي، وداهموا المكان، ولما رأوا أخي أحمد عبد العزيز  بلحية، لذلك في اليوم التالي قاموا بإعالن حظر تجوال في منطقة ب
ربطوا بينه وبين حركة اإلخوان، وأن يكون على علم بمكان األسلحة، ثم قاموا باقتيادي أنا وأخوتي إلى البيارة، وطلبوا 

خي عن األسلحة، أنكر أن منهم أن يخرجوا األسلحة، أما أنا وأخي أحمد عبد العزيز فوضعونا بمكان جانباً، فلما سألت أ
يكون لديه علم، لكنه اضطر لالعتراف لي بعد أن أخبرته أن الموقف انتهى، فاألخوة معترفين، هذا إلى جانب صعوبة 
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التحقيقات والتعذيب، بدوري اخبرت المخابرات عن مكان األسلحة فأخرجت المخابرات بقية األسلحة، وتم اعتقال أخي 
  . )١١٧("اضطرهم إلطالق سراحه بعد يومين أو ثالثة أيام، وانتهت عملية التحقيقمعنا، لكنه لم يعترف؛ مما 

 هم،مع المعتقلين، والتي أدت إلى انتزاع االعترافات من أجرتها سلطات االحتالل الصهيونيةحقيقةً، كانت التحقيقات التي 
حقيقات إلى كسور في مناطق مختلفة من نتيجة حتمية ألعنف تعذيب استخدمته المخابرات الصهيونية ضدهم، فقد أدت الت

  .)١١٨(أجسامهم، هذا خالفاً للضرب المبرح على مناطق متعددة من اجسادهم
  

بعد انتهاء المخابرات الصهيونية من التحقيقات، واعتقال المجموعة وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين، تم إرسالهم إلى 
  .امتداد شارع الجالءالمحكمة العسكرية في قطاع غزة، الواقعة على 

كانت المحكمة الصهيونية تتكون من ثالثة قضاة، يرأسهم القاضي زكريا كسفي وعضوية القاضيان جلعام جبرئيل وافرايم 
إيالن، وقد تشكلت هيئة الدفاع من المحاميين نظمي عويضة، وأحمد أبو وردة، وصبحي شهاب، وفؤاد شنيورة، ومحمد 

   )١١٩(.لنيابة العسكرية إسحاق بروفمانفرج الغول، وقد مثل االدعاء ا
وجهت المحكمة الصهيونية للشيخ أحمد ياسين وإخوانه، تهمة اإلشراف على تكوين تنظيم عسكري إسالمي، يهدف قد و

أن الشيخ أحمد ياسين أقام " "اإلسرائيلية"جاء في الئحة االتهام التي قدمتها النيابة العامة  إذ،"إسرائيل"إلى تدمير دولة 
؛ باستخدام القوة والعنف إلقامة دولة دينية "إسرائيل"منظمة إسالمية متطرفة، ووضع لها هدفاً هو القضاء على دولة 

  .)١٢٠("مسلمة مكانها
الشيخ أحمد إسماعيل ياسين، والشيخ عبد الرحمن تمراز، ومحمد : ن من كما أشارت الئحة االتهام أن المجموعة تتكو

  .)١٢١( )تاجر السالح والمخدرات(شهاب، ومحمد سمارة، ومحمد عرب مهرة، ونايف الجيالوي 
، وقد تمكن أحمد الملح من )١٢٢(واعتقل لذات القضية إبراهيم المقادمة، وصـالح شحــادة، ومحمد صابر أبو عودة 

  .)١٢٣(بر الحدود المصرية، وكان خروجه بأمر من الشيخ أحمد ياسينالهروب ع
ولكي تبالغ النيابة في خطورة التهم، أحضرت األسلحة إلى قاعة المحكمة، وشكلت منها معرضاً عسكرياً داخل القاعة، 

أحمد ياسين بثالث  على الشيخ وانتهت المحاكمة بالحكم بالسجن ،)١٢٤(وكان ذلك أمراً غير مألوف في مثل تلك القضايا
عشر سنوات، ة بعشرة سنة، والشيخ عبد الرحمن تمراز باثنتي عشر سنة، وكل من محمد شهاب ومحمد عرب مهر

ومحمد سمارة بتسع سنوات، وإبراهيم المقادمة بثماني سنوات، ومحمد صابر أبو عودة بثالث سنوات، وصالح شحادة 
قاعة كل من وجد في بها  أحكام عالية جداً،لدرجة فوجئ"اإلسرائيلية"وقد عدت تلك األحكام من قبل المحكمة؛ بسنتين

  ).١٢٦(م١٩٨٤/ ١٢/ ٠٦، وقد صدر الحكم بتاريخ )١٢٥(المحكمة
وأخيراً، يمكن القول أن منطقة بيت حانون كان لها الدور الريادي والمبكر في العمل العسكري من نقل األسلحة وتخزينها 

سوا لحركة اإلخوان المسلمين في غزة، فقد دفعوا غالياً من أعمارهم وحياتهم، وجندوا والتدريب عليها،وأن أبناءها أس
  .أنفسهم لخدمة دينهم وقضيتهم، وذلك دليل على انتماء تلك المنطقة وأبنائها لدينها وأرضها وقضيتها
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وكذلك شارك إخوان بيت حانون إخوانهم في القطاع الكثير من األحداث التي مرت بها الحركة، وكان من أبرزها          
 . أحداث الجامعة اإلسالمية 

م  ظهرت هناك منافسات كبيرة بين حركة اإلخوان في قطاع غزة وفصائل منظمـة  ١٩٧٨فمنذ أن أنشئت الجامعة عام   
  :ذا التنافس إلي عدة أسباب منهاويرجع ه )١٢٧(التحرير

أن اإلخوان يريدون أن يحافظوا على الهوية اإلسالمية للجامعة، في حين أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كانت تريد 
  .)١٢٨(أن تكون الجامعة وطنية علمانية

بات أما فصائل منظمة عمل اإلخوان على الفصل بين الجنسين في داخل الجامعة فخصصت مبني للطالب ومبني للطال
  .)١٢٩(التحرير فكانت تطالب باالختالط بين الجنسين

أطلق اإلخوان على الجامعة اسم الجامعة اإلسالمية، في حين أرادت فصائل منظمة التحرير تغيير اسم الجامعة إلي جامعة 
 .)١٣٠(غزة الوطنية، أو جامعة غزة هاشم

اإلخوان وفصائل منظمة التحرير، كان أشدها الصدام الذي حدث بين على اثر هذا التنافس حدثت صدمات متعددة بين 
 .)١٣١(م، حيث أدى هذا الصدام إلي سقوط جرحي من الطرفين٠٤/٠٦/١٩٨٣اإلخوان والجبهة الشعبية ، في 

 ،  فقد شارك عدد)١٣٢(وكان لبيت حانون الدور الواضح في هذه األحداث سواء كانوا مؤيدين للحركة او معارضين لها،
كبير من شباب األخوان من المنطقة في الرباط وحراسة الجامعة أثناء اإلحداث، حيث كانوا متواجدين داخل الجامعة 

، كما شارك افراد الجبهة الشعبية من بيت حانون في الهحوم على )١٣٣(وخارجها، من أجل حمايتها والحفاظ عليها
البرش من جباليا النزلة بإصابة خطيرة للغاية، أثر ضربة على ، وعلى أثر هذه األحداث أصيب عادل أحمد )١٣٤(الجامعة

، كذلك اصيب اصابة خطيرة جميل قاسم من بيت حانون وكان من افراد )١٣٥(رأسه من قبل أحد عناصر الجبهة الشعبية 
ي كان لهم ، ولم تكن هذه المشاركة الوحيدة إلخوان بيت حانون بل هناك الكثير من اإلحداث الت)١٣٦(الجبهة الشعبية

   .المشاركة الفعلية فيها أمثال أحداث الهالل األحمر ، وثورة المساجد
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  - :اخلامتة

م اتجهوا نحو التربية واإلعداد ١٩٦٧بالرغم من أن اإلخوان المسلمين في قطاع غزة بعد االحتالل اإلسرائيلي للقطاع عام 
العمل الدعوي من بناء ممارسة استطاعوا خالل هذه الفترة من  ملجيل قادر على التحرير، وغابوا عن العمل الوطني إال أنه

العشرات من العناصر الشابة في كافة مدن وقرى القطاع ، وكانت ضم قطاع من خالل اللتنظيم في لوتكوين نواة صلبة 
فع تنظيم بيت حانون أحد هذه القرى التي مارس فيها اإلخوان المسلمون العمل الدعوي في وقت مبكر مما ساعد في د

 .اإلخوان المسلمين إلى األمام في هذه المنطقة
إن طبيعة أهالي بيت حانون طبيعة قروية يغلب عليهم الطيبة والفطرة المتدينة السليمة و التمسك باألرض ، فكان ذلك له 

 .األثر الواضح في انضمام عدد كبير من شباب المنطقة إلى تنظيم اإلخوان في فترة وجيزة 
م سيطر االحتالل الصهيوني على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة  مثل المساجد التي اعتمد عليها ١٩٦٧ بعد حرب عام

اإلخوان في إقامة أنشطتهم ونشر فكرتهم و استقطاب األفراد  إليهم،  لذا عملوا على إخراجها عن دائرة السيطرة المباشرة 
األهلية غير المسجلة في دائرة األوقاف والبعيدة عن السيطرة  لسلطة االحتالل الصهيوني من خالل بناء عشرات المساجد

المباشرة لسلطة االحتالل مثل مسجد العجمي و مسجد عمر بن عبد العزبز في بيت حانون، كما عملوا على السيطرة على 
جد بيت حانون بعض المساجد التابعة لدائرة األوقاف مثل مسجد النصر في بيت حانون أيضاً ، وبذلك أصبحت غالبية مسا

 .تحت سيطرة اإلخوان المسلمين ال ينافسهم فيها أحد
إن تبني اإلخوان المسلمين للعمل العسكري مع بدايات الثمانينيات كان صادقاً، إذ كانت بإشراف مباشر من القيادات األولى 

ما شارك عناصر من مناطق لإلخوان المسلمين في قطاع غزة مثل الشيخ أحمد ياسين وإبراهيم المقادمة وصالح شحادة، ك
متعددة من القطاع  في هذا العمل، وكان لبيت حانون الحظ األوفر بالمشاركة في هذا العمل،  وهو ما يشير إلى الجدية لدى 

 . بتبني التوجه الجديد، بمعنى أنها لم تكن مجرد مغامرة لمجموعة ثانوية على هامش التنظيمالجماعة 
المسلمين في العمل العسكري هيئة الشارع في بيت حانون  لتقبل مشروع المقاومة، بحيث إن المشاركة الفاعلة لإلخوان 

 . م والتي عرفت بانتفاضة الحجارة أو االنتفاضة األولى١٩٨٧أصبح مهيئاً لعمل نهضوي جماعي، تمثل فيما بعد بانتفاضة 
 

، وتمثل ذلك في موقف  والعداء وسوء النيةبالتنافر  اإلخوان المسلمينمع  تميزت عالقة القوى السياسية الفلسطينية
 .الجبهة الشعبية من أحداث مسجد العجمي والنصر

ان ما يميز دعوة اإلخوان المسلمين عن التنظيمات االخرى منهج الوسطية وتقبل االخر، ولكن الظروف والضغوطات التي 
ماحدث مع اإلخوان في منطقة بيت حانون  مورست ضدها في تلك الحقبة جعلتها تلجأ ألسلوب مخالف لذلك المنهج، وهذا

 .عندماحدث الصدام مع الجبهة الشعبية في مسجد النصر
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  :اهلوامش

  معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينية، األهلية للنشر والتوزيع،                        : محمد شراب - )١( 
  .٨٣م، ص٢٠٠٠عمان،        

  تاريخ وحضارة، منشورات المركز القوميبيت حانون : محمود الزعانين - )٢(
  .٢٧م، ص٢٠٠٩للدراسات والتوثيق، غزة       

  .٢٨١م،      ص٢٠٠٢، دار الهدى للطباعة، كفر قرع، )٢(، ق)١(بالدنا فلسطين، ج: مصطفى الدباغ -) ٣(
، مكتبة اليازجي ، غزة ،  ٢أبو هاشم ، جإتحاف األعزة في تاريخ غزة ، تحقيق ودراسة، عبد اللطيف زكي : عثمان مصطفى الطباع  -)٤( 

  .٣٧٤ص ١٩٩٩، ١فلسطين ، ط
  .          ٢١٥تاريخ بئر السبع وقبائلها، دار الكرمل ، بدون تاريخ؛ ص: عارف العارف - )٥(
 .٢٨١المرجع السابق، ص: مصطفى الدباغ - )٦(
  .٢٧المرجع السابق، ص: محمود الزعانين - )٧(
  .٢٣١سابق، صالمرجع ال: عثمان الطباع - )٨(
  .٢٨المرجع السابق، ص: محمود الزعانين - )٩(
 .٢٨١المرجع السابق، ص: مصطفى الدباغ -)١٠(
 .٢٣١المرجع السابق، ص: عثمان الطباع -)١١(
  .٣٧٤نفس المرجع ، ص -)١٢(
،  ١٣فلسطينية ، بيروت ، العدد خلفية تاريخية سياسية ، مجلة الدراسات الفلسطينية  ، مؤسسة الدراسات ال:حماس : زياد ابو عمرو  -)١٣(

  .٨٥، ص  ١٩٩٣
  .٩٠م، ص١٩٨٥، ٢رتشارد مينشل، اإلخوان المسلمون، ترجمة عبد السالم رضوان، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط -)١٤(
  .٨٦مرجع سابق ، ص : زياد ابو عمرو  -)١٥(
م، ١٩٨٧، )د،ط(، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،١٩٤٨-١٩١٧. محسن محمد صالح، التيار اإلسالمي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد -)١٦(

  .٤٣٧ -٤٣٦ص
م، رسالة لدرجة ماجستير غير منشورة، ١٩٩٤ودورها السياسي حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، : خالد أبو العمرين -)١٧(

  .٥٨م، ص ١٩٩٤جامعة الخرطوم، الخرطوم، ديسمبر، 
  .٦٠م، ص١٩٨٧، ١كامل الشريف، اإلخوان المسلمون في حرب فلسطين، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، ط - )١٨( 
  .٦٠المرجع نفسه، ص   -)١٩(
، رسالة ماجستير  ١٩٨٧ - ١٩٤٨اإلخوان المسلمون في قطاع غزة : ؛ محمد توفيق ابوالروس  ٨٦مرجع سابق ، ص : زياد ابو عمرو  -)٢٠(

  . ٢٦،ص ٢٠٠٧،معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،  غير منشورة
، ٢،عدد ٢، مجلة الجامعة اإلسالمية، مجلد م١٩٥٨-١٩٤٨عاطف عدوان، السياسة المصرية نحو الحركة اإلسالمية في قطاع غزة،  - )٢١( 

،مركز النور للبحوث والدراسات ،غزة ،  ١اإلخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين ، ج: ؛ عبد الفتاح دخان١٤٠١م، ص١٩٩٤
عام في جماعة اإلخوان المسلمين ، مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني ، غزة ،  ٦٠:؛ اسماعيل عبد العزيز الخالدي٣٣٢، ص٢٠٠٤، ١فلسطين ، ط
  .٢١، ص ٢٠١٠، ١فلسطين ، ط

 ٢،ج اإلخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين: اح دخان؛ عبد الفت ٢١المرجع السابق ، ص: اسماعيل عبد العزيز الخالدي  - )٢٢( 
  .٢٧مرجع سابق ، ص: ؛ محمد ابو الروس ٦٦، ص ٢٠٠٤، ١،مركز النور للبحوث والدراسات ،غزة ، فلسطين ، ط
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  .١٠٥مرجع سابق ، ص: خالد أبو العمرين  -)٢٣(
؛ خالد أبو  ١٧م ، ص ١٩٩٩-لكتاب ، إصدار يديعوت أحرونوت عصر حماس ، ترجمة خاصة : و أبراهام سيلع  شاؤول مشعال  -)٢٤(

  .١٠٦مرجع سابق ، ص : العمرين 
  .١٧مرجع سابق ، ص : عصر حماس  -)٢٥(
  .٨٦مرجع سابق ، ص : زياد ابو عمرو )  ٢٦(
 .١٤٢مرجع سابق ، ص :؛ خالد أبو العمرين  ٩٣، المرجع السابق ، ص٢ج: عبد الفتاح دخان  -)٢٧(
  .٧٤، المرجع السابق ، ص٢ج: الفتاح دخان عبد  -)٢٨(
  .٥١محمد توفيق ابو الروس، مرجع سابق ، ص  -)٢٩(
  .١٥٢مرجع سابق ، ص : خالد أبو العمرين  -)٣٠(

المي، م في قرية الجورة قضاء المجدل، عمل مدرساً للغة العربية والتربية اإلسالمية ورئيساً للمجمع اإلس١٩٣٨أحمد إسماعيل ياسين ولد عام *   
م في إطار ١٩٨٥م وحكم عليه بالسجن ثالثة عشر عاماً بتهمة حيازة أسلحة، وأفرج عنه ١٩٨٤واعتقل من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية عام 

م، ١٩٨٧صفقة تبادل لألسرى بين سلطات االحتالل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وأسس حركة المقاومة اإلسالمية حماس عام 
م، وحكم عليه بالسجن المؤبد وخمسة عشر عاماً إضافية بتهمة التحريض على خطف وقتل جنود إسرائيليين، ١٩٨٨واعتقل للمرة الثانية في أواخر 

ي األردن م بعد المحاولة الفاشلة للموساد اإلسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس ف١/١٠/١٩٩٧وأفرج عنه في 
صاروخاً على بيت مروان أبو راس، ولكنه نجا  F16وقد تعرض الشيخ أحمد ياسين لمحاولة اغتيال فاشلة، وذلك عندما أطلقت طائرة . خالد مشعل

افقيه، م قامت طائرة استطالع صهيونية بإطالق ثالثة صواريخ على الشيخ أحمد ياسين ومر٢٢/٣/٢٠٠٤من هذه المحاولة، وفي صباح يوم االثنين 
وللمزيد عن حياة الشيخ وسيرته . وهو عائد من صالة الفجر في مسجد المجمع اإلسالمي القريب من بيته وقد استشهد هو ومرافقيه وبعض المصلين

سين وأيضا ، عاطف عدوان، الشيخ أحمد يا. م١٩٩٠، ١أحمد بن يوسف، الظاهرة المعجزة وأسطورة التحدي، دار الفرقان للنشر، عمان، ط: انظر
  ).ن.د(م،١،١٩٩١حياته وجهاده ،ط

  . ١٧٥؛ خالد أبو العمرين، مرجع سابق ص  ٥٢محمد توفيق ابو الروس، مرجع سابق ، ص  -)٣١(
  .١٧٥خالد أبو العمرين، مرجع سابق ص  -)٣٢(
  .٥٥،ص) ن.د(م،١،١٩٩١؛ عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده ،ط ٧٥،المرجع السابق ، ص٢ج: عبد الفتاح دخان -)٣٣(
  .٧٥، المرجع السابق ، ص٢ج:؛ عبد الفتاح دخان  ١٧٥خالد أبو العمرين، مرجع سابق ص   -)٣٤(
، المرجع السابق ، ٢ج: ؛ عبد الفتاح دخان ١٧٥؛ خالد أبو العمرين، مرجع سابق ص  ٥٤محمد توفيق ابو الروس مرجع سابق ، ص   -)٣٥(

  .٧٦ص
  .١٧٦ق ص خالد أبو العمرين، مرجع ساب -)٣٦(
  .٢٥٤، ص)ن.د(، .م١٩٩٤، ١إبراهيم المقادمة، معالم في الطريق إلى تحرير فلسطين، مؤسسة اليم، ط -)٣٧(
  .١٧٦خالد أبو العمرين، مرجع سابق ص  -)٣٨(
  .١٧٦ص : المرجع نفسه  -)٣٩(
  .م٢٢/٦/٢٠٠٢السبت، مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين، مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة ،  -)٤٠(
  .١٧٧خالد أبو العمرين، مرجع سابق ص  -)٤١(

، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، البلد األصلي، يافا، من مواليد بيت حانون شمال قطاع )أبو مصطفى(الشيخ صالح مصطفى شحادة ** 
لم تسمح له ظروفه المادية بالسفر إلى الخارج إلكمال دراسته . صر العربيةغزة، مؤهله الجامعي؛ بكالوريوس في الخدمة االجتماعية من جمهورية م

ة، وفي العليا وكان قد حصل على قبول لدراسة الطب والهندسة في جامعات تركيا وروسيا، فالتحق بالمعهد العالي للخدمة االجتماعية في اإلسكندري
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عمل باحثاً اجتماعياً في . دأ العمل في الدعوة إلى اإلسالم فور عودته من مصر إلى قطاع غزةالسنة الثالثة بدأ التزامه باإلسالم يأخذ طابعاً أوضح، فب
بعد أن استعادت مصر مدينة العريش من الصهاينة في العام . مدينة العريش في صحراء سيناء، وعين الحقاً مفتشاً للشئون االجتماعية في العريش

استقال من عمله في  ١٩٨٢في بداية العام . تلم في غزة منصب مفتش الشئون االجتماعية لقطاع غزةانتقل صالح لإلقامة في بيت حانون واس ١٩٧٩
لالشتباه  ١٩٨٤اعتقلته سلطات االحتالل في العام . الشئون االجتماعية وانتقل للعمل في دائرة شؤون الطالب في الجامعة اإلسالمية في مدينة غزة

غير أنه لم يعترف بشيء ولم يستطع الصهاينة إثبات أي تهمة ضده فأصدروا ضده الئحة اتهام حسب قانون بنشاطه المعادي لالحتالل اإلسرائيلي 
شغل منصب مدير شؤون الطلبة في الجامعة  ١٩٨٦وبعد خروجه من المعتقل في العام . وهكذا قضى في المعتقل عامين. ١٩٤٩الطوارئ لسنة 

، غير أن الشيخ صالح ١٩٨٧الجامعة في محاولة لوقف االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في العام اإلسالمية إلى أن قررت سلطات اإلحتالل إغالق 
في سجن السرايا، ثم انتقل من  ١٩٨٩-٦- ٢٦واستمر التحقيق معه حتى . ١٩٨٨أغسطس /آب ١٨شحادة واصل العمل في الجامعة حتى اعتقل في 

عيد إلى زنازين التحقيق بعد أن تم االعتراف عليه بمسؤولية الجهاز العسكري لحركة م أ١٤/٥/١٩٨٩زنازين التحقيق إلى غرف األسرى، وفي 
وكانت التهم الموجهة إليه المسؤولية عن الجهاز العسكري . حماس، واستمر التحقيق لمدة مئتي يوم، وبذلك بلغ مجمل التحقيق معه حوالي عام كامل

وحكم عليه بالسجن لمدة . ومسؤولية الجهاز اإلعالمي في المنطقة الشمالية) س، وإيغال سعدونآفي سبورت(لحماس، وإصدار أوامر باختطاف الجنديين 
أضيفت إليها ستة أشهر بدل غرامة رفض الشيخ المجاهد أن يدفعها . عشر سنوات على تهمة مسؤولية حماس والجهاز اإلعالمي في المنطقة الشمالية

م ، ويعتبر مؤسس الجهاز العسكري األول ١٤/٥/٢٠٠٠ال اإلداري لمدة عشرين شهراً ليتم اإلفراج عنه وبعد انتهاء المدة حول إلى االعتق. لالحتالل
، ووجهت لهم تهم تشكيل خاليا عسكرية وتدريب أفرادها على " المجاهدون الفلسطينيون"والذي عرف باسم " حماس"لحركة المقاومة اإلسالمية 

والمجاهد أبو مصطفى متزوج، وعندما دخل السجن كان لديه ست . د أهداف عسكرية صهيونيةاستعمال السالح، وإصدار أوامر بشن هجمات ض
رياضة بنات، عمر أكبرهن عشر سنوات، وخرج وله ستة أحفاد، حاز على الحزام البني في المصارعة اليابانية أثناء دراسته في اإلسكندرية، ومارس 

للعدو الصهيوني، وكان قد أشرف على اغتياله رئيس " ١"صالح شحادة يحمل اسم المطارد رقم  أصبح الشيخ. رفع األثقال في فترة ما قبل الجامعة
م طائرة ٢٣/٧/٢٠٠٢والذي هنأ جيشه برحيل العدو األول للكيان؛ فيلقى ربه شهيداً في جريمة نفذتها ليلة " ارئيل شارون"وزراء الكيان الصهيوني 

محمد : انظر. الوزن الثقيل استشهد على أثرها خمسة عشر فلسطينياً معظمهم من النساء واألطفالفي مدينة غزة التي أطلقت صاروخاً من  ١٦إف 
  .١١٥ -١١٤ص  -توفيق ابو الروس ، المرجع السابق ، ص

 ١٦الثالثاء  الجامعة اإلسالمية، غزة، في منزله الكائن في بيت حانون يوم مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، مركز التاريخ الشفوي،  -)٤٢(
  .م الساعة الواحدة ظهرا٢٢/١٠/٢٠٠٢ًهجري  الموافق ١٤٢٣شعبان 

، التحق بالجامعة اإلسالمية عام ١٩٨٣، تخرج من مدرسة الزراعة في الثانوية عام  ٦/٦/١٩٦٦الشيخ محمد نازك أحمد طه الكفارنة من مواليد  -
م بتقدير جيد جداً، توظيف في ١٩٩٢، وتخرج من الجامعة اإلسالمية سنة ١٩٩٠، ومع أحداث االنتفاضة تم اعتقاله، خرج من السجن عام ١٩٨٤

م، عيين مدرساً في كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ٢٠٠٠م، ثم حصل على الدكتوراه عام ١٩٩٧الجامعة اإلسالمية، حصل على الماجستير عام 
م، أثناء التحقيق انقطع عنده الرباط الصليبي في ٢٤/٩/١٩٨٨م، اعتقال في ١٩٨٢ في الجامعة اإلسالمية، تعرف على حركة اإلخوان المسلمين عام

  .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق. م ١٩٩٠ساقي اليسرى، خرجت من السجن عام 
م  ٢٠١١/ ٧ق الشفوي، تاريخ المقابلة مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة من بيت حانون، في مركز التاريخ والتوثي -)٤٣(

الساعة الخامسة مساء.  
م ، درس االبتدائي و إلعدادي في مدرسة بيت حانون، ترك المدرسة اثناء ٤/١٠/١٩٥١:  محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة، تاريخ الميالد 
 - م١٩٨٤األول عام .م، اعتقل ثالث مرات ١٩٨٠ة اإلخوان عام عام، تعرف على جماع ١٧المرحلة الثانوية، تعلم ميكانيكي سيارات، تزوج وعمره 

  .مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق. م ١٩٩٠الثالث عام  –م ١٩٨٩الثاني 
  .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٤٤(
  .علي أبو عودة ، المرجع السابقمقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز  -)٤٥(
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 .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٤٦(
  . مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق -)٤٧(
  .م  الساعة الخامسة مساء٢٠١٢/ ١٢ة في مركز التاريخ والتوثيق الشفوي، تاريخ المقابل مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي من بيت حانون، -)٤٨(

: حصل على درجة البكالوريوس م، ويكنى بأبو حذيفة، وهو أب لثمانية من األبناء١٩٥٩/  ٢/ ١والشيخ صبحي رشيد حسن اليازجي، من مواليد 
من كلية أصول الدين، قسم التفسير : جيد جداً، ثم حصل على درجة الماجستير: أصول دين، تخصص عام، الجامعة اإلسالمية ـ غزة ، بتقدير عام

بجامعة   كلية التربية، قسم الدراسات اإلسالمية: م، ثم حصل على درجة الدكتوراه ٢٠٠١/ ٤/ ١٥وعلوم القرآن، الجامعة اإلسالمية ـ غزة، بتاريخ 
تعرف على جماعة  دير امتياز، وكان قدبتق. م ٢٠٠٧/ ٥/  ٦بتاريخ   ”. عين شمس بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع جامعة األقصى بفلسطين

  ).مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي، المرجع السابق)( م١٩٧٩اإلخوان المسلمين عام 
  

الشيخ خليل القوقا من سكان مخيم الشاطئ وهو أحد قيادات اإلخوان المسلمين في قطاع غزة، ورئيس الجمعية اإلسالمية، وأحد قيادات حركة *** 
  .٢٠٧خالد أبو العمرين، المرجع السابق، ص:انظر . م١٩٨٧ية حماس، أبعدته قوات االحتالل اإلسرائيلي عام المقاومة اإلسالم

  .مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٤٩(
مساءا، في    ٣.٤٥: ، الساعة٢٠٠٣/ ٩/٣غزة ،األحد  مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، -)٥٠(

  .السابقالجامعة اإلسالمية؛ مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق ؛ مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع 
. م١٩٨٢حركة اإلخوان عام وسبع بنات، يعمل مراسل في الجامعة اإلسالمية، تعرفت على . أوالد  ٣محمود محمد أبو سلمان متزوج عدد األوالد 

  .مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق
  
ذي  ٨السبت، : مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة،  بيته الواقع في بيت حانون، يوم 

  .عصراً ٣.٥م، الساعة ١١/١/٢٠٠٣هـ الموافق  ١٤٢٣القعدة 
، أنهى الدراسة االبتدائية واإلعدادية في مدارس الوكالة في بيت حانون، أما الثانوية في ١٩٥٣الشيخ أحمد عبداهللا عبدالهادي عدوان، مواليد سنة 

أفراد موظف باحث  ٧ ، متزوج وعنده أسرة من١٩٧٨مدرسة الفالوجا الثانوية، التحق بالجامعة في مصر في كلية الخدمة االجتماعية تخرج منها عام 
  .مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان ، المرجع السابق. اجتماعي في وكالة الغوث

  .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٥١(
، في منزله ببيت حانون يوم الخميس مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة  -)٥٢(

  .هـ الساعة الخامسة مساء١٤٢٣رجب  ١٢م الموافق ١٢/٩/٢٠٠٢
مدرسة الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان درس االبتدائية في مدرسة جباليا، ثم اإلعدادية في مدرسة بيت حانون اإلعدادية، ثم درس الثانوية في 

م لتحق بكلية التمريض ١٩٧٤م، في عام ١٩٦٧م، بسبب االحتالل الصهيوني لقطاع غزة عام ١٩٧٢ية غزة عام الفالوجا، أتمم الدراسة الثانوية في كل
مقابلة مع الشيخ محمود علي . م١٩٨٠تعرفت على حركة اإلخوان المسلمين سنة .م١٩٧٦في مستشفى الشفاء وحصل على دبلوم تمريض عملي عام 

  .عبد اهللا عدوان، المرجع السابق
  .فس المرجعن - ) ٥٣( 
  .مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق - )٥٤( 
  .٢٠م، ص٢٠٠٦، ١عدنان أبو عامر، الحركة اإلسالمية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة، مركز اإلعالم العربي، القاهرة، ط -)٥٥(
  .نفس المرجع - )٥٦( 
  .٦٤محمد توفيق ابو الروس ، المرجع السابق ، ص  - )٥٧( 
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  مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)٥٨(
  .مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجع السابق - )٥٩( 

  .  نفس المرجع -)٦٠(        
  .مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)٦١(
  . عبد الهادي عدوان، المرجع السابقمقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا -)٦٢(
  . مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)٦٣(

، تخليداً لذكرى انتصار )م١٢٤٠/هـ٦٣٧(سنة ) شمس الدين سنقر(يقع في وسط قرية بيت حانون شمال غزة، وقد بناه األمير ( مسجد النصر**** 
خالل العصر األيوبي، ويؤكد ذلك األمر الحجر التأسيسي المحفور الذي كان على بابه، بخط النسخ ) كة أم النصرمعر(المسلمين على الصليبيين في 

إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ولم يخش إال اهللا فعسى أولئـك أن  : ( األيوبي أعلى محراب المسجد، وهي
أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك األمير األجل األسفهسالر الكبير الغازي المجاهد المرابط شمس الدين سنقر . صدق اهللا العظيم"  يكونوا من المهتدين

هـ وعنده من استشهد من أصحابه في ٦٣٧خذلهم اهللا ببيت حانون يوم األحد الثامن من ربيع اآلخر سنة  -الملكي الكاملي العادلي عند كسره اإلفرنج 
واألسفهسالر لقب يطلـق علـى مقـدم     -) رحم اهللا من قرأه ودعا له بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين آمين -عمره ابتغاء وجه اهللا  -وقعة الم

ركة ، ويوجد بجوار المسجد مجموعة من قبور من استشهد من المسلمين في المعركة، وشواهدها تُعد شاهداً على تضحيات المسلمين في المع-العسكر
 . التي دارت على أرض بيت حانون

مغطاة بقبة محمولة كما يعد نموذجاً فريداً للعمارة األيوبية، وقد تميز بسقفه ذو العقود المروحية، وفي وسطها قبة ضحلة، وله إيوان ينتهي شرقاً بغرفة 
، بعد نجـاح  )م٢٠٠٦(جتياح الصهيوني لبلدة بيت حانون سنة على مثلثات كروية، أما باقي مباني المسجد حديثة، ودمر المسجد بشكل كامل أثناء اال

: غزة بوابة الشـام )( مجموعة من النسوة الفلسطينيات في غزة بفك الحصار عن المقاومين المحاصرين في المسجد الذي طوقته الدبابات الصهيونية
  ). ١٣م ، ص ٢٠١٢وزارة السياحة واآلثار، 

  .الكفارنة، المرجع السابقمقابلة مع الشيخ محمد نازك  -)٦٤(
  مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي -)٦٥(
  عدوان، المرجع السابق 
  .مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجع السابق -)٦٦(
  . مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق -)٦٧(
  .   مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق -)٦٨(
  مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجع السابق  -)٦٩(
   . مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق -)٧٠(
  . مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٧١(
  .  مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق -)٧٢(
  مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق  -)٧٣(
  مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٧٤(
  مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق  - )٧٥( 
  .  نفس المرجع -)٧٦(
  . مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)٧٧(
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  .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٧٨(
  .لة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابقمقاب -)٧٩(
  .مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)٨٠(
  .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٨١(
  .مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٨٢(
  .أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجع السابق مقابلة مع الشيخ -)٨٣(
  .مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٨٤(
  .مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجع السابق -)٨٥(
  .مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٨٦(
  .نفس المرجع -)٨٧(
  .مرجعنفس ال -)٨٨(
  .  مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق -)٨٩(
  . مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكفارنة، المرجع السابق -)٩٠(
  .مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٩١(
عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجع السابق؛ مقابلة  ؛ مقابلة مع الشيخ أحمدمقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)٩٢(

  مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق
  . ٨٥المرجع السابق، ص : محمد ابو الروس  -)٩٣(
  .نفس المرجع -)٩٤(
  .مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق -)٩٥(
  . نفس المرجع -)٩٦(
  .١٩٥السابق ، ص المرجع : خالد ابوالعمرين  -)٩٧(

وجاءت هذه التسمية بتوجيه من اإلخوان في الخارج تيمناً " المجاهدون الفلسطينيون"سمي الجهاز العسكري لإلخوان المسلمين باسم ***** 
م، بعد تولي ١٩٨٦ بالمجاهدين األفغان في تلك المرحلة، ولم يكن للجهاز العسكري في البداية عند التجهيز اسم وإنما سمي في وقت متأخر في العام

لشيخ أحمد صالح شحادة قيادة الجهاز العسكري، أما قبل ذلك فكان اإلخوان المسلمون في طور اإلعداد، ولم يسموا بعد جهازهم العسكري، مقابلة مع ا
  .ياسين، المرجع السابق

  .١٠٧المرجع السابق، ص : محمد ابو الروس  -)٩٨(
  .١٢٧اته وجهاده ، المرجع السابق، ص عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حي -)٩٩(
م في مكتبه، المكتب ٢٠١٢/ ٢٦/١مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، يوم الخميس  -)١٠٠(

  .محافظة شمال غزة  –االعالمي لحركة المقاوة االسالمية حماس 
م،أنهى دراسته ١٩٤٢عام) أكتوبر(تشرين أول  ١، من مواليد بلدة إسدود، ولد في )ابو ماهر(ن تمراز الشيخ عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحم -

عام بعد ذلك عمل في التجارة العامة، له رصيد في  ١٢م، ولم يكمل تعليمه، عمل محاسب في بلدية غزة لمدة ١٩٦٠الثانوية  القسم العلمي في عام
اعتقل من قبل .م١٩٦٨م ، حيث التحق بجماعة اإلخوان عام ١٩٦٧الل الصهيوني ألراضي الفلسطينية عامالعمل السياسي منذ بداية أحداث االحت

م ، كما تم ١٩٩٦م، وحكم عليه بالسجن اثنى عشر عاماً بتهمة حيازة أسلحة، تم الفرج عنه انتهاء مدة حكمه عام ١٩٨٤االحتالل الصهيوني عام
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مقابلة مع الشيخ عبد . نية،ُأستشهد له ثالثة من أوالده أثناء العمل الجهادي، و هم مصعب و هيام و ماهراعتقاله ثالث مرات من قبل السلطة الفلسطي
  .الرحمن تمراز، المرجع السابق

  .١٠٧المرجع السابق، ص : محمد ابو الروس  - )١٠١(
  .١٢٩عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده ، المرجع السابق، ص  - )١٠٢(
هـ، ١٤٢٣جمادي األول  ٥الموافق  ١٥/٧/٢٠٠٢يوم االثنين  لة مع محمد شهاب، مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة ،مقاب - )١٠٣(

  .في الجمعية اإلسالمية بجباليا النزلة
 ١٩٧٤فالوجا بجباليا عام م، حصل على الثانوية العامة من مدرسة ال١٩٥٦/ ١٣/٩محمد عبد الهادي عبد الرحمن محمد شهاب، من مواليد جباليا  -

م، وبعد عوته من مصر كلف ١٩٧٢م، نضم الى حركة االخوان المسلمين عام ١٩٨٠، وتخرج من جامعة القاهرة كلية الصيدلة عام %٨٥بمعدل
لمدة ألربعين يوماً،  م بتهمة التحريض١٩٨٤م، اعتقل في مطلع عام ١٩٨٢بإدارة الجمعية اإلسالمية بجباليا النزلة، انخراط في العمل العسكري عام 

م، مع الشيخ أحمد ياسين ٢٢/٦/١٩٨٤وستة أشهر عدم تنفيذ، وغرامة مالية، ثم اعتقل مرة اخرى على قضية التنظيم العسكري اإلسالمي في 
ين حزب الخالص م قبل انتهاء المدة بأشهر قليلة نتيجة إصابته بمرض فقر دم، أحد مؤسس١٩٩٥واخوانه، حكم عليه عشرة سنوات، وأفرج عنه عام 

  .مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابق. م ضمن قائمة التغيير واالصالح ٢٠٠٦الوطني اإلسالمي،انتخب نائب في المجلس التشريعيعام 
  .مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع السابق - )١٠٤(
  .؛ مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع السابق ١٣١خ أحمد ياسين حياته وجهاده ، المرجع السابق،ص عاطف عدوان، الشي - )١٠٥(
  .مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق - )١٠٦(
  .نفس المرجع - )١٠٧( 
د أحمد ياسين، بحث منشور في مؤتمر اإلمام الشهيد أحمد ياسين، عاطف عدوان، المقاومة المسلحة لدى فكر وسلوك الشيخ الشهي -) ١٠٨( 

  .١٠٩٩، ص ٢، جـ)ط. د(م،الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية اآلداب، ٢٠٠٥مارس  ٢٣ – ٢١المنعقد في الفترة ما بين 
  .  مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابق -)١٠٩( 
  .السابق؛ مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابقمقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع  -)١١٠(
  . مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابق -)١١١(
  . ؛ مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابق.مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع السابق -)١١٢(
  .مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع السابق -)١١٣(
   ١١٥المرجع السابق ، ص : روس محمد ابو ال -)١١٤(
  .مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق -)١١٥(
  .نفس المرجع  -)١١٦(
  . نفس المرجع -)١١٧(
بلة مع ؛ مقا١٠٩٩عاطف عدوان، عاطف عدوان، المقاومة المسلحة لدى فكر وسلوك الشيخ الشهيد أحمد ياسين، المرجع السابق، ص  -)١١٨(

  .الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع السابق
  .١٢٠عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده ، المرجع السابق، ص  -)١١٩(
  .م١٥/٤/١٩٩٤الئحة اتهام الشيخ أحمد ياسين ومجموعته، الصادرة بتاريخ  -)١٢٠(
  .نفس المرجع  -)١٢١(
   ٠مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، المرجع السابق -)١٢٢(
   ١١٥المرجع السابق ، ص : محمد ابو الروس  -)١٢٣(
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  . ١٢٠عاطف عدوان، الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده ،  المرجع السابق، ص  -)١٢٤(
  .   مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابق -)١٢٥(
  .اسين، المرجع السابقالئحة اتهام الشيخ أحمد ي -)١٢٦(
  . مقابلة مع محمد شهاب، المرجع السابق -)١٢٧(
  . ٧١مرجع سابق ، ص : زياد ابو عمرو  -)١٢٨(
  . ٢٣٤المرجع السابق ، ص: خالد ابوالعمرين  -)١٢٩(
  .، المرجع السابق ، ص ٢ج:عبد الفتاح دخان  -)١٣٠(
  . ١٠٤المرجع السابق ، ص : عدنان ابو عامر  -)١٣١(
مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجـع السـابق؛    -)١٣٢(

  . مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق
ع الشيخ محمود علي عبـد اهللا عـدوان، المرجـع    مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق؛ مقابلة م -)١٣٣(

  . السابق؛ مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق
مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، المرجـع السـابق؛    -)١٣٤(

  .  مرجع السابقمقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، ال
  . مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي ، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، المرجع السابق -)١٣٥(
مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة ، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ محمود علي عبـد اهللا عـدوان، المرجـع     -)١٣٦(

  .   مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي، المرجع السابق؛ مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان ، المرجع السابق السابق؛
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  -:قائمة املصادر واملراجع 
  ً   :املوسوعات: أوال
 .م١٩٩١، دار الهدى، كفر قرع، فلسطين، ٢، ق١بالدنا فلسطين، ج: مصطفى مراد الدباغ - ١
  ًالرسائل اجلامعية: ثانيا: 

م، رسالة لدرجة ماجستير ١٩٩٤حركة المقاومة اإلسالمية حماس جذورها ونشأتها، ودورها السياسي : العمرينخالد أبو  - ١
 .م١٩٩٤غير منشورة، جامعة الخرطوم، الخرطوم، ديسمبر، 

م، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد ١٩٨٧-١٩٤٨اإلخوان المسلمون في قطاع غزة : محمد توفيق أبو الروس  - ٢
 .م٢٠٠٧ات العربية، القاهرة،البحوث والدراس

  ًاملراجع العربية: ثالثا:  
  ).ن.د(، .م١٩٩٤، ١معالم في الطريق إلى تحرير فلسطين، مؤسسة اليم، ط: إبراهيم المقادمة .١
عام في جماعة اإلخوان المسلمين، مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني، غزة، فلسطين،  ٦٠: إسماعيل عبد العزيز الخالدي .٢
  .م١،٢٠١٠ط
 .تاريخ بئر السبع وقبائلها، دار الكرمل ، بدون تاريخ: ف العارفعار .٣
  ).ن.د(م،١،١٩٩١الشيخ أحمد ياسين حياته وجهاده، ط: عاطف عدوان .٤
، مركز النور للبحوث والدراسات، غزة، ١اإلخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين، ج: عبد الفتاح دخان .٥

  .م٢٠٠٤، ١فلسطين، ط
، مركز النور للبحوث والدراسات، غزة، ٢اإلخوان المسلمون وقضية فلسطين في القرن العشرين،ج: نعبد الفتاح دخا .٦

  .م١،٢٠٠٤فلسطين، ط
، مكتبة ٢إتحاف األعزة في تاريخ غزة، تحقيق ودراسة، عبد اللطيف زكي أبو هاشم، ج: عثمان مصطفى الطباع .٧

 .م١٩٩٩، ١اليازجي، غزة، فلسطين، ط
 .م٢٠٠٦، ١ة اإلسالمية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة، مركز اإلعالم العربي، القاهرة، طالحرك: عدنان أبو عامر .٨
  .١٣م ، ص ٢٠١٢وزارة السياحة واآلثار، : غزة بوابة الشام .٩

 .م١٩٨٧، ١اإلخوان المسلمون في حرب فلسطين، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، ط: كامل الشريف .١٠
 .م١٥/٤/١٩٩٤ن ومجموعته، الصادرة بتاريخ الئحة اتهام الشيخ أحمد ياسي .١١
، مكتبة الفالح للنشر ١٩٤٨-١٩١٧التيار اإلسالمي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد: محسن محمد صالح .١٢

 .م١٩٨٧، )د،ط(والتوزيع،
 .م٢٠٠٠معجم أسماء القرى والمدن الفلسطينية، األهلية للنشر والتوزيع،                        عمان، : محمد شراب  .١٣
  .م٢٠٠٩بيت حانون تاريخ وحضارة، منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق، غزة، : محمود الزعانين. ١٣
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  ًحبوث الدوريات العلمية: رابعا: 

خلفية تاريخية سياسية، مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، العدد : حماس: زياد أبو عمرو .١
 .م١٩٩٣، ١٣
م، مجلة الجامعة اإلسالمية، ١٩٥٨-١٩٤٨السياسة المصرية نحو الحركة اإلسالمية في قطاع غزة،: عاطف عدوان  .٢

 .م٢،١٩٩٤، عدد٢مجلد
سلوك الشيخ الشهيد أحمد ياسين، بحث منشور في مؤتمر اإلمام الشهيد المقاومة المسلحة لدى فكر و: عاطف عدوان .٣

 .٢، جـ)ط. د(م، الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية اآلداب، ٢٠٠٥مارس  ٢٣–٢١أحمد ياسين، المنعقد في الفترة ما بين 
 :مراجع أجنبية مترجمة: خامساً -٣
 .م١٩٩٩إصدار يديعوت أحرونوت، لكتاب، لعصر حماس، ترجمة خاصة : سيلع، شاؤول، وأبراهام مشعال، .١
 .م١٩٨٥، ٢اإلخوان المسلمون، ترجمة عبد السالم رضوان، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط: ميتشل، رتشارد .٢
  
 :المقابالت الشخصية: سادساً -٤
بيت  مقابلة مع الشيخ أحمد عبد اهللا عبد الهادي عدوان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة،  بيته الواقع في .١

  .عصراً ٣.٥م، الساعة ١١/١/٢٠٠٣هـ الموافق  ١٤٢٣ذي القعدة  ٨السبت، : حانون، يوم
 .م٢٢/٦/٢٠٠٢مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين، مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة، السبت،  .٢
م  ٢٠١٢/ ١٢لمقابلة مقابلة مع الشيخ صبحي اليازجي من بيت حانون، في مركز التاريخ والتوثيق الشفوي، تاريخ ا .٣

الساعة الخامسة مساء.  
م في مكتبه، المكتب االعالمي لحركة المقاوة االسالمية ٢٠١٢/ ٢٦/١مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن تمراز، يوم الخميس  .٤

  .محافظة شمال غزة –حماس 
م، الموافق  ١٥/٧/٢٠٠٢ مقابلة مع الشيخ  محمد شهاب، مركز التاريخ الشفوي الجامعة اإلسالمية، غزة ، يوم االثنين .٥
  .هـ، في الجمعية اإلسالمية بجباليا النزلة١٤٢٣/ جمادي األول/٥
مقابلة مع الشيخ محمد صابر عبد العزيز علي أبو عودة من بيت حانون، في مركز التاريخ والتوثيق الشفوي، تاريخ  .٦

  .م  الساعة الخامسة مساء٢٠١١/ ٧المقابلة 
ارنة، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة، في منزله الكائن في بيت حانون مقابلة مع الشيخ محمد نازك الكف .٧

  .م الساعة الواحدة ظهرا٢٢/١٠/٢٠٠٢ًهجري  الموافق ١٤٢٣شعبان  ١٦يوم الثالثاء 
 ، الساعة ٢٠٠٣/ ٩/٣مقابلة مع الشيخ محمود أبو سلمان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة ،األحد  .٨
  .مساءا، ، في الجامعة اإلسالمية ٣.٤٥:
مقابلة مع الشيخ محمود علي عبد اهللا عدوان، مركز التاريخ الشفوي، الجامعة اإلسالمية، غزة ، في منزله ببيت حانون  .٩

  .هـ، الساعة الخامسة مساء١٤٢٣رجب  ١٢م، الموافق ١٢/٩/٢٠٠٢يوم الخميس 
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  ريخ حضارة ومقاومةتا: ادي عشر البحث احل
  :اعداد 

  أماني عمر .أكـــرم عدوان                         أ.د
  عدوانأكرم .د: اضاءة على سرية الباحث 

  .م٢٠/١٠/١٩٦١ :تاريخ الميالد   
  . بيت حانون/ غزة -فلسطين :مكان الميالد

  .أب لخمسة أبناء–متزوج : الحالة االجتماعية
  . ٠٥٩٨٨٢٣٣٥: بلفون -٢٤٥٨١١٩:  جوال/ تلفون
  .١٠٨ص ب ).٢٨٦٠٧٠٠(،)٢٨٦٢٨٠٠: (فاكس

  . قسم التاريخ واآلثار -كلية اآلداب -الجامعة اإلسالمية: العملعنوان 
  .أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر: الدرجة العلمية

 المؤهالت العلمية -
  ،م١٩٨٥بكالوريوس في التاريخ، الجامعة اإلسالمية. 
  ،م١٩٩١ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة. 
  ،م٢٠٠٠دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة.  

 
 ماجستير(م محاضر في قسم التاريخ ٢٠٠٠-١٩٩٣.( 
 أستاذ مشارك(م محاضر في قسم التاريخ البكالوريوس ٢٠٠٦-٢٠٠٠.( 
 ريخم محاضر في برنامج الماجستير في قسم التا٢٠٠٦-٢٠٠٢ . 
 م رئيس قسم التاريخ واآلثار بالجامعة اإلسالمية٢٠٠٧-٢٠٠٣ . 

 
 م١٩٧٦ -١٩٥٨اللبنانية  -العالقات السورية: رسالة الماجستير وموضوعها. 
 م١٩٥١ -١٩١٦مشاريع تدويل مدينة القدس : رسالة دكتوراه وموضوعها. 

 
  م١٩٣٧لجنة بيل الملكية مشروع تقسم فلسطين في تقرير. 
  م١٩٧٣-١٩٢٢األفكار والمشاريع اإلسرائيلية لتسوية القضية الفلسطينية. 
  م١٩٦٧الممارسات االحتاللية اإلسرائيلية ونتائجها المباشرة على مدينة القدس بعد حرب عام. 
 دور االتحاد السوفيتي في نشأة دولة إسرائيلية . 
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    م١٩٤٧مشروع تقسيم فلسطين في تقرير لجنة اليونسكوب لتقسيم فلسطين في. 
  م١٩٤٧-١٩١٧اإلستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس. 
 مدينة دمشق ومواجهة االستعمار الفرنسي . 
  م، وآثارها على مدينة القدس١٩٤٨حرب . 
 الموقف الفرنسي من قضية الصراع العربي اإلسرائيلي . 
  م٢٠٠٧-١٩٤٨المواقف األمريكية لتسوية قضية الالجئين الفلسطينيين. 
 المحافظون الجدد في الواليات المتحدة األمريكية وقضية الصراع العربي اإلسرائيلي . 
 الطائفية وآثرها على النظام السياسي . 
 االعتداءات الصهيونية على مدينة القدس . 
 االنتهاكات اإلسرائيلية لبلدة بيت حانون . 
  :تحكیم األبحاث والكتب والمشاریع البحثیة والمنح -

مجلـة  : قام صاحب السيرة الذاتية بتحكيم العديد من األبحاث، والتي تم نشرها في مجالت علمية محكمـة مثـل  
الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية واإلنسانية، المجلة التاريخية الفلسطينية الصـادرة عـن مركـز التـأريخ     

الفلسطيني بغزة، مجلة مؤتمر ستون عاما على النكبة، لجنة الكتاب والنشر، مجلة مؤتمر القدس تاريخـاً  والتوثيق 
 .وثقافة

 
      ،محاضرات في تاريخ العالقات الدولية، الطبعة األولى، الناشر، دار البشـير للطباعـة والنشـر والتوزيـع

  . م١٩٩٥
 

  حق العودة الواقع والتحديات"مؤتمر في جامعة القدس المفتوحة برام اهللا بعنوان ." 
  مدينة دمشق في التاريخ"مؤتمر جامعة دمشق بعنوان." 
  مدينة القدس في مشروع لجنة بيل لتقسم فلسطين" ندوة في جامعة النجاح بنابلس بعنوان." 

 
 بالجامعة اإلسالمية بغرة بالتعاون مع عمادة خدمة )ساعة ٤٥(ي مهارات التدريس الجامعي واإلرشاد النفس ،

 .م٢٠٠٠فبراير١٢/ يناير ٢٤المجتمع والتعليم المستمر، 
  الجامعة اإلسـالمية بغـزة بالتعـاون مـع لجنـة الجـودة       )ساعة٣٠(دورة إعداد مقيم موضوع أكاديمي ،

 .م٢٨/١/٢٠٠١
  ١ة اإلسـالمية بغـزة بالتعـاون مـع لجنـة الجـودة،       بالجامع) ساعة ٢٤(دورة تقييم البرامج التعليمية- 

 .م٢٠٠٣فبراير٩
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  المناصب اإلداریة -   

  م٢٠٠٧-٢٠٠٣رئیس قسم التاریخ واآلثار. 
  حتى تاریخھ -٢٠١١التاریخ الشفوي مشرف مركز.  

  
  عضویات وأنشطة علمیة و مجتمعیة -

 م٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام و ، م٢٠٠٤-٢٠٠٣ للعام الدراسي عضو لجنة الجودة. 
  م٢٠٠٧عضو اللجنة االجتماعیة بكلیة اآلداب بالجامعة اإلسالمیة بغزة . 
        ي تیر ف امج الماجس دمین لبرن ة المتق ات الطلب ي ملف ر ف ة النظ و لجن ة اآلداب  عض كلی

 .م٢٠٠٤
      ة مة الثقاف دس عاص ا للق ة العلی ة الوطنی ن اللجن ة ع ر المنبثق اب والنش ة الكت و لجن عض

 .م٢٠٠٩العربیة 
 المشاركة في إنجاح معرض شھداء الجامعة اإلسالمیة . 
   زة المشاركة في إنجاح فعالیات معرض التراث الفلسطیني الثالث، بالجامعة اإلسالمیة بغ

 .م٢٤/٤/٢٠٠٤
  
  المساقات التي تم تدریسھا في مرحلة البكالوریوس -

 تاریخ العالقات الدولیة الحدیثة المعاصرة . 
 تاریخ عرب حدیث ومعاصر. 
 تاریخ الدولة البیزنطیة . 
 تاریخ الدولة العثمانیة . 
 تاریخ األقلیات اإلسالمیة. 
 تاریخ المجتمع العربي الحدیث والمعاصر . 
 تاریخ دولة الممالیك . 

  ات لطالب الماجستیرالمساق -
 دراسات في تاریخ فلسطین الحدیث والمعاصر . 
 دراسات في تاریخ المجتمع العربي الحدیث. 
 تاریخ حركة اإلصالح في العالم العربي. 

 

 

 
  م٢٠٠٧-٢٠٠٣رئيس قسم التاريخ واآلثار. 
  تاريخهحتى  -٢٠١١مشرف مركز التاريخ الشفوي.  

 
  م٢٠٠٧-٢٠٠٦م،  وللعام ٢٠٠٤-٢٠٠٣عضو لجنة الجودة للعام الدراسي. 
  م٢٠٠٧عضو اللجنة االجتماعية بكلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة . 
  م٢٠٠٤عضو لجنة النظر في ملفات الطلبة المتقدمين لبرنامج الماجستير في كلية اآلداب. 
 م٢٠٠٩نة الكتاب والنشر المنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا للقدس عاصمة الثقافة العربية عضو لج. 
 المشاركة في إنجاح معرض شهداء الجامعة اإلسالمية . 
  م٢٤/٤/٢٠٠٤المشاركة في إنجاح فعاليات معرض التراث الفلسطيني الثالث، بالجامعة اإلسالمية بغزة. 

 
 تاريخ العالقات الدولية الحديثة المعاصرة . 
 تاريخ عرب حديث ومعاصر. 
 تاريخ الدولة البيزنطية . 
 تاريخ الدولة العثمانية . 
 تاريخ األقليات اإلسالمية. 
 تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر . 
 تاريخ دولة المماليك . 

 
 دراسات في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر . 
 دراسات في تاريخ المجتمع العربي الحديث. 
 تاريخ حركة اإلصالح في العالم العربي. 

 
  م١٩٧٣-١٩٦٧العمل الفدائي المسلح في قطاع غزة . 
  م١٩٧٧ -١٩٤٨األفكار والمشاريع األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية. 
 االنتهاكات اإلسرائيلية المدنية للشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى . 
  م٢٠٠٠-١٩٦٩موقف منظمة المؤتمر اإلسالمي من القضية الفلسطينية. 
  م١٩٧٥ -١٩٤٨تطور العالقات اللبنانية الفلسطينية. 
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    م١٩٨٧ -١٩٦٧مواقف دول السوق األوروبية من قضية الصراع العربي اإلسرائيلي. 
  م١٩٨٣ -١٩٧٨اإلسرائيلية في لبنان دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للقوات. 
  م١٩٧٣ -١٩٦٩جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية ودورها في مقاومة اإلسرائيلي . 
  م١٩٦٧-١٩٤٥القضية الفلسطينية في فكر وممارسة أحمد الشقيري. 
  م١٩٩٣-١٩٧٨اإلسرائيلية وأثرها على القضية الفلسطينية  –اتفاقية كامب ديفيد المصرية . 
  م١٩٩٤ – ١٩٦٧دور المرأة الفلسطينية المقاوم لالحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة. 
  م١٩٨٢-١٩٤٨الدور األمريكي في الحرب العربية اإلسرائيلية. 
  م١٩٤٨ -١٨٩٧االستراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس . 

 
 

  م١٩٤٨-١٩١٨والسياسية واالقتصادية دور بلدية غزة في الحياة االجتماعية. 
  م١٩١٧ -١٦٥٦دور بريطانيا في بلورة المشروع الصهيوني. 
  م١٩٢٤ -١٨٧٨األوضاع االجتماعية والسياسية للجالية العربية في الواليات المتحدة األمريكية . 
  م١٩٩٦ -١٩٦٧االستيطان الصهيوني في قطاع غزة . 
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: املقدمة  

فلسطين التي يحفل سجلها بتاريخ ووجود حضاري كبير يبرزها من بين قرى فلسطين قاطبة؛ فثرى تعد بيت حانون من قرى 
أرضها قد تعاقب عليه أجيال تركوا بصمة ووجودا حضاريا متمثال في عاداتهم وتقاليدهم وزيهم وأغانيهم وأهازيجهم، فيمـا  

خلفوها وراءهم ماثلة للعيان؛ كما شهدت أرضها العديـد   يعرف بالتراث الشعبي أو الفلكلوري إلى جانب المعالم واآلثار التي
النضال في التاريخ الفلسطيني، والمسطور  نمن المعارك والحروب بل والمجازر التي ارتكبت بحقها، مخلفة وراءها سجال م

  .بيت حانون تاريخ وحضارة ومقاومة: "بدماء شهدائها وجرحاها على مر العصور، لذا كان اختيار البحث بعنوان
:أهمية الدراسة  

  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط اآلتية
 .ة والحضاريةقلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن بيت حانون، رغم أهميتها التاريخي .١

 .تفعيل وجود سجل تاريخي وحضاري لبيت حانون .٢

إفادة الباحثين والقراء في الوقوف على محطات تاريخية هامة، شاركت فيها بيت حانون والتـي تبـرز دورهـا،     .٣
  . رومكانتها، وأهميتها عبر العصو

:أهداف الدراسة  
  :تهدف الدراسة إلى

 .ثارها التاريخية واألثريةنشأتها، ومعالمها وآ: التعرف على بيت حانون .١

 .إلقاء الضوء على نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية لبلدة بيت حانون .٢

  .إبراز دور بيت حانون في تاريخ النضال الفلسطيني .٣
:منهج الدراسة  

ة، وصـوال  تم اتباع منهج البحث التاريخي الوصفي التحليلي، من خالل جمع المعلومات والروايات المتعلقة بموضوع الدراس
  .ألهداف لهذه الدراسة؛ خدمة ألغراض البحث العلمي

  : جمال وحدود الدراسة
  .بيت حانون الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة: الحد المكاني
أي العدوان اإلسـرائيلي   م ٢٠٠٩م أي منذ بداية الثور الفلسطينية الكبرى، وحتى عام  ١٩٣٦بيت حانون منذ : الحد الزماني

  ).حرب الفرقان( على غزة 
تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة، ولقد اشتمل الفصل األول على لمحة جغرافية وتاريخية، معالم  :إطار الدراسـة

حـانون منـذ    بيت حانون، الحياة االجتماعية في بيت حانون، أما الفصل الثاني فقد اشتمل على السجل النضالي لبلـدة بيـت  
  . م، وانتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم االستنتاجات والتوصيات٢٠٠٩ -١٩٣٦
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  :تقسيمات الدراسة
  .لمحة جغرافية وتاريخية: المبحث األول
  .معالم بيت حانون: المبحث الثاني
  .الحياة االجتماعية في بيت حانون: المبحث الثالث
  .م٢٠٠٠ -١٩٣٦ مقاومة أهالي بيت حانون: المبحث الرابع

  .م٢٠٠٦ -٢٠٠٠مقاومة أهالي بيت حانون : المبحث الخامس
  .م٢٠٠٩ -٢٠٠٦مقاومة أهالي بيت حانون : المبحث السادس

  
  .املبحث والعنب والتفاح واللوزيات: املبحث األول

  : حملة جغرافية وتارخيية 
يحدها من الشمال، معبر بيت حانون، وهو الخط الفاصل  )١(تقع بلدة بيت حانون في الجزء الشمالي الشرقي من قطاع غزة 

، ومن الشرق الشـريط الحـدودي بـين قطـاع غـزة      ١٩٤٨ما بين بلدة بيت حانون واألراضي المحتلة من فلسطين عام 
ومن الغرب بلدة بيت الهيا، ومن الجنوب بلدة جباليا، وتبلغ مساحة بيت حـانون   ١٩٤٨واألراضي المحتلة من فلسطين عام 

دونم مناطق حدودية تقع شمال البلدة وهي جزء  ٥٠٠٠دونم تقع ضمن نفوذ بلدة بيت حانون،  و ١١٦٠٠دونم، منها ١٧٦٠٠
متراً، يبلغ عدد سكان البلـدة اآلن مـا   ٥٠، وترتفع بلدة بيت حانون عن سطح البحر نحو ١٩٤٨من قرية دمرة المحتلة عام 

نون في المناطق المحيطة بها وتابعين للبلدة، وهم ما يسـمى بسـكان   نسمة يسك ٦٦٥٧ألف نسمة، إضافة إلى  ٣٥يقرب من 
عزبة بيت حانون وأبراج الندى والعودة غربي البلدة، وهم تابعين للبلدة إدارياً من حيث الخدمات األساسية من مياه وصـرف  

دونمـاً، أي مـا    ٢٧٦٥عة صحي ونظافة وغيرها، وتشتهر البلدة بزراعة الحمضيات بجميع أنواعها وتبلغ المساحة المزرو
   )٢(.من أراضيها، وفي البلدة أشجار أخرى كالتين والزيتون والعنب والتفاح واللوزيات% ٦٠يقارب 

وهو اسم ملك أو زعيم من زعماء غزة ونواحيهـا  " صاحب النعم"و" حنون"بمعنى " حانون"أما تسمية البلدة ببيت حانون فهي 
في قصره تمثاالً لـه أثنـاء   " ق م٧٢٢ – ٧٤٥تغالت فالسر الثالث اآلشوري "وضع الذي " حانون"والراجح أنها نسبت إلى 

تكريما واعتزازا بشجاعتهم ، ويبدو أن سبب وضع التمثال في بيت اآللهة هو حسب معتقداتهم لعظمائهم، حمالته على فلسطين
  )٣(.الباسلة وهزمهم ألعدائهم

/ هــ  ٦٣٧نون في يوم األحد الرابع عشر من ربيع األول مـن عـام   نشبت معركة بين الفرنجة والمسلمين في بلدة بيت حا
م، ، انهزم فيها الفرنج، استنادا إلى البالطة المثبتة فوق مسجد القرية الذي بني خصيصاً لذكرى هذه الموقعة، ويـدعى  ١٢٣٩

                                                             

  .٧٦، ص ١٩٠الوطن والذاكرة، ع : أبو جراد، يعقوب)١(
   .، بدون صفحة١مدينتنا بيت حانون، ع: حانون بلدية بيت )٢(
 .٢٨١، ص ١بالدنا فلسطين، ج: الدباغ، مصطفى )٣(
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منهم الكثير ومما هو  وأسر من الفرنجة١٨٠٠مسجد النصر الذي تم تدميره في االجتياح األخير للبلدة، قتل في هذه الموقعة 
جدير بالذكر وجود بقعة غير بعيدة عن بيت حانون بل هي من بيت حانون، تدعى أم النصر، ويبدو أن هذه الموقعة وقعـت  

  . )٤(في هذه المنطقة
  :معامل بيت حانون: املبحث الثاني

واألثرية التي تميز بلدة بيت حانون وهي على النحو تتعدد معالم بيت حانون فمنها المرافق الثقافية، ومنها المعالم التاريخية 
  :التالي

  :املرافق الثقافية-أوال
تعد المرافق الثقافية قليلة جداً، ويقتصر النشاط الثقافي في بيت حانون على بعض الجمعيات المضطلعة بتنمية المجتمع، 

  . )٥(.واقعة في مدخل البلدة بجوار البلديةوتمتلك البلدة مكتبات لكنها صغيرة الحجم، إلى جانب جمعية للخريجين وال

  :املعامل التارخيية واألثرية-ثانياً 
وهو من المساجد األثرية المهمة في بلدة بيت حانون والذي أنشأه األمير شمس الدين سنقر سنة : )٦(مسجد النصر .١

الموقعة، ولقد ذكر لنا الطباع سبب هـ، إثر انتصاره على الفرنجة وبجوار المسجد قبور من استشهد من أصحابه في ٦٣٧
وقد جرت فيها وقائع حربية وحصلت بنواحيها معارك دموية؛ ألنها باب غزة من الجهة : "... بناء هذا المسجد فقال

أن أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ وهو أبو المظفر الكناني الكلبي : "الشمالية، وذكر في معجم األدباء
هـ في حرب اإلفرنج لعنهم اهللا، وكانت تقطر به فرسه ٥٤٥يد الدولة استشهد على باب غزة في شهر رمضان الملقب بمؤ

على باب غزة، واستعلى اإلفرنج على أصحابه فانكشفوا عنه وبقي في المعركة فقتل وجرت عندها وقعة كبيرة انتصر فيها 
وتذكاراً لمن استشهد منهم  رشكراً هللا على النصر والظف المسلمون على اإلفرنج، فأسس المجاهدون األبطال بها مسجداً

ودفن بتلك الجهة التي عنده، ولقد دمر وتجدد، ومن النقوش التي بباب مسجد النصر بعد البسملة، أمر بإنشاء هذا المسجد 
لملكي الكاملي العادلي المبارك األمير األسفهسالر األجل الكبير الغازي المجاهد المرابط شمس الدين سنقر المماثل للركاب ا

هـ، وسماه مسجد النصر ٦٣٧النصف من ربيع اآلخر سنة  - عند كسره لإلفرنج خذلهم اهللا في بيت حانون يوم األحد
رحم اهللا من قرأه ودعا له بالرحمة والمغفرة ولجميع  –الموقعة عمره ابتغاء وجه اهللا  وعندما استشهد من أصحابه في

، )٨(ومما يدلل على آثار المسجد بناؤه من الداخل، والبالطة األثرية )٧( .ى اهللا  محمد بن أحمدالمسلمين، ولكاتبه الفقير إل
 )٩(.م٢٠٠٦نوفمبر  ٦ولقد قام االحتالل اإلسرائيلي بهدم المسجد في 

                                                             

 ٢٨٢المرجع السابق، ص  )٤(

 .١٠٥بيت حانون، ص: دوالزعانين محم )٥(

 .٥٩،٦٠، ص)٢(،)١(انظر ملحق )٦( 

  .٣٧٦ -٣٧٤، ص ٢اتحاف األعزة في تاريخ غزة، مج: الطباع، عثمان )٧(
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وهناك مساجد أخرى منها المسجد العجمي القديم، مسجد عمر بن عبد العزيز، مسجد التوبة، مسجد أبو بكر الصديق، 
ومسجد  )١٠(سجد نور الشهداء، مسجد الرحمة، مسجد الفاروق، مسجد الرحمن، مسجد عبد اهللا عزام، مسجد الزاوية،م

العجمي الجديد، مسجد الحامدين، مسجد االستقامة، مسجد السالم، مسجد سعد بن معاذ، مسجد التوحيد، مسجد بالل بن 
    )١١(. رباح

 .٢٠٠٣انية، ولقد قام االحتالل اإلسرائيلي بتدميره عام جسر السكة الحديد الذي يعود للحقبة العثم .٢

دونمات ونصف، ودفن فيها شهداء المعركة التي  ٦تقع بجوار مسجد النصر، وتبلغ مساحتها : مقبرة بيت حانون .٣
هـ، كما دفن فيها اآلباء واألجداد عبر تاريخ بيت حانون، ودفن فيها ٦٣٧جرت بين شمس الدين سنقر والفرنجة عام 

 .)١٢(م شهداء انتفاضة األقصىمعظ

 .تقع في الشمال الغربي لبلدة، وقد بنيت بعد انتصار األيوبيين على الفرنجة: قبة أم النصر .٤

 )١٣(.تقع في شرق البلدة، وتحتوي على خزن شقف فخارية: خربة زيتا .٥

   

                                                                                                                                                                                                          

 .٦٠، ص)٣(انظر ملحق  )٨( 

 .١٠٨مرجع سابق، ص: الزعانين، محمو د )٩(

 .،بدون صفحة١مجلة مدينتنا بيت حانون، عدد:بلدية بيت حانون )١٠(

 .١٠٦مرجع سابق،ص:الزعانين، محمود )١١(
م وأسقطت مرحلة وخطاب أوسلو ومدريد ٢٠٠الفلسطينية الثانية الكبرى التي نشبت عام  ةهي االنتفاض:انتفاضة األقصى )١٢(

بكامل مرجعياتهما ومالحقهما ونتائجهما وعززت القراءات الفلسطينية المتمسكة بقرارات الشرعية الدولية، واتسمت بشـموليتها  
لشعب الفلسطيني سيكولوجيا الصـمود والنضـال حتـى    جغرافيا وديموغرافياً واجتماعيا وسياسياً وإعالميا، كما صقلت لدى ا

  ).٢٤٧،ص١١االنتفاضة الفلسطينية الكبرى، ص:عبد الرحمن، أسعد، الزرو، نواف.(التحرير
 .١١١مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )١٣(
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  :احلياة االجتماعية يف بيت حانون: املبحث الثالث

الشعب الفلسطيني ويعود أصلهم إلى مصر والخليل، وحوران، ووادي موسى، يشكل سكان بلدة بيت حانون جزءاً من 
وقبيلة الحويطات، والعدوان، والحسنات في شرق األردن، ويبلغ عدد الحمائل فيها أكثر من خمس وعشرين عائلة، وتعد 

  )١٤(.عائالت بيت حانون من أكثر العائالت ارتباطاً بالنسب

ارنة، حمد، حمدان، نعيم، أبو عودة، المصري، اليازجي، العفيفي، أبو حسنين، الزعانين، الكف: ومن هذه العائالت
والبسيوني، أبو هربيد، شبات، فياض، سحويل، سعادات، عدوان،  )١٥(الشنباري، نشوان، ناصر، أبو عمشة، العثامنة،

وتعد عائلة . شنطي، الطنانينصير، حمدين، البياري، أبو ستة، عبد الدايم، أبو جراد، زويدي، حويحي، سويلم، وهدان، ال
سواء قبل النكبة أو بعدها، أما عائلة عدوان ونشوان  )١٦(.الزويدي والحويحي وسويلم من العائالت القادمة من قرية دمرة

  )١٧(.فهما من العائالت القديمة واألصيلة في تاريخ بيت حانون

د سيطر العرف العشائري في جميع القضايا، ولقد وتحتكم بلدة بيت حانون لمجموعة من األعراف والعادات والتقاليد، فق
لعب المخاتير وأصحاب الدواوين دوراً مهما في حل المشاكل التي تعترض للسكان، ويمكن القول أن من أهم مكونات 
السلطة المحلية في البلدة المخاتير والدواوين، حيث كان لكل عدة حمائل مختار توفض إليه أمور تلك العائالت و حل 

لهم دون اللجوء إلى القضاء، أما الدواوين فهي ملتقى األهالي ويقضون فيها أوقات فراغهم وتدور فيها المشاورات مشاك
لحل الخالفات، وتقام فيها ليالي السمر والسهر لألفراح، وتقديم طعام الزفاف والطهور وإكرام أهل الميت، كما أنه بمثابة 

قصص، ويحصل التسامر واللعب، ويعد مأوى للمسافرين والغرباء المارين منتدى ثقافي تنشد فيها األشعار، وتروى ال
  )١٨.(بالبلدة

                                                             

 .٨٣المرجع السابق، ص)١٤(

 ).الكفارنة لمختار آ.(مقابلة شفوية مع أيوب عبد ربه الكفارنة )١٥(
كم من غزة، ومن المرجح أنها قد احتلت خالل المراحل األخيرة من عملية يوآف التي قـام  ١٢قرية تقع على بعد  :دمرة )١٦(

م، واليوم سيج الموقع وهو يستخدم مرعى للمواشي ولم يبق مـن القريـة   ١٩٤٨نوفمبر عام -بها الجيش اإلسرائيلي في أكتوبر
 ).٥٤٣،٥٤٢كي ال ننسى، ص: الخالدي، وليد.(شيء يذكر تقريباً

 .٨٥،ص٨٤مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )١٧(

 .٧٦،٧٧المرجع السابق، ص )١٨(
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  :األوضاع التعليمية

بمسئولية تقديم  نتقوم كالً من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، وكذلك وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيي
مدارس ثانوية تابعة للحكومة ٤الخدمات التعليمية ألهالي بلدة بيت حانون، حيث يوجد في البلدة إحدى عشر مدرسة، منها 

شخصا بين مدراء  ١١٤طالباً، يقوم على تدريسهم،  ١٥٣٠طالبة، و  ٤٨١طالب وطالبة، منهم  ٢٠١١الفلسطينية، تضم 
طالب وطالبة  ٨٣٧٩مدارس ابتدائية وإعدادية تابعة لوكالة الغوث، تضم حوالي  ٧لبلدة ومدرسين وعاملين كما يوجد في ا

شخص بين مدراء ومدرسين وعاملين، فضالً عـن   ٢١٥طالب، ويقوم على تدريسهم،  ٤٦٠٠طالبه، و ٣٧٧٩من بينهم 
طفال،  ٨٧٨طفال، تضم ذلك يوجد في البلدة كلية للزراعة، عدا عن ذلك يوجد في بيت حانون خمس مؤسسات لرياض األ

  .)١٩(موظفاً  ٣٦ويقوم باإلشراف عليها 

  : األوضاع الصحية
تعد الخدمات الصحية التي تقدم للسكان في بلدة بيت حانون متدنية نسبياً، إذا ما قورنت بمحافظات ومناطق أخـرى مـن   

لوزارة الصحة وثالثة تابعة لوكالة عيادات طبية، عيادتان تابعتان  ٤محافظات قطاع غزة، حيث يوجد في بلدة بيت حانون 
موظفاً، من بينهم أطباء وممرضين وإداريين  ٧٨الغوث وعيادة طبية تابعة التحاد لجان العمل الصحي، ويعمل بهذه حوالي 

  . وكتبة وغيرهم، ويقتصر عمل هذه العيادات على تقديم الخدمات األولية للمرضى، حيث اإلمكانيات متواضعة
الحاالت الشديدة، فيتم تحويلها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وفي حاالت الحصار يعتمـد السـكان فـي    أما        

تلقيهم للعالج على العيادات الموجودة في داخل البلدة، حيث عادة ما يحول الحصار دون التمكن مـن تحويـل الحـاالت    
  )٢٠(.الشديدة، األمر الذي يعرض حياتهم للخطر

، ويقوم باستيعاب بعض الحاالت الخاصة ٢٠٠٦تتاح مستشفى خاص ببعض التخصصات داخل البلدة، عام وقد تم مؤخرا اف
  .ولكنه ال يفي بالغرض

هذه هي أهم مالمح المجتمع الفلسطيني في بلدة بيت حانون، فهي كما نرى بلده بسيطة مـن حيـث السـكان والناحيـة     
ية الزراعية خاصة زراعة الحمضيات وأشجار الزيتون، التـي بـالطبع   االقتصادية، ويعتمد أهلها اعتمادا كليا على الناح

أصبحت تفتقدها في الوقت الحاضر؛ بسبب التجريف والتخريب الذي قامت به القوات العسكرية اإلسـرائيلية مـن خـالل    
  . اجتياحاتها المتكررة للبلدة

                                                             

  .٨ن، صالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، االعتداءات اإلسرائيلية على بيت حانو )١٩(
 .٨المرجع السابق، ص )٢٠(
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  : الكهرباء واخلدمات الرياضية
في البلدة أي خدمات كهربائية قبل ذلك العام، حيث كان األهالي يعتمدون على  م، ولم يكن١٩٧٣تم إدخال الكهرباء عام 

لمبة الكيروسين لإلنارة، ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وإنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية، تم توسيع شبكات 
  .الكهرباء لتصل جميع المناطق في البلدة

بيت حانون من ضعف في األنشطة الرياضية، حيث ال يوجد فيها مراكز شبابية أما فيما يتعلق بالخدمات الرياضية فتعاني 
  )٢١(.بشكل كبير

  : الرتاث الشعبي يف بيت حانون
لكل مجتمع من المجتمعات تراثا يعتز به، ويتوارثه من جيل إلى جيل، ولبيت حانون تراثا ممثال في عادات وتقاليد الزواج، 

  .وعاداتهم في االحتفاالت الدينية وغيرهاواألغاني الشعبية، واألزياء، 
 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها : " شرع اهللا سبحانه وتعالى الزواج، فهو سنة الحياة، قال تعالى
  .)٢٢("وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون

لزواج، تبدأ بالبحث عن العروس أوال ويتم ذلك بطرق شتى، ففي السابق كانت ولبيت حانون عادات وتقاليد خاصة با
النساء يذهبن لبئر البلدة؛ لتعبئة المياه، أما في الوقت الحاضر فيتم البحث عن العروس من خالل المناسبات، أو بواسطة 

ب تصرح بطلب الفتاة، وبعد موافقة من تربطهن عالقة مع أم العريس، بحيث تذهب األم لرؤية الفتاة فإن وقع عليها الطل
، مع ضرورة مشاورة العم والخال، حيث إن السائد )٢٣(أهل الفتاة يذهب كبار السن من رجال العائلة لطلب العروس رسمياً

طلب  تفضيل ابن العم على ابن الخال، وفي هذه الحالة يطلب الخال تلبية عبارة عن طقم لهدم الحال، ويباشر أهل العريس
بمساعدة من المختار الناطق بلسانهم، واألخير يرفض شرب القهوة لحين تلبية طلبهم، وفي حال الموافقة تقرأ العروس 

الفاتحة ويسلم العريس على الموجودين، وتطلق الزغاريد، فرحة وابتهاجا، مع تحديد المهر وقد كان يتراوح ما بين 
   )٢٥(، ثم تأتي مرحلة عقد القران)٢٤(جنيه ٢٠٠٠ -٢٠٠

                                                             

  .٩٧،٩٦مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )٢١(
 .٢١سورة الروم، آية  )٢٢(

  .١١٣مرجع سابق، ص : محمودالزعانين،  )٢٣(
 .٤٦ -٤٥بيت حانون، ص : الزعانين، أحمد )٢٤(
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في السابق زواج البدل بحيث يتم تزويج الشاب من األسرة األولى للبنت من األسرة الثانية والعكس، وكانـت كـل   وشاع 
أسرة تقوم بتجهيز ابنتها بنفس المبلغ التي تجهز فيه العروس األخرى، و لم تعد هذه العادة موجودة في الوقت الحاضر إال 

  . )٢٦(عن هذا الزواجعند القليل من الناس؛ نظرا للمشاكل التي تنجم 

 

  واحنا مشينا من بلد لبلد  لما وصلنا دار أبوك يا ولد

 واحنا خطبنا البنت من بيها  يا بيها يسوى قليعة حلب

 قلعة حلب تسوى مالها ذهب

 واحنا مشينا من الصبح لعصر  واحنا خطبنا طيبات األصل

 واحنا خطبنا البنت من بيها  بيها يسوى قليعة مصر يا

 قلعة مصر تسوى سرايا وقصر

 يخلف عليكو كثر اهللا خيركو  حمنا القرايا ما لقينا غيركو 

 

  برد هوانا وطاب اليوم ملقانا  يا بي العريس خلي مقعدك هانا

 يا خي محمد يا مصطبة عليه  للجود مبنية

 شارو عليها األعادي تايهدوها  تخسى لحاهم وأنا سبع الرجاجيل

 
 

                                                                                                                                                                                                          

  .١١٤مرجع سابق، ص : محمودالزعانين،   )٢٥(
 .١٣٠المرجع السابق، ص   )٢٦(
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عبارة عما يشتريه العريس  للعروس من مالبس وعطور، وفي السابق كانت تجلب الكسوة من مدينة غزة، أما اآلن يتم 
وأخواتها بشراء كل تخصيص مبلغ معين من المال يتم دفعه للعروس ويخصص للكسوة، حيث تقوم العروس مع والدتها 

  .)٢٧(ما يلزم
  

 

  دير الميه ع السريس  مبارك عرسك ياعريس

  دير المية ع اللمون  مبارك فرحك يامزيون

 دير المية ع التفاح  مبارك فرحك يافالح

  )مكان عالي: القوز(قاعد على القوز من تحتو قناة بتجري 

  يا حلو صادو عزالك وانت ماتدري

  شباب اللي عليهم يعمر السامر   وقفة نشامى تجبر الخاطروقفولي 

  شبابنا رودت بناتنا غنت   ياريت من شافت الشباب وما صلت

  يبالها بكاس العمى بعد العمى ولّت   يا حلو يا زين مكتوبك لفي معنا

  لما قرينا الورق هلت مدامعنا

  الكالم اندارتو الكالم انعدل تو    تو الكالم انعدل مع مرقة الشطار
  اربطولي الشايب   في ذنب الكديش
  ملعون أبو شيبو    بدو أم الشليش
  اربطولي الشايب   في خم الجاجات
  ملعون أبو شيبو   بدور ع البنات

                                                             

 .١١٧-١١٦، ص مرجع سابق: الزعانين، محمود )٢٧(
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  مابديش الشايب   وال داللو
  بكرة يموت الشايب   واخد بدالو

  والشايب ان عاش   عاش القمل في لحيتو
  األسمرمحبة الكلب    وال محبتو

  محال هوا داركو   )٢٨(محال المعرش فيه
  لوال هوا بنتكو   ما جيت اقيل فيه

  
  "وهي نوع من الغناء وتغنى في مناسبات كثيرة" العتابا

  عتابا عاتبني وعاتبوها  وخزاين مال ما قبلش أبوها
 ياربي يسخم البنت ع أبوها   عمنو ما قبل لي بعطا

 لبست ثوب الحرير سباغ دمي  وأنا اللي شاب راسي ونشف دمي
 ي اهيل البنت الرميكو بدمي  واموت بداركو وانتو السبب
 لبست ثوب الحرير وما يواتي  يا جرو ع الحصايد ما يواتي
 يا نذل ضب كالمك ما يواتي   كالم السبع أوجع من الحراب

 يقول محمد العابد دوالي  وقطفو رابية بين الدوالي
 وأنا المريض يا خوي تعال لي   والجوابوكيف الراي عندك 

 وأنا بعد ما كنت وردة في بلكون  نسيتوني وال باجي ع بالكون
 وأمانة يا حبابي تخلوني ع بالكون  بدد ما نسم الغربي هوا

 رحل جاري الحبيب اللي كنت أجيلو  خلع قلبي كما خلع النجيلة
 لواوينيقول محمد العابد   لوا زندو على زنودي لواوين

  يا حاملين النعش عاد لوين   )٢٩(ما تنسو نودع هالحباب
  
  
  
  
  

                                                             

  ..١١٨ -١١٧مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )٢٨(
  .١١٩- ١١٨مرجع سابق، ص : الزعانين، محمود )٢٩(
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كان العريس يحمم في أحد المنازل في البلدة، وفي الغالب كان من يأخذ غسول العريس هو أحد أقاربه أو جيرانه، وعنـد  

والنساء وكانت تغنـي الماشـطة وتـردد    خروج العريس من الحمام، أما بالنسبة للعروس فكانت تغسل من قبل الماشطة 
 :النساء

  مشطك وقع في الطشت يأم الدالل  بيك رضى والال نزيدو كمان
 بيي رضي وحكى االمارة تمام  مشطك وقع في الطشت يا نشيمة

 بيك رضى والال نزيدو مية  بيي رضى وحكى االمارة تمام

 حمامكي جديد  ال طاستو حديد

 عليك سعيدباهللا   تخلينا هالحمام

 حمامكي مصري  من مبارح العصر

 باهللا عليك نصري  تخليلنا الحمام

 
 

 عطرلو شلبشو هالعريس  غالي ع أهل حوشو هالعريس

 واحلق ياحالق وعطرلي شليشو  نيال العريس الغالي ع أهل حوشو

 عطرلي منديلو هالعريس  غالي ع أهل جيلو هالعريس

 عطرلي عقالو هالعريس  غالي على خوالو هالعريس

 عطرلي محرمتو هالعريس  غالي على مرتو هالعريس

 يا رايحة ألم العريس قوليلها  عريسكي دخل الحمام عريان

 قزيت لو متين بدلة مخيطة  أرسلت له: يلبس ويلبس جملة العرسان قزيتلو

 قوليلها العريس ألم رايحة يا  عريسكي دخل الحمام عطشان

  قزيتلو متين شربة مزوقة   )٣٠(يشرب ويسقى جملة العرسان
 قوليلها العريس ألم رايحة يا  عريسكي دخل الحمام جعان

  قزيتلو متين وزة محمرة   يوكل ويطعم جملة عرسان
  طاح المدلل الحمام   شليشو يلمع ياسالم 

  طاح المدلل الغوا   شليشو يلعب للهوا
  طاح المدلل للبس   )٣١(شليشو يلعب للعرس

                                                             

 .121-120مرجع سابق، ص ال) ٢(
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  طالعين من باب هالدار   البسين ملبسين
  البسين الجوخ األخضر   على كتوف السالطين
  وابعدو العريس عن خيو   من عيون الحاسدين

  من باب هدارطالعين    البسين ملبسات
  البسين الجوخ األخضر   على كتوف البشوات
  وابعدو العريس عن خيو   من عيون الحاسدات

  في الحارة يا عود القنا في الحارة   العريس وربعو راكبين مهارة
  زغرتيلو يامو يام اسوارة   لخوف بنيك لتصيبو العين
  يامرحبا هذا بنية معاهم   والخيل تلعبو على الصفين

  ياسمك عظمك جرحني ياسمك    ما تنعم علينا يا ملكوليش 

  ياسمك عظمك جرحني باليمين   ليش ما تنعم علينا ياوزير 

  ياسمك عظمك جرحني بالشمال   ليشم اتنعم علينا ياسلطان
  في سوق الجيه يا عريس بيع أمك   في سوق الجية

  رطلين هدية هات لي بحق امك   رطلين هدية
  الساحل يارعريس بيع أمك في سوق   في سوق الساحل

  جوز المكاحل هاتلي بحق أمك   )٣٢(جوز المكاحل

 :ثم يصلون دار العروس

  يابو محمد شرع باب دارك   بابي مشرع وصيتي الفرو الحوراني

أما في الوقت الحاضر فقد أصبح نمط األعراس يختلف حيث تكون ليلة واحدة قبل العرس يتم فيها الغناء وتسمى السهرة، 
  .يستحم العريس في منزلهكما 

                                                                                                                                                                                                          

 .١٢٢-١٢١مرجع سابق، ص : الزعانين، محمود )٣١(

  .١٢٢مرجع سابق، ص : الزعانين، محمود  )٣٢(
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تبدأ الزفة بعد االنتهاء من الغذاء، بحيث يصطف الرجال في صفين متقابلين، أو على شكل دائرة، ويردد الرجال األغاني، و 

  .)٣٣(تقوم النساء برمي الحلوى على الرجال في الزفة، وكانوا في السابق يرشون الشعير والملح اتقاء للحسد
  )٣٤(التي يغنيها الرجال في الزفاف أو ما يعرف بالدحيةومن األغاني 

 يا سيادة يا سيد  يا سيد

 افزع معانا  يا سيد

 بس هالليلة  يا سيد

  وكمان ليلة   يا سيد

 كنت أعزب داير مبسوط   والعب بين الشباني

  قلي عقلي وتجوز واخزي عين الشيطاني    قسم ونصيبي أخذت الزين وحبل الزين

  غالموجاب    

  وصار يقلي يا بابا بدي حالوة منفوشة   مديت ايدي عالجيبة لقيت الجيبة مقحوشة

   وألف عصايا ضربوني
مني ومنو صار الغش وعالسرايا 

  سحبوني

  فضة ضربوني على كعابي يا كعابي حلق   )٣٥(يا بوسة على عضة

                                                             

  .١٢٣سابق، ص المرجع ال )٣٣(
هو صنو للسامر، بيد أنها تتفق معه وتختلف في آن واحد، تتفق معه في تتفق معه في شكل وطريقة األداء الفنـي  : الدحية )٣٤(

من ناحية اللعب، ويختلف معه في طريقة اإلنشاد، وفي الناحية العروضية، فالسامر من البحر البسيط، بينما الدحية من مجـزوء  
أي رايحين نقـول اللـي   " رايحين نقول الريداه"القول وراء الحادي، بل يرددون الالزمة  الرجز، وعند اللعب ال يردد الالعبون

 -٢٩٧التراث الشعبي الفلسـطيني، ص : حسونة، خليل. (نريده، أما أغراضه ومعانيه وصوره وأخيلته فليست بعيدة عن السامر
٢٩٨  .( 
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إلى منزلها، كما يتم إطالق نار بعد الدخلة، وتطلق النساء تلتف الصبايا حول العروس ويحملن شمعتين، ويسرن بالعروس 

  .الزغاريد، وفي اليوم التالي تكون الصباحية
 

 
في صباح اليوم التالي للعرس يحضر أهل العروس إلى بيت العريس ومعهم الحلويات والمشروبات الغازية، ويجلسون في 

من المال والهدايا وبعد حوالي ساعة يغادرون المكـان،  ) النقطة(ائها بيت العريس ثم يدخلون على ابنتهم ويقومون بإعط
  .أما اآلن فد أصبح معظم الناس يأتون في عصر اليوم التالي للعرس

  
يتم اإلفراد بعد أسبوع من العرس، حيث يأتي أهل العريس إلى منزل أهل العروس، ويتم إعداد الغـذاء خصيصـا لهـذه    

  . (٣٦)المناسبة
  

  :األزياء الشعبية لبلدة بيت حانون
 

وهو عبارة عن رداء ذو ردتين، وتمتدان من الكتف حتى القدم مـن   )٣٧(م،  القمباز١٩٤٨كان الرجال  يرتدون قبل عام 
يلبسون ، كما كانوا )٣٨(الجهة األمامية وهاتين الردتين غير متصلتين مع بعضهما في الخياطة، ويثبت عادة بحزام أو زنار

العباءة ولم يكونوا يعرفون الجالبية، أما غطاء الرأس فتمثل في الكوفية ثم أصدرت قيادة الثورة الفلسطينية الكبرى عـام  
  .)٣٩(م بأن يلبس الجميع الحطة والعقال١٩٣٦

  
  
  

                                                                                                                                                                                                          

 . ١٢٦ مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )٣٥(

 .130 سابق، صالمرجع ال (٣٦)

 .مع سالمة العماوي مقابلة شفوية )٣٧(

 .٢٠٤، ٢٠٣المالبس الشعبية الفلسطينية، ص : كناعنة، شريف، وآخرون )٣٨(
 .مقابلة شفوية مع سالمة العماوي )٣٩(
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االجتماعي سواء كانت عازبة أو مطلقة أو تعد األزياء الشعبية بمثابة هوية تدل على صاحبتها، كما تشير إلى وضعها 

  .)٤١(، وتدلل كذلك على وضعها االقتصادي من حيث الغنى والفقر)٤٠( أرملة
  :ومن الثياب التي كانت تستخدم في البلدة

وهو من أشهر الثياب الفلسطينية ويتم تصنيعه بأيدي أبناء المجدل الـذين حـافظوا علـى    : الثوب المجدالوي .١
 .(٤٢)ج خاصة بعد هجرتهم وعيشهم في قطاع غزةصناعة الغزل والنسي
  :ومن أنواع هذا الثوب

 .الثوب الجلجي -١
 .ثوب أبو متين -٢
 .ثوب البلتاجي -٣
 .ثوب الخضاري -٤
 .ثوب جنة ونار -٥
 .الثوب الشامي -٦
  .وهو ثوب منتشر في معظم المناطق الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة وبئر السبع :)٤٣(ثوب الجالية .٢
 )٤٤(ثوب المندوب السامي .٣

 .وهو ثوب كان منتشر في معظم مناطق قضاء غزة وكان يستخدم للعمل :الثوب المالطي .٤

 )٤٥( .ثوب طريق الجبل .٥

 )٤٦( .ثوب البرتقال .٦

 )٤٧( .ثوب النفنوف .٧

                                                             

 . ٢٣٩،ص٦٨األزياء الشعبية الفلسطينية، ع: المر ، سوزان  )٤٠( 

 .٤٥ ص مرجع سابق،: كناعنة، شريف، وآخرون  )٤١(
 .134مرجع سابق، ص : لزعانين، محمودا(٤٢) 

 .٦٢، ص)٥(انظر ملحق  )٤٣( 

 .٦٤، ص)٨(انظر ملحق  )٤٤( 
 .٦٢، ص)٤(انظر ملحق  )٤٥( 
 .٦٣، ص)٦(انظر ملحق  )٤٦( 
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  :م٢٠٠٠حىت ١٩٣٦مقاومة أهايل بيت حانون :  املبحث الرابع
، حيث كان لها دور )إسرائيل(صراعها ضد لم تكن بلدة بيت حانون بمعزل عن األحداث التي لحقت بالقضية الفلسطينية في 

وكان الثوار يعملون بسرية تامة وينصبون الكمائن للقوافل )٤٨(م،١٩٣٦بارز في عملية المقاومة، فشاركت البلدة في ثورة 
رى، كما قام أهالي البلدة بجمع السالح ونقلة إلى القرى الفلسطينية األخ )٤٩(اإلنجليزية، وتفجيرها أو إطالق النار عليهم،

الحاج إسماعيل عوض إسماعيل شبات، خليل حسن : وكانوا على اتصال بقيادة الثورة، ومن أبرز مناضلي بلدة بيت حانون
أحمد الزعانين، محمد صالح البسيوني، الشيخ صالح أبو عمشة، عبد العاطي محمد الزعانين، ولم يقتصر دور أهالي بيت 

م، حيث قامت البلدة باستعدادات ١٩٤٨م كذلك دور بارز في حرب عام فحسب بل كان له ١٩٣٦حانون المقاوم في ثورة 
لصد أي هجوم عليها فحفروا الخنادق وأحاطوا بالبلدة باألسيجة وأعدوا مواقع بها أكياس من الرمل، ووزعوا الفرق 

اء األسلحة المختار المسلحة؛ لحراسة البلدة، كما قاموا بشراء األسلحة وتوزيعها على الشباب وممن لهم دور بارز في شر
  .)٥٠(أحمد عبد الهادي الزعانين

م وقصفت بالطائرات مما ألقى الذعر في نفوس األهالي ٢٣/١٠/١٩٤٨واقتحم االحتالل اإلسرائيلي بلدة بيت حانون 
، متجهين ناحية بيت الهيا، ومنهم من )٥١(وخرجوا معهم أطفالهم ونساءهم، وحملوا مهم بعض األمتعة البسيطة والخفيفة

  .)٥٢(هب إلى البريج وخانيونس ورفحذ

، )٥٣(محمود المصري، حسين نشوان ، عبد الحميد عبد الفتاح الكفارنة: م١٩٤٨ومن الشهداء الذين استشهدوا عام 
محمود محمد علي الكفارنة، ابراهيم علي شبات، محمود حسن أحمد الزعانين، محمود طه علي الكفارنة، أحمد موسى أبو 

  ).٥٤(عودة، طالق رشيد أبو عودة، عبد اهللا أحمد البسيونيعودة، رشيد أبو 

                                                                                                                                                                                                          
 ٦٣، ص)٧(؛ انظر ملحق ١٣٤،١٣٥سابق، ص عمرج: الزعانين، محمود )٤٧( 

م، بعـد رفـض الحكومـة    ١٩٣٦، وولدت الثورة مع أحداث نيسان )م١٩٣٩-١٩٣٦(امتدت الثورة منذ : م١٩٣٦ثورة  )٤٨(
البريطانية لمطالب اللجنة العربية العليا لفلسطين والتي تتمثل في منع الهجرة اليهودية وانتقال األراضي العربية لليهود، وإنشـاء  

مرت الثورة بعدة مراحل وانتهت لصالح بريطانيا وفشل األهداف الرئيسة التـي   حكومة وطنية مسئولة أمام مجلس نيابي، ولقد
 ). ٣١٦، ص٣١٤، ص١٨٧، ص١٨٥شعب فلسطين، ص: جرار، حسني.(قامت من أجلها

 .م٢٢/١٢/٢٠٠١مقابلة شفوية مع كفاية مصطفى محمد شبات بتاريخ  )٤٩(

  .١٥٢،ص١٥١،ص١٤٩مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )٥٠(
 .١٥٤السابق، ص المرجع )٥١(

 .م٢٢/١٢/٢٠٠١مقابلة شفوية مع كفاية مصطفى محمد شبات بتاريخ  )٥٢(

 .م٢٢/١٢/٢٠٠١مقابلة شفوية مع كفاية مصطفى محمد شبات، بتاريخ  )٥٣(
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م إثر اتفاقية رودس، والتي تم من خاللها رسم حدود قطاع غزة ٣١/٣/١٩٤٩عاد أهالي البلدة إلى بيت حانون بتاريخ 
ها من على بلدة بيت حانون، وكان معسكراتهم محاذية ل) اإلسرائيليين(م تجدد اعتداء ١٩٥٠بالخط األخضر، وفي مايو 

: الشرق والشمال، وأطلقوا عليها القذائف بواسطة مدفعية، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، ومن الشهداء
م نشب العدوان الثالثي على ١٩٥٦، وفي عام )أحد حراس بيارة الباشا(محمد حسن ناصر، حسن محمد زويدي، منسي 

أحمد عبد العزيز جبر شبات، صبحة : من أهالي بيت حانون ومنهم مصر، وتم احتالل قطاع غزة، وسقط عدد من الشهداء
أحمد علي الكفارنة، محمود عيد نعيم، مدهللا محمد عبيد الكفارنة، سليمان ضيف اهللا، عبد الحميد عبد الفتاح بكر الكفارنة، 

  .)٥٥(يعلي درج الشنباري، محمود أحمد صالح الكفارنة، راغب حمد، محمد حمدين، حاكمة حاكم البسيون

أحمد خليل : م تم إنشاء مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في البلدة وكان لهذا المكتب مجلس إدارة منهم١٩٦٥وفي عام 
الزعانين، عزات قاسم الكفارنة، أحمد عبد الكريم أبو عودة، محمد محمد الزعانين، عدنان حسين قاسم، زهدي خميس أبو 

ختار أحمد عبد الهادي الزعانين، ولقد سقط شهداء من بيت حانون خالل حرب عمشة، وساهم في إنشاء هذا المكتب الم
حسين محمد حسن الزعانين، ابراهيم نصير، صابر اليازجي، داود نعيم، عبد السالم خليل عاشور : م منهم ١٩٦٧

  .)٥٦(الكفارنةالكفارنة، عبد اللطيف أبو كلوب، عبد الرحمن عبد السالم 

  :)٥٧(م سقط عدد من الشهداء وفيما يلي جدول يوضح أسماءهم ١٩٨٧وحتى عام م، ١٩٦٧وخالل فترة مابعد 

  االسم  م

  حسن محمد أبو عودة  ١
  عبد الكريم أبو جراد  ٢
  جميل محمد عبد الهادي الزعانين  ٣
  رشيد عبد اهللا دبور  ٤
  هاني خليل طه الكفارنة  ٥
  غالب عبد الرحمن أبو عودة  ٦

                                                                                                                                                                                                          

 .١٥٢ص: مرجع سابق: الزعانين، محمود )٥٤(

 .١٥٩، ص١٥٨، ص١٥٧المرجع السابق، ص )٥٥(

  .١٦١ص، ١٦٠مرجع سابق ، ص: الزعانين، محمود)٥٦(
 ١٦٢، صالسابقمرجع ال )٥٧(
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  عبد القادر حسن خليل شبات  ٧
  )إرميالت(محمد أبو كتيفة   ٨
  هاني عودة أحمد شبات  ٩

  نبيهة خليل طه الكفارنة  ١٠
  طالل محمد السبع  ١١
  حسين عبد الكريم الزعانين  ١٢
  معين سالمة البسيوني  ١٣
  أنور محمد شحادة الكفارنة  ١٤
  خليل عبد العال الزعانين  ١٥
  فكري اخراوات   ١٦
  صبحي سويلم  ١٧
  الكفارنة خليل محمد طه  ١٨
  شحدة رجب سويلم  ١٩

  
عطيـة عبـد   : م سقط من أهالي بيت حـانون عـدة شـهداء وهـم    ١٩٨٧وعندما اندلعت االنتفاضة الفلسطينية األولى 

العاطي الزعانين، طالل أحمد حويحي، فايز محمد حمد، محمـد عـزات البسـيوني، نضـال حسـين ناصـر، نجـوى        
   )٥٨(حسن المصري 

 ، تصاعدت االعتداءات اإلسرائيلية بحق المدن والقرى الفلسطينية،٢٩/٩/٢٠٠٠األقصى في مع انطالق شرارة انتفاضة 
م، قامت قوات االحتالل بأول عملية ٢٠٠٠ففي سبتمبر ولقد كان لبلدة بيت حانون النصيب األكبر من هذه االعتداءات، 

ت أن تنشئ ما يسمى بالجدار الفاصل بين اقتحام للبلدة خالل انتفاضة األقصى وأخلت أجزاء من بلدة بيت حانون، وحاول
إال أنها اضطرت إلى االنسحاب بعد تعرضها النتقادات حادة من  ١٩٤٨بلدة بيت حانون واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  )٥٩(.قبل الواليات المتحدة األمريكية

األراضي الزراعية المملوكة لسكان  ، بأعمال تجريف طالت العديد من ٢٨/١١/٢٠٠٠قامت قوات االحتالل في يوم الثالثاء 
  :بلدة بيت حانون والواقعة شمال غرب البلدة، بالغرب من معبر بيت حانون، وهي على النحو التالي

                                                             

  .١٦٤مرجع سابق، ص: الزعانين، محمود )٥٨(
)٥٩( http./news.bbc.com.uk/hi/araticp  
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دونم مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن عبد اهللا البسيوني، محمد  ٣.٥قطعة أرض مساحتها  .١
  .حسان البسيوني

مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن نعيم البسيوني، محمد حسان  دونم ٢.٥قطعة أرض مساحتها  .٢
 .البسيوني

دونم مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن عبد القادر محمد حسان  ٢قطعة أرض مساحتها  .٣
 .البسيوني

ر محمد حسان دونم مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن عبد القاد ٢قطعة أرض مساحتها  .٤
 .البسيوني

 .دونم مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن حبيب محمد حسان البسيوني ٢قطعة أرض مساحتها  .٥
 .دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن فايق سويلم ٣قطعة أرض مساحتها  .٦
وفـي تـاريخ   . للمواطن عطـا سـويلم   دونم مزروعة بأشجار الحمضيات تعود ملكيتها ١قطعة أرض مساحتها  .٧

قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتجريف لألراضي الزراعية الواقعة شمال شرق بلدة بيت حانون، وقـد   ٢٨/١٢/٢٠٠٠
 ) .٦٠(طالت أعمال التجريف أراضي قريبة من الشريط الحدودي

  
  : ٢٠٠٦ -م ٢٠٠١مقاومة أهايل بيت حانون: املبحث اخلامس
أكثر من خمسين دبابة إسرائيلية إلى منطقة "، حيث توجهت ١٤/١٢/٢٠٠١م في ٢٠٠١ت حانون عام تم اجتياح بلدة بي

الشمال، فاقتحمت العديد من الدبابات بلدة بيت حانون وفرض عليها حظر التجول، وبدأ الجنود اإلسرائيليون عمليات 
بين المقاومين في البلدة والقوات اإلسرائيلية عند تمشيط ؛ بحثاً عن مطلوبين داخل البلدة، وقد وقعت اشتباكات عنيفة جداً 

مشارف البلدة، بعد أن قامت الدبابات بإغالق الطريق المؤدية إلى البلدة وعزلتها عن سائر المناطق الفلسطينية في قطاع 
  .غزة

الشرطة ثم سيطرت القوات اإلسرائيلية على مركز الشرطة المركزي في البلدة، وقد اندلعت اشتباكات بين رجال 
من جهة والقوات اإلسرائيلية الغازية من جهة أخرى، أصيب فيها عشرة من رجال الشرطة  نوالمقاومين الفلسطينيي

الفلسطينية على األقل وصفت حالة أحدهم بالخطيرة كما أصيب خمسة مواطنين بعد ما أطلقت إحدى الدبابات قذيفة باتجاه 
اإلسرائيلية السكان بالبقاء في منازلهم بينما نادت عبر مكبرات الصوت على مجموعة من سكان البلدة، كما طالبت القوات 

أحد الزعماء البارزين في حركة - صالح شحادة / لتسليم أنفسهم ودخل الجنود منزالً يعود للشيخ نعدد من الفلسطينيي
رأس قائمة المطلوبين لها  والتي كانت تضعه أجهزة األمن اإلسرائيلية على -المقاومة اإلسالمية حماس وأحد مؤسسيها

                                                             

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطينية، تقرير عن عليمات التجريف لألراضي الزراعية في قطاع غـزة   )٦٠(
  .٢٨/٩/٢٠٠١ - ٢٩/٩/٢٠٠٠خالل الفترة بين 
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وتحمله مسؤولية كل النشاطات العسكرية لحماس، وقامت بنسفه وتدميره بالكامل وكان مكون من طابقين من الباطون، 
  .كما هدمت منزلين آخرين بجواره

لتحقيق معهم، قامت بنقلهم إلى داخل األراضي المحتلة ل نواعترفت القوات اإلسرائيلية أنها قامت باعتقال خمسة فلسطينيي
وقد مثلت هذه العملية أوسع العمليات العسكرية األرضية التي قامت بها القوات اإلسرائيلية في قطاع غزة منذ بداية 

   )٦١(.االنتفاضة األقصى

، استولت قوات االحتالل على المدرسة الثانوية في البلدة والجمعية الزراعية وشرعت جرافاتها ١٥/١٢/٢٠٠١وبتاريخ 
رها الغربية، كما قامت بتجريف أراضي زراعية وبيوت سكنية تابعة لعائلة البسيوني غرب المدينة، واقتلعت ما بهدم أسوا
ويبدو أن هذا )٦٢(. شتلة من الخضروات كما دمرت عدداً من البيوت البالستيكية والدفيئات الزراعية ١٠٠٠يزيد عن 

  .االجتياح كان بداية الجتياحات أخرى للبلدة فيما بعد
الثقيلة والطائرات  ت، اجتاحت قوات كبيرة من قوات االحتالل اإلسرائيلي معززة باآلليا١٣/٢/٢٠٠٢في يوم و  

الشريط الحدودي شرقي بيت حانون، ومحور معبر بيت حانون شمال المدينة، : المروحية، مدينة بيت حانون، من محورين
المدنية، وسط المدينة، عرف منها مقر حركة التحرير فسيطرت بالكامل على المدينة، ثم شرعت بأعمال قصف للمنشآت 

الوطني الفلسطيني فتح، ومقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجمعية التغريد للثقافة والفنون، مما ألحق أضراراً بالغة 
" سر حمدأمجد يا" بهذه المؤسسات، وقد تصدت مجموعة من المقاومين لعملية االجتياح، مما أدى على استشهاد الشاب 

كما أنها ألحقت أضراراً بالعديد من  )٦٣(.عاما من سكان البلدة جراء إصابته بعدة أعيرة نارية في الرأس والصدر ٢٤
منازل المواطنين، وأقامت معسكراً للجيش شرق البلدة، وقامت باحتالل العديد من منازل المواطنين منهم منزل المواطن 

، في األراضي الواقعة شرقي ١٥/٢/٢٠٠٢كما توغلت قوات االحتالل يوم )٦٤(. يةرفيق الكفارنة وحولته إلى ثكنة عسكر
بلدة بيت حانون، ووصلت حتى مفترق المدينة مع مدينة جباليا وداهمت وفتشت العديد من المنازل والمحال والورش 

. ت منزلين وثالثة مصانعالواقعة على الخط الشرقي من المدينة، وقامت بتدمير منشآت تابعة لقوات األمن الوطني وهدم
)٦٥(  

                                                             

)٦١( news.bbc.Ibid.p3.  
، تقرير حول الخسائر والضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي فـي  ةالسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطيني)٦٢( 
٣/١٢/٢٠٠١.   
، وانظر أيضـاً، مركـز المعلومـات    ١/٢/٢٠٠٢المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، غزة مرجع سابق، تقرير راعد في  )٦٣(

  .ي، مرجع سابقالفلسطين
  .المرجع السابق )٦٤(
  .المرجع نفسه )٦٥(
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داخل أراضي عزبة بيت حانون ، إلى الجنوب من المنطقة الصناعية التي تسمى إيرز شمال  متر ٧٠٠وتوغلت مسافة 
المدينة، وفتحت نيران أسلحتها الثقيلة والرشاشة من مسافة قريبة باتجاه مجموعة من األطفال بعد خروجهم من أحد 

أعوام من مدينة بيت حانون بعيار ناري  ٧المساجد القريبة من المنطقة، مما أدى إلى إصابة الطفل محمود حسن الطاللقة 
  )٦٦(. ثقيل في البطن خرج من ظهره ومزق أحشائه

ثم قصفت قوات االحتالل المتمركزة داخل الشريط الحدودي، شرق بلدة بيت حانون بقذائف المدفعية واألسلحة الرشاشة 
عن إصابة  المواطن عبد المعين ذيب متر شمال غرب الشريط وقد أسفر القصف  ٧٠٠المنازل السكنية الواقعة على بعد 

  )٦٧(.عاماً وقد وصفت إصابته بالمتوسطة ٣٤أحمد حمدان 

هذه االعتداءات اإلسرائيلية والتي أصبحت شبه يومية تقريباً على بلدة بيت حانون، خاصة القصف الدفعي والرشاشات 
على المساكن اآلمنة داخل البلدة، ولم يقتصر والتوغالت، جعلت حياة السكان في البلدة جحيماً ألن هذا القصف كان موجه 

األمر فقط على حدودها، األمر الذي أدى إلى زيادة سوء األحوال األمنية واإلنسانية، وكما هو مالحظ أن هذه العمليات كان 
ال الهدف منها إلحاق أكبر أثر من األضرار في السكان المدنيين اآلمنين وذلك بحجة أن أولئك المدنيين يدعمون رج

  .المقاومة

 ٤مترا شمال شرق بلدة بيت حانون، وقامت  ١٥٠٠توغلت قوات االحتالل لمسافة تزيد عن  ١٣/٤/٢٠٠٢وفي يوم 
جرافات تحت حماية الدبابات بأعمال تجريف واسعة في األراضي الزراعية في تلك المنطقة وإقامة سواتر ترابية تمركزت 

  :ف العديد من األراضي الزراعية وذلك على النحو التاليفيها الدبابات وطالت أعمال التوغل والتجري

دونماً مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن أحمد يوسف أحمد شراب،  ١٥قطعة أرض مساحتها  .١
  .فالً عن تدمير شبكة للري

راب، فالً دونماً مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن فضل يوسف أحد ش ١٥قطعة أرض مساحتها  .٢
 .عن تدمير شبكة للري

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن محمد يوسف أحمد شراب،  ١٠قطعة أرض مساحتها  .٣
 .فضالً عن تدمير شبكة للري

                                                             

  .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق )٦٦(
 .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان)٦٧(
  



 ~304 ~ 
 

دونماً مزروعة بأشجار الحمضيات، تعودن ملكيتها للمواطن وليد يوسف أحمد شراب،  ١٥قطعة أرض مساحتها  .٤
 .شبكة للري فالً عن تدمير

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن حسن يوسف أحمد شراب،  ١٠قطعة أرض مساحتها  .٥
 .فالً عن تدمير شبكة للري

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن إيهاب خالد يوسف شراب،  ٥قطعة أرض مساحتها  .٦
 .فالً عن تدمير شبكة للري

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها لورثة المرحوم أحمد حلمي الباشا،  ٤مساحتها قطعة أرض  .٧
 .فضالً عن تدمير شبكة للري

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن يوسف محمد الصفدي، فضال  ٤قطعة أرض مساحتها  .٨
 . عن تدمير شبكة للري

وعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن أبو خالد النخالة، فضال عن دونمات مزر ٤قطعة أرض مساحتها  .٩
 .تدمير شبكة للري

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تهود ملكيتها للمواطن محمد أحمد جرادة، فضال  ٣قطعة أرض مساحتها  .١٠
 .عن تدمير شبكة للري

 .محمد وهدانخلية نحل، تعود ملكيتها للمواطن توفيق عبد الرحمن  ٢٥٠تدمير  .١١

 )٦٨(. خلية نحل، تعود ملكيتها للمواطن إياد عبد اهللا توفيق وهدان ٥٠تدمير  .١٢

من الواضح أن إسرائيل في هذه المرحلة بدأت تتبع سياسة مفادها إلحاق أكبر أضرار ممكنة في اقتصاد السكان، فبعد أن 
لسكان في بلدة بيت حانون، وكما هو مالحظ قامت بضرب األمن، قامت بتجريف األراضي واألشجار التي تعد عصب حياة ا

التركيز كان على األشجار المثمرة في البلدة كما طالت أعمال التجريف آبار المياه، فمن المعلوم أن قطاع غزة منطقة 
زراعية تعتمد على اآلبار الجوفية في الشرب وفي الزراعية فال يوجد بها أنهار أو عيون أو وديان ، لذلك عمدت قوات 

  .حتالل اإلسرائيلي على تدميرها تدميراً كامالًاال

، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بأعمال تجريف واسعة النطاق طالت عشرات الدونمات من ١٣/٤/٢٠٠٢وبتاريخ 
جنوب معبر إيرز بيت حانون جاء  متر ١٢٠٠األراضي الزراعية، الواقعة شمال غرب بيت حانون، وعلى بعد حوالي 

  :التجريف على النحو التالي
                                                             

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطينية، مرجع سابق، تقرير حول الخسائر الزراعية في بلدة بيت حانون،  )٦٨(
 .، وانظر السلطة الوطنية الفلسطينية، بلدية بيت حانون، تقرير حول الخسائر المادية في البلدة١٥/٢/٢٠٠٢بتاريخ 
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دونماً مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها لكل من غالب محمد عبد الرحمن زمو وأبناء  ١٣قطعة أرض مساحتها  .١
  .المرحوم على عبد الرحمن زمو وسليم راغب عبد الرحمن زمو، فضالً عن تدمير شبكة الري

دونماً مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها لكل من سعد جميل محمد الشوا وصالح  ١٥قطعة أرض مساحتها  .٢
 .جميل محمد الشوا، فضالً عن تدمير شبكة الري

دونمات مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها لكل من إبراهيم وجابر وعبد الوهاب حسان  ٤قطعة أرض مساحتها  .٣
 .لريبسيوني محمد حسن البسيوني، فضالً عن تدمير شبكة ل

دونمات مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن خضر بسيوني حسان البسيوني،  ١٠قطعة أرض مساحتها  .٤
 .فضالً عن تدمير شبكة الري

دونمات مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن عيد بسيوني محمد حسان  ١٠قطعة أرض مساحتها  .٥
 .البسيوني، فالً عن تدمير شبكة الري

دونماً مزروعة بالحمضيات فضالً عن تدمير شبكة للري تعود للمواطن خليل محمد  ١٢احتها قطعة أرض مس .٦
 .حسان البسيوني، فضالً عن تدمير شبكة الري

دونماً مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن أحمد محمد حسن الزعانين، فضالً عن تدمير شبكة  ١.٥ .٧
 .الري

الحمضيات تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم محمد حسن الزعانين، فضالً دونماً مزروعة ب ٢قطعة أرض مسحاتها  .٨
 .عن تدمير شبكة الري

دونمات مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن عيد محمد حسن الزعانين، فضالً  ٤قطعة أرض مساحتها  .٩
 .وتدمير شبكة الري

مواطن عيد محمد حسن الزعانين، فضالً دونماً مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها لل ١.٥قطعة أرض مساحتها  .١٠
 .عن تدمير شبكة الري

دونمات مزروعة بالحمضيات، تعود ملكيتها لكل من بسام ووسام محمد وأسامة أحمد  ٤قطعة أرض مساحتها  .١١
 .محمد الزعانين، فضالً عن تدمير شبكة للري

ا للمواطن إبراهيم إسماعيل أبو دونمات مزروعة بالتين والعنب والفواكه، تعود ملكيته ٣قطعة أرض مساحتها  .١٢
 .جراد

دونمات مزروعة بالتين والعنب والفواكه، تعود ملكيتها للمواطن شوقي محمود أبو  ٤قطعة أرض مساحتها  .١٣
 .عوكل
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دونمات مزروعة بالتين والعنب والفواكه، تعود ملكيتها للمواطنة سهيلة محمد سالم  ٣قطعة أرض مساحتها  .١٤
 .)٦٩(عبيد

  متر، داخل المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الشريط الحدودي، شمال  ٣٠٠لقوات االحتالل مسافة  تزامن ذلك مع توغل

دونماً من أرض زراعية  ٢٠بلدة بيت حانون، قامت تلك القوات بأعمال تجريف وتسوية في المنطقة، حيث تم تجريف 
م تجريفها للمواطن يوسف عبد النبي سبق وأن شهدت أعمال تجريف في وقت سابق، وتعود ملكية قطعة األرض التي ت

دونماً منها في وقت سابق من العام  ٣٠دونماً مزروعة بالحمضيات تم تجريف  ١٥٠أبو عيدة وإخوته والذين يمتلكون 
  )٧٠(. دونماً أخرى في هذا اليوم، وتسوية ما تم تجريفه في المرحلة السابقة ٢٠الماضي وقد تم تجريف حوالي 

القضاء كلياً على كل ما هو مفيد للمجتمع الفلسطيني، خاصة االقتصاد الفلسطيني فما يتم تدميره  إذن السياسة واضحة هو
في السابق، تعود الدبابات والجرافات اإلسرائيلية للقضاء عليه نهائياً مرة أخرى حتى تجعل المزارع الفلسطيني ييأس وال 

  .يعود لزراعة أرضه مرة أخرى

، وتوغلت داخل البلدة ١٢/٥/٢٠٠٢واستمرت إسرائيل في سياستها الممنهجة ضد بلدة بيت حانون، فقد عادت في يوم 
" القطابانية" متر داخل األراضي الزراعية الواقعة شرق بلدة بيت حانون والمعروفة بمنطقة ٤٠٠ترافقها جرافات عسكرية 

  :نماً زراعياً وجاءت عملية التجريف على النحو التاليوقامت هناك بأعمال تجريف طالت أكثر من ثالثين دو

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن محمد محمد محمود المصري  ٦قطعة أرض مساحتها  .١
  .وأوالده

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن محمد عبد  ٦قطعة أرض مساحتها  .٢
 .ي، فضالً عن تدمير شبكة للريالرحمن حويح

دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن إسماعيل محمد عبد الرحمن  ٦قطعة أرض مساحتها  .٣
 .حويحي، فضالً عن تدمير شبكة الري

                                                             
، تقرير حول الخسائر الزراعية في بلدة بيت حانون بتاريخ ةالسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطيني )(٦٩
٣٠/٤/٢٠٠٢.  

، تقرير حول الخسائر الزراعية في بلـدة بيـت حـانون بتـاريخ     ةالزراعة الفلسطينيالسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة  )٧٠(
٣٠/٤/٢٠٠٢. 
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مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن أحمد محمد عبد الرحمن  دونمات ٤قطعة أرض مساحتها  .٤
 .حويحي، فضالً عن تدمير شبكة الري

قطعة أرض مساحتها دونمان مزروعة بأشجار الحمضيات والزيتون، تعود ملكيتها للمواطن عبد الرحمن توفيق  .٥
 .عبد الهادي حمد

يات، تعود ملكيتها للمواطن موسى توفيق عبد الهادي دونمات مزروعة بأشجار الحمض ٣قطعة أرض مساحتها  .٦
 .حمد

 .دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن محمد محمود محمد شبات ٣قطعة أرض مسحاتها  .٧
 .دونمات مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن عودة محمد محمود شبات ٣قطعة أرض مساحتها  .٨
دونمان مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن شحدة مصطفى عبد الرحمن قطعة أرض مساحتها  .٩

 .حمد
قطعة أرض مساحتها دونمان مزروعة بأشجار الحمضيات، تعود ملكيتها للمواطن إسماعيل مصطفى عبد الرحمن  .١٠

ائلة حمد، بعد أن وضعت دونماً مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها لع ١٢حمد، كما قامت قوات االحتالل بإتالف 
 )٧١(.بداخلها ما تم تجريفه من األراضي المذكورة أعاله

لتقوم بتجريف نفس  ١١/٨/٢٠٠٢وتأكيداً على سياسية األرض المحروقة، عادت جرافات االحتالل فجر يوم األحد 
دونماً  ٢٠حوالي   ١٣/٨/٢٠٠٢المنطقة، فطالت أعمال التجريف التي استمرت حتى ساعات صباح يوم الثالثاء الموافق 

  )٧٢(. زراعياً

، شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتجريف أراضي زراعية ١٩/١٠/٢٠٠٢وفي حوالي الساعة الثامنة صباح يوم السبت 
م، وقد طالت أعمال ٧٠٠للمواطنين الفلسطينيين الواقعة شمال شرق بيت حانون، والتي تبعد عن السياج الحدودي حوالي 

  )٧٣(. دونم من أشجار الحمضيات والزيتون المثمر ٣٥مرت حتى الساعة الخامسة مساء حوالي التجريف التي است

اجتاحت حوالي أربعين آلية عسكرية إسرائيلية مدينة بيت حانون من عدة محاور وسط إطالق نار  ١٢/١/٢٠٠٣وبتاريخ 
المنطقة قامت بمحاصرة منزل الشهيد  كثيف، وبتغطية من الطائرات المروحية، وبعد أن فرضت تلك القوات سيطرتها على

منفذ عملية الزورق البحري قبالة شواطئ مدينة غزة قبل شهرين من عملية االجتياح، ويقع " محمد سميح المصري 
شرق المدينة، وكان سكانه قد غادروه قبل فترة تحسباً  ٢.٢٥المنزل المكون من طابق واحد من االسبست على مساحة 

                                                             

 .، وزارة الزراعة١٣/٥/٢٠٠٢المرجع السابق، تقرير حول الخسائر الراعية في بلدة بيت حانون، بتاريخ  )٧١(

  .، وزارة الزراعة١٣/٨/٢٠٠٢، /١١/٨المرجع السابق، تقرير حول الخسائر الزراعية في بلدة بتي حانون، بتاريخ  )٧٢(
  .١٩/١٠/٢٠٠٢المرجع السابق، تقرير حول الخسائر الزراعية في بلدة بيت حانون، بتاريخ  )٧٣(
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تلك القوات مواد متفجرة بداخلة ومن ثم تم تفجيره عن بعد، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق لهذا الموقف، ووضعت 
  )٧٤(. أضرار جزئية بحوالي ثماني منازل سكنية مجاورة له

، بعد منتصف الليل، توغلت ثماني آليات عسكرية ١٢.٣٠، وفي حوالي الساعة  ١٣/١/٢٠٠٣وفي يوم اإلثنين الموافق  
متر إنطالقاً من معبر بيت حانون شمال  ٢٠٠٠رافقها جرافتان عسكريتان، وبتغطية من الطائرات المروحية إسرائيلية، ت

المدينة عبر شارع صالح الدين جنوباً حتى مدخل المدينة الرئيسي، وباشرت الجرافات وسط إطالق نار كثيف للنيران من 
ئيسي المؤدي إلى مدينة بيت حانون، وقد أدت هذه األعمال اآلليات العسكرية والطائرات المروحية، بتجريف الشارع الر

فجراً إلى إلحاق أضرار بالغة في البنية التحتية للمدينة وانقطاع التيار الكهربائي  ٣.٣٠والتي استمرت حتى الساعة 
ق طريق وخطوط الهاتف عن المدينة بأكملها وفي ساعات الصباح عادت تلك القوات إلى المنطقة، وبدأت جرافاتها بش

يصل بين شارع صالح الدين مقابل البوابة الصناعية في إيرز، شمال مدينة بيت حانون وشارع السلطان عبد الحميد بطول 
متر، ويدخل هذا الشارع ضمن أراضي تعود لمواطنين فلسطينيين سبق وأن تم تجريفها خالل  ١٥متر وعرض  ٥٠٠

ت برصف هذا الطريق في محاولة منها لالستيالء عليه وضمه انتفاضة األقصى، وفي ساعات الظهر بدأت تلك القوا
لمواقعها العسكرية، وفي حوالي الساعة العاشرة صباحاً شرعت الجرافات اإلسرائيلية بأعمال تجريف واسعة في األراضي 

 )٧٥(زراعياً دونماً  ٤٥الزراعية، الواقعة شمال شرق بيت حانون بالقرب من الشريط الحدودي، وقد طالت أعمال التجريف 
متر في المنطقة الواقعة  ١٥٠٠آلية عسكرية ترافقها جرافتان عسكريتان، مسافة  ١٢، توغلت ١٤/١/٢٠٠٣وبتاريخ 

جنوب معبر بيت حانون على امتداد شارع صالح الدين الرئيس في مدينة بيت حانون، وباشرت الجرافتان بحفر جميع 
دينة عن باقي المدن المجاورة، وخالل تلك العملية أجبرت قوات االحتالل الطرق الفرعية المؤدية للمدينة، بهدف عزل الم

فرداً من الخروج من منزلهم وتم حجزهم أطفاالً ونساء  ١٥عائلة المواطن محمود محمد خليل الزعانين، والمكونة من 
ن االعتداءات يتضح لنا مما سبق أ) ٧٦(خارج المنزل في ظل ظروف جوية صعبة للغاية واستمر ذلك حتى الصباح 

اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون خالل تلك المرحلة طالت أيضاً عوضا عن األراضي الزراعية المرافق العامة من طرق 
وكهرباء وغيرها من المرافق التي تخدم السكان هذا بالطبع كان ترسيخاً لسياسة األرض المحروقة في هذه البلدة، والتي 

                                                             

  .لحقوق اإلنسان،مرجع سابق، وانظر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، مرجع سابق يالمركز الفلسطين )٧٤(
، تقرير عن االعتـداءات اإلسـرائيلية علـى بلـدة بيـت حـانون، فـي        السلطة الوطنية الفلسطينية، بلدية بيت حانون )٧٥(

 .، مرجع سابق، وانظر، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان مرجع سابق١٣/١/٢٠٠٣

 .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق )٧٦(
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اإلسرائيلي ضد  هذه البلدة في هذه المرحلة، وهي سياسة تعتمد على إلحاق الكثير من االحتالل  بدأت تستخدمها قوات
  .األضرار بمصالح السكان ومرافقهم العامة

متر داخل البلدة وأغلقت الشارع الرئيسي ومدخل البلدة  ٣٠٠توغلت قوات االحتالل لمسافة  ٢٦/١/٢٠٠٣وبتاريخ 
لتي شقتها بلدية بيت حانون بدالً من الطريق التي كانت تمر فوق الجسر الذي الجنوبي وباشرت الجرافات بإغالق الطريق ا

  )٧٧(. ٢٣/١/٢٠٠٣نسفته قوات االحتالل بتاريخ 

وقامت بأعمال تجريف وأضرار واسعة جداً وقد طالت أعمال  ٢٣/١/٢٠٠٣وقد توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم 
  .ة في المدينة التخريب خالل هذا االجتياح كل المرافق العام

متر داخل البلدة وقامت بإغالق الشارع الرئيسي ومدخل  ٣٠٠عادت جرافات االحتالل وتوغلت لمسافة  ٢٦/١/٢٠٠٣وفي 
البلدة الجنوبي وباشرت بأعمال تجريف في الطريق الذي شقته البلدية بدالً من الطريق الذي كانت تمر فوقه وهو الجسر 

وهذا تأكد عندما قامت القوات اإلسرائيلية بتوجيه ضربة أخرى  )٧٨( ٢٣/١/٢٠٠٣ابق في الذي تم تدميره في االجتياح الس
، وذلك عندما اجتاحت القوات اإلسرائيلية المدينة، وقامت بفرض حظر التجول على ٢٣/٢/٢٠٠٣للمدينة وذلك بتاريخ 

بث بمحتوياتها مما ألحق أضرار جسيمة البلدة بأكملها، وأطلقت النيران بكل اتجاه وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل وع
  .في ممتلكات المواطنين وأشاعت جواً من الرعب والفزع

في منطقة القطابانية والتي تم  ٧/٢/٢٠٠٣كما قامت الجرافات والدبابات اإلسرائيلية بالتوغل من جديد وذلك يوم    
الحمضيات والزيتون ، وذلك على مسافة دونم زراعية مزروعة ب ٢٠تجريفها في السابق وقامت بتجريف ما يقارب من 

  )٧٩(. متر من أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ١٠٠٠توغل قاربت 

وقامت باعتقال العشرات من أبناء البلدة، عرف منهم الشاب عماد محمد عبد اهللا حسين والشاب موفق أبو هربيد 
  .المصور في وكالة رويترز لألبناء واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، باإلضافة إلى الصحفي أحمد الخطيب

                                                             

  .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، وانظر بلدية بيت حانون، مرجع سابق )٧٧(
  .المرجع السابق )٧٨(
  .تقرير حول الخسائر الزراعية في بلدة بيت حانون، وزارة الزراعة، ومرجع سابق )٧٩(
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وقد أدت هذه الحملة بإلحاق أضرار كبيرة جداً في البنية التحتية للبلدة شملت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، 
كما قامت بنسف ما تبقى من جسور تربط المدينة بمحيطها وذلك للمرة الثانية، باإلضافة إلى تدمير العديد من المنازل 

منازل، تعود ملكية أثنين منها إلى عائلة الشهيد عبد اهللا محمد السبع وفايق أحمد السبع، وسعد  ٧كلي بلغ عددها بشكل 
الزويدي، ومنزل  محمد السبع، ومنزل لعائلة عبد الكريم شبات، ومنزلين لعائلة ياسر أحمد الزويدي ـ وإبراهيم أمحمد

 تضررت أثناء االجتياح بشكل مباشر، ال تقل قيمتها عن نصف مليون منزالً ٥٠لعائلة يحيى خالد حمدين، باإلضافة على 
  .دوالر

دونم غربي المدينة على خط السكة الحديد، وقد  ٦٠كما قامت الجرافات اإلسرائيلية بتجريف أراضي زراعية بلغت حوالي 
  )٨٠. (أعلنت بلدية بيت حانون أن المدينة منطقة منكوبة تحتاج على إغاثة عاجلة

  :استشهد في هذه العملية ستة مواطنين هموقد 
  .عاما١٧ًأحمد عيد عفانة   .١
 .عاماً ٢٨محمود سرحان حويلة  .٢
 .عاماً ١٨محمد رمضان الكحلوت  .٣
 .عاماً ٢٥أيمن يوسف أبو شرار  .٤

 .عاماً ٣١وائل محمد الغرباوي  .٥

بارد، وقد أصيب في هذا  وجميعهم من األمن الوطني وقد أطلقت النار عليهم من مسافة قريبة  أي أعدمتهم بدم   
عاما ٤٠التوغل العديد من الشبان بإصابات مختلفة منهم خمسة في حال الخطر الشديد، وعرف منهم، خليل اليازجي 

  )٨١(.عاما٢٥عاما وماهر عدوان ٢٠عاما وشادي الحويحي ١٦وعرفات العثامنة 

أ االجتياحات وذلك لما خلفته من أضرار جسيمة ويمكن القول أن هذه االجتياحات لمدينة بيت حانون في هذه المرحلة أسو
في األرواح والمرافق العامة، فقد طالت عملية االجتياح كل شيء مخلفة ورائها شهداء وجرحى ومعتقلين عوضاً عن 

                                                             

، بلدية بيت حانون، تقرير عن مجمل الخسائر التي ترتبت على االجتياحات اإلسـرائيلية لبلـدة   ةالسلطة الوطنية الفلسطيني )٨٠(
  .م٢٠٠٣عام / بيت حانون خالل شهري يناير فبراير

، وانظـر أيضـاً السـلطة    ٢٣/٢/٢٠٠٣المرجع السابق، تقرير حول االعتداء اإلسرائيلي على بلدة بيت حانون، بتاريخ  )٨١(
الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة لالستعالمات المركز الصحافي الدولي، تقرير بخصوص االعتداء على بلـدة بيـت حـانون،    

٢٣/٢/٢٠٠٣.  
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األضرار التي نجمت عن التدمير و التخريب الذي طال كل المرافق الخاصة في المدينة، وكان من أكبر ما تضرر في هذه 
ياحات هي الجسور الرئيسية التي كانت تربط المدينة بمحيطها الخارجي، ويبدو أن السياسة اإلسرائيلية في هذه االجت

إلى إلحاق أكبر األضرار في السكان وطريقة حياتهم اليومية وذلك للتأثير عليهم "المرحلة تجاه المدينة كانت تهدف 
  .والضغط عليهم إلجبارهم بالوقوف ضد المقاومة

، اقتحمت قوات ٢٠٠٣من عام  ٣-٢قف العمليات اإلسرائيلية خالل هذه المرحلة واستكماالً لما حدث في شهر لم تتو
، مدينة بيت حانون، مدعمة بالدبابات وبمساندة من طائرات ٢٧/٣/٢٠٠٣االحتالل والقوات الخاصة اإلسرائيلية في 

ة، وقامت بقصف موقعاً لألمن الوطني بالصواريخ، بعد األباتشي وتحت ساتر من قذائف المدفعية ونيران األسلحة الرشاش
عاماً ٢١عاماً وإيهاب سعدي جريس  ٣١إياد خليل فياض : أن حاصرته القوات الخاصة، مما أدى إلى استشهاد كالً من

في حالة  ٣آخرين بجراح مختلفة كان منهم العديد من قوات األمن الوطني بينهم  ١٥والمواطن أحمد مقاط، وإصابة 
خطر، ثم قامت بقصف منازل بعض المواطنين في المدينة كان منها منزل المواطن حسن أبو جاسر فياض وألحقت ال

  )٨٢(. أضرار جسيمة به

وتوغلت شمال كلية الزراعة شرق  ٩/٤/٢٠٠٣ثم عادت قوات االحتالل لتجريف ما تبقى من الجسر الرئيسي للبلدة في 
  )٨٣(.ن األراضي و قامت بهدم منزل للمواطن ماجد وهدانبيت حانون وألحقت أضرار جسيمة بالمزيد م

من نفس العام ولكن بوتيرة أقل من السابق، فقد شهدت هذه  ٥وقد استمرت عمليات التوغل واالجتياح للبلدة طوال شهر 
التوغالت بعض إجراءات التجريف لبعض األراضي والمصانع التي تم تجريفها في السابق مصحوبة بإطالق النار من 

  .الدبابات وطائرات األباتشي

من نفس العام العديد من االعتداءات التي طالت األراضي والمصانع والطرق واألشخاص، كان من  ٦كما شهد شهر 
 عاماً، جراء إطالق القوات الخاصة اإلسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة ٢٧أخطرها استشهاد الشاب رأفت أحمد الزعانين 

                                                             

سطيني، مرجع سابق، تقرير حول االعتداءات اإلسرائيلية علـى بلـدة بيـت حـانون فـي      مركز المعلومات الوطني الفل )٨٢(
، وانظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة، تقرير حول االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيـت حـانون فـي    ٢٣/٢/٢٠٠٣
٢٣/٢/٢٠٠٣.  

، ٢٣اإلسرائيلية على بلدة بيـت حـانون، فـي    المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، تقرير عن االعتداءات  )٨٣(
٢٧/٣/٢٠٠٣. 
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عاماً ومنعت  ٢٧عاماً، والشاب محمد عقل  ١٥آخرين عرف منهم شقيقه أحمد  ٥وإصابة تجاه عزبة بيت حانون، 
   )٨٤(.سيارات اإلسعاف من الوصول إليهم

عاماً ومحمد عبد الرءوف حمدان  ٢٣عاماً وخالد الشنباري  ٢٠، استشهد كالً من فاكر الزعانين ٢٣/٦/٢٠٠٣وفي 
من  إطالق قوات االحتالل قذائف المدفعية ونيران أسلحتها الرشاشةعاماً ورشدي الزعانين، وذلك جراء  ٢٣البسيوني 

مواقعها بالقرب من مبنى الجمارك باتجاه منازل المواطنين في بيت حانون، كما أدى القصف إلى إصابة العديد من 
  )٨٥(.المواطنين بجراح مختلفة وإلحاق األضرار بمنازلهم

فالقصف اإلسرائيلي في هذه المرحلة لم يكن يميز بين مقاومين أو مواطنين عاديين، فقد طال كل شيء في البلدة،  
لم تنقطع، فلم يخلو شهر من  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢نستطيع القول أن االعتداءات اإلسرائيلية عل بلدة بيت حانون في عام 

كرنا في السابق فقد طالت تلك االعتداءات كل شيء من اإلنسان الشهور إال واكبه اعتداء إسرائيلي على البلدة، وكما ذ
، كانت بداية حقيقية لالعتداءات اإلسرائيلية ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢والشجر والحجر وحتى الحيوان، ويمكن القول أن عامي 

شملت جميع  الممنهجة والقوية على بلدة بيت حانون، فمنذ هذا التاريخ بدأت عملية تخريب قوية ممنهجة مستمرة للبلدة،
  .مناحي الحياة وهذا بالطبع ما سنقوم بإلقاء الضوء عليه في الصفحات القادمة

توغلت مرات عديدة القوات اإلسرائيلية  ١٠ – ٨ففي شهر  ٢٠٠٣في الحقيقة استمرت االعتداءات اإلسرائيلية خالل عام 
قعة على أطراف البلدة،ٍ والحادثة الهامة وقعت في البلدة ولكن بشكل جزئي، واستهدفت ما تبقى من األراضي الزراعية الوا

عاماً، جراء إطالق قوات االحتالل  ٢٥، باستشهاد المواطن كريم عليان الكفارنة ٢٧/١٠/٢٠٠٣تحديداً في  ١٠في شهر 
  )٨٦(. النيران علي مجموعة من المواطنين في منطقة أبو صفية، وإصابة أربعة آخرين

  :على النحو التالي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢الخسائر المادية التي لحقت بالبلدة خالل عام وتلخيصاً لما سبق، فقد بلغ نتائج 
دونم زراعي مزروعة بمختلف المحاصيل واألشجار المعمرة والمثمرة  حيث بلغت قيمة الخسائر مبلغاً  ٤٥٠٠ -

  .دوالر أمريكي شملت القطاع الزراعي ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠وقدره 
 .بئر مياه ٤١ -

 .واألبقار واألغنام والمناحل والبيوت البالستيكية الزراعية العديد من مزارع الدواجن -

  
                                                             

  .المرجع السابق )٨٤(

 .لحقوق اإلنسان مرجع سابق يزانالمرجع السابق، وانظر مركز الم )٨٥(

  .المرجع السابق، تقرير حول استشهاد العديد من المواطنين في بلدة بيت حانون )٨٦(
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  :ثانياً القطاع الصناعي
  .مصانع تدميراً كامالً شملت مصانع بالط ورخام وباطون وبالستيك ٩تدمير عدد 

  .مصانع دمرت تدمير جزئي ١٠
  )٨٧(. مليون دوالر ١٠.٠٠٠.٠٠بلغت الخسائر لهذه المصانع 

  .حانون يوجد بها منطقة صناعية تقيم عليها تلك المصانع وقد دمرت بشكل جزئي تقريباًمع العلم أن بلدة بيت 

وهذا يؤكد ما تحدثنا عنه في السابق أن أعمال التخريب اإلسرائيلية طالت كل شيء اقتصادي في البلدة، رغم أن هذه 
  .لالمصانع تعمل فقط بجهد محلي أي من سكان البلدة وتستوعب ما يقرب من مائة عام

وشهدت البلدة أكثر من  ٢٠٠٥- ٢٠٠٤تواصلت االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون خالل عامي   
  :اعتداء خالل هذه المرحلة وهي على النحو التالي

طالت هذه المرة جانب آخر من حياة السكان في بلدة بيت  ٢٠٠٤في الحقيقة أن االعتداءات اإلسرائيلية في بداية عام 
، ففي بداية شهر فبراير ١٩٤٨ي فئة العمال الذين يعتمدون في حياتهم ومعاشهم عل العمل داخل أراضي عام حانون، وه

وهو المعبر الرئيسي الذي يربط القطاع بأرض ) ايرز(، قامت القوات اإلسرائيلية المتمركزة على معبر بيت حانون ٢٠٠٤
، قامت بإطالق نيران أسلحتها ١٩٤٨عمل داخل أراضي عام ، وهو المعبر الرئيسي الذي يعبر منه عمال قطاع غزة لل٤٨

الرشاشة الثقيلة والغازات السامة، باتجاه العمال أثناء ذهابهم إلى أعمالهم داخل الخط األخضر، واعتدت عليهم بالضرب، 
  )٨٨(.منهم بجراح وحاالت اختناق ورضوض وكسور مختلفة ٣٦مما أدى على إصابة 

رائيلية، بل طالت العديد من المواطنين القادمين إلى بلدة بيت حانون وذلك للذهاب ألماكن ولم تتوقف االعتداءات اإلس
، بالتوغل بالعديد من الدبابات ٢٤/٢/٢٠٠٤عملهم داخل الخط األخضر من مناطق أخرى من قطاع غزة، فقامت بتاريخ  
ناطق األخرى من قطاع غزة لمنع العمل من داخل البلدة خاصة عند الجسر الشمالي للبلدة لقطع الطريق بين البلدة والم

  )٨٩(. التوجه إلى أماكن عملهم ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من و إلى بلدة بيت حانون

صالح "وإمعاناً في هذه اإلجراءات، توغلت قوات االحتالل لمسافة مائة متر غرب بلدة بيت حانون في الشارع الرئيسي 
العسكرية المتحركة والثابتة على الطريق، وقامت بتفتيش السيارات التي تنقل العمال إلى  ونصبت بعض المواقع" الدين

                                                             

 .نفسهالمرجع  )٨٧(
  

  .٥/٧/٢٠٠٣، تقرير حول الخسائر المادية لالجتياحات اإلسرائيلية للبلدة التقرير في بلدية بيت حانون، مرجع سابق )٨٨(
  .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، ومركز المعلومات الوطني الفلسطيني مراجع سابقة )٨٩(
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المنطقة الصناعية، وأجبرتهم على السير على أقدامهم لمسافة كيلو متر واحد للوصول إلى هذه المنطقة بالرغم أن المنطقة 
  )٩٠(. الصناعية المقصودة تقع داخل أراضي بيت حانون

بق أن اإلجراءات واالعتداءات اإلسرائيلية، بدأت باستخدام أساليب جديدة للتضييق على سكان البلدة، يتضح لنا مما س
وهذه المرة باتت تستهدف العمال الذين يعتمدون في لقمة عيشهم على العمل داخل الخط األخضر، وليس لهم أيه عالقة 

ك جيداً ولكن في هذه الرحلة وفي مراحل سابقة وكما أكدناً  مباشرة أو غير مباشرة بالعمل المقاوم، وإسرائيل كانت تعلم ذل
  .كانت توجه  ضرباتها دائما لضرب االقتصاد الفلسطيني وتدميره

، في قصف منازل المواطنين في بلدة بيت حانون بشكل يومي تقريباً وليس ٢٠٠٤كما استمرت إسرائيل في هذا العام 
التي طالت كل شيء في البلدة حتى األطفال لم يسلموا من هذا القصف، وأصبح باألسلحة الرشاشة فقط بل بقذائف الدبابات 

ذلك العمل عمالً شبه يومي تقريباً، يقتل من جراءة العديد من األطفال والمزارعين والنساء والمسالمين بحكم مناطق 
بلدة العديد من القذائف الثقيلة سكناهم التي كانت تطالها تلك القذائف، وأنا شخصياً طالت منزلي الموجود على أطراف ال

التي أصابت ابنة أخي التي ال يبلغ عمرها سنتين تقريباً وهي تلعب في فناء المنزل، حتى المدارس لم تسلم من هذا 
القصف، فقد وقعت العديد من القذائف على العديد من المدارس وأصابت العديد من التالميذ الذين ال يتجاوز أعمارهم 

  .األجزاء العلوية من الجسم الخمس سنوات في

، توغالً جديداً لقوات االحتالل اإلسرائيلي للبلدة وإطالق نار كثيف من الدبابات والطائرات، داهمت ٦/٢٠٠٤وقد شهد شهر 
قوات االحتالل في هذا االجتياح العديد من المنازل واعتقلت العديد من المواطنين وتم تجريف الكثير من األراضي داخل 

  .قد استشهد خالل هذا الجتياح العديد من المواطنين عرف منهمالبلدة و

  .عاماً ٢١إبراهيم عبد الرحمن صالحة  -
 .عاماً ٢٠خالد جمال الشنباري  -

عاماً وكانت حالته خطرة، كما استولت قوات االحتالل على العديد من  ٢٢وإصابة العديد، عرف منهم أحمد فتحي المصري 
وقامت بتجريف الكثير من األراضي تعود لعائلة الباشا وشراب  )٩١(والمصريين شرق المدينة،المنازل في منطقة البورة 

متر في أراضي المواطنين، وجرفت بعض المنازل  ٤كيلو متر وعرض  ٢وسعادة، كما قامت بشق طريق ترابي مساحة 
                                                             

 .٢٤/٢/٢٠٠٤، في المراجع السابقة، تقرير حول التوغل اإلسرائيلي في بلدة بيت حانون )٩٠(

 . ٢٤/٢/٢٠٠٤في بلدة بيت حانون، في  تقرير حول التوغل اإلسرائيلي )٩١(
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أكثر من  دونم ودمر ٧٠٠هذا الجتياح وسكانها فيها وأبار للمياه ومزارع لتربية الدواجن، وبلغ مساحة ما تم تجريفه في 
كما ) ٩٢(خلية للنحل، كما تم تجريف أراضي واسعة عائدة لعائالت الزعانين والمصري وحمد والكفارنة وأبو رمضان  ٨٠

تم تجريف العديد من خطوط المياه والصرف الصحي، وموقعاً لقوات األمن الوطني، والعديد من المرافق والمنشآت 
محطة حمودة للبترول، وجميع اإلشارات الضوئية والمرورية في المنطقة، وتم تجريف مبنى من أربع  المدنية، وجزء من

رأس من األبقار والعجول، كما قامت قوات االحتالل  ٢٣٠طوابق ومزرعة لألبقار تابعة لشركة الفرات، بها أكثر من 
  )٩٣.(العمال من دخولهاباعتقال العديد من المواطنين وأغلقت المنطقة الصناعية إيرز ومنعت 

دونماً مزروعة  ٧٠وتم تجريف أكثر من ) ٩٤.(وقد استمر القصف لمنازل المواطنين، مما ألحق أضرار بالعديد من المنازل
  )٩٥.(بالحمضيات شرق البلدة تعود لعائالت سيسالم والباشا ودلول

مرتعـاً  جداً  لتصـبح أرض البلـدة   ، تعرضت بلدة بيت حانون لعملية اجتياح واسعة ٢٩/٦/٢٠٠٤ومع بزوغ فجر يوم 
  .لآلليات العسكرية اإلسرائيلية وسمائها حكراً على الطائرات الحربية وسكانها يتعرضون لعمليات القتل الهمجية

فقد توغلت قوات االحتالل في البلدة، بمساندة طائرات األباتشي، وتحت ساتر كثيف من نيران أسلحتها الرشاشة وقـذائف  
آخرين بجراح مختلفـة وذلـك منـذ     ١٢عاماً وإصابة  ٢٥راسم خليل عدوان " ى إلى استشهاد المقاوم المدفعية، مما أد

  .اللحظة األولى لالجتياح الغاشم

وتمركزت الدبابات خالل هذا االجتياح عند محطة حمودة للبترول وبالقرب من عزبة بيت حانون، وقامت باقتحام العديـد   
  )٩٦.(ح البنايات العالية، وحولتها لثكنات عسكرية لقنص المواطنينمن المنشآت الصناعية، واعتلت أسط

ثـم جرفـت   ) ٩٧(ثم قامت بتجريف مساحات واسعة جداً من بيارات الشوا وشراب والباشا، واقتلعت مئات األشجار منها،
من إيهاب عبد  من نفس العام واستشهد خالله كالً ٧امتد هذا االجتياح ودخل في شهر ) ٩٨(معظم الشوارع المؤدية للبلدة

                                                             

 .المرجع السابق )٩٢(
 .، وزارة الزراعة، مرجع سابقةالسلطة الوطنية الفلسطيني )٩٣(

 .بلدية بيت حانون، مرجع سابق )٩٤(

 .المرجع السابق )٩٥(

 .وزارة الزراعة، مرجع سابق )٩٦(

  .لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، وانظر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق مركز الميزان)٩٧( 
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أعوام وأصيب في البلدة خمسة آخرين بجراح مختلفة منهم طفل في حال الخطر، وذلك جراء قصف قوات  ٨الكريم شتات 
االحتالل بنيران طائرات األباتشي وقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، وفرضت حصاراً شديداً على الكثيـر مـن منـازل    

وقامت بهـدم مصـنعاً للبـاطون    ) ٩٩(الماء والكهرباء وحولتها إلى ثكنات عسكرية المواطنين داخل البلدة وقطعت عنها
خميس : بالقرب من دوار الشهيد أبو علي مصطفى على مدخل البلدة يعود للمواطن عبد اللطيف أبو عودة ومنزل المواطن

هذه المرحلة، فقد منـع المرضـى    المجدالوي تواصل االجتياح اإلسرائيلي للبلدة لليوم التاسع على التوالي، وزاد حدة في
والمواطنين من الوصول إلى المستشفيات وقامت الجرافات بتجريف العديد من األراضي الزراعية في منطقة أبو غزالـة،  

" واستشهد في هذا االجتياح العديد من أبناء البلدة، عـرف مـنهم   ) ١٠٠(بهدف إقامة موقع عسكري ثابت في المنطقة،
عاماً مدير مركز شرطة بيت حانون،  ٤٥عاماً من قوات األمن الوطني، ونعيم مصباح الكفارنة  ٤٩يوسف أحمد الزعانين، 

عاماً، وجميلة يوسف حمد  ٤٤عاماً، وناهض أبو عودة  ٣٣عاماً، زاهر راجح أبو هربيد ٣٧ونصر الدين محمد أبو هربيد 
 على أيدي القوات الخاصة التي اقتحمـت البلـدة،  عاماً وكلهم استشهدوا  ٢٣عاماً، حامد أحمد عبد العزيز أبو عودة  ٣٤

بحال الخطر، واحتجزت ثالث سيارات إسعاف كانـت تحمـل ثـالث     ٤وأصيب العديد من المواطنين بجراح مختلفة منهم 
  )١٠١.(إصابات حرجة لكل من ناهض أبو عودة وطفل جريح معاق وسيدة في حالة مخاض كانت حالتها خطرة جداً

لعاشر على التوالي، واستمرت قوات االحتالل في أعمال العربدة والقتل والتنكيل، فمنعت دخول المواد امتد االجتياح لليوم ا
التموينية، كما قامت بتجريف ما تبقى من البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي، ومئات الدونمات الزراعية، 

اعتقلت العديد منهم، واستمرت هذه األعمال داخل وداهمت العديد من المنازل وحطمت محتوياتها ونكلت بساكنيها، و
المدينة ما يقارب من الشهر، حتى الحدائق داخل البيوت لم تسلم من جرافاتهم، وعاش الناس أسوأ أيام حياتهم خالل هذا 

  )١٠٢. (االجتياح الذي طال كل شيء في البلدة

آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء  ٣اً و أصيب عام ١٥من االجتياح استشهد الطفل حسن جميل الزعانين  ٢٥وفي اليوم 
إطالق قوات االحتالل المتمركزة في المدينة قذيفة دبابة باتجاه تجمعاً للمواطنين في شارع السلطان عبد الحميد، كانوا في 

                                                                                                                                                                                                          

  .، مرجع سابقةوزارة الزراع )٩٨(

 .بلدية بيت حانون،مرجع سابق )٩٩(

  .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق )١٠٠(
 .اإلنسان، مرجع سابقمركز المعلومات الفلسطيني، مرجع سابق وانظر المركز الفلسطيني لحقوق  )١٠١(

 . ٧/٢٠٠٤المرجع السابق، تقرير حول االجتياح اإلسرائيلي لبلدة بيت حانون شهر  )١٠٢(
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نار من االجتياح للبلدة، استمرت أعمال التخريب في البلدة وعمليات إطالق ال ٣١طريقهم لجلب المياه، وفي اليوم 
أعوام والمواطن سمير  ٨عاماً بجراح خطرة والطفل محمد أبو عودة  ١١العشوائية فأصيب الطفل عبد الكريم أبو عودة 

عاماً واستمرت عمليات هدم المنازل كان منها منزل المواطن فوزي أبو جراد في منطقة السكة، وقامت  ٤٠خليل غنيم 
اعة فرع جامعة األزهر، واقتحمت المدرسة الثانوية للبنات في المنطقة، بتدمير المزرعة النموذجية التابعة لكلية الزر

وقامت بتحطيم محتويات المدرسة، وأقامت بداخل نقطة مراقبة عسكرية، تمركز بها القناصة كما أطلقت الغازات السامة 
  )١٠٣.(باتجاه العمال على معبر بيت حانون مما أدى إلى إصابة العديد منهم

نفس االجتياح استمرت القوات اإلسرائيلية في إجراءاتها التعسفية ضد البلدة فأغلقتها تماماً ومنعت من  ٣٣وفي اليوم 
الخروج والدخول منها وإليها، مستخدمة في ذلك طائرات األباتشي، التي كانت تطلق النار على كل جسم متحرك وتصيب 

 ٢٣زهر البسيوني " نين بجراح خطيرة عرف منهم أي شخص يخرج من منزله، وكان نتيجة ذلك إصابة العديد من المواط
عاماً، كما أطلقت النيران على مسيرة نسوية جاءت من خارج البلدة لمؤازرتها، كما استمرت في هدم وتجريف األشجار 

وأقامت ، سعد رمضان أحمد" خلية نحل، تعود للمواطن  ٢٠٠ودمرت  أكثر من ، والمزارع التي تعود للمواطن حسن أحمد
  )١٠٤. (من موقع عسكري ثابت في أراضي المواطنين أكثر

على التوالي، وزادت األمور تعقيداً وخطورة، مع االستمرار في  ٣٤، وذلك لليوم ٨/٢٠٠٤دخل االجتياح نفسه في شهر 
اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية ضد السكان دخل البلدة، بحيث استمر وقوع اإلصابات بين المواطنين من جراء أعمال 

وسامي فضل البسيوني " رامي حمد "لقنص التي كان يمارسها جنود االحتالل المتمركزين في بعض المنازل، كان منهم ا
  )١٠٥. (عاماً ١٩

ويتضح مما سبق أن  االجتياح والذي امتد ما يقرب من الشهر على البلدة من أسوء االجتياحات اإلسرائيلية لمدينة بيت  
المدينة، من إنسان وأشجار وحيوانات ومرافق عامة، وأدى إلى وقوع خسائر فادحة   حانون، فاالجتياح طال كل شيء في

ويبدوا أن هذا االجتياح جاء كعملية انتقام واسعةً من سكان ، في الممتلكات العامة وفي األرواح من شهداء وإصابات
                                                             

 .، مرجع سابق٧/٢٠٠٤بلدية بيت حانون، تقرير حول االجتياح اإلسرائيلي للبلدة شهر  )١٠٣(

االجتيـاح  حـول  لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، وبلدية بيت حـانون، ، تقريـر    يالمركز الفلسطين )١٠٤(
  .٧/٨/٢٠٠٤اإلسرائيلي للبلدة شهر 

االجتيـاح  حـول  لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، وبلدية بيت حـانون، ، تقريـر    يالمركز الفلسطين )١٠٥(
  .٧/٨/٢٠٠٤اإلسرائيلي للبلدة شهر 
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لسياسة شارون في هذه المرحلة، وهي  البلدة، التي احتضنت المقاومة في السنوات السابقة لالنتفاضة، وكذلك جاء تأكيداً
السياسة التي اعتمدت على التدمير والقتل والتشريد داخل األراضي الفلسطينية، فقد أعلن أنه سيقوم باحتالل مدينة بيت 

ة لهذا نستطيع القول أن هذا االجتياح أدى إلى زيادة المعاناة التي عاشها سكان هذه البلد، حانون ولن يخرج منها إطالقاً
جراء السياسيات اإلسرائيلية االنتقامية ولكن بالرغم من هذه الخسائر وبالرغم من المعاناة التي عاشها السكان في بلدة 

يوم من االجتياح الكامل خرجوا أقوى وأشد وظلوا على مواقفهم المؤيدة للمقاومة المؤيدة للتحرير،  ٣٧بيت حانون طوال 
  .ة في حياتهم فلم يغادر منهم شخص خارج المدينةوالدليل على ذلك استمرار أهل المدين

  :وفي إحصائية بسيطة للخسائر التي ترتبت على هذا االجتياح نجد اآلتي

 
مواطن بينهم امرأة وثالثة أطفال نتيجة عمليات إطالق النار العشوائي، وعمليات القصف  ١٦استشهد خالل هذا االجتياح 

  .طفال ٥٥جريحا معظمهم من المدنيين  منهم  ١٦٠المواطنين في البلدة، وبلغ عدد الجرحى  المستمر لمنازل
  

 
  .دونم من األراضي الزراعية المزروعة بأشجار معمرة ٣٠٠٠تم تجريف  -
 .ألف شجرة مثمرة ٨٠تجريف أكثر من  -

 .من الدفيئات الزراعية ١٧تجريف عدد  -

 .نحلخلية  ١٦٣٨تدمير  -

 .من الغرف الزراعية ١٣تدمير عدد  -

 .من البركسات الزراعية ٢٦تدمير عدد  -

 .من المزارع والمنازل الزراعية ٥٥تدمير عدد  -

 .من برك المياه ٢٨تدمير عدد  -

 .من األبقار ٤٧قتل  -

 .من األغنام ٢١٠قتل  -

 .)١٠٦(بئر بشكل جزئي١٢بئراً بشكل كلي و  ١٧تدمير  -

  
  
 

 

                                                             
 .٢٩/٢/٢٠٠٤بلدية بيت حانون، تقرير حول الخسائر في البلدة من جزاء االجتياح ـ  )١٠٦(
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مصنعاً بشكل  ١٥مصانع بشكل كلي و  ١٠في خطة ممنهجة لتدمير االقتصاد الفسلطيني قامت قوات االحتالل بتدمير 

  .جزئي
 

 
منزل وتحويل  ٣٦منزل تضرر بشكل جزئي، كما تم احتالل  ٤٠٠أصحابها و  سمنزل بشكل كلي على رؤو ٢٥تم هدم  

  .)١٠٧(أن تم حجز سكانها داخل غرفة واحدة أو طردهم في العراء أسطحها إلى نقاط مراقبة عسكرية، بعد
 

ماليين دوالر، حيث قامت الجرافات اإلسرائيلية بتجريف الطرق  ٦تقدر خسائر الطرق المعبدة وغير المعبدة بـ  -
في محاولة لتقطعيها وعرقلة مرور الرئيسية والفرعية المؤدية من وإلى البلدة وقامت بوضع سواتر ترابية على الطرق 

  .المواطنين عليها
 .أما خسائر قطاع الكهرباء وشبكة الهاتف  فتقدر بنصف مليون دوالر -

مليون دوالر، باإلضافة إلى الكارثة البيئية والتلوث الذي أصاب  ٢خسائر قطاع الصرف الصحي قدرت بـ  -
 .المدينة

دوالر، وبذلك تصل إجمال خسائر قطع البنية  ٢٠٠٠اإلجمالية بـ حاوية نظافة تقدر قيمتها  ١٠٠كما تم تدمير  -
مليون دوالر أما الخسائر اإلجمالية لالجتياح اإلسرائيلي لبيت حانون حتى هذا االجتياح وصلت  ٨.٣٢٠.٠٠٠التحتية بـ 

  )١٠٨(.دوالر ٤٣.٣٢٠.٠٠٠إلى 
يوم، نتساءل، هل توقفت  ٣٥ والذي امتد إلى ت حانونبعد هذا التدمير والخراب الذي ألحقته القوات اإلسرائيلية في بلدة بي

االعتداءات على هذه البلدة المنكوبة؟ بالعكس لم تتوقف االعتداءات بل استمرت وبوتيرة أشد وأكثر ضراوة، سواء كانت 
 تمركزة علىاالعتداءات الجزئية أو التوغالت الكبيرة فقد استمرت عمليات القصف من الطائرات والدبابات اإلسرائيلية الم

والتي نتج عنها إصابة العديد من المواطنين ) ٢٠٠٤(محيط البلدة واستمرت عمليات التوغل المحدودة في هذه المرحلة 
أعوام، وتجريف الكثير من األراضي في محيط البلدة كالعادة، تعود إلى آل  ١٠" هشام إبراهيم المصري"عرف منهم الطفل 

                                                             
  .٢٩/٢/٢٠٠٤بلدية بيت حانون، تقرير حول الخسائر في البلدة من جزاء االجتياح ـ )١٠٧(
 .المرجع السابق )١٠٨(
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وائل البسيوني، وسعيد أبو الجديان، ورياض سعدات "يد من المنازل عرف منها منزلحمد والبسيوني وشبات، تجريف العد
  )١٠٩(. المكون من طابقين، وألحقت أضرار جسيمة بالعديد من المنازل، المجاورة من آل الزعانين

جسيمة ، تم ارتكاب انتهاكات ٨/٢٠٠٤ – ٥/ ٢٩/٦من الواضح أن االجتياح األخير والذي تحدثنا عنه والذي وقع في 
في أحياء وأماكن متفرقة من بلدة بيت حانون والمناطق المحيطة بها، والحقيقة  نوأعماالً خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيي

أن العديد من هذه األعمال تعتبر في القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتؤكد كل التقارير أن ما أقدمت 
واالجتياحات السابقة كان موجهاً بشكل أساسي ضد المدنيين والممتلكات المدنية، وذلك في  عليه إسرائيل في هذا االجتياح

استخفاف واضح للقوانين والشرائع الدولية، حيث تشير الشواهد إلى وجود نية مبيتة لمعاقبة السكان المدنيين، كما تشير 
وبين رجال المقاومة، ففي ،استهدفتهم قوات االحتاللالشواهد أنه ال يوجد عالقة بين الممتلكات المدمرة واألشخاص الذين 

إذن ، اإلسرائيلي معظم حاالت التدمير والقتل لم يشكل الضحايا أي تهديد مباشر أو غير مباشر على سالمة جنود االحتالل
  .ال غيرالعمليات اإلسرائيلية كانت تهدف فقط إلى إلحاق أكبر الخسائر واألضرار باتجاه المواطنين المدنيين فقط 

  .كان حافالً باالعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون ٢٠٠٤كما نرى فإن عام 
  :وذلك على النحو التالي ٢٠٠٥وقد استمرت هذه االعتداءات في عام 

حتالل ، قامت قوات اال٢/١/٢٠٠٥، ففي ٢٠٠٥تجددت التوغالت اإلسرائيلية في أراضي بلدة بيت حانون، منذ بداية عام 
اإلسرائيلي بالتوغل في أراضي البلدة وقامت بتجريف بيارة المواطن محمود الزعانين ومساحات واسعة من أراضي 

كما قامت القوات اإلسرائيلية بتجريف العديد من المحال التجارية  )١١٠(المواطنين الزراعية بالقرب من منطقة أبو صفية
لتي تعود ملكيتها إلى سكان البلدة، كما قامت بتجريف العديد من أراضي وا) إيرز(الواقعة بالقرب من معبر بيت حانون 

، وقامت بتجريف ما تبقى من محال ١٠/١/٢٠٠٥، ثم عادت في ٥/١/٢٠٠٥المواطنين في نفس المنطقة وذلك يوم 
  )١١١(. تجارية وأراضي في نفس المنطقة

زل المواطنين في البلدة، فلم يمر يوم واحد على وفي هذه المرحلة كثفت إسرائيل من عمليات القصف المدفعي تجاه منا
البلدة وإال وكانت تتلقى العشرات من قذائف الدبابات التي كانت تطال األراضي واإلنسان والحيوان، وتوقع العديد من 

 16الخسائر في األرواح إلى جانب قصف الطائرات سواء الطائرة المسيرة بدون طيار أو طائرات األباتشي، أو طائرات 
F.)١١٢(  

                                                             

مراجع سابقة، تقرير عن حجم  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان لحقوق اإلنسان، وبلدية بيت حانون، )١٠٩(
 .٢٩/٦/٢٠٠٤ظائع التي ارتكبت في بيت حانون خالل اجتياح ف، صدر تثبت مدى ال٢٩/٦/٢٠٠٤الخسائر خالل اجتياح، 

 .المرجع السابق )١١٠(

 .وزارة الزراعة الفلسطينية، مرجع سابق )١١١(

 .بلدية بيت حانون، مرجع سابق )١١٢(
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وقد مثلت هذه الحالة تطورا جديدا في عمليات االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون، فقد خفت التوغالت من خالل 
الدبابات والجرافات على البلدة، وبدأ الجيش اإلسرائيلي يضرب البلدة يومياً من خالل قذائف المدفعية والطائرات على 

قضي ن هذا التطور عائد إلى أن التوغالت اإلسرائيلية السابقة للبلدة لم تبق ولم تذر، فقد أ ياختالف أنواعها، وفي اعتقاد
من األراضي الزراعية والمرافق العامة والبنية التحتية في البلدة، ولجأت على هذا الخيار وذلك % ٩٠على ما نسبته 

يوان والمباني، فقد أوقعت حاالت القصف إللحاق أضرار جسيمة  في الممتلكات الخاصة للسكان ولضرب اإلنسان والح
المختلفة العديد من الخسائر واإلصابات في األرواح، كما أن هذا التطور ال يعرض الدبابات والجنود اإلسرائيليين للحظر في 

 ، بل حالة التوغل التي كانت تشهدها المدينة في السابق، أنا هنا ال أقول أن حاالت التوغل قد توقفت في هذه المرحلة ال
  .تقلصت بنسبة بسيطة، وسوف تعود من جديد في مراحل الحقة

، بقصف المنطقة الواقعة جنوب F16، قامت الطائرات اإلسرائيلية، ٢٥/١٠/٢٠٠٥استمر القصف اإلسرائيلي للبلدة، ففي 
مرة أخرى منطقة الزيتون غربي  F16معبر بيت حانون، وقصف طائرات األباتشي مقر حركة فتح في البلدة، وقصفت 

قذائف من مدافعها داخل الخط األخضر، باتجاه البلدة وذلك في مرحلة الصباح، وتكرر ذلك طوال  ٥البلدة وأطلقت الدبابات 
بصاروخ المنطقة الواقعة بين بلدة بيت حانون والمنطقة  F16، قصفت طائرة حربية نوع ٢٧/١٠/٢٠٠٥وفي يوم ، اليوم

العسكرية، تحذر  نت عن نفس المنطقة، منطقة عسكرية مغلقة، وقامت الطائرات برمي المناشير والبياناتالصناعية وأعل
  )١١٣(.من خاللها سكان المنطقة من الخروج من منازلهم والذهاب الى أراضيهم ألن ذلك سيعرضهم للموت المحقق

رائيلي وفي إحدى توغالتها شرقي البلدة ، قامت قوات االحتالل اإلس٣/١١/٢٠٠٥ففي ، كما أن االعتقاالت لم تتوقف
عاماً، وذلك  ١٧عاماً وبسام صبابا  ١٧محمد عامر الكفارنة : كالمعتاد، باعتقال خمس أشخاص كان من بينهم طفلين هما

  )١١٤(.باالستمرار في إطالق القذائف المدفعية والتي طالت في هذه المرحلة معظم مناطق البلدة حتى المأهولة بالسكان

بشكل كبيرةً، ففي  F16، صعدت إسرائيل من غارتها الجوية على المدينة، وذلك باستخدام طائرات ١٤/١٢/٢٠٠٥وفي 
، أغارت طائرات االحتالل على المدينة حيث قامت بإطالق ١٤/١٢/٢٠٠٥من مساء يوم األربعاء الموافق  ١٢الساعة 

  :ضرار جسيمة كانت على النحول التاليأربعة صواريخ على مناطق متفرقة من المدينة، مما تسبب في وقوع أ

  .متر في إحدى الطرق الرئيسية، مما أدى الى عزل المدينة١٥متر وبقطر  ٥حفرة كبيرة بعمق  -
 .قطع خطوط شبكة الهاتف -
 ).جامعة األزهر(تحطيم أجزاء كبيرة جداً من كلية الزراعة،  -

                                                             

 .مرجع سابق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، )١١٣(

 .المرجع السابق، وانظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان مرجع سابق )١١٤(
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 .تحطيم أجزاء كبيرة من مدرسة البنات الثانوية -
 .لمنازل والمؤسسات في معظم المناطق التي طالها القصفتضرر العديد من ا -
  )١١٥(. إصابة العديد من المواطنين بجراح مختلفة -

على  F16، أغارت طائرات االحتالل اإلسرائيلي من نوع ١٨/١٢/٢٠٠٥وفي الساعة الثانية من صباح يوم األحد الموافق 
المدينة، وقامت بإطالق عدة قذائف صاروخية على مناطق متفرقة من المدينة، مما تسبب في وقوع أضرار كبيرة  جاءت 

  :على النحو التالي

  .متر في إحدى الطرق الرئيسية ١٥متر بقطر  ٥حفرة كبيرة بعمق  .١
 .تدمير البنية التحتية واألرصفة وحجار الجبهة .٢
 .الهاتفقطع ما تبقى من خطوط شبكة  .٣
 .وهو جسر أثري" جسر السكة" تدمير الجسر الثاني للبلدة  .٤
 .ضرب كلية الزراعة مرة أخرى وإلحاق أضرار كبيرة فيها .٥
 .تضرر العديد من المنازل والمؤسسات .٦
 . إصابة العديد من المواطنين بجراح مختلفة .٧

لبلدة الشرقية والذي طال العديد من وقد تواكب ذلك مع استمرار للقصف األرضي من الدبابات المرابطة على حدود ا
  )١١٦(.المزارع والتي نفق فيها العديد من الدواجن واألبقار

بالرغم من قلة التوغالت واالجتياحات اإلسرائيلية األرضية باستخدام الدبابات  ٢٠٠٥يتضح لنا مما سبق أن عام 
دام سالح الجو اإلسرائيلي بكل أنواعه، إلى والجرافات، إال أنه شهد تصعيداً من نوع آخر، ومن نوع أخطر، وهو باستخ

جانب القصف المدفعي األرضي، والخسائر التي ترتبت على هذه السياسة الجديدة لم تقل من حيث تأثيرها المادة 
 F16االقتصادي والمعنوي، عن التوغالت األرضية إن لم تكن أخطر وأوسع، خاصة عندما استخدمت إسرائيل طائرات 

أقوى األسلحة من حيث الدقة والفتك في العالم، فاالعتداءات التي نحن بصدد الحديث عنها، أدخلت سكان والتي تعتبر من 
  .المدينة في حالة من الرعب والخوف ألنها كانت تطال كل شيء وأي شيء وكل مكان في المدينة

                                                             

 .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ال )١١٥(
 
السلطة الوطنية الفلسطينية، بلدية بيت حانون، تقرير عن مجمل الخسائر التي وقعـت فـي المدينـة جـراء القصـف       )١١٦(

 .١٤/١٢/٢٠٠٥اإلسرائيلي في 
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وبالرغم من ذلك لم نجد أي استنكار أو أي شجب من أي جهة في العالم لهذه العمليات الخطيرة فقد وقف الجميع وعلى 
، المفروض أن ال تستخدم إال  F16رأسهم هيئة األمم المتحدة موقف المتفرج، بالرغم من خطورة هذه العمليات، فطائرات 

امة وقوة ما ينتج عنها من أضرار، إال أننا نجد أن العالم كله حتى أنه لم في حالة الحروب الحقيقية بين الدول نظراً لجس
يقدم ولو اعتراض بسيط على العمليات اإلسرائيلية الجوية، وظل الشعب الفلسطيني سوءا في بلدة بيت حانون أو غيرها 

ء ومدرسين وعاملين، فضالً شخص بين مدرا.من البلدان الفلسطينية يواجه مصيره لوحدة جراء هذه االعتداءات الخطيرة
 ٨٧٨عدا عن ذلك يوجد في بيت حانون خمس مؤسسات لرياض األطفال، تضم  عن ذلك يوجد في البلدة كلية للزراعة،

  .موظفاً  ٣٦طفال، ويقوم باإلشراف عليها 

  :٢٠٠٩ -٢٠٠٦مقاومة أهايل بيت حانون  : املبحث السادس 

، من خالل ضرب المدينة بكل الوسائل المتاحـة  ٢٠٠٦دة بيت حانون، عام استمر مسلسل االعتداءات اإلسرائيلية على بل
بالترسانة العسكرية اإلسرائيلية، ففي هذا العام لم تتوقف إطالقاً العمليات العسكرية من الجو باستخدام كل أنواع الطائرات، 

  .كما تم تجديد العمليات العسكرية من األرض باستخدام الدبابات والجرافات

قذيفة مدفعية، سقطت  ٢٨أي مع بداية العام، قامت الدبابات المتمركزة في محيط البلدة بإطالق ما يقرب  ٣/١/٢٠٠٦ففي 
معظمها بالقرب من مواقع لقوات األمن الوطني، وهي المواقع التي تم إخالؤها في السابق خوفاً من استهدافها، كما قامت 

روخ آخر باتجاه ملعب المصريين الرياضي شرقي البلدة، وصاروخ بإطالق صاروخ باتجاه شارع زمو، وصا F16طائرات 
ثالث استهدف أرضاً زراعية ، وصاروخ رابع أستهدف نهاية شارع المصريين شرقي البلدة، واستهدف صـاروخ آخـر   

  )١١٧(. الجسر الواقع،على المدخل الغربي للمدينة مما أدى إلى تدميره تدمير شبه كامل 

بالعديد من القذائف األمر الذي أدى إلـى استشـهاد أحـد     ١٠/٢/٢٠٠٦ي شرقي البلدة في كما استهدف القصف األراض
  )١١٨(. المزارعين وهو محمد رمضان، وجرح آخر بجروح خطيرة، استشهد على أثرها فيما بعد وهو طارق أبو هربيد

                                                             

 .١٨/١٢/٢٠٠٥المرجع السابق، تقرير عن مجمل الخسائر، التي وقعت في المدينة جراء القصف اإلسرائيلي في  )١١٧(

 .مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، مرجع سابق، وانظر بلدية بيت حانون، مرجع سابق )١١٨(
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من بلدة بيت حـانون،    ، بإطالق ثالث صواريخ في أماكن متفرقة  F16، قامت الطائرات اإلسرائيلية ٤/٣/٢٠٠٦وفي 
األمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المدينة بشكل كامل ولعدة أيام واستمر القصف ليشمل منـاطق زراعيـة   

  )١١٩(.١٩/٣/٢٠٠٦أخرى من البلدة وذلك يوم 

واألضرار، وذلـك ألن  ومن المالحظ أن القصف في هذه المرحلة بدأ يحصد العديد من األرواح ويوقع العديد من اإلصابات 
القصف اإلسرائيلي في هذا العام سواء الجوي أو البري بدأ يستهدف المدنيين بشكل مباشر سواء في المزارع أو البيوت 
فقد أصيب في أحد االعتداءات ما يقارب من ثماني مواطنين بينهم أربع أطفال ومواطنة عرف منهم، أحمد إبراهيم نعـيم،  

  .ين بجراح خطرة للغايةوعبد القادر أحمد الزعان

فقد بدأ القصف يطال كل ما هو نافع وحيوي في المدينة من مزارع ومرافق عامة وأماكن صرف صحي وتجمـع الميـاه   
القول أنه  ومراكز الشرطة واألمن الوطني بهدف إلحاق أكبر األضرار بالسكان، وقد استمر هذا القصف، طوال العام ويمكن

، وغيرها من الشهور، وبوتيرة أكبر بحيث بلغ العدد الكلي لمجمل ٦، ٥، ٤مر ذلك في شهر بشكل يومي تقريباً، فقد است
  .قذيفة، موزعة على جميع أنحاء البلدة ٣٠القذائف في اليوم الواحد ما يقارب من 

شهاد استهدفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية سيارة مدنية شرقي المدينة، األمر الذي أدى إلى است ٦/٢٠٠٦ففي شهر 
مواطنين شقيقان وجرح ثالث من آل الزعانين، وفي نفس الشهر تصاعد القصف اإلسرائيلي، بحيث أطلقت في يوم 

" قذيفة مدفعية، سقطت في مناطق متفرقة من المدينة، مما أدى إلى استشهاد الطفل  ٢٥٠، ما يقرب من ١٩/٦/٢٠٠٦
 ٤٠، أطلقت ما يقرب من ٢٨/٦/٢٠٠٦وفي يوم سنة، وجرح طفل آخر في شارع زمو  ١٦ناهض محمد الشنباري، 

من  ٣٠قذيفة طالت منطقة الزراعة وموقعين لقوات األمن الوطني، مما أدى إلى جرح اثنين من المواطنين المسنين، وفي 
نفس الشهر، تم قصف المولد الرئيسي للكهرباء الواقع قرب منطقة الجمارك، وسقطت قذائف أخرى بالقرب من موقع 

، باستهداف محوالً آخر للكهرباء شمال F16عسكريين، كما قامت طائرات  ٤الوطني مما أدى على جرح  قوات األمن
  )١٢٠(. البلدة يغذي المدينة بالكهرباء

أطلقت قوات االحتالل ما يقرب من  ٢/٧/٢٠٠٦من نفس العام، ففي يوم  ٧استمر القصف اإلسرائيلي للبلدة خالل شهر 
ات األمن الوطني في محيط بلدة بيت حانون، وهذه المرة سقط بعضها بالقرب من مواقع لقو ٤قذيفة في محيط  ٨٧

                                                             

 .المرجع السابق )١١٩(

  .المركز الفلسطيني لحقوق  اإلنسان، مرجع سابق )١٢٠(
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قذيفة سقط إحداها على أحد المنازل مما  ١٨١، أطلقت ما يقارب من ٣/٧/٢٠٠٦مستشفى بلسم غربي المدينة، وفي يوم 
حد المنازل في حي المصريين ألحق أضرار كبيرة جداً في المنزل، وطالت هذه القذائف أحياء سكنية شرق البلدة، أصابت أ

أطفال ، باإلضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالمنزل، حتى أن سيارات الصليب األحمر  ٤مما أدى إلى جرح مواطن وإصابة 
الذي كان يشرف على " محمد حماد" وكذلك الفرق التابعة لشركة الكهرباء، فقد أصيب المهندس ،أصيبت في هذا القصف

، تجدد القصف الجوي للمدينة، ٩/٧/٢٠٠٦ناتجة عن القصف اإلسرائيلي في البلدة، وفي يوم إصالح بعض األعطال ال
  )١٢١(. ،بقصف الجسر الرئيسي للمدينة والذي تم قصفه في السابق لمرات عديدةF16وذلك بقيام طائرات 

ية والشرقية، وقامت ، عززت قوات االحتالل من تواجدها بمحاذاة المدينة خاصة من المنطقة الشمال٨/٧/٢٠٠٦في يوم 
شرقي المدينة، وأمتد التوغل ليشمل، شارع زمو والمنطقة الصناعية محيط كلية الزراعة " الفرطة"بالتوغل في منطقة 

ومنطقة شراب، وترافق ذلك مع إطالق نار كثيف وتحليق للطائرات المروحية وطائرات االستطالع وقصف مدفعي كثيف 
وقد نتج عن هذا التوغل تجريف الكثير من األراضي الزراعية، والتي قام المواطنين طال كل أنحاء ومناطق بيت حانون، 

  )١٢٢(. بزراعتها من جديد وذلك بعد حاالت التجريف السابقة

من نفس العام، فقد شهد هذا الشهر العديد من التوغالت اإلسرائيلية للبلدة،  ٨وقد استمرت حاالت التوغل خالل شهر 
منها، نتج عنها تجريف أراضي جديدة، وتدمير بعض المصانع في المنطقة الصناعية، وكذلك خاصة المناطق الشرقية 

بعض المنازل، وترافق ذلك مع قصف مدفعي متواصل للمدينة، طال منطقة البورة ومحيط كلية الزراعة ومنطقة أبو صفية 
  .وشارع المقبرة ومحيط القرية البدوية المحاذية للبلدة من الغرب

سبق، كانت مدينة بيت حانون في موعد مع القدر، في موعد مع أسوأ االجتياحات التي طالت المدينة منذ بداية  بالرغم مما
انتفاضة األقصى، نعم تعرضت المدينة للعديد من االجتياحات التي تحدثنا عنها في السابق والتي أدت إلى إلحاق أضرار 

، من اجتياح واعتداء فاق كل ما ٢/١١/٢٠٠٦يوم األربعاء الموافق عظيمة في المدينة، إال أن ما تعرضت له المدينة في 

                                                             

جع السابق، وانظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ومجموعة الرقابـة الفلسـطينية لـدائرة شـئون     المر )١٢١(
  .المفاوضات

ومجموعة الرقابة الفلسطينية لـدائرة   ،مركز الميزان لحقوق اإلنسان، مرجع سابق؛ المركز الفلسطيني لحقوق  اإلنسان )١٢٢(
  .شئون المفاوضات
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سبق من اعتداءات، وذلك مقارنة بما خلفه هذا االجتياح من أضرار طالت كل شيء في المدينة اإلنسان والحيوان والشجر 
حتى األطفال الزالوا والحجر والمياه كل شيء كل شيء، حتى أن وقع هذا االجتياح الزال يؤثر على نفسيات السكان هناك، 

  .يذكرونه حتى كتابة هذه الكلمات، وذلك نتيجة ما تعرضت له المدينة من مآسي خالل هذا االجتياح

، قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باجتياح ٢/١١/٢٠٠٦ففي تمام الساعة الرابعة صباحاً من فجر يوم األربعاء الموافق 
الجرافات والطائرات بأنواعها، فبعض المصادر الصحفية ذكرت أن لواء كامل البلدة من كل الجهات، مستخدمة الدبابات و

إسرائيلي اجتاح المدينة، فسيطر عليها بالكامل، فقد اعتلت القوات اإلسرائيلية العديد من المنازل في محيط البلدة، وحولتها 
تقلت العديد من ساكنيها كما طلبت عبر إلى نقاط عسكرية كما اقتحمت معظم منازل البلدة قامت بتفتيشها تفتيش كلي واع

عام بالخروج والتجمع في مدرسة الزراعة، وخالل عملية التوغل الذي  ٤٥ – ١٦مكبرات الصوت من المواطنين من سن 
 رافقها إطالق نار كثيف من الطائرات والدبابات في كل تجاه، حتى المستشفى لم يسلم من إطالق النار حتى المساجد لم

كما استشهد ، دم والتجريف حتى األطفال والشيوخ فقتل في بداية االجتياح مواطنين أحدهما طفلة وجرح العديدتسلم من اله
  .)١٢٣(المقاوم القسامي أحمد يوسف سعدات وذلك  في بداية االجتياح

ستشهاد مواطنين كما استهدفت طائرات االستطالع تجمعاً للمواطنين بالقرب من شارع النعايمة ومقبرة البلدة مما أدى إلى ا
: من المحال التجارية، والشهداء هم ٢مواطن وإضرام النار في  ٢٥أحدهم عسكري من قوات األمن الوطني، وجرح 

العسكري فايز محمود الزويدي، وأحمد يوسف عودة، وحسام محمد أبو هربيد، وصالح محمد صالح المصري، واستمرت 
ائل القتال التي بحوزتها، كما تواصلت عمليات التصدي لهذه القوات من العمليات العسكرية اإلسرائيلية مستخدمة كل وس

مواطنين أحدهم مسن ومواطن جراء إصابته بنوبة قلبية أثناء  ٦قبل المقاومين الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد 
وخليل ناصر  عام، وأحمد زهير عدوان، ويوسف روحي عقل، ٧٠زياد أحمد البسيوني : مداهمة منزله، والشهداء هم

مواطناً بينهم عشرة أطفال وامرأتان إحداهن بجراح  ٢٩حمد، وعصام محمد أبو عودة، محمود خليل فياض، هذا وجرح 
مقاوماً في منطقة جامع  ٥٠مواطنين آخرين بجراح خطيرة، وخالل هذا االجتياح تم محاصرة ما يقرب من  ٥خطيرة، و

قاومين وقوات االحتالل، حتى نفذت الذخيرة من المقاومين، فانطلقت مسيرة النصر، ودارت اشتباكات عنيفة جداً بين الم
نسائية في البلدة استطاعت وبتوفيق من اهللا أن تفك الحصار عن أولئك المقاومين، فقد استطاعت إخراجهم من الحصار 

معركة "على هذه الحادثة  وتحت أعين قوات االحتالل التي كانت تراقب المكان عن كثب وقد أطلق سكان البلدة والصحافة
                                                             

الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير عن شهداء االجتياح اإلسرائيلي لبلدة بيت حانون في السلطة الوطنية  (١٢٣)
 .، وانظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، وانظر تقرير أعدته بلدية بيت حانون عن هذا االجتياح٢/١١/٢٠٠٦
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وبعد خروج المقاومين قامت الجرافات اإلسرائيلية بتدمير كل المنازل في المنطقة حتى المسجد الرئيسي في " أهل الجنة
  .)١٢٤(البلدة وهو مسجد النصر تم تجريفه بالكامل

في كل مناطق المدينة وضواحيها، وقد استمر هذا االجتياح ثماني أيام متتالية، نشر فيها العدو اإلسرائيلي الخراب والدمار 
طال التخريب كل شيء حتى فلم يبقى ولم يذر وسنحاول هنا إلقاء الضوء على األضرار المادية التي لحقت بالمدينة من 

  :جراء هذا االجتياح والتي جاء ت على النحو التالي

 

من األراضي الزراعية المزروعة بأشجار الحمضيات والفواكه والزيتون والخضروات  دونم ٥٠٠تم تجريف حوالي  
  :المحمية بالدفيئات الزراعية موزعة كالتالي

  .دونم ٤٢حمضيات مثمرة،  -
 . )١٢٥(دونم ٣٠٠حمضيات مزروعة حديثاً  -
 .دونمات ٥دفيئات زراعية،  -
 .دونم ١٠٠أشجار فاكهة وزيتون،  -
 دونم ٥٠أشجار أخرى،  -
 

 
  :دونم من األراضي الزراعية، والعديد من اآلبار الجوفية ٥٥٠تدمير وتجريف شبكات الري الخارجية والسفلية لمساحة 

  .تدمير كل خطوط المياه الداخلية والتي تزود السكان بالمياه في المنازل، وحرم معظم سكان المدينة من مياه الشرب

 
  )١٢٦(.ملون دوالر ١.٥وتدمير العديد من مزارع األغنام والدواجن واألبقار، وقد بلغت قيمة هذه األضرار بحوالي تجريف 

                                                             
االجتياح اإلسرائيلي لبلدة بيت حانون في السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير عن شهداء  )١٢٤(

 .، وانظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، وانظر تقرير أعدته بلدية بيت حانون عن هذا االجتياح٢/١١/٢٠٠٦
السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير عن شهداء االجتياح اإلسرائيلي لبلدة بيت حانون في  )١٢٥(

 .انظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، وانظر تقرير أعدته بلدية بيت حانون عن هذا االجتياح، و٢/١١/٢٠٠٦
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واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها لبيوت المواطنين، وذلك بكل الوسائل  البرية والجوية، وقد بلغ كمية ما دمر 

بأصحابها،  جتياح مائتي منزل العديد منها دمر بشكل كامل، مع تدمير كل ما فيها من أشياء خاصةمن منازل في هذا اال
  .جوازات سفر شهادات ميالد، بطاقات هوية، أشياء خاصة بالمنازل من مالبس وكتب وأدوات صحيحة ومطابخ

 
 

ظ القرآن قوات االحتالل من االعتداء عليها وتدنيسها، فهدمت مسجد لم تردع حرمة المساجد الدينية ومراكز تحفي  
  .م١٢٣٩متر مربع، والذي بني عام  ٤٠٠النصر التاريخي كما ذكر بشكل كامل، والذي تقدر مساحته بـ 

 
 

والتابعة للوكالة وكلية الزراعة من لم تنج المؤسسات التعليمية ممثلة في مجموعة المدارس الحكومية، وغير الحكومية، 
الدمار والخراب، والذي أتى على الكثير من مبانيها، ولم يشفع العلم المرفوع على بعض المدارس خاصة التابعة للوكالة 

  .)١٢٧(وهو علم األمم المتحدة، لهذه المدارس فقد طالها التجريف أيضاً
 

 
لفرعية هدفاً لدبابات االحتالل وجرافاته، حيث عمدت إلى إحداث حفر عميقة في كانت وال زالت الطرق الرئيسية، وا 

الشوارع الرئيسية والفرعية، لتأمين ممرات آمنة لدباباتها التي كانت تجثم وسط الشوارع، وذلك لعزل أحياء المدينة عن 
بأحداث الحفر العميقة في الشوارع  بعضها البعض، وعزل المدينة عن باقية المدن المجاورة، ولم تكتفي قوات االحتالل

المعبدة، بل عمدت أيضاً على تحطيم أعمدة الكهرباء والهاتف، مما تسبب في انقطاع  التيار الكهربائي عن كل أحياء 
المدينة، وقطع االتصاالت، وعزل المدينة عن العالم الخارجي، ولعل حجم الدمار الذي لحق بالطرق، يحتاج إلى سنوات 

ها إلى ما كانت عليه في السابق، وذلك في ظل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وقدر رئيس بلدية طوال إلعادت
                                                                                                                                                                                                          

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطينية، تقرير عن األضرار التي فتحت عن االحتياج اإلسرائيلي لبلدة )١٢٦(
 .الخسائر هذا االجتياح، ونظر بلدية بيت حانون، تقرير مجمل ٢/١١/٢٠٠٦بيت حانون، في 

 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الزراعة الفلسطينية، تقرير عن األضرار التي فتحت عن االحتياج اإلسرائيلي لبلدة بيت  )(١٢٧
  .، ونظر بلدية بيت حانون، تقرير مجمل الخسائر هذا االجتياح٢/١١/٢٠٠٦حانون، في 
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البلدة الدكتور محمد نازك الكفارنة، حجم الخسائر التي لحقت بقطاع الطرق بثالثة ماليين ونصف المليون دوالر أمريكي، 
نين ونصف المليون دوالر، وخسائر شبكة االتصاالت بحوالي في حين قدرت خسائر شبكة الكهرباء واإلنارة بحوالي مليو

  )١٢٨(. مليون ونصف المليون دوالر
 

 
لم تسلم المحال تجارية في المدينة، وهي مصدر رزق عدد كبير من سكان المدينة، من عمليات الهدم والتدمير والنهب، 

تجارية تدميراً كامالً، وذلك من خالل خلع األبواب وتدمير المكان بالكامل بما على حد سواء، فقد دمرت العديد من المحال ال
محالً تقدر خسائرها بما يقارب بـ  ٤٠فيه من بضاعة، وقدرت بلدية بيت حانون عدد المحال التجارية التي تم تدميرها بـ 

  )١٢٩(.ألف دوالر أمريكي ٢٥٠
بيت حانون في كل المجاالت وقد واجه انتقاد واستنكار من العديد من  في الحقيقة أن هذا االجتياح مثل ضربة قاسمة لبلدة

من أهمها المجلس التشريعي الفلسطيني الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية ، الشخصيات والمؤسسات العربية والدولية
الشرق األوسط، كما احتج االتحاد في األحداث كما انتقد األمين العام لجامعة الدول العربية، موقف اللجنة الرباعية المعنية ب

األوربي بقوة على وحشية الهجوم التي بدت واضحة في مشاهد األطفال القتلى والجرحى التي بثتها محطات التلفزيون عبر 
العالم، وطالب االتحاد من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية بعد القصف المدفعي الدامي على البلدة وأعلن الممثل األعلى 

ضرورة أن تتوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة فوراً، وعبرت " خافير سوالنا"ة الخارجية في االتحاد األوربي للسياس
عن أسفها الشديد لسقوط ضحايا مدنيين " كونداليزا رايس" الواليات المتحدة األمريكية على لسان وزيرة الخارجية األمريكية

الواليات المتحدة األمريكية حق النقض الفيتو دون صدور قرار من مجلس في بيت حانون، وقد حال استخدام  نفلسطينيي
األمن الدولي يقضي بإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في بيت حانون وذلك في جلسته التي عقدت 

  .١١/١١/٢٠٠٦بتاريخ 
لوطنية الفلسطينية بجرائم ومجازر االحتالل كما نددت المؤسسات والفعاليات الحقوقية العاملة في مناطق السلطة ا

  )١٣٠(. المتواصلة شمال قطاع غزة خاصة بلدة بيت حانون
                                                             

زراعة الفلسطينية، تقرير عن األضرار التي فتحت عن االحتياج اإلسرائيلي لبلـدة  السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة ال )١٢٨(
 .، ونظر بلدية بيت حانون، تقرير مجمل الخسائر هذا االجتياح٢/١١/٢٠٠٦بيت حانون، في 

تيـاح  السلطة الوطنية الفلسطينية، بلدية بيت حانون، تقرير عن كمية الخسائر في مجال الطرق والكهربـاء نتيجـة اج   )١٢٩(
/ ، آب١٢، ونظر، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، دليل التجمعات السكانية، محافظات قطاع غزة، المجلد ٢/١١/٢٠٠٦

 .٢٠٠٠أغسطس 

وانظر مركز الميزان لحقوق اإلنسان،  ٢٠٠٦نوفمبر  ٢، الخميس، ٤٤١المراجع السابقة، وانظر صحيفة الرسالة العدد  )١٣٠(
 .٧/١١/٢٠٠٦ر المدمرة في بلدة بيت حانون بيان حول البيوت والمتاج
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بالرغم من هذه المواقف المنددة بالعملية األخيرة للقوات اإلسرائيلية في بيت حانون، نجد أن القوات اإلسرائيلية، واصلت 
صبيحة وذلك في ) عائلة العثامنة(واحدة مواطناً من عائلة ١٨اعتداءاتها على المدينة لترتكب مجزرة بشعة راح ضحيتها 

، بعد أن انسحبت القوات من داخل المدينة، فقد قامت الدبابات المرابطة على حدود البلدة ٧/١١/٢٠٠٦يوم الثالثاء 
لة منهم من عائ ١٦مواطن  ١٨بقصف مدفعي مركز على منازل المواطنين داخل البلدة، أدى إلى وقوع ما يقرب من 

واحدة، وشمل الشهداء رجال ونساء وأطفال، جريمة اقشعرت لها األبدان بعد رؤية جثث وأشالء األطفال والنساء والشيوخ 
متقطعة وموزعة على أماكن متفرقة من مكان الجريمة، ولعل قائمة الشهداء، التي سقطت في هذه المجزرة تفضح دولة 

  )١٣١(: لشهداء هم على النحو التالياالحتالل وجيشها الذي طالما تغنت بأخالقه وا
  

  مكان اإلصابة  سبب اإلصابة  العمر  اسم الشهيد  الرقم

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ١  ملك سمير العثامنة   .١

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٣  ميساء رمزي العثامنة   .٢

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٥  فاطمة العثامنة   .٣

  شظايا بالجسم  صاروخيةقذائف   ٨  سعدي مجدي العثامنة   .٤

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ١٢  محمود أمجد العثامنة   .٥

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ١٣  مهدي سعد العثامنة   .٦

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ١٤  محمد سعد العثامنة   .٧

                                                             

تقرير عن مجزرة بيت حانون ( المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ومركز الميزان، وبلدية بيت حانون، مراجع سابقة  )١٣١(
، ونظر السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير صـادر  ٧/١١/٢٠٠٦التي وقعت في بلدة بيت حانون في 

 .، حصيلة الجرحى والشهداء نتيجة المجزرة٧/١١/٢٠٠٦عن وزارة الصحة الفلسطينية في 
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  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ١٧  عرفات سعد ا لعثامنة   .٨

  شظايا بالجسم  صاروخيةقذائف   ٢٣  نهاد العثامنة   .٩

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٢٣  سمير مسعود العثامنة .١٠

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٢٤  محمد رمضان العثامنة .١١

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٣٠  سناء أحمد العثامنة .١٢

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٢٣  منال أحمد العثامنة .١٣

  شظايا بالجسم  صاروخيةقذائف   ٤٥  صقر محد عدوان .١٤

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٤٥  صباح العثامنة .١٥

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٥٥  مسعود عبد اهللا العثامنة .١٦

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٥٧  نعمة أحمد العثامنة .١٧

  شظايا بالجسم  قذائف صاروخية  ٧٠  فاطمة أحمد العثامنة .١٨

  

م قامت ٢٩/٨/٢٠٠٧م، وبتاريخ ٢٠٠٨حانون لالجتياح ثالثة مرات، ومرتين عام م، تعرضت بيت ٢٠٠٧وخالل عام 
م قامت بعدة انتهاكات ضد المدنيين ٢٠٠٨قوات االحتالل اإلسرائيلي باغتيال ثالثة أطفال من عائلة أبو غزال، وفي عام 

ارتكبت مجزرة بحق عائلة أبو م، كما ٢٣/٢/٢٠٠٨حيث اغتالت ثالثة شبان أثناء رحلة ترفيهية في أرض زراعية بتاريخ 
  .)١٣٢(م٢٨/٤/٢٠٠٨معتق والتي أسفرت عن استشهاد خمسة منهم بتاريخ 

  .ال تتورع عن قتل المدنيين رغم أن ذلك مناف للقانون الدولي اإلنساني) إسرائيل(يالحظ أن 
                                                             

 . ٢م، ص١/٧/٢٠٠٨-م ٢٨/٩/٢٠٠٠تقرير انتهاكات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي من تاريخ  )١٣٢(
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م أربعة آبار ٢٠٠٨-٢٠٠٧ودمرت في الفترة الممتدة من عام  ٢٠٠٨مواطناً في عام  ١٣واعتقلت قوات االحتالل حوالي 
دونم زيتون وفواكه خالل عام  ٥٠م، وحوالي ٢٠٠٧دونم حمضيات وزيتون خالل عام  ٢٧٩للبلدة، وجرفت حوالي 

  .)١٣٣(م٢٠٠٨
، ١/١/٢٠٠٩من مساء الخميس الموافق  ١٥:١٠قصفت طائرات االحتالل العمودية، صاروخا واحدا، عند حوالي الساعة 

شمال شرق بلدة بيت حانون ، ) البورة(ين تواجدوا أمام محل البقالة في منطقة حي األمل تجمعا للمواطنين واألطفال الذ
) ١٢(وتصادف القصف مع خروج المصلين من مسجد قريب، ما تسبب في زيادة عدد الجرحى ، حيث أصيب حوالي 

فادى ناصر : حيث توفي  ووصفت المصادر الطبية جراح ثالثة منهم بالخطيرة جداً. أطفال وسيدة) ٥(شخصاً، من بينهم 
أيمن محمد أبوعمشة : متأثرا بجراحة مساء اليوم التالي ، وعرف من بين األطفال الجرحى) عاما ٢٤(موسى شبات

  .)١٣٤(أعوام ) ٥(أعوام، ورامي الشمبارى ) ٨(عاما، وأصيب ببتور في يده اليمنى، وبهاء محمد ضيف اهللا)١٣(

، ١/١/٢٠٠٩من مساء الخميس الموافق   ١٥:٣٠صواريخ ، عند حوالي الساعة قصفت طائرات االحتالل النفاثة ، ثالثة 
، المقابلة ألبراج حي الندى، في عزبة بيت حانون، وتطايرت شظايا الصواريخ إلى داخل )النصر(تجاه تلة الحاووز 

( المعز لدين اهللا:، وشقيقها )سنوات ٦(عيون جهاد نصله : الوحدات السكنية في األبراج، ما أسفر عن مقتل الطفلين
شخصا كانوا قرب منازلهم ) ٤٠(، أثناء تواجدهم داخل شقتهم السكنية  باألبراج، كما تسبب القصف في إصابة)عامين

  . )١٣٥(سيدات ) ٥(طفالً و) ٢٧(السكنية في العزبة واألبراج،من بينهم 

ن مساء يوم السبت الموافق م ٢١:٣٠قصفت طائرات االستطالع اإلسرائيلية، بصاروخ واحد عند حوالي الساعة 
، مجموعة من المواطنين، معظمهم من المواطنين، معظمهم من األطفال،كانوا يتواجدون قرب منازلهم،وسط ٣/١/٢٠٠٩

آخرين، توفى أحدهم متأثراً بجراحه في مستشفى )٦(بلدة بيت حانون ،ما أسفر عن مقتل أحدهم على الفور ، وإصابة 
  .)١٣٦() عاما١٧(، أحمد أبو هربيد)عاما ١٧(د سميح الكفارنة محم: والقتيلين هما. الشفاء 

                                                             

 ٦،٥،٣المصدر السابق، ص )١٣٣(

يوثـق العـدوان   / بعنوان مـدنيون بـال حمايـة   تقرير توثيقي / مركز الميزان لحقوق اإلنسان  وحدة البحث الميداني )١٣٤(
 .٤١م،ص٢٠٠٩كانون الثاني  ١٨حتى  ٢٠٠٨كانون األول  ٢٧من ) الرصاص المصبوب( اإلسرائيلي

  .٤٢،٤١المرجع السابق، ص )١٣٥(
 .٤٣المرجع نفسه، ص )١٣٦(
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والجدول التالي يوضح شهداء بيت حانون خالل  خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة والذي امتد من 
:)137(م١٨/١/٢٠٠٩م إلى ٢٧/١٢/٢٠٠٨  

 االسم مكان اإلقامة تاريخ االعتداء مدني أو مقاوم

شارع الشهيد /حانونبيت  م٢٧/١٢/٢٠٠٨ مدني
 باسل نعيم

 محمود خليل حسن أبو هربيد

حي األمل، /بيت حانون م٢٧/١٢/٢٠٠٨ مدني
 الشمال 

 إبراهيم شفيق شبات

  إبراهيم شفيق علي عبد الهادي  الشمال/بيت حانون م٢٧/١٢/٢٠٠٨  مدني

  ميسرة محمد محمد عدوان  الشمال/بيت حانون م٢٧/١٢/٢٠٠٨  مدني

  لما طالل شحدة حمدان  الشمال/بيت حانون  م٣٠/١٢/٢٠٠٨  مدني

  هيا طالل شحدة حمدان  الشمال/بيت حانون  م٣٠/١٢/٢٠٠٨  مدني

  إسماعيل طالل شحدة حمدان  الشمال/بيت حانون  م٣٠/١٢/٢٠٠٨  مدني

أبراج /عزبة بيت حانون  م١/١/٢٠٠٩  مدني
  الشمال/الندى

  عيون جهاد يوسف النصلة

أبراج /حانونعزبة بيت   م١/١/٢٠٠٩  مدني
  الشمال/الندى

  المعز لدين اهللا جهاد النصلة 

حي /بيت حانون  م١/١/٢٠٠٩  مدني   فادي ناصر موسى شبات

                                                             
 .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان )١٣٧(
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  الشمال/األمل

  محمد أكرم محمد أبو هربيد  الشمال/بيت حانون  م٣/١/٢٠٠٩  مدني

  سعيد جمال عبد الدايم  عزبة بيت حانون  م٥/١/٢٠٠٩  مدني

  جمال محمود الكفارنة وئام  بيت حانون  م٤/١/٢٠٠٩  مدني

  سعاد خالد محمد منيب عبد ربه    م٧/١/٢٠٠٩  مدني

  شادي عصام يوسف حمد  الشمال/بيت حانون  م٨/١/٢٠٠٩  مدني
  مطر سعد أبو حليمة  الشمال/عزبة بيت حانون  م٨/١/٢٠٠٩  مدني
  بسمة ياسر عبد ربه الجالوي  الشمال/عزبة بيت حانون  م٥/١/٢٠٠٩  مدني
سيف اإلسالم أحمد محمد   الشمال/بيت حانون  م٥/١/٢٠٠٩  مقاوم

  عدوان
  أكرم محمد إسماعيل جراد    م٥/١/٢٠٠٩  مقاوم
  ماهر يونس رمضان عبد الدايم  الشمال/عزبة بيت حانون  م٥/١/٢٠٠٩  مدني

  أحمد سميح أحمد الكفارنة    م٣/١/٢٠٠٩  مدني

عرفات محمد عرفات عبد   الشمال/عزبة بيت حانون  م٥/١/٢٠٠٩  مدني
  الدايم

حي /بيت حانون  م٧/١/٢٠٠٩  مدني
  الشمال/األمل

  طارق محمد نمر أبو عمشة

حي /بيت حانون  م٥/١/٢٠٠٩  )١٣٨(مدني   وفاء نبيل علي أبو جراد

                                                             
 .املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان، مرجع سابق)  (١٣٨
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  الشمال/األمل

حي /بیت حانون  م٨/١/٢٠٠٩  مدني
  الشمال/األمل

  جمال أحمد حسین نشوان

  المصريانتصار فرید سلیمان   الشمال/بیت حانون  م٨/١/٢٠٠٩  مدني
  أنغام رأفت عطا اهللا المصري  الشمال/بیت حانون  م٨/١/٢٠٠٩  مدني

  أدھم خمیس محمد نصیر  الشمال/بیت حانون  م٤/١/٢٠٠٩  )١٣٩(مدني

  

يتضح مما سبق حجم النضال الذي اضطلعت به بيت حانون خالل حرب الفرقان، حيث سقط منها العديـد مـن الشـهداء    
    .طالتهم أيدي االحتالل اإلسرائيلي بدون أي حقومعظمهم من المدنيين، والذين 

                                                             
  .المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، مرجع سابق )١٣٩(
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  :  اخلامتة

  :تم بحمد اهللا االنتهاء من هذه الدراسة والتي توصلت من خاللها إلى العديد من االستنتاجات أهمها

في قصره " ق م٧٢٢ – ٧٤٥تغالت فالسر الثالث اآلشوري "الذي وضع " حانون"تنسب بيت حانون على األرجح إلى   -١
 .تمثاالً له أثناء حمالته على فلسطين

السابع الهجري، أي منذ / برز دور بلدة بيت حانون في النضال على أرض فلسطين منذ القرن الثالث عشر الميالدي -٢
 .زمن الحروب الصليبية

وذلك ، الحياة في المدينةشملت كل مناحي ، جاءت ممنهجة ومقصودة، أن االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون -٣
اإلنسان ،فقد طالت االعتداءات اإلسرائيلية كل شئ في المدينة، إللحاق اكبر األضرار على المستوى اإلنساني واالقتصادي

 .والحيوان والشجر والحجر

العتداءات من جراء ا، تعاني كثيرا في مختلف مناحي الحياة اليومية، وحتى كتابة هذا البحث، ال زالت بلدة بيت حانون -٤
دمرت الجسور التي تربطها بما يجاورها ، خالية من العديد من آبار المياه، فالبلدة أصبحت خالية من األشجار، اإلسرائيلية
 .أصبح سكانها يعانون األمرين من فقدانهم للكثير من عوامل الحياة اليومية، من مناطق

دة أرادت إسرائيل من خاللها إرسال رسالة واضحة لكل أن سياسة االعتداءات التي اعتمدتها إسرائيل ضد هذه البل -٥
مفادها أن بلدة بيت حانون لن تكون األولى ، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ١٩٦٧سكان المناطق المحتلة عام 
حقة وهذا ما حدث بالفعل في السنوات الال، وأن هذه السياسة سوف تعتمد في كل المناطق، أو األخيرة في هذه السياسة

 .فقد استخدمت إسرائيل نفس السياسة في المناطق األخرى، من االنتفاضة

 .شهيدا ومعظمهم من المدنيين ٢٨سقوط العديد من الشهداء من بلدة بيت حانون في معركة الفرقان حوالي   -٦

 

  :أما التوصيات

الغاصب  ضرورة إعداد دراسات علمية جادة حول بيت حانون؛ لما لها من أهمية في الصمود بوجه .١
  .اإلسرائيلي

تقديم الدعم المادي والمعنوي لبلدة بيت حانون؛ حتى تستمر في نضالها وصراعها ضد االحتالل  .٢
 .اإلسرائيلي إلى أن يتم تحرير ثرى فلسطين بالكامل
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   البحث الثاني عشر 
  عبدالرمحن أبو هربيد . اضاءة على سرية الباحث  م
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

     

  م  ١٩٨٢) مصر(جامعة االزهر  –هندسة مدنية.  

 

   مدير االنشاءات  المدنية في سلطة الطاقة.  
 استشاري االعمال المدنية في شركة الكهربا .  

 

   م  ١٩٨٥في العراق تصميم وتنفيذ مجمعات مع البنية التحتية.  
  م ١٩٨٨تنفيذ مخططات تحويل كهربائية في العراق  
  م ١٩٩٠تنفيذ مجمعات مدارس في السعودية. 



 ~338 ~ 
 

  إضاءات على تاريخ مدينة بيت حانون املعماري يف املاضي واحلاضر

على استعمال مكونات الطبيعـة  تميز الطابع المعماري لمدينة بيت حانون باالنسجام الكامل لإلنسان مع الطبيعة حيث درج 
لتسهيل اموره الحياتية من حيث السكن وتدبر امور المعيشة فقدمت الطبيعة خيراتها والتي تمثلت في مواد البناء الخـام  

  .كالطين واألشجار والصخور وفيما يلي اضاءه على تطور مراحل عمارة المباني خالل القرنين السابقين 
  

  بيوت الطني: املبحث األول 
كانت جميع بيوت القرية من الطين تتعدد أشكالها ومكوناتها حسب ذوق وقدرة المواطن غالبيتها يأخذ الشـكل الموضـح   

  :ويتكون ما يلي

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

م ويتكون من جدران من الطين بسمك ٢٠مبنى كبير لسكن اإلنسان والحيوان يصل عرضه الى خمسة امتار وطوله حوالي 
  :مكونة من قوالب الطين ومكونات البناء كما يليسم ٥٠
حيث عرق الطين خالي من الرمل ) مطاين(الجدران من الطين ويتم اختيار الطين من محاجر الطين والتي تسمى  .١

 .وهو ناتج درس قشْ القمح والشعير بعد جفافه حيث يعمل على تقوية وتماسك الطين )التبن(ويتم اضافة 



 ~339 ~ 
 

سم يتم تغطيتها بقطع اشـجار عرضـيه كـل    ٥٠ألشجار القوية في اتجاه العرض كل السقف مكون من أغصان ا .٢
سم وتكون التغطية بواسطة الطين الممزوج بالتبن ويتم العمل بفرد الطين باالستعانة بالماء إلعطاء الشـكل النهـائي   ١٠

 .المطار سم مع عمل ميول علوية لضمان تصريف مياه ا٣٠والسمك المطلوب وال يقل السمك الكلي عن 

 .سم لضمان خروج الغازات الضارة من اإلنسان والحيوان٤٠*٤٠يتم عمل فتحات تهوية علوية صغيره  .٣

سـم  ٥٠األرضية ذات منسوبين منسوب منخفض لمبيت الدواب كاألبقار واألغنام والجزء العلوي مرتفع بحوالي  .٤
يحدث تالف كامل بين سكان البايكـه  حيـث   وهو الخاص بمبيت الناس وال يوجد فاصل بين مبيت الناس والحيوان حيث 

 .يشعر االنسان بالحيوان ويأنس الحيوان لإلنسان 

البوابة الرئيسية مكونة من عوارض خشبية قوية متداخلة لتعطي القوة المطلوبة ولها زرفيل له مفتاح من الخشب  .٥
 .إلحكام قفل الباب عند الحاجة  ) الضبة والمفتاح(يسمى 

سم تستعمل لوضع مصـباح اإلضـاءة والـذي يسـمى     ٥٠سم وارتفاع ٣٠اقات عرض تحتوي الجدران على ط .٦
 .وكذلك لوضع الحاجيات األخرى )السراج(

 

  

  -:ويكون قريب من البايكه والمكونات الرئيسية فيه 
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الخاصة بـالخبز  سم وارتفاع الدار ٥٠حوالي ) دار النار(وهو جسم من الطين قطره حوالي متر وارتفاع : الفرن .١
سم بشكل قوس وللدار فتحه إلدخال الحطب وفي العرصه  فتحه لنقل الحرارة النضاج الخبز ويوجد ٥٠حوالي ) العرصه(

فتحه الباب الخاص بإدخال العجين واخراج الخبز بعد خبزه وتكون بشكل متعاكس لضمان تيار تهوية يضمن عدم طفـيء  
عليها واستكمال كل مراحل اعـداد الطعـام   ) الطنجرة(تحه يتم وضع اناء الطهي النار وتجدد الهواء ويوجد أعلى الفرن ف

 .حسب نوع الطبخة المطلوبة علما أن إعداد الطبيخ وخبز الخبز يتم في وقت واحد 

وهو قطعه حديد توضع على ثالث قطع حجارة يتم ايقاد النار تحتها ويستخدم لخبز نوع معين من الخبز : الصاج  .٢
يكون خبز الصاج في األسفل واألرز ) منسف(حيث تقدم في ) العزايم(الذي غالبا يستخدم في مناسبات ) صاجفطائر ال(وهو 

فوقه بعد تشريب خبز الصاج بمرق اللحم وغالبا ما يكون الغنم ثم يوضع قطع اللحم فوق الرز ويتم األكل حسب ) المفلفل(
  ) العزومة(تقاليد خاصة فان كان 

ويأكل الضـيف وبـاقي   ) المعلق(الخاص بالضيف قطعة لحم كبيره من فخذ أو ضلع ويسمىلضيف يوضع على المنسف 
 .المدعوين  

الخاص بالطهي السريع ويكون مكون من جسم من الطين بشكل جميل قطره حوالي : ) الكانون(الموقد العادي  .٣
االحتفاظ بالحطب والنار  سم لضمان١٠سم وله حواف ارتفاع ٤٠سم وارتفاعه حوالي ٢٠سم وقاعدته مستديرة قطر ٦٠

سم يسمى ٢٥على الكانون باالستعانة بجسم حديد ثالثي األركان بارتفاع ) الطنجرة(وعدم سقوطها على األرض ويتم وضع 
 .وغالبا يتم اعداد الطبيخ بحضور العائلة وأثناء تبادل الحديث والمسامرة ) المنصب(
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ويتم تسخين الماء على الكانون باستخدام ) اللجن(ايكه حيث يتم استعمال اناء االستحمام وهو الحمام غالبا يكون داخل الب
أما قضاء الحاجة فالجميع يستخدم الحمام ، حيث يتم رفع اللجن والسخانة من المكان بعد االنتهاء من االستحمام) السخانة(

  .الطبيعي المفتوح وهي الطبيعة تسترهم األشجار والحفر والصخور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متر يتم تخزين القمح والذرة فيه وهو مجهز بالشكل الدائري ٤٠وهي بئر قطره مترين وعمقه حوالي ) بيت المونة(وهي 
  .لحماية المونة من التلف وتوفر الصومعة القمح والذرة للعائلة الواحدة لمدة تكفي حتى موسم الحصاد القادم 
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سم وارتفاعه غالبا مترين وله بوابة كبيرة عريضـة تسـمح   ٥٠ويحتوي كل المكونات السابقة من الطين سمك الجدران 
بدخول السكان و الحيوانات مثل االبل والبقر والغنم وكذلك الحطب واألخشاب وتكون بشكل مقوس من الخشـب مغطـى   

  ) .الشيشية(بالطين وتسمى 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   

سم وتكون غالبا خارج السور بجوار المدخل وتكون للسهرة الليليـة  ٥٠وهي جلسة مرتفعة عن منسوب األرض حوالي 
مرتفع على قاعده طين قوية ومغطـى بقطعـة   ) زير المياه(عادة ألهل البيت ولألقارب والجيران ويكون بجوار المصطبة 

  .الفخار للشرب) االبريق(ار وبجواره للشرب والزير من الفخ) كيلة(خشب عليها 
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بعض الناس من ميسوري الحال يقوم تقوم بعمل العلية  وهي دور ثاني من الطين فوق الدور األرضي غالبا يكون للنوم  
  .وبه مكان مكشوف للنوم في الصيف هرب من الحر 

  
  
  
  

 

 

 

 

الحر وللنوم ليال وهو مكون من أغصان األشجار وسقفه من جريد النخل أو وهي مكان للجلوس في فصل الصيف ووقت 
  .وغالبا يتم زراعة شجرة عنب أو ليف لتتسلق على العريشة، البوص

وغالبا يكون بيت الطين عازل للحرارة حيث يكون باردا صيفا دافئ شتاء ويحتاج الى صيانة بداية كل شتاء حيـث يـتم   
الطين الممزوج بالتبن لحماية السطح من األمطار وغالبا يتم ذلك بمشاركة جماعية مـن األهـل   تكسية السطح بطبقة من 

  .واألقارب والجيران كل سنة
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  :بناء املنازل باستخدام احلجر واالمسنت : املبحث الثاني 
  

رمـل البحـر مخلـوط     كانت المرحلة الثانية من تطور البناء هو بناء البيوت باستعمال قوالب البلوك كانت تصـنع مـن  
  وهو الطابوق مخلوط بالرمل والجير وذلك للجدران ) السينما(مع بعض االسمنت وأحيانا حجر ) بالزفزف(

  .مع مراين الخشب ) الزينقو(وفي األسقف تم استخدام ألواح الصاج 

  . األبواب أصبحت من الخشب والشبابيك خشب مع عمل حماية من مصبعات الحديد وكانت رفيعة وطويلة

  .كانت هذه المنازل مقصورة على ميسوري الحال 

تطور األمر في منتصف القرن التاسع عشر حيث أصبحت بعض المنازل من الباطون المسلح البسيط يعتمد تنفيـذه علـى   
  .الخبرة وبدون أي حسابات هندسية بسيطة تعتمد على الخبرة السابقة
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  :النهضة املعمارية احلديثة : املبحث الثالث 
ابتدأت في السبعينات من القرن التاسع عشر حيث بدأ المجلس القروي في بيت حانون نشاطه وبدأت أعمال التنظيم وتـم  
عمل مخططات للمباني وازدهر التعليم في قرية بيت حانون آنذاك وتخرج المهندسون وانطلق قطار النهضة المعمارية في 

  .مواطن الى ازالة المباني القديمة وانشاء مباني جديدة حديثة مجال البيوت السكنية وتطور األمر الى أن عمد ال
واصل االزدهار العمراني تطوره وفي بداية القرن العشرين تطور أداء المجلس القروي الذي تحول الى بلدية بيت حانون 

ة الجيران والشارع وتطور معها األداء الفني فأصبحت المنازل حديثة وواسعة والتزم الجميع بمسافات بين البيوت من جه
وأصبح العقد األول من القرن الحالي  زمن التقدم الحضاري من حيث مخططات المنازل وتصميمها وأصبح للبلديـة دور  

  .كبير في االشراف والمتابعة لضمان سالمة تنفيذ البناء وواكبت بلدية حانون التطور على أعلى مستوياته في قطاع غزة 
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  :عمارة املساجد  واألثار االسالمية : املبحث الرابع 
ضمت بيت حانون في احشائها مسجد النصر التاريخي ومسجد العجمي القديم الى ان عدا الزمان واالنسان عليهـا فقـام   

  .م وعدا الزمان وأتلف مسجد العجمي٢٠٠٦العدو االسرائيلي بتدمير مسجد النصر عام 
م وكذلك تم ٢٠١١حانون تم إعادة بناء مسجد النصر بالشكل الحديث في عام  بإرادة اهللا وبمثابرة المخلصين من أهل بيت

  .م ليعودا شامخين شاهدين على عراقة الفن المعماري االسالمي ٢٠١٢بناء مسجد العجمي عام 

  

  

  
  

  :تقدم الطرق واملواصالت  : املبحث اخلامس 
المشي فيها شتاء إذ تقطعها األودية وتكثر فيها الهـوام  أما الطرق فكانت ترابية يحفها نبات الصبر من الجانبين يصعب 

  .صيفا وكان الشارع المعبد الوحيد شارع يافا الذي أنشأه االحتالل البريطاني
بدأت نهضة إنشاء الطرق في القرن التاسع عشر حيث تم تعبيد الشارع الرئيسي داخل مسطح القرية الذي يمتد من شارع 

  .ربا ثم يلتف ليعود الى شارع يافا جهة موقف السيارات الحالي يافا شرقا الى مسجد العجمي غ
توالت النهضة في مجال الطرق حيث تم رصف شارع المصريين وشارع السعادات وشارع الشهيد باسل نعيم بلغ التقدم في 

كـل الطـرق    مجال الطرق والصرف الصحي ذروته في العقد األول من القرن الحادي والعشرين حيث قامت البلدية بتعبيد
الرئيسية واعادة صيانتها وغالبية الطرق الداخلية وقامت ببناء جسر بيت حانون الرئيسي وجسر السكة ولكـن االنسـان   

  . االشرير قام بتدميرها وتترصد البلدية األن إلعادة اعماره
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  :تطور املياه والصرف الصحي : املبحث السادس 

التاسع عشر كان المصدر الرئيسي لشرب المياه هـو الجـرة مـن اآلبـار الخاصـة بـري       في الخمسينيات من القرن 
البيارات وفي وقت الشتاء تجميع مياه األمطار من األسطح وفي بعض األحيـان مـن البـرك المتكونـة فـي الشـوارع       

  .وهي مكان سوق المدينة الحالي ) المطينة(وكانت تسمى 
م تنفيذ خزان مياه علـوي وحيـد فـي البلـد وهـو جنـوب غـرب مدرسـة         في السبعينيات من القرن التاسع عشر ت

  .الوكالة الحالية وتم انشاء بئر مياه وتم عمل شبكة مياه بدائية لتغذية القرية آنذاك 
تواصل تحديث شبكة المياه وتعدد حفر اآلبار الخاصة بالبلدية حتى غطت المياه كـل أرجـاء المدينـة وتميـزت بيـت      

  . وتوفيرها كأفضل منطقة في القطاع  حانون بجودة المياه
وقامت بلدية بيت حانون في الخمس سنوات األخيرة بإنشاء عدد كبيـر مـن اآلبـار وأصـبحت مدينـة بيـت حـانون        

  .من أفضل مدن القطاع في توفير مياه الشرب
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  االبدال الصوتي يف هلجة مدينة بيت حانون: عشر  لثالثا البحث 

  عماد عليان املصري : اضاءة على سرية الباحث 
   

           ٩٠٠٨٤٣٨٩٧  
                 ذكر                                                  ٢٤٨٨٢٢١  

م                           ١٤/٠٥/١٩٧٥                  ٠٥٩٩٤٤١٣٩٩   
                                  فلسطين                             شمال غزة  

زوج                           مت       بيت حانون  
                    مقابل مسجد أبو بكر  –حي المصريين  

 
  ٢٠١١مؤسسة إبداع بالتعاون مع وزارة الداخلية  -دبلوم قيادة أمنية. 
  ٢٠٠٤رابطة علماء فلسطين  -دبلوم علوم شرعية. 
  ٢٠١٠للعلوم األمنية أكاديمية فلسطين  -دبلوم علوم أمنية. 
  المديرية العامة للتدريب  ٢٠١٢ -دبلوم علوم شرطية وعسكرية. 
 الجامعة اإلسالمية غزة  ٢٠٠٤  -بكالوريوس محاسبة. 
  الجامعة اإلسالمية غزة  ٢٠١٢  -ماجستير إدارة أعمال.  

 

  تاريخ التخرج  بلد التخرج  الجامعة  المعدل  التخصص  المؤهل

  /ثانویة عامة
الفرع 
  %  ٧٤  العلمي

الفرع / مدرسة بیت حانون الثانویة 
  م  ١٩٩٣/ ٣٠/٠٦  فلسطین  العلمي 

  م ١٩٩٧/ ٠٣/ ٠٦  فلسطین  غزة  –الجامعة اإلسالمیة   % ٧٦  لغة عربیة  بكالوریوس

 –معھد البحوث والدراسات العربیة   %  ٨٨  علم اللغة  دبلوم عالي
  م ١٩٩٩/ ١٤/٠٧  مصر  القاھرة 

 –معھد البحوث والدراسات العربیة   ممتاز  علم اللغة  ماجستیر
  م ٢٠٠٢/ ٠١/ ١٧  مصر  القاھرة

 –معھد البحوث والدراسات العربیة   ممتاز  علم اللغة  دكتوراة
  م ٢٠٠٩/  ١٢/٠٧  مصر  القاھرة
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سبب   تاریخ النھایة   تاریخ البدایة   مكان العمل  المسمى الوظیفي
  االنتھاء

جامعة القدس المفتوحة   محاضر غیر متفرغ بنظام الساعة 
  -----   إلى اآلن   ٢٠/١٠/٢٠٠٣  شمال غزة/

مدرسة ھایل عبد الحمید   معلم 
  )أ ( الثانویة 

٣٠/١٠/٢٠١١  ٢٠/٠١/٢٠٠١  
نقل إلى 
جامعة 
  األقصى

    إلى اآلن  ٠١/١٠/٢٠١٠  غزة -جامعة األزھر  محاضر غیر متفرغ بنظام الساعة 

    ٣٠/١٠/٢٠١١  ٠١/٠٢/٢٠٠٧  غزة - جامعة األقصى  محاضر غیر متفرغ بنظام الساعة 

    إلى اآلن  ٣٠/١٠/٢٠١١  غزة - جامعة األقصى  أستاذ مساعد متفرغ 

 
  مكان االنعقاد   وحتى   ابتداءمن   الساعات   االختصاص  عنوان الدورة 

مھارات أساسیة في بیئة 
  التعلم االلكتروني

التعلیم 
  االلكتروني  

٢٦/٠٦/٢٠١٠  ١٠/٠١/٢٠١٠  ٦٠  
جامعة القدس 

عبر –المفتوحة 
  االنترنت

استخدام الكمبیوتر في 
  ١٥/٠٦/٢٠٠٦  ١٠/٠٦/٢٠٠٦   ١٨  الحاسوب  األعمال المكتبیة 

 - كلیة تدریب غزة 
  األونروا

  ٠٦/٠٩/٢٠٠٧  ٢٠/٠٨/٢٠٠٧  ١٢  اإلدارة   التخطیط االستراتیجي 
مركز الشیخ حمد بن 

  خلیفة آل ثاني

بروایة –إجازة التجوید 
  ٠١/٠١/١٩٩٧  ٠١/٠٩/١٩٩٦    ٦٠  تجوید القرآن  حفص عن عاصم

المسجد العمري 
  الكبیر 

استخدام االنترنت والبرید 
  االلكتروني 

الحاسوب 
  ٣١/٠٣/٢٠٠٤  ٢٠/٠٣/٢٠٠٤  ١٤  واالنترنت 

–الجامعة اإلسالمیة 
  التعلیم المستمر

مھارات الطباعة باللغتین 
  ٢٠٠٣/ ٠٩/٠٩  ١٧/٠٨/٢٠٠٣  ٣٠  الطباعة   العربیة واالنجلیزیة 

–الجامعة اإلسالمیة 
  التعلیم المستمر

–الجامعة اإلسالمیة الرخصة الدولیة لقیادة 
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  دورة مهارات قيادية. 
  ٢٠١٢-٣دورة القانون اإلنساني مع الصليب االحمر الدولي. 
  ٢٠١١-٣دورة فن البروتوكول. 
  الحاسوب الحكومي  ٢٠١٢-٤دورة امن المعلومات. 
  م ٢٠٠٤الجامعة االسالمية  –لغة االعمال باللغة االنجليزية.  
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 املقدمة

من شَاء من عباده ِإلَى صوبِ الصوابِ، والصالةُ والسالم علَى المعصـومِ مـن الخَطَـِأ    الحمد هللاِ الفَتَّاحِ الوهابِ، الهادي 
ة، واَألحيضراِل المذوي اَألقْو لَى آِلهِل، وعالكُم ديوس لَغَاءحِ البَأفْص ،دمحنَا مديلَِل، سوالزيكالز ةيدماِل الحابِه  وـحوأص ،ة

دعوب ،والشِّقَاق ةضارعالم نم متْ آراُؤهملوس ،جِ اِلوفَاقلَى نَها عوضم الَّذين...  
عتري الصوت حين يجاور غيره أو يأتلف ة، فهو ية األكثر شيوعاً في العربيوتيالص غيراتالتَّ جملة نم اإلبداِل تُعد ظاهرةُ
مع احتفاظهـا  ،وياق ما، بحيث يتحول الصوت الواحد إلى صوت آخر، مع اإلبقاء على سائر أصـوات الكلمـة  معه في س

  .بداللتها ومعناها األصلي

في حين يبدل صوت منها بصوت آخر يكون قريباً منـه فـي    ،وهكذا تشترك الكلمتان أو الكلمات في صوت واحد أو أكثر
بعض صفاته، أو قد يشتمل على شيء من خواصه، وقد يكون بعيـداً عنـه    نشأته من جهاز النطق، أو قد يتفق معه في

فتنشأ ألفاظ متشابهة في المبنى والمعنى، ومن ثم كان اإلبدال عامالً فعاالً من عوامل نمو اللغة ، وهو يعرض لكثير مـن  
  . األصوات اللغوية الصامتة منهاوالصائتة، وال تكاد تخلو منه لغة من اللغات

 
ها تتناول ظاهرة مـن أكثـر   في أنَّ" اإلبدال الصوتي في لهجة مدينة بيت حانون " تكمن أهمية هذه الدراسة المعنونة بـ 

الظواهر اللغوية شيوعاً وبروزاً في اللهجات العربية القديمة والحديثة، ولما كان هذا البحث يتناول هذه الظاهرة في لهجة 
تصرت الدراسة على مظاهر اإلبدال الصوتي في لهجة مدينة بيت حانون؛ للوقوف على األصوات مدينة بيت حانون، فقد اق

  .التي أبدلت من غيرها في لهجة مدينة بيت حانون؛ ثم محاولة الربط بينها وبين اللهجات العربية القديمة منها والحديثة
 :الدراسة إلى  هذه هدفتوقد 

 .في اللهجة) الحروف ( امتة الكشف عن أهم مظاهر إبدال األصوات الص -
 .في اللهجة) الحركات ( الوقوف على أهم مظاهر إبدال األصوات الصائتة  -
  .الربط بين مظاهر اإلبدال في اللهجة، وعالقته باللهجات العربية الفصيحة -

 
  :أسئلة الدراسة في التساؤالت التالية  حددتفي ضوء ما سبق ت

 .التي أبدلت من غيرها في اللهجة) الحروف  (ما األصوات الصامتة  -
 .التي أبدلت من غيرها في اللهجة) الحركات ( ما األصوات الصائتة  -
 .ما مظاهر اإلبدال الصوتي الذي وافق اللهجات الفصيحة -
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- ما مظاهر اإلبدال الصوتي الذي يعتحريفاً في اللهجة د. 
 

نة من جوانبها المختلفة في فترة زمنية الذي يدرس ظاهرة لغوية معي" المنهج الوصفي" اعتمد البحث في هذه الدراسة على
لمحاولة الربط بين ما ورد في اللهجة من مظاهر اإلبدال، وما ورد في  ؛ كما استفاد البحث من المنهج التاريخي. نة معي

  .ية تاريخيةدراسة وصف" لهجة مدينة بيت حانون " فالبحث يدرس ، اللهجات العربية
  

 

على اللهجة األم،  -إلى حد كبير –اعتمد البحث في جمع المادة العلمية على كبار السن من أهل المدينة، الذين يحافظون 
ى من هؤالء، كما استعنت ببعض أبناء المدينة الذين لم يختلطوا بغيرهم، ولم أعتمد عل –أطال اهللا عمرها  –وكانت والدتي 

  .ي من أبناء مدينة بيت حانون أقيم فيها وأتكلم اللهجةنذاكرتي في األداء اللغوي، على الرغم أن

  :واقتضت طبيعة البحث أن توزع مادته العلمية على مبحثين بعد تمهيد 

 .أنواع اإلبدال كما تناول اإلبدال لغة واصطالحاً،مفهوم  وتناول: تمهيد -
 ) .الحروف ( ات الصامتة وتناول إبدال األصو: المبحث األول -
 ) .الحركات ( وتناول إبدال األصوات الصائتة : المبحث الثاني -

  .وجاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج البحث وتوصياته 
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 متهيد

 
ل دبوتَ... والجمع أبدال بِدل الشيء وبدلَه وبديله الخَلَف منه، : ه، وعن ابن سيدةريغَ: بدُل الشيء: " جاء في لسان العرب

وتبـديل  .... ه منه بـدالً ذَختَ: وبدله  من الشئ ل الشيءوأبد. اتخذ من بدالً: هلُّبدل به واستبدله واستبدل به، كُالشيء وتَ
صـل فـي   واأل. التبـادل : مكانه والمبادلة  هدله به إذا أخذبواستبدل الشيء بغيره وتَ. بدل بتغييره وإن لم تأت : الشيء 

  .)١٤٠(جعل شيء مكان شيء آخر كإبدالك من الواو تاء في تاهللا: األصل في اإلبدالو. التبديل تغيير الشيء عن حاله 
 

 
فَعإمـا  وإقامة صوت مقام صوت آخر، أو حركة مكان أخرى، إما ضـرورة،  :" اللغويون العرب ظاهرة اإلبدال بأنها  ر

  .)١٤١(استحساناً، أو أن تجعل صوتاً مكان صوت آخر مطلقاًا مصنعة، وإ

كمـا ذكـره سـيبويه    ،)١٤٢(أول من أشار إلى مصطلح اإلبدال ومثل لـه ) هـ ١٧٥ت( ويعد الخليل بن أحمد الفراهيدي 
ت (عي، ومن الذين اعتنوا بهذه الظاهرة اعتناء خاصاً األصم)١٤٣(عند حديثه عن األصوات التي يبدل منهاغيرها)هـ ١٨٠(

  وسمى كتابه) ه٢٤٤ت(، واتبعه ابن السكيت )القلب واإلبدال( فألَّف كتاباً سماه ) ه ٢١٦
  ).اإلبدال والمعاقبة والنظائر( فقد ألف كتاباً سماه ) ه  ٣٤٠ت(، أما الزجاجي )القلب واإلبدال( 

واتبعه الكثير من العلماء الذين أفردوا أبواباً واسعة ) اإلبدال ( ألَّف كتاباً سماه ) ه ٣٥١ت( ومن بعدهم أبو الطيب اللغوي 
  .)١٤٤(لدراسة هذه الظاهرة

 
 
 

                                                             
 . ٣٨ص/  ٢م ،جـ٢٠٠٠،  ١لبنان، ط –، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت )هـ٧١١ت (لسان العرب، ابن منظور )١٤٠(
  بريوت  - مصطفى الشوميي، مؤسسة بدران للطباعة والنشر. د: ، حتقيق)هـ  ٣٩٥ت (الصاحيب يف فقه اللغة ، أمحد بن فارس : انظر )١٤١(

  .٣٣٣ص )  م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢( ٢ط     
  ٧ص/ ٧ت، جـ .القاهرة، د - ، مكتبة املتنيب) هـ ٦٢٣ت ( شرح املفصل، ابن يعيش : وانظر     
  . ٢١٤م ، ص١٩٧٣ ١حلب، ط –فخر الدين قباوة ، املكتبة العربية . د: شرح امللوكي يف التصريف، ابن يعيش، حتقيق : وانظر     
 ٢١٠م ، ص ١٩٩٠، ٢عبد الغفار حامد هالل، مطبعة اجلبالوي، ط. اللهجات العربية نشأةً وتطوراً، د: وانظر     

 .٤٠٨م، جملة اللسان العريب ص١٩٨٠لبنان  -الدراسات اللغوية عند العرب، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت: انظر )١٤٢(
 . ٥٤٨ص/ ٣م، جـ ١٩٨٣ - ٣بريوت، ط -هارون، عامل الكتب حتقيق عبد السالم) هـ١٨٠ت( الكتاب، سيبويه  )١٤٣(
  ٥٣٨ص/  ١م، جـ ١٩٩٩، ٤حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: أبو الفتح عثمان بن جين، حتقيق:  اخلصائص)  ١٤٤(

 .١٧١م ، ص٢٠١١، ١ان،طلبن - علي خليف حسني، دار الكتب العلمية، بريوت. منهج الدرس الصويت عند العرب، د: وانظر      
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 : اإلبدال المطرد  .١
( ويسمى باإلبدال الصرفي أو القياسي، وهو اإلبدال الذي يخضـع لقواعـد صـرفية محكمـة ال سـيما فـي صـيغتي        

الطـاء، والظـاء، والصـاد،    : ( إذا كان قبلهـا أحـد أصـوات اإلطبـاق    ) طاء ( ، فتبدل تاء االفتعال )واالفتعال افتعل 
أحـد األصـوات المجهـورة    ) التـاء (، وكذلك إذا كـان قبـل   )اضتجع(التي تكون على القياس ) اضطجع(نحو ) والضاد

  . )١٤٥()ازترع : ( وقياسها ) ازدرع ( : من صوت مجهور من نحو) التاء ( فتبدل ) الزاي والذال والدال ( 
  وقد خص الصرفيون هذا اإلبدال بحروف معينة تبدل قياساً، غير أنهم اختلفوا في عدد هذه الحروف، 

الهمزة، واأللف، واليـاء، والـواو، والتـاء، والـدال، والطـاء والمـيم،       : ( صوتاً وهي ) أحد عشر( إذ عدها بعضهم 
  .)١٤٦()والجيم، والهاء، والنون

  ، وعند غيرهم )١٤٧()طال يوم أنجدته ( صوتاً، يجمعها في قوله) اثنا عشر(وهي عند بعضهم اآلخر      
أصـوات جمعهـا فـي    ) تسـعة ( صـوتاً، وهنـاك مـن يعـدها    ) أربعة عشر( صوتاً، وهناك من يعدها ) ثالثة عشر( 

  . )١٤٨()هدأت موطياً(قوله 
  عد افترضها الصرفيون، ويالحظ أنهم قد خلطوا وعلى ذلك فاإلبدال الصرفي إبدال قياس يخضع لقوا

  ولكنه خاص بأصوات العلة التي قررها العلماء العرب في عرفهم  -أيضاً –بين اإلعالل الذي هو إبدال 
أصـوات  ) الهمـزة، األلـف   ( على الرغم من تحفظاتنا الشـديدة فـي عـد    ) الهمزة، واأللف، والواو، والياء:( وهي 

أصـوات علـة إذا كـان القصـد منهـا أنهمـا خارجـان مـن وصـف          ) الواو، واليـاء  ( ن علة، مع تجويز أن تكو
  )١٤٩(.اللين

 :اإلبدال اللغوي .٢
جعـل حـرف مكـان    "ويسمى اإلبدال السماعي أو اإلبدال الصوتي أو غير المطرد، ونظر اللغويـون إليـه علـى أنـه     

وليس اإلبدال عنـدهم مقصـوراً علـى حـروف معينـة كاإلبـدال الصـرفي، ولـيس         ) ١٥٠("آخر أو حركة مكان أخرى
                                                             

 .٤١٢ص/  ١الكتاب، سيبويه، جـ )١٤٥(
 . ٣١٣ص/ ٢املرجع نفسه، جـ   )١٤٦(
 . ١٨٢ص/  ٢م ، جـ١٩٩٦ –١بريوت، ط -، دارالكتب العلمية)هـ  ٣٧١ت( األمايل، أبو علي بن القاسم القايل )١٤٧(
 . ٨ص/ ١٠شرح املفصل، جـ ) ١٤٨(
 .١٧٢علي خليف حسني، ص. منهج الدرس الصويت عند العرب، د )١٤٩(
 . ٢١٠عبد الغفار حامد هالل، ص. اللهجات العربية، د  )١٥٠(
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مشروطاً بشروط تجيزه، بل تدخل فيه حروف اإلبدال الصرفي وغيرهـا، وكـذلك لـيس مقصـوراً علـى حركـة دون       
أخرى، بل يشمل الحركات كلها، ولذلك يسمى باإلبدال السماعي، ألنه مقصـور علـى السـماع فقـط، وال يعـد تاركـه       

الفاً للصواب اللغوي، وإنما ينطق به من يريد أن يحـاكي لغـة القبيلـة التـي تكلمـت، فاإلبـدال السـماعي لـيس         مخ
موجوداً عند جميع القبائل العربية، ولكنـه يوجـد فـي قبيلـة دون أخـرى، أو لهجـة دون أخـرى، فقبيلـة تنطـق          

  .بالصاد، وأخرى بالسين ) الصراط(
اإلبدال السماعي، أو غير المطرد، وهو مـا  : بدال أو تمنعه، فقد أطلقوا عليه اسم ونظراً لعدم وجود شروط تجيز هذا اإل

  ) . الحركات(، والصوائت )الحروف( نقصد تناول مظاهره في لهجة مدينة بيت حانون على مستوى الصوامت 

  )احلروف ( إبدال األصوات الصامتة :  املبحث األول
  
   

عن ( إبدالهم العين من الهمزة كقولهم : فقد جاء في لسان العرب وعنعنة تميم " العنعنة " وهذا اإلبدال سماه اللغويون بـ 
  : وقال ذو الرمة ) أن ( ويريدون ) 

  ماء الصبابة من عينيك مسجوم:  أعن ترسمتَ من خَرقَاء منْزلَةً
  .ترسمت ) َأَأن ( أراد 

، وتميم وقَيس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة عيناً ، )أن ( لغة قريش ومن جاورهم : فراء وقال ال
أشهد عنّك رسول اهللا، فإذا كسروا رجعوا األلف، وفي حديث قيلة تَحسب عنِّي نائمة أي تحسب أني نائمة، : ويقولون 

  .)١٥١(لعنَّك لبني تميم : ألعرابي َألنَّك ولعنَّك، وابن ا: والعرب تقول 
واختلفت آراء اللغويين في تحديد موضع الهمزة المبدلة في الكلمة، فالخليل ومعه بعض اللغويين يجعلون اإلبدال في همزة 

 ) ( المفتوحة، فيقولون ) َأن ن( ويريدون ) ع ( ومنهم من جعلها في همزة : ، ونسبت عندهم لتميم وقيس وأسد )َأن أن
 وبعضهم توسع في هذا اإلبدال، ولم يقصره على همزة  )١٥٢()وأن  

 ) وأن ، نة : ( بل جعله في كل كلمة تبدأ بهمزة ، يقول السيوطي) أننْعوهي في كثير من كالم العرب في لغة قيس ): الع
  .)١٥٣()عذُن (وفي أذُن  ، وفي أسلم عسلم،)عنَّك ( وتميم ، تجعل الهمزة المبدوء بها عيناً، فيقولون في أنّك 

                                                             
    ٣١٢ص/  ٢مادة عنن، ج لسان العرب، ابن منظور، (١٥١)  
   ١٣ص/٢اخلصائص، البن جين، جـ (١٥٢) 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه حممد أمحد جاد املوىل بك،      وحممد أبو الفضل  السيوطي املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للعالمة عبد الرمحن جالل الدين(١٥٣) 

  .  ٢٢٢،  ٢٢١، ص٣القاهرة ، اجلزء األول ، ط –إبراهيم، وعلي حممد البجاوي ، دار التراث 
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أما ابن دريد فقد توسع في العنعنة فلم يقتصر على الهمزة المبدوء بها فقط ، بل تعداها إلى مهموز الثاني واآلخر، ذلك 
  . )١٥٤()خَباُؤنا ( هذا خباعنَا، أي : مثل قوله

وعملية النطق بها شاقة حيث ويبدو أن هذا النطق للهمزة هو نوع من أنواع تسهيلها ، فالهمزة صوت صامت شديد، 
تنطق عندما ينطبق الوتران الصوتيان بإحكام في فتحة المزمار فينحبس الهواء، وهو هواء النَّفس اآلتي من الرئتين ، 

فإنهم في البيئات الحضرية كالحجاز كانوا يسهلونها . وكأن نطقها عملية اختناق قصيرة؛ ألن الهواء يمنع من الخروج 
من جنس حركة ما قبلها أو بإسقاطها لتسهيل خروج الهواء فيقال ضان في ضأن، ثار في ثأر، وآمن في أأمن، بقلبها مداً 

  .وأوثر في أؤثر، وإيمان في إإمان، ونبي في نبئ، والمري في المريء
كن عند تفصيله ال أما في البيئات األكثر بداوة في نجد فكان النجديون يميلون إلى تحقيقها ، وهذا األمر صحيح بإجماله، ول

بد أن نعثر على من كان يسهل منهم بالحذف أو بالتحقيق للهمزة من نوع آخر وليس فيه شدة، فتنطق عيناً؛ ألن أقـرب  
فـالعين ال  .  )١٥٥("إن بني تميم عندما يحققون الهمزة يجعلونهـا عينـاً  : "األصوات إليها هو العين، و كما يقول ابن دريد

وبهذا يكون نطقهـا  . وترين الصوتيين اللذين ينفرجان فيندفع الهواء ويتبدد في فراغ الحلق ينحبس معها الهواء خلف ال
عيناً نوعاً من أنواع التحقيق الذي نرى أنه أسهل من نطق الهمزة بصفتها ومخرجها المعـروفين، فيجمـع بـذلك بـين     

  .)١٥٦(السهولة والوضوح في النطق
ضيقاً فقد أبدلت الهمزة عيناً في بعض الكلمات، وذلك في قولهم ) العنعنة ( ل وفي لهجة مدينة بيت حانون وجدنا هذا اإلبدا

  .في يتَلَكَّأ ) يتلكع ( في فقأ، و) فقع ( في جأر، و) جعر: (
فهذه الصفة الصوتية في لهجة مدينة بيت حانون، وهي إبدال الهمزة عيناً، لها ارتباط باللهجات العربية القديمـة، فكمـا   

عند قبيلة تميم وقيس وأسد ، وتلك قبائل عربية فصيحة أخذت عنهم اللغة الفصحى، وما زال هذا اإلبدال له  ذكرنا وردت
  .أثره في بعض اللهجات العربية الحديثة اآلن 

  
  
   

وقـد أبـدلت   " :ورد في اللهجات القديمة إبدال الهمزة هاء، وهو ليس بقياس، ومن ذلك ما ذكـره سـيبويه فـي قولـه    
ونسـبت هـذه إلـى طيـئ وأهـل الـيمن       .  )١٥٧("الهاء من الهمزة في هرقت وهمرت وهرحتُ الفرس تريـد أرحـت  

  .)١٥٨("وبني تغلب 

                                                             
  ) .عنعن ( مادة /  ١٩٨٧، بريوت رمزي البعلبكي، دار العلم للماليني: حتقيق)  هـ ٣٢١(البن دريد : اجلمهرة (١٥٤) 
  . ٢٣٧/ ١مجهرة اللغة، البن دريد، جـ (١٥٥) 

   ٢٠٩، ص٢٠٠٩عبد الكرمي جماهد ، منشورات جامعة القدس املفتوحة، ط . علم اللسان العريب، د (١٥٦) 
  ،  ٢٣٨ص / ٤الكتاب ، سيبويه ، جـ: انظر (١٥٧) 
   ٨٨م  ص١٩٧٨حسني حممد شرف، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،. د: كتاب اإلبدال، البن السكيت، حتقيق: وانظر       
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وكل من الهمزة والهاء صوتان حنجريان، أو هما من أصوات أقصى الحلـق بتعبيـر القـدماء، بـل همـا مـن أقـرب        
  . )١٥٩(داألصوات العربية إلى بعضهما، فهما من حيز واح

والفرق بين الهمزة والهاء، هو أن الهمزة صوت انفجاري شديد، والهاء صـوت احتكـاكي رخـو يمـر الهـواء عنـد       
، وإبـدال الهمـزة هـاء مـن إبـدال       )١٦٠(النطق به خالل االنفراج الواسع الناتج عـن تباعـد الـوترين الصـوتيين    

  . المتجانسين، فإذا فقدت الهمزة شدتها صارت هاء 
" مدينة بيت حانون ، حذفت الهمزة في بعـض األسـماء المؤنثـة ، وأبـدلت بالهـاء السـاكنة فيقولـون         وفي لهجة

  ".سوداء، بيضاء، وحمراء ، وصفراء، وخضراء " في " سوده، بيضه ، حمره، صفرة، خضره 
وإبدال الهمزة هاء في مثل هذه الكلمات شائع في اللهجات الفلسطينية ، هذا اإلبدال في لهجة مدينة بيت حانون لـه مـا   

  . يؤيده من اإلبدال في نطق اللهجات العربية القديمة كما ورد عند سيبويه، وإن كان ليس بقياس
  
 

 في لهجة مدينة بيت حانون في بعض الكلمات فقد أبدلت الهمزة واواً في قولهم أبدلت الهمزة واواً أو ياء:  
  ) .أزه، وأداه، وأراه، وأساه (في ) وزه، وداه، وراه، واساه ( 

  ) .إياك، فئ ( في ) وياك، في :  (وجاء إبدال الهمــــزة يــاء في قولهم 
  :الشاعر  وقد ورد قلب الهمزة ياء عند قبيلة هذيل في قول

  .عريض اللحمِ ني أو نضيج:    فظلت وظَلَّ أصحابي لديهم      
  .)١٦١(ني، وأصلها نئ، حيث قلبت الهمزة ياء، ثم أدغمت في الياء فصارت ني: والشاهد 

ـ ) مريته ومريئتـه (، حيث قرأ ابن عباس  )١٦٢("وامرأته حمالة الحطب :" ومن قراءة ابن عباس في قوله تعالي  ى عل
  . )١٦٣(التصغير، إال أنه أمر الهمزة تارة وأبدلها ياء وأدغم األخرى

  
  
  

                                                                                                                                                                                                          
   ٣٢٧م ، ص  ١٩٨٥، ١صاحلة راشد آل غنيم ، منشورات مركز البحث العلمي ، مكة املكرمة ، ط. اللهجات يف الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية ، د: انظر (١٥٨) 
    ١٨٥م ، ص٢٠٠٠كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة . علم األصوات ، د: انظر (١٥٩) 
  . ١٩٥،١٩٦ص) م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠( القاهرة  –حممود السعران، دار الفكر العريب . علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، د (١٦٠) 
  . وما بعدها  ٢٨٨كمال بشر ، ص. علم األصوات ، د: وانظر      
  . ١٣٢، ص١٣١م، ص ١٩٩٠ –متام حسان ، مكتبة األجنلو املصرية . مناهج البحث يف اللغة ، د: وانظر      

   ٨٧م ، ص١٩٨٥عبد الباقي، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية  يضاح. لغة متيم دراسة تارخيية وصفية، د (١٦١) 
  ) ٤(سورة املسد، آية  (١٦٢) 
  . ٥٨٦ص/ ٦م ، جـ ١٩٩٤، ١بريوت، ط -الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمني احلليب، حتقيق علي حممد معوض وأخرين، دار الكتب العلمية  (١٦٣)
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  ، وإبدال)لَنْضة(، فهم يقولون )لَمبة ( ورد إبدال الباء ضاداً في اللهجة في مثال واحد هو كلمة 
نوناً، فلما حدث هذا اإلبدال استدعت النون مقابلهـا   –الباء ضاداً في هذه الكلمة إبدال تابع إلبدال الميم من نفس الكلمة  

  الفمي، وهو صوت الدال، وكل من صوت النون وصوت الدال من نفس المخرج 
  ، فال فرق بين النون والدال إال أن الهواء يخرج مع النون خالل األنف، ومع الدال  )١٦٤()أسنانية لثوية(

  .)١٦٥(للداِل) المفخم(خالل الفم ، ثم فخم صوت الدال فصار ضاداً، فصوت الضاد هو النظير المطبق 
  .واإلبداَل في هذا المثال إبدال موضعي استدعاه الموقع وإن كان بين صوتين متباعدين 

   
، فيبدلون الباء ميماً، وكل من الباء والميم أصوات )يتبختر(في ) يتمختر(ورد إبدال الباء ميماً في مثال واحد فهم يقولون 

  . )١٦٦(شفوية
  .فاإلبدال في هذه الحالة من إبدال المتجانسين 

 
  

  .صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس : التاء
  .سناني لثوي انفجاري مجهور صوت أ: والدال

فصوت الدال هو النظير المجهور للتاء، وليس بينهما من فرق إال أن الوترين الصوتيين يتذبذبان مع الـدال فـي أثنـاء    
  .)١٦٧(النطق، وال يتذبذبان مع التاء

داالً، وإبدال التاء داالً في  فيبدلون التاء) فستق(في ) فزدق(وقد ورد إبدال التاء داالً في اللهجة في مثال واحد فهم يقولون 
، فلما أصاب )١٦٨()لثوية(هذه الكلمة إبدال تابع إلبدال السين من نفس الكلمةزاياً، فكل من السين والزاي من نفس المخرج 

صوت السين شيء من اإلجهار أبدل زاياً، ألن صوت الزاي هو النظير المجهور للسين، ثم أبدل صـوت التـاء داالً، ألن   
  .هو النظير المجهور للتاءصوت الدال 

  
  

                                                             
  . ١٨٣كمال بشر، ص. علم األصوات، د:انظر  (١٦٤) 
  . ٢٥٣املرجع نفسه، ص:انظر  (١٦٥) 
  . ٤٦م، ص٢٠٠٧إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، . األصوات اللغوية، د: ، وانظر١٨٣كمال بشر، ص. األصوات، دعلم : انظر (١٦٦) 
   ٢٥٠ -٢٤٩املرجع نفسه، ص: انظر (١٦٧) 
   ٣٠١املرجع نفسه، ص: انظر (١٦٨)
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  .)١٦٩(صوت مما بين األسنان احتكاكي مهموس: صوت الثاء 
  . )١٧٠(صوت أسناني لثوي انفجاري مهموس: وصوت التاء 

سـكان  في الوقت الذي تخلي فيه -إلى حد كبير -وقد حافظت لهجة مدينة بيت حانون على النطق الصحيح لهذا الصوت 
مدينة غزة ومدن فلسطينية كثيرة، وكذلك كثير من اللهجات العربية، فإبدال الثاء تاء شائع في اللهجـات العربيـة، فهـم    

ثوب، ثلج، ثعبان، ثخـين،  (، واألصل )١٧١()إلخ....توب، تلج، تعلب، تخين، تلت، توم، برغوت، عتمان، تقيل:(يقولون 
  ) .إلخ ...ثلث، ثوم، برغوث، عثمان، ثقيل، 

صوت احتكاكي رخو، في ) الثاء(والثاء والتاء صوتان متقاربان في المخرج، ويتفقان في صفة الهمس، والفرق بينهما أن 
  .صوت انفجاري شديد ) التاء(حين أن 

  .)١٧٢(فاإلبدال بين الصوتين تجيزه قوانين اإلبدال الصوتية لوجود العالقة الصوتية بينهما في قرب المخرج والصفة 
  .)١٧٣(قلب الثاء تاء لغة خيبر، فالخبيث هو الخبيتُ، حيث روى األصمعي أن النطق بالتاء لغة خيبرويروى أن 

تخين، تالجة، تلج، : (وفي لهجة مدينة بيت حانون وجدنا هذا االبدال ضيقاً، ويكاد ينحصر في بعض الكلمات من مثل 
  .لصحيح الفصيح لهذا الصوتأي النطق ا) الثاء(، ولكن سكان المدينة يميلون إلى تحقيق )اتنين 

   
في اللهجة، ولكن بعض المثقفين من أبناء هذه اللهجة ) الثاء(حافظت لهجة بيت حانون علي النطق الصحيح لهذا الصوت 

،فهم سيناً في بعض الكلمات، وهذا سببه تأثر بعض المثقفين بأبناء مدينة غزة الذين يبدلون الثـاء سـيناً  ) الثاء(يبدلون 
غير أن اللهجة تميل إلى تحقيق هذا الصوت وأكثر المثقفين ينطقونه سيناً،ويرى أستاذنا الـدكتور  ) مسالً، سابت(يقولون 

أن هذا خطأ ظاهر، يجب التخلص منه، وإنه لمن العيب أن نسمع هذا الخطأ من بعض معلمي اللغـة العربيـة   "كمال بشر 
خطأ صوتي، وهو ظاهر، وخطأ داللي، إذ ينتج منه الخلط بين معاني بعض : انبينبمدارسنا، وتحويل الثاء سيناً خطأ من ج

  . )١٧٤(وشتان بين المعنين) سالسة، وثالثة(الكلمات كما في نحو 

                                                             
   ٢٩٨املرجع نفسه، ص: انظر  (١٦٩)
   ٢٤٩املرجع نفسه، ص  (١٧٠)
   ١١٩املرجع نفسه، ص: انظر (١٧١)
  . ٤٥ص) م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(، ٣القاهرة، ط  - رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني. مدخل إىل علم اللغة، د: وانظر    
   ٣٩ص)م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢(،  ١القاهرة، ط -عبد التواب مرسي حسن األكرت، جامعة األزهر. النظم اللغوية يف هلجة أبو صري وعالقتها بالفصحى، د: وانظر    
  . ٩٠ص) م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥(١غزة، ط-عبد اهللا عبد اجلليل املناعمة، مكتبة اليازجي. دراسة لغوية ميدانية، د -اللهجي يف قطاع غزة التداخل: وانظر    

  . ٣٩هلجة أبو صري، ص  (١٧٢)
  . ٧٤م، ص١٩٦٨عبد املنعم سيد عبد العال، دار الكتاب العريب، . هلجة مشال املغرب تطوان وما حوهلا، د: انظر  (١٧٣)

 . ٣٠٣كمال بشر،ص. علم األصوات، د  (١٧٤)
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وهذا الخطأ شائع علي ألسنة المثقفين من األكاديميين واإلعالميين وغيرهم في كثير من البيئات العربية فنسـمعهم فـي   
  ) .ثالثة، مثالً، ثابت، أثّر، الثّورة، حديث(بدالً من ) سالسة، مسالً، سابت، أسر، السورة، حديس(اإلذاعات يقولون 

 
 

  .صوت من أقصى الحنك احتكاكي مهموس : الخاء 
  . )١٧٥(صوت من أقصى الحنك احتكاكي مجهور: والغين 

، ويشتركان في صفة االحتكاك وال فرق بينهما إال الهمس في فالغين هو النظير المجهور للخاء، فهما من مخرج واحد
  .الخاء، والجهر في الغين، فاإلبدال بينهما من إبدال المتجانسين لوجود العالقة الصوتية في المخرج والصفة 

عن العرب ،وقد ورد أمثلة مأثورة )خفر، وخفير(في ) غفر، وغفير(وقد وقع إبدال الخاء غيناً في اللهجة في كلمة واحدة 
منْخُل، ومنْغُل، فيخفي النون، كما : يقول بعض العرب : " وقع فيها هذا التبادل دون عزو إلى بعض القبائل، قال سيبويه 
  . )١٧٦(يخفيها مع حروف اللسان والفم، لقرب هذا المخرج من اللسان

  
  
   

دهب، درة، : ( اللهجات العربية، ألن هذا الصوت تطور في اللغات العامية إلى دال فيقال إبدال الذال داالً شائع في كثير من 
ذهب، ذرة، كذاب، ذبح، الذبيحة، ذراع، ذئـب، ذاب، ذاق،  ( بدالً من ) كداب، دبح، الدبيحة، دراع، ديب، داب، داق، ديل 

  ) .ذيل
  ) .ذقن ( في ) دقن ( ن وفي لهجة مدينة بيت حانون وجدناه ينحصر في كلمة واحدة فيقولو

   
  . صوت مما بين األسنان احتكاكي مجهور: الذال

  )مطبق(صوت مما بين األسنان احتكاكي مجهور مفخم : والظاء
فالظاء هو النظير المفخم المطبق للذال، وقد أبدلت الذال ظاء في كلمة واحدة شائعة في لهجة مدينة بيـت حـانون فهـم    

  . وهذا اإلبدال تجيزه قوانين اإلبدال ، فهما يتفقان في المخرج والصفة) هذا(في ) هاظا: (يقولون 
  
  
  

                                                             
  . ٣٠٣املرجع نفسه، ص  (١٧٥)

 . ١٩٤علم اللغة، حممود السعران، ص: وانظر     
 . ٨١،٧٧هلجة مشال املغرب، ص (١٧٦)
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صوت لثوي احتكاكي مهموس مفخم أبدلت السين صاداً في لهجة مدينة : صوت لثوي احتكاكي مهموس، والصاد : السين 

  ) .ساطع، وسلطان، ومبسوط، اخسأ ( في ) بصوط، وإخصصاطع، وصلطان، وم:(بيت حانون في بعض الكلمات فيقولون
فالصاد هو النظير المفخم للسين، والسين والصاد صوتان متحدان في المخرج، فهما من اللثة، ومتفقان في الصفات،       

فـي هـذا    ، وصوت السين ال إطباق فيه، فالعالقة الصوتية قائماً بينهما، ولعل السبب)مفخم ( إال أن صوت الصاد مطبق 
اإلبدال هو أنهم كرهوا االنتقال من صوت مرقق إلى صوت مفخم أو العكس، وهو ما يعرف في عرف اللغويين المحـدثين  

  .فتأثر الصوت األول بالثاني يسمونه تأثير رجعي، وتأثير الثاني باألول يسمونه تأثير تقدمي" بالتأثير الرجعي، والتقدمي 
والسين إذا : " ،وقال سيبويه  )١٧٧(القديمة، فقد روي أن بني تميم يبدلون السين صاداًوقد وجد هذا اإلبدال في اللهجات 

وقعت قبل غين أو خاء أو قاف أو طاء، جاء إبدالها صاداً، ونسب هذا اإلبدال لبني العنبر، وهم من تميم وقد نسب إبـدال  
  . )١٧٨(السين صاداً لبني كلب وقريش كذلك

  فهذا اإلبدال له ما يؤيده في اللهجات العربية القديمة، وقد ورد في كتاب سيبويه 
  
  

  ) . دعس ( دهس في : ورد إبدال العين هاء في اللهجة في كلمة واحدة فيقولون 
احتكاكي مهموس، ) من أقصى الحلق ( صوت حلقي : احتكاكي مجهور، والهاء) وسط الحلق (صوت حلقي  : والعين 

  .فالفرق بين العين والهاء، هو الجهر في العين، والهمس في الهاء 
إذا : قد هاث فيه وعاث فيه : ويقال: " وقد ورد هذا اإلبدال في كتب اللغة دون أن ينسب إلى قبيلة معينة، قال ابن السكيت 

  .(١٧٩)"أفسد وأخد الشئ بغير رفق 
  
  

األصوات التي تعددت مخارجها، حيث نطق بأكثر من صورة على مستوى األداء اللغوي في العالم  يعد صوت القاف من
العربي، فهناك أربع صور نطقية للقاف في القديم و الحديث، وإن كانت الصور تفترق فيما بينها من حيث نسبة الشيوع 

  :هي والذيوع، ومن حيث المستوى اللغوي الذي تنسب إليه وهذه الصور األربع 
 .صوت لهوي انفجاري مهموس: القاف 
 .) G(قصي انفجاري مجهور  –صوت حنكي : القاف 

                                                             
 . ١٠٧م ، ص١٩٤٨جامعة القاهرة، مايو  - بقايا اللهجات العربية يف األدب العريب، أنو ليتمان، جملة كلية اآلداب (١٧٧)
  . ٤٧٩ص/ ٤اب، سيبويه، جـالكت:انظر  (١٧٨)
 . ٢٤٣صاحلة راشد آل غنيم، ص. اللهجات يف الكتاب لسيبويه أصواتاً وبنية، د: وانظر      
  . ١٤٢اإلبدال، البن السكيت، ص (١٧٩)
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 ) .همزة ( صوت حنجري انفجاري : القاف 
 ) .غين ( قصي احتكاكي مجهور  –صوت حنكي : القاف 

لثانية هي السائدة والصورة األولى هي التي يجري استعمالها، كما ينطقها المتخصصون وقراء القرآن الكريم، والصورة ا  
ووجود هذه الصورة بهذه الكثرة في هذه اللهجات يوحي بأنها أثر باق لنطق . في معظم اللهجات العامية في البالد العربية 

ذلك أن انتشارها في هذه البيئات المختلفة يضعف كونها ابتكاراً صوتياً محلياً، فمن المحتمل أنَّه كان يوجد في القديم . قديم
ن النطق للقاف، وإن كانتا تنتميان إلى لهجات مختلفة، والصورة األولى وهي القاف اللهوية المهموسة، وهي صورتان م

التي حظيت باالستقرار على ألسنة القراء ونحوهم ممن يأخذون نهجهم، وهي أيضاً تلك الصورة التي فات على الدارسين 
في هذا ) أو اضطرب معظمهم ( خلطوا في وصفها واضطربوا تعرف حقيقتها وطبيعتها، ف) وبعض المحدثين ( في القديم 
  .الوصف 

امتدت مسيرتها، وصار نطقها تقليداً عاماً شائعاً على معظـم األلسـنة   ) القصية المجهورة  –الحنكية ( والصورة الثانية 
أيضاً هي التي حظيـت   الدارجة حتى اليوم في كثير من البالد العربية، شرقها وغربها على سواء، وهذه الصورة الثانية

  .)١٨٠(منطبقة تمام االنطباق على هذه الصورة ) في مجملها ( بوصف علماء العربية لها، حيث جاءت وصوفهم 
  : )١٨١(في القديم والحديث، فقد أبدلت إلى أصوات أخرى أهمها ) للقاف ( ونظراً الختالف الصور النطقية 

في " برتكان " ، و"قال"في " كال "مثالً  : لفلسطينيين ، فيقولون في نطق بعض ا) الكاف العربية ( أبدلت القاف إلى  -
 .وغير ذلك " قاسم " في  " كاسم " ، و"برتقال " 
وهذا في لهجة اإلمارات وبعض دول الخليج " دقيقة " في " دكيكة : " يقولون) الكاف الفارسية ( أبدلت القاف إلى  -

 .في العالم العربيكقطر، وبعض مناطق األردن وفلسطين ولهجة البدو 
 .في القدس" اُألدس: " في مصر ونابلس في فلسطين والمغرب، فيقولون) الهمزة ( أبدلت القاف إلى  -
: وذلك في لهجة الكويت واإلمارات وغيرهما من بلدان الخليج العربي، فهم يقولون) جيماً معطشة ( أبدلت القاف  -
 " .قاسم " في " جاسم " 
  في " جال : " وذلك في لهجة اإلمارات وصعيد مصر، فيقولون) جيماً غير معطشة ( أبدلت القاف  -
 ".قال "

 .وهذا في اإلمارات والسودان شائع " قاسم " في " غاسم " مثل ) غيناً (أبدلت القاف  -
 

                                                             
 ٢٨٦،  ٢٨٥كمال بشر، ص.علم األصوات، د (١٨٠)
   ٤٧ - ٤٥م ، ص١٩٨٩االسكندرية ، -عبد ايد عابدين، دار املعرفة اجلامعية. من أصول اللهجات العربية يف السودان، د: انظر (١٨١)
  . ٤٢ -٣١م ، ص١٩٨٦االسكندرية ،  -أمحد عبد الرمحن محاد، دار املعرفة اجلامعية. اخلصائص الصوتية يف هلجة اإلمارات العربية ، د: وانظر      
   ٥٣عبد التواب األكرت ، ص. النظم اللغوية يف هلجة أبو صري ، د: وانظر      

 . ١٥ - ٩م ، ص ١٩٨٨،  ٢القاهرة ، ط –رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني. حبوث مقاالت يف اللغة ، د: وانظر 
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" كتله كتل " في كلمة أو كلمات بعينها، فهم يقولون  وفي لهجة مدينة بيت حانون وجدنا هذا اإلبدال ضيقاً، ويكاد ينحصر

  ".قتله قتالً " في 
   

بمعنى حرك يده في " زقزق " في " زغزغ " أبدلت القاف غيناً في لهجة مدينة بيت حانون في كلمة واحدة  فيقولون 
  .خاصرة الصبي ليضحكه

لهجات العربية القديمة، وكذلك في اللهجات العربية الحديثة، ففي اللهجات وهذا اإلبدال جائز، فقد ورد هذا اإلبدال في ال
كان التميميون يقولون غشى في مقابل قسى عند غيرهم بمعنى دخل في البالد وتوغل :" القديمة، جاء في لسان العرب 

  . )١٨٢("فيها 
ووجد هذا اإلبدال في اللهجات العربية الحديثة كما رأينا في السودان وجنوبي العراق والكويت، واإلمارات العربية، ووجود 

  . التقارب بين القاف والغين أجاز التبادل 
  
  
   

، والعالقة الصوتية بين الصوتين قائمة )يا ليت  (يا ريت في : أبدلت الراء الماً في اللهجة في لفظ واحد، وذلك في قولهم
فهما من حيز واحد، أو مخرج واحد، ومتفقان في الصفة، فالراء والالم كل منهما صوت مجهور، والفرق بينهما يقوم على 

  .أن الراء صوت مكرر، والالم صوت جانبي
مبلْسم، : قيس تقول للمريض: " ل أبو عمر بن العالءوقد أبدلت الراء الماً في اللهجات القديمة، وجاء ذلك في لغة تميم، قا

  . )١٨٣(" مبرسم، وكانت تميم تطلق على الثعلب هجرس، ونطقه بعض العرب هقلس: وتميم يقول
   

طـاب  " كقـولهم  وهذا اإلبدال أطلق عليه علماء اللهجات بالطمطمانية، وهو إبدال الالم ميماً، والطمطمانية في لغة حمير 
، ويفسر ابن يعيش الطمطمانية، بأن يكون الكالم مشتبهاً بكالم العجم يقال رجل طمطم  )١٨٤("طاب الهواء " يريد " امهواء 

، وأما الهمذاني فيذكر مواطن هذه السمة غير الفصيحة حين يتكلم عن لغـات أهـل   )١٨٥("أي في لسانه عجمة ال يفصح 
" يابن معم " فيقولـون .... سرو حمير وجعدة ليسوا بفصحاء وفي كالمهم شيء من الحمير: "الجزيرة ويبدأ باليمن فيقول

ويشركهم في إبدال الميم من الالم في ... .وبلد سفيان بن أرحب فصحاء إال في مثل قولهم أم رجل " ..... يا بن العم "في 
                                                             

 )عسى ( لسان العرب، البن منظور، مادة  (١٨٢)
 . ١١٥اإلبدال البن سكيت، ص ) ١٨٣(

 ٧٣ت ، ص.سرار العربية، أبو منصور الثعاليب، دار املعارف، القاهرة ، دفقه اللغة وأ (١٨٤)
 ٤٩ص/٩شرح املفصل البن يعيش، جـ (١٨٥)
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وفداً يمنياً ) الرسول صلى اهللا عليه وسلم (الرجل والبعير وما أشبهه، األشعر وعك وبعض حكم من أهل تهامة وقد خاطب 
  .)١٨٦(ليس من البر الصيام في السفر" أي " ليس من امبرامصيام في امسفر: " بهذه اللهجة حين قال لهم 

  " .البارح "في " امبارح " لالم ميماً في لهجة مدينة بيت حانون في كلمة واحدة هي قولهم وقد ورد إبدال ا
  
   

  " .إسماعيل وجبريل" في" إسماعين، وجبرين " أبدلت الالم نوناً في لهجة مدينة بيت حانون، فهم يقولون 
  لثوي أنفي مجهور  –اني صوت أسن: لثوي جانبي مجهور،والنون –صوت أسناني : فالالم 

  .والالم والنون صوتان متفقان في المخرج والصفة، والفارق بينهما أن الالم صوت جانبي والنون صوت أنفي
  .فاإلبدال بينهما تجيزهقوانين اإلبدال الصوتية لوجود العالقة الصوتية بينهما في قرب المخرج والصفة 

  
  
   

، والباء والميم "مقدونس"في " بقدونس " ينحصر إبدال الميم باء في لهجة مدينة بيت حانون في كلمة واحدة فيقولون يكاد 
  .صوتان شفويان، كما ويشتركان في صفة الجهر، فكالهما مجهور، فالعالقة الصوتية تجيز التبادل بينهما

 )١٨٧(لة، كما وله أمثلة عديدة في اللهجات الحديثةوإبدال الميم باء عرف قديماً في اللهجات في أكثر من قبي
 : إبدال الميم نوناً   -  ب

لمبة، ومحو " في " لنضة، ونحو األمية، تنطر" أبدلت الميم نوناً في لهجة مدينة بيت حانون في كلمات معينة، فهم يقولون 
  " .األمية، وتمطر

التبادل بينهما، فهما متفقان في الصفات، والفارق بينهما والميم والنون صوتان متقاربان توجد بينهما عالقة صوتية تجيز 
 .أن الميم صوت شفوي، في حين أن النون صوت أسناني لثوي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . ٢٠٦عبد الكرمي جماهد، ص. علم اللسان العريب، د: انظر  (١٨٦)
  ٥٩،  ٥٨عبد التواب األكرت، ص . هلجة أبو صري، د: انظر (١٨٧)
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  )احلركات(اإلبدال يف األصوات الصائتة :  املبحث الثاني   
بعض في لهجة مدينـة  ، وعرضنا إلبدال الحروف بعضها من )الحروف(تناولنا في المبحث األول اإلبدال في الصوامت    

ر ما ذكرتـه المصـادر مـن    قدنا طريقته في ضوء قانون اإلبدال في اللهجات العربية القديمة والحديثة ببيت حانون، وبي
  .ظواهر لهجية وقع فيها اإلبدال منسوباً لبعض القبائل 

مدينة بيت حانون، ونحاول الربط التي وردت في لهجة ) الحركات(وفي هذا المبحث سنتناول مظاهر اإلبدال في الصوائت 
  .بينه وبين ما سمع عن العرب منه

  : في لهجة مدينة بيت حانون ) الحركات(وأهم مظاهر إبدال الصوائت 
  : كسر فاء الكلمة : أوال 

 :كسر فاء الفعل  -١
لماضي المكون مـن  أوزان الفعل الثالثي المجرد باعتبار صورة الماضي ثالثة أوزان، ويرجع هذا التحديد إلى أن الفعل ا

حرك بالفتح، تال متحركتان بالفتح دائماً، أما عينه فتإفاؤه والمه  نال تكوم،الالفاء، والعين، وال: ثالثة أحرف أصلية وهي 
  :)١٨٨(على النحو اآلتي) أوزان(أو بالضم، أو الكسر، وبناء عليه يتشكل منه ثالثة أبنية 

 ) .دفَع –جلَس  –كَتَب (مثل : فَعَل  -
 ) .كَبر –حسن  –عظُم (مثل : فَعَل  -
 ) .علم  –ربِح  –حفظَ (مثل : فَعَل  -

بفتح الفاء وكسر العـين  ) فَعَل(وهناك صيغ أخرى تتفرع عن بعض هذه الصيغ ومختصة ببعض القبائل العربية، فصيغة 
  : تفرع منها 

 .ر في كَبِر نحو علْم في علم، وشَهد في شَهِد، وكَب: فَعَل  -
 .نحو نعم و بِْئس من نَعم و بْئس : فعَل  -
 .شهِد من شَهِد : فعل  -

بفتح الفاء وسكون العين لبكر بن وائل وأنـاس  ) فَعل(، وقد نسبت صيغة نبكسر العي) فَعل(وهذه التفريعات كلها لصيغة 
  .)١٨٩(كثير من تميم كما ذكر سيبويه 

                                                             
 . ٣١، ص١ط) م  ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(القاهرة  –مسعد زياد، الصحوة للنشر والتوزيع .الوجيز يف الصرف، د: انظر (١٨٨)
 . ١١٣ص /٤الكتاب، لسيبويه ، جـ : انظر (١٨٩)



 ~367 ~ 
 

بفـتح الفـاء وسـكون العـين، وهـذا التفريـع ورد فـي بعـض القـراءات          ) فَعـل (إلـى   فتفرعت) فَعل(أما صيغة 
بسـكون  " بما رحبت"ن علي بقرأ زيد " وضاقت عليهم األرض بما رحبت: "ىة الشاذة، في قوله تعالــــــــالقرآني

وهي ،)فُعل ( فيكون على وزن  معنى التعجب أن تنقل ضمة عينه إلى فائه) فُعل( في الموضعين وهي لغة تميم، ويجوز في
) فَعـل (العين دون نقلها، فيصير  ةكما يجوز فيه حذف ضم. حسن  –حسن : لغة بعض بني قيس كما ذكر أبو حيان مثل

  .مثل كَرم
ألن  ون منـه، نوأما ماتوالت فيه الفتحات فإنهم اليسك:"، قال سيبويه هابفتح الفاء والعين، فال تفريع في) فَعل(وأما صيغة 

  .)١٩٠("، كما أن األلف أخف من الواو والياء رالفتح أخف عليهم من الضم والكس
  : وجاء فيها كسر فاء الفعل  ،وأهم مظاهر اإلبدال التي وردت في لهجة مدينة بيت حانون

  
   

بكسـر الفـاء   )فعـل (وهي األصل إلى  بكسرالعين) فَعل(فيها صيغة أبدلت ورد في لهجة مدينة بيت حانون كلمات كثيرة 
 ،ضـحك :"واألصل فيها "  عطش  ،عمل ،خرِب ،شهِق ،شهِد ،سمع ،تعب ،حزِن ،ضحك، ِلعب: "وذلك في قولهم  والعين،

فتحولت الفتحة  ،لحركة العينفأبدلت حركة فاء الكلمة اتباعاً ، "عطس  ،عمل ،خَرِب ،شَهِق ،شَهِد ،سمع ،تَعب ،حزِن، لَعب
فأدى إلى االنسجام والتوافق في  ،حيث تأثر الصوت األول بالثاني، بالتأثير الرجعي ىوهذا مايسم ،في فاء الكلمة إلى كسرة

ولكنهم اشترطوا أن تكون العين أحد أحـرف الحلـق    ،موجود في اللهجاتالقديمة) فعل(إلى ) فَعَل(وإبدال صيغة . الحركة
وأما :"ثم استدرك قائالً  ،وقد نسب سيبويه هذه الظاهرة لتميم" والغينوالخاء ،الهمزة والهاء والعين والحاء:"وهي  ،الستة

وفي موضع آخر يذكر سيبويه أن الذين مالوا إلى االنسجام  هم هـذَيل  )١٩١(" أهل الحجاز فيجرون جميع هذا على القياس
)١٩٢(.  

ل(االنسجام في وإذا كان سيبويه قد خصفإن األمر قد تطور فشمل غير أحرف الحلق ،أن تكون عينه أحد أحرف الحلق) فَع ،
: وإن لم تكن عينه من أحرف الحلق مثل ) بكسر الفاء(أن قوماً من العرب يقولون ذلك :"فقد ذكر الزبيدي عن الليث قوله 

  . )١٩٣(" وجليل ، كبير

                                                             
  .٦٤عبد التواب األكرت، ص .النظم اللغوية يف هلجة أبو صري، د: ، وانظر ١١٥ص /  ٤املرجع السابق، جـ (١٩٠)
 .١٠٨، ١٠٧ص /  ٤املرجع نفسه، جـ (١٩١)
  .٤٤٠ص /  ٤املرجع نفسه، جـ (١٩٢)
 . ١٠٠صاحلة راشد آل غنيم، ص . اللهجات يف الكتاب لسيبويه، أصواتاً وبنية، د: انظر (١٩٣)
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، فقد شملت كلمات أخـرى كثيـرة، عينهـا ليسـت مـن أحـرف       )فعل(إلى)فَعل(وهذا يدل على التوسع في إبدال صيغة 
ونسـب الرضـي وابـو حيـان وسـيبويه هـذه الظـاهرة        " الـخ  ...سمع، حزِن، عمل :" الحلق، كما ورد في اللهجة 

لتمــيم، وأضــاف ابــن فــارس وغيــره قــيس وأســد وربيعــة وســفلى مضــر، أمــا مكــي فقــد نســبها إلــى  
ورد في أكثـر مـن قبيلـة، ممـا يـدل علـى شـيوعه وانتشـاره، ولـيس           ،ومعنى ذلك أن اإلنسجام قد)١٩٤(هذيل

اللهجـات   مقصورا على قبيلة واحدة، وليس شرطا أن تكون العـين أحـد أحـرف الحلـق، وقـد ظهـر اإلبـدال فـي        
الحديثة عند أهل نجد في منطقة القصيمفي المملكة العربية السعودية، وهذا يعـد مـن قبيـل المماثلـة فـي الحركـات       

  .)١٩٥(كما نسب في اللهجات القديمة لبكر بن وائل 

 
   

لك كما ذكر سيبويه أن الفتح أخف عليهم من الضـم  بفتح الفاء والعين التفريع لها، وسبب ذ) فَعَل(ذكرنا سابقاً أن صيغة 
؛ ألن الفتح أخف عليهم من الضم والكسـر،  كمـا أن   "وأما ماتوالت فيه الفتحات، فإنهم اليسكنون منه: "والكسر، يقول 

  ".األلف أخف من الواو والياء 
بفـتح الفـاء   ) فَعل(ت فيها صيغة غير أن ماورد في لهجة مدينة بيت حانون يخالف كالم سيبويه، فقد وردت كلمات أبدل

رجع، عرف، : "واألصل " رِجِع، عرِف، مشى، عجِز، طلع، بِطل :"بكسر الفاء والعين، فهم يقولون ) فعل(والعين إلى صيغة 
  " .مشَى، عجز، طَلَع، بطَل

ضرب، قَتََل،  خَرج : مثل ) فَعل(وزن : ثين ولم يرد في اللهجات القديمة مثل هذا التبادل، وفي هذا الوزن يقول أحد الباح
طَلَع، عرف، إال : هي الغالبة على أهل اإلسكندرية ) فَعل(الخ، فمنه ماأصابوا في تطبيقه، ومنه ماأخطأوا فيه، وصيغة ... 

  .)١٩٦(كخدم فإنهم يكسرونه، وقالوا شَرب، سمع، عشَق: بعض ألفاظ قليلة سمعت منهم 
دعل(تحريفاً في الصيغة، واليمكن تخريجه على أنه فرع من الصيغة األصلية  وهذا يـل (بفتح الفاء والعين وإنما ) فَععف (

،وماورد في لهجة مدينة بيت حانون مـن  )١٩٧(بفتح الفاء وكسر العين) فَعل(بكسر الفاء والعين فرع عن الصيغة األصلية 
  .فتح في الفاء والعين إلى ثقيل وهو الكسر فيهما هذا اإلبدال يعد انتقاالً من خفيف وهو ال

 
                                                             

 ١٠٠،١٠١املرجع السابق، ص(١٩٤) 
  ٦٦عبد التواب األكرت ، ص . النظم اللغوية يف هلجة أبو صري، د: انظر (١٩٥)
  ١٥١م، ص ١٩٧١حسني نصار، اهليئة العامة للتأليف والنشر، اجلزء األول .ظ العامية، لألستاذ أمحد تيمور، حتقيق دمعجم تيمور الكبري يف األلفا(١٩٦)
 ٦٧النظم اللغوية يف هلجة أبو صري، ص : انظر (١٩٧)
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بفتح الفاء وسكون العين، طلباً للتخفيف، وقـد ورد هـذا   ) فَعل(بفتح الفاء وضم العين، تفرعت إلى) فَعل(ذكرنا أن صيغة 

  .التفريع في بعض القراءات القرآنية الشاذة 
بكسـر إلـى   ) فَعل(، فقد تحولت فيها صيغة )فَعل(والفرعية ) فَعل(وقد وردت أفعال في اللهجة خالفت الصيغتين، األصلية 

رخُص، كَبـر، كَثُـر،   : "واألصلي فيها " رِخص، كبِر، صغر، كثر، سمن، ضعف :"بكسر الفاء والعين، فهم يقولون ) فعل(
  . اإلبدال في اللهجة يعد تحريفاً وال يعد من قبل التطور وهذا" سمن، ضعفَ 

 :كسر حرف المضارعة  -د
الخ، وفي لهجة مدينة بيت ... يكتب، يضرب، يشرب، يعلم : المعروف في اللغة العربية أن حرف المضارعة مفتوح نحو 

يكتب، يشرب، يضرب، يعلم : "، فهم يقولون حانون حدث تغيير في حركة المضارعة، فتحولت الحركة من الفتح إلى الكسر
  " .الخ ... 

تعرف إنك شاطر، أنت الزم تسري من الصبح، : (وهذه السمة اللهجية ممتدة من العاميات الحديثة ففي فلسطين يقال مثال 
  . )١٩٨() "وتشْترِي من السوق

تلتلة "أو " التلتلة"لعلماء مصطلحاً لها عرف باسم وقد وجدت هذه الظاهرة اللهجية عند كثير من القبائل العربية، ووضع ا
، وهـي  )٢٠٠(ونسبت في تفسير أبي حيان إلى قيس وتميم وأسـد وربيعـه   .  )١٩٩(فقد نسبها الحريري إلى بهراء" بهراء

  .)٢٠١(ظاهرة سامية قديمة توجد في العبرية والسريانية والحبشية
فهذه الظاهرة لم توجد في قبيلة بهراء فقط، بل وجدت في قبائل كثيرة في أنحاء الجزيرة العربية فيقول سيبويه في باب ما 

  . )٢٠٢(" وذلك في لغة جميع العرب إال أهل الحجاز:"تكسر فيه أوائل األفعال 
وربيعة، وعلى هذا نستطيع أن نقرر أن ويؤيد كالم سيبويه ماذكر في تفسير أبي حيان من نسبتها إلى قيس وتميم وأسد 

كسر حرف المضارعة شائع في كثير من اللهجات العربية القديمة سوى لهجة أهل الحجاز، كما أنها موجودة في اللغـات  
السامية العبرية والسريانية والحبشية وهذا يفسر استمرار وجود الكسر إلى اآلن في اللهجات العربية الحديثـة بصـورة   

  .لهجة مدينة بيت حانون على وجه الخصوصعامة، وفي 
  

                                                             
 ٢٠٥عبد الكرمي جماهد، ص. علم اللسان العريب، د(١٩٨)
 ٢٥٠القاهرة ، ص  -حتقيق أبو الفضل إبراهيم، دار ضة مصر للطبع والنشر درة الغواص يف أوهام اخلواص، احلريري، القاسم بن علي، (١٩٩)
 ٢٣ص /  ١البحر احمليط ، جـ (٢٠٠)
  ١٢٥م، ص ١٩٨٣،  ٢رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، ط. فصول يف فقه العربية، د: انظر (٢٠١)
  ١١٠ص / ٤الكتاب، سيبويه، جـ (٢٠٢)
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  .وأهم مظاهر اإلبدال التي وردت في لهجة مدينة بيت حانون، وجاءفيها كسر فاء االسم 

   
بكسر الفاء وسكون ) فعل(بفتح الفاء وسكون العين إلى ) فَعل(وردت في لهجة مدينة بيت حانون أسماء أبدلت فيها صيغة 

بكسر الواو، وقرأ البـاقون بفـتح   ) الوِتْر(بفتح الواو وسكون التاء، فقد نطق في اللهجة ) الوتْر: (العين، ومن ذلك لفظ 
وذكر أبو على القالي أن الفتح لغة أهل الحجاز، والكسر لغة تميم . )٢٠٣(كسر لغة تميم الواو، والفتح لغة أهل الحجاز، وال

) فعـل (بفتح الفاء وسكون العين إلى ) فَعل(، وهناك ألفاظ تطور نطقها في لهجة مدينة بيت حانون من )٢٠٤(وأسد وقيس
وهذا النطـق  "  صدر، بيت، بيع :"واألصل " يع صدر، بِيت، بِ: "لهجة من اللهجات، فهم يقولون  بكسر الفاء، ولم يرد في

  .فيه انتقال من خفيف وهو الفتح إلى ثقيل وهو الكسر، لذلك يعد تحريفاً  في اللهجة 
   

بكسر الفاء والعـين،  ) فعل(بفتح الفاء وكسر العين إلى ) فَعل(وردت في لهجة مدينة بيت حانون أسماء أبدلت فيها صيغة 
  " .تَعب، فَرِح، شَبِع، كَرِه : " واألصل  فيها " تعب، فرِح، شبِع، كرِه :"فهم يقولون 

فقد نطقت في اللهجة بكسر الفاء اتباعاً لحركة العين كراهية االنتقال من خفيف وهو الفتح إلى ثقيل وهو الكسر، فبـذلك  
وقد نسب هذا التفريع لتميم وبكـر بـن وائـل، وزاد بعضـهم     ) فعل(إلى ) فَعل(ي البناء تتماثل الحركتان، وهذا تفريع ف

  . )٢٠٥(تعلب
   

مكسـورة  ) فعـول (بضم الفاء، ونطقت في اللهجة ) فُعول ( وردت في لهجة مدينة بيت حانون أسماء أبدلت فيها صيغة 
جمـع  ) فُعـول (ألن هذه الصيغة مما يطرد فيـه  " عيون، بيوت، حقول:"واألصل فيها " وت، حقُولعيون، بِي:"الفاء، مثل 

بكسر الفاء وسكون )فعل(بفتح الفاء وسكون العين ليست عينه واواً أو على وزن) فَعل(تكسير، أن يكون اسماً على وزن 
 .)٢٠٦("كَعب وكُعوب، وحمل و حمول: العين مثل 

  .لهجة مدينة بيت حانون اليمثل لهجة من اللهجات القديمة وهذا النطق في 
  

                                                             
 ٣٧٢ص/  ٢م ، جـ١٩٨٧ – ٤بريوت، ط  –حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة . أيب طالب، حتقيق د الكشف عن وجوه القراءات السبع، ملكي بن(٢٠٣)

 ١٣ص/ ١األمايل، أليب على القايل، جـ) ٢٠٤(
  ١١٣صـ/  ٤الكتاب، سيبويه، جـ)٢٠٥(

  ١٠٣م ، ص١٩٧٨،  ٦أمحد حسن كحيل ، مطبعة السعادة ، ط. البيان يف تصريف األمساء ، د٢٠٦
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  : وأهم مظاهر اإلبدال التي ورد فيها فتح فاء الكلمة في لهجة مدينة بيت حانون

   
: اآللة، أبدلت فيها فاء الكلمة من الكسر إلى الفتح فهم يقولون وردت في لهجة مدينة بيت حانون أسماء للداللة على 

  " .الخ ... مسطرة، معصرة، ملْعقة، مبشرة، مغْرفة، مغْسلة، مطْرقة "
  " .الخ ... مسطرة، معصرة، ملْعقة، مبشرة، مغْرفة، مغْسلة، مطْرقة : " واألصل فيها بالكسر 

كسر وهو ثقيل إلى الفتح وهو هذه الكلمات، ولكن الحركة تطورت في نطق اللهجة من الفالكسر هو الصواب في كل 
  .خفيف

   
أبدلت فيها فاء الكلمة من الضم إلى الفتح فنطقت في اللهجـة علـى   ) فُعلُول(وردت في اللهجة أسماء أصلها على صيغة 

  " .صنْدوق، عنْقُود، عصفُور، طُنْبور " واألصل فيها " صنْدوق، عنْقُود، عصفُور، طَنْبور:" ، فهم يقولون)فَعلول(صيغة 
لم يكن من األوزان المستعملة عند العرب، ولم يرد في اللهجات إال مـاذكره بعضـهم مـن ألفـاظ     ) فَعلُول(وهذا الوزن 

الفصحاء يضـمونه  : ي  بني حنيفة،وخَربوش، قال الجوهري صعقون وهم من موال:"مسموعة، فقد ذكر السيوطي قولهم 
  .)٢٠٧("بعكوك على فُعلُول، ألنه ليس عندهم فَعلُول: بعكوك، وقال سيبويه : والعامة تفتحه، وقَربوس، وروى الكوفيون 

نه ليس مـن األوزان أو  بفتح الفاء نادر الوقوع في لغة العرب، فقد حكموا عليه بالندرة،أل) فَعلُول(وخالصة ذلك أن وزن 
األبنية التي استخدمها العرب في كالمهم، ونسبوا الفتح إلى العامة من الناس، وعلى ذلك فكل ماورد في اللهجة على هذه 

  .الوزن، هو نادر وعامي، ألنه لم يرد في لغة العرب الفصحاء 
   

بكسر الفاء والالم األولى وسكون العين، ولكنها نطقت ) فعليل(نون أصلها على صيغة وردت أسماء في لهجة مدينة بيت حا
منْديل، : " واألصل فيها " الخ... منْديل، برسيم، بطِّيخ، صهريج : "بفتح الفاء، وذلك في قولهم ) فَعليل(في اللهجة بصيغة 

  .لكسر وهو ثقيل إلى الفتح وهو أخف من الكسرفتطورت الحركة من ا" الخ ... بِرسيم،  بِطيخ، صهريج 
  
  
  

                                                             
 ٥٧،٥٨ص/ ٢اللغة ، للسيوطي ، جـاملزهر يف علوم (٢٠٧)
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تغيير حركة فاء الكلمة من الفتح إلى الضم، أو من الكسر إلى الضم قليل في اللغة العربية، وكذلك في اللهجة، ويرجع ذلك 

  .إلى أن الضم أثقل الحركات 
  : وأهم مظاهر اإلبدال التي ورد فيها ضم فاء الكلمة في لهجة مدينة بيت حانون 

 ) :مفْعال(إلى ) مفْعال(إبدال صيغة اسم اآللة 
بكسر فاء الكلمة إلى صيغة ) مفْعال(وردت في لهجة مدينة بيت حانون بعض األسماء للداللة على اآللة، أبدلت فيها صيغة 

ففـي هـذه   " مسمار، منشار، مفتـاح  : " واألصل فيها " مسمار، منشار، مفتاح :"كلمة، فهم يقولون بضم فاء ال) مفْعال(
  . الكلمات تغيرت حركة فاء الكلمة من الفتح إلى الضم، وهو انتقال من خفيف إلى ثقيل ولذلك أمثلته قليلة في اللهجة 

 

بفـتح  ) فَعالـة (وردت في لهجة مدينة بيت حانون بعض األسماء للداللة على المبالغة، أبدلت فيها صيغة 
  " . صفَّارة، زمّارة :"واألصل فيها " صفَّارة، زمارة:"بضم الفاء، فهم يقولون في اللهجة ) فُعالة( الفاء إلى

  
  النتائج والتوصيات

  
  . يجدر بنا في نهاية هذا البحث أن نلخص أهم نتائج البحث وتوصياته 

 
حافظت لهجة مدينة بيت حانون على النطق الصحيح لمعظم أصوات اللغة الفصحى، في الوقت الذي تخلـى فيـه    -

تاء، وإبدال الثاء سيناً، وإبدال سكان مدينة غزة، ومدن فلسطينية كثيرة عن النطق الصحيح الفصيح، ومن ذلك إبدال الثاء 
الهمزة ، البـاء،  : ( التي حدث فيها اإلبدال أحد عشر صوتاً فقط وهي ) الحروف(الذال داالً، وبلغ عدد األصوات الصامتة 

 ) .التاء، الثاء، الخاء، الذال، السين، العين، القاف، الالم، الميم
في لهجة مدينة بيت حانون في كلمة واحـدة أو كلمـات    انحصرت مظاهر اإلبدال في كثير من األصوات المبدلة -

، وإبـدال  )يتبختـر (في ) يتمختر(، وإبدال الباء ميماً، يقولون )لمبة(في ) لنضة: (إبدال الباء ضاداً، يقولون : بعينها مثل
في ) هضا(اداً يقولون ، وإبدال الذال ض)ذقن(في ) دقن: (، وإبدال الذال داالً يقولون ) خفر(في ) غفر(الخاء غيناً يقولون 

، وإبدال المـيم بـاء   )ياليت(في )ياريت:(، وإبدال الالم راء يقولون)دعس(في ) دهس:( ، وإبدال العين هاء، يقولون)هذا(
  ) .مقدونس( في ) بقدونس: ( يقولون 
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ارتبـاط  أكدت الدراسة أن أكثر مظاهر اإلبدال في األصوات الصامتة التي جاءت في لهجة مدينة بيت حانون لـه   -
باللهجات العربية القديمة، فله ما يؤيده في اللهجات العربية القديمة وهي قبائل عربية فصيحة، أخذت عنهم اللغة الفصحى 

، وإبدال الهمزة واواً أو ياء، وإبدال الثاء تاء، )العنعنة(إبدال الهمزة عيناً، أو ما أطلق عليه علماء العربية بـ : ومن ذلك
 ).الطمطمانية(اً، وإبدال الالم راء، وإبدال الالم ميماً وإبدال الخاء غين

أكدت الدراسة أن أغلب مظاهر اإلبدال في لهجة مدينة بيت حانون تجيزه قوانين اإلبدال الصوتية، لوجود العالقة  -
 .بين المبدل والمبدل منه في قرب المخرج أو الصفة

في لهجة مدينة بيت حانون ورد في كسر فـاء الكلمـة    )الحركات( أكدت الدراسة أن أهم مظاهر إبدال الصوائت  -
وكسر حرف )فَعل إلى فعل(وإبدال صيغة ) فَعل إلى فعل(، وإبدال صيغة )فَعل إلى فعل(إبدال صيغة : سواء في األفعال مثل

إلـى  ) فُعـول (وإبدال صيغة  ،)فعل(إلى ) فَعل( ، وإبدال صيغة )فَعل إلى فعل(إبدال صيغة : المضارعة، وفي األسماء مثل
، أما ضم فاء الكلمة فوروده قليل في اللهجة وذلك ألن تغيير فاء الكلمة من الفتح إلى الضم قليل في اللغة العربية، )فعول(

 .ويرجع ذلك إلى أن الضم أثقل الحركات
  
  
  
  

 
  : بناء على ما جاء في النتائج 

يوصي الباحث الباحثين بضرورة دراسة النظم اللغوية للهجة بيت حانون، النظام الصوتي والصرفي والنحـوي   -
 . والداللي، وما هذه الدراسة إال لبنة في النظام الصوتي للهجة بيت حانون

يوصي الباحث أصحاب هذه اللهجة بالتمسك بالنطق الصحيح الفصيح، ألصوات اللغة، وإن كان بعض مظـاهر   -
  .اإلبدال له ما يؤيده في اللهجات العربية 
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Abstract  

The city of Beit Hanoun, one of the oldest cities of Palestine in general and in Gaza Strip, 
particularly the oldest civilization and history where the northern gate of the Gaza Strip and by 
virtue of its geographical location exposed to many historical important events, as it is 
considered of the most famous cities of the sector in the field of agriculture, especially citrus. 

The aim of this study is to identify the economic activity and the agricultural town of Beit 
Hanoun, in the work of the study and descriptive analytic axis economic level of depth and 
wide, both studying facilities and economic facilities in Beit Hanoun or business and the 
professions practiced by residents of Beit Hanoun. 

 In the agricultural side study aimed to show the state of agriculture in Beit Hanoun and 
different practices of this important axis, as illustrated study the obstacles and problems 
suffered by the Agriculture in Beit Hanoun. 

It also aimed to study the historical rooting of economic activity and the agricultural town of 
Beit Hanoun in various stages of history passed by the city. 

The researcher adopted the descriptive analytical method, which is based on the collection of 
data on the phenomenon and interpretation of study results have shown if the economic 
situation of the town of Beit Hanoun since ancient times and even today highlighted the most 
important agricultural stations that passed by the town of Beit Hanoun. 

These results of the most important agricultural sector exposure and economic situation in the 
town of Beit Hanoun to destruction is very large due to the occupation of the city campaigns 
throughout the al-Aqsa intifada, which separated the great state of unemployment and the 
effects still linger crises of the day. 

The study found a set of recommendations that will strengthen the economic and agricultural 
hub for the town of Beit Hanoun. 

The most important of the need to support the agricultural and industrial sector of 
government agencies and civil modern scientific methods and the provision of supplies that 
contribute to the resilience of these sectors. 
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  ملخص الدراسة
  

تعتبر مدينة بيت حانون من اعرق مدن فلسطين عامة و قطاع غزة خاصة واقدمها حضارة وتاريخ  حيث كانت البوابـة  
كما انها اعتبرت من اشهر ، ر من الحوادث التاريخية المهمة الشمالية لقطاع غزة وبحكم موقعها الجغرافي تعرضت للكثي

  .مدن القطاع في مجال الزراعة وخاصة للحمضيات 

وذلك بعمل  دراسة وصـفية  ،  وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النشاط االقتصادي والزراعي لمدينة بيت حانون 
سواء بدراسة المنشآت والمرافق االقتصادية في بيت حانون او ، على مستوى معمق وواسع  يتحليليه للمحور االقتصاد

  .باألعمال والمهن التي يزاولها سكان بيت حانون 
، وفي الجانب الزراعي هدفت الدراسة الى اظهار حالة الزراعة في بيت حانون والممارسات المختلفة لهذا المحور الهام  

  .وقات والمشكالت التي عانت منها الزراعة في بيت حانون كما وضحت الدراسة المع
كما هدفت الدراسة الى التأصيل التاريخي للنشاط االقتصادي والزراعي لمدينة بيت حانون في  مراحل التاريخ المختلفـة  

  .التي مرت عليها المدينة

الظاهرة وتفسيرها وقد أظهـرت نتـائج   والذي يعتمد على جمع البيانات عن ، واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

الدراسة حالة الوضع االقتصادي لمدينة بيت حانون منذ القدم وحتى اليوم وابرزت اهم المحطات الزراعية التي مرت بها 

  . مدينة بيت حانون 

راء حمـالت  في مدينة بيت حانون الى التدمير بشكل كبير جدا ج يمن اهم هذه النتائج تعرض القطاع الزراعي واالقتصاد

  .مما افرز حالة كبيرة من البطالة وازمات مازالت اثارها باقية لليوم ، االحتالل على المدينة طوال انتفاضة االقصى 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي مـن شـأنها تـدعيم المحـور االقتصـادي والزراعـي لمدينـة        

  . بيت حانون
والصناعي مـن الجهـات الحكوميـة واالهليـة باألسـاليب العلميـة الحديثـة         من اهمها ضرورة دعم القطاع الزراعي

  .وتوفير المستلزمات التي تساهم في صمود هذه القطاعات 
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  : تقديم
، لقد عانت مدينة بيت حانون الى ظلم تاريخي واهمال كبير على الصعيد الذي يعطيها حقها ودورها كمدينة قدمت الكثيـر  

برغم ما تعرضت له من دمار وخراب ، تظهر لها حقها او جزء منه  التي  تاريخيةالعلمية او الدراسات تلك الولم يكن لها 
وما كان لها الدور الكبير على مستوى قطاع غزة كنقطة لتعزيز صموده النضالي او صموده االقتصادي او غيرها مـن  ، 

كانت اهمية هذه الدراسـة  إلظهـار   ، ن احد ابناءها ومن جانب االنصاف لهذه البلدة وكلمسة وفاء م، القطاعات االخرى 
  .الواقع االقتصادي لهذه المدينة 
  :وتحقيق مجموعة من االهداف 

التأصيل التاريخي للنشاط االقتصادي والزراعي لمدينة بيت حانون في مراحل التاريخ المختلفة التي مرت عليها   -
 . المدينة

 .مدينة بيت حانونالتعرف على النشاط االقتصادي والزراعي ل -
 .تقديم مجموعة من التوصيات التي تعمل على تطوير الجانب االقتصادي والزراعي للمدينة  -

 :الدراسة  أهمية

هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة التي درست الواقع االقتصادي والزراعي لمدينة  بيت حانون بشكل  أن •
  .متخصص 

  في البلدية والمسئولين  واإلدارةفي مراكز القرار ، نتائج هذه الدراسة ستكون هامة لمتخذي القرار •
  .تقديم نتائج وتوصيات مهمة كانت من واقع الدراسة الميدانية  إلىخلصت هذه الدراسة  •
  :منهجية الدراسة  -
مناهج استخداماً في دراسة الظواهر لكونه أكثر ال،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة  •

 .االجتماعية واإلنسانية و نظراً ألنه يتناسب مع الظاهرة موضع البحث
   



 ~380 ~ 
 

  :نبذة تارخيية عن بيت حانون -
ويعـود   ،عربيـاً  ١٨٦٠م ١٩٤٥سكانها سـنة  حيث بلغ عدد ، متراً ٥٠تقع القرية في الشمال الشرقي من غزة وترتفع 

حيث بلغ ، أصل كردي إلىمصر والخليل وحوران ووادي موسى وقبيلة الحويطات والعدوان ومنهم من ينتمي  إلىأصلهم 

بناه شمس الدين سـنقر   ، )مسجد النصر ( هـ ٦٣٧ومسجدها مبني سنة  ،نسمة ٣٩٧٦هو ،م ١٩٦٣سكانها سنة عدد 

 وال زالت موجودة في منطقة قطاع غزة ،)المدرسة الزراعية ( م١٩٣٥سنة  أسستومدرستها  ،الكاملي عند كسر اإلفرنج

، )١٢٣ص،عدوان ( ، مترا ٧٦ - ٢٦للوز وكان عمق آبارها االبرتقال والتين والعنب  والتفاح و: من أهم مزروعاتها و

ويحدها مـن الغـرب    ١٩٤٨ويحدها من الشرق والشمال الحدود الفاصلة بين القطاع واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ومساحة ، دونما ٢٠٠٥٠وتبلغ مساحتها الكلية  نسمة، ٤٤٠٠٠يبلغ عدد سكانها نحو  ضي مدينة بيت الهياوالجنوب أرا
يوجد في بت حـانون  ،  للسلطة الوطنية الفلسطينية وهي تقع ضمن المناطق التابعة ،دونما ١٢٨٨المنطقة المبنية فيها 

ويوجد بها احد عشرة مسجدا وملعب بلدي واحد وناديـان  ، اربع مدارس للذكور ومدرسة لإلناث واربع مدارس مختلطة 

  ).٣٣ص،محمد ، الزعانين( رياضيان وخمس جمعيات خيرية ومركز شرطة ودفاع مدني وخمس عيادات طبية 

نون وتقلد رئاسة المجلس حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسـطينية  م تم تأسيس المجلس القروي لبيت حا١٩٦٥في العام 

 ١٢م صدر مرسوم رئاسي بتحويل المجلس القروي إلى بلدية وتم تعيـين  ١٩٩٦م ثالثة رؤساء ، وفي العام ١٩٩٤سنة 

  ).الموقع االلكتروني لوزارة الحكم المحلي( عضواً إلدارة البلدية 

 :قدميا وحديثاواقع النشاط االقتصادي يف بيت حانون 

م على مصدرين اساسيين في االقتصاد للمدينة هما الزراعـة والعمـل   ٢٠٠٢اعتمدت مدينة بيت حانون قديما وحتى عام 
  .م١٩٤٨داخل األراضي المحتلة عام 

% ٧٠ويشكل قطاع الزراعة المصدر األكبر للدخل ألهالي بيت حانون إذ تصل نسبة العاملين في هذا القطاع إلى حـوالي  
االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون وأثرهـا علـى الحقـوق االقتصـادية     (من مجموع القوى العاملة في البلدة

  ). ٨ص،واالجتماعية والثقافية 
% ٨.٢،م ٢٠٠٥عام % ٩.٦، م١٩٦٨عام % ٣٨:القطاع الزراعي في الناتج اإلجمالي القومي هي وكانت نسبة مساهمة 

  ).٩ص،الوحيدي(م ٢٠٠٨عام % ٦.٤، م ٢٠٠٧عام 

  ).٢١ص، ،استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة% (٩م وصلت الى حوالي ٢٠٠٩وفي عام 
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فقد لجا ، ر االقتصاد الزراعي بشكل شبة كامل وبشكل كبيرم وتوقف العمل داخل االراضي المحتلة وتدمي٢٠٠٢اما ما بعد 
اضافة الى العمل ، العديد من اهالي المدينة الى عمل مصالح وحرف ومهن مختلفة يعملون بها من اعمال بناء او حداده 

   .في السوق المحلي ما سنحت الفرصة 
  

  :النشاط الزراعي لبيت حانون 
 :مزروعات بيت حانون  

وقد بلغت المساحات الزراعية في بيت ، بيت حانون بزراعة الحمضيات بجميع انواعها من برتقال وليمون  اشتهرت مدينة
عـدوان  (اضافة الى بعض المزروعات االخرى كالتين والزيتون والعنب والتفـاح واللوزيـات   ، دونما ) ٢٧٦٥( حانون 

  ).١٢٣ص،
بقاً وبعض الدول األوربية وإلى األردن والخليج العربي  وبعض وكان يصدر اإلنتاج إلى الخارج كدول االتحاد السوفيتي سا
طن من الحمضيات وتعتبر أراضي بيت حـانون مـن    ٣٤٠٠٠الدول األخرى حيث كان إنتاج بيت حانون سنوياً أكثر من 

تـرات  أفضل األراضي لزراعة الحمضيات ، و أراضيها خصبة جداً ومياهها عذبة ومعظم أراضيها طينية تحتفظ بالماء لف
  ).٦٠،الزعانين ( طويلة وثمارها عالية الجودة و من النوع الفاخر والطيب 

  :وقد اعتمد السكان على نوعين من الزراعة 
ويصعب فيها توصيل المياه للحقل واألرض ويـتم   ،في األراضي التي ال تتوفر فيها المياه وكانت تزرع :  البعليةالزراعة 
، وكـان السـكان    ، و كذلك الحبوب كالقمح والشعير وغيرها تفاح والمشمش والخوخالزيتون والتين و اللوز والزراعة 

  .يعمدون إلى تنويع المحاصيل في كل سنة لما له من أثر طيب في خصوبة التربة
و في العصر الحديث ومنذ ستينات القرن الماضي ، تطورت أدوات الزراعة فأصبحت األراضي تحرث بواسطة سكة حديد 

بواسطة التراكتور الزراعي تنزل إلى عمق التربة وتقلبها وكذلك فرامه األرض وغيرها ، وأصبحت الزراعـة  خاصة تجر 
  ).٥٩ص،الزعانين.(بشكل أفضل وتطور اإلنتاج الزراعي وقل االعتماد على األيدي العاملة 

الفاكهة والخضروات والتي يلزم الزراعة التي تعتمد على مياه اآلبار وشبكات الري كالحمضيات ووهي :  الزراعة المروية
  .لبقائها ونجاحها الري المستمر والدائم  

تميزت بيت حانون بكثرة زراعة الحمضيات بأنواعها المختلفة منها الفلنسيا والبرتقال والليمون في : زراعة الحمضيات 
مـن أصـناف الحمضـيات     المقام األول ومن ثم البوملي والكلمنتينا والمنـدلينا والجريبفـوت والفرنسـاوي وغيرهـا    

 ).٦٠ص،الزعانين(

عمل أهالي بيت حانون على زراعة الفواكه وخصوصا في المساحات المحدودة والقريبة من : زراعة الفواكه والخضروات 
المنازل ومكان السكن  ، ولقد كانت أهم الفواكه التي تزرع في البلدة الخوخ والسنتروزا والبرقوق والتين والعنب واللوز 

هة غالباً ما تستخدم لالستهالك العائلي حيث اعتبرت كبساتين منزلية  وقلما والمشمش والجميز والصبر ، وكانت هذه الفاك
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أما الخضروات فكان معظم أصنافها الباذنجان والفلفل والخس والخيار والبامية والطمـاطم  ، يعتمد عليها كمصدر للرزق 
  ).٦٠ص،الزعانين(عية وغير ذلك كما زرع من البقول الفول والعدس والحمص بما يتناسب مع طبيعة األرض الزرا

  :املنشآت الزراعية 
  م حتى بلغت مساحات الدفيئات ١٩٩٤حيث انتشرت هذه الدفيئات الزراعية في بيت حانون من عام

ومما يجدر ذكرة أن الزراعة تطورت في بيـت  ). ٢٠١٣،الجمعية الزراعية التعاونية بيت حانون(دونم ٤٠الزراعية أكثر
بتطور القطاع الزراعي حيث دخلت إلى قطاع المنشات الزراعية المختلفة من حمامات زراعية وتم زراعة الزهور حانون 

والطماطم والخيار في هذه الدفيئات  وتصدير المنتج إلى األراضي المحتلة والى الخـارج مـن دول أوروبيـة وغيرهـا     
وتأثرت باعتداءات االحتالل من تجريف وتدمير ، قصير وقد شكلت دخل جيد للمزارع إلى مدى ، وخصوصا تصدير الزهور 

وقد بدأ عدد هذه الدفيئات بالتناقص الرتفاع تكلفة صيانتها وترميميها جراء العواصف والرياح العاتية وانخفاض الدخل ، 
  .العائد من العمل بها 

 بإنشاء بعـض المـزارع لتربيـة     قام بعض المزارعين في بيت حانون وبعض الجمعيات الخيرية
مزارع للدجاج البياض علـى   ٤وتم حصر حوالي ، الدجاج البياض والتي تعمل على تغطية االحتياج المحلي من البيض 

  ).م٢٠١٢،زيارة ميدانية على المزارعين( مستوى بيت حانون 

 أت مزارع الدواجن الالحم حيث سجلت في واستمراراً للتطور في المجال الزراعي في بيت حانون نش
وتزود منتجات هذه المزارع السوق المحلي والمدينـة  ، مزرعة لالحم تركزت في شرقي البلدة  ١٧بيت حانون أكثر من 

  .بشكل عام 

   عمل العديد من المزارعين في بيت حانون على تربية النحل و استخالص العسل الطبيعي من هذه الخاليـا
حيث كانت مهنة تربية النحل من أقدم المهن الزراعية في بيت حانون ،)٢٠١٢،زيارة ميدانية على المزارعين ( والمناحل 

وقد وزعت الجمعيـة  ، وعمل الكثير من المزارعين فيها وهناك بعض الخاليا والمناحل التي توارثها األهالي عن أجدادهم 
  .ارعين خاليا نحل كتعويضات لإلتالف والتدمير الذي لحق بهم التعاونية الزراعية وجمعيات أخرى على المز

  حيث عملت هذه المشاتل على توفير االشتال والمزروعات للمزارعين داخل وخارج المدينة وتزويدها
ل هذه المشاتل وكان دخو سواء الخضروات أو األشجار كالزيتون والحمضيات وحتى مزروعات الزينة  المختلفة لباالشتغا

  .مشاتل على مستوى المدينة  ٥وبدأت هذه المشاتل بالتوسع والتطور وقد سجل الباحث ، م١٩٩٥المدينة حديثا  إلى

        تفـاوت نمـو المؤشـرات    ( ،يعتبر أهالي بلدة بيت حانون مـن المـزارعين ومـن اهـل الريـف
حيـث يقومـون بتربيـة المواشـي     )٤٠ص ، ٢٠٠٧-١٩٩٧االقتصادية واالجتماعية بـين المحافظـات الفلسـطينية    
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كانـت فـي   وخاصة األغنام ، ولقد كانت تربى األغنام وترعى بواسطة الرعاة في شـرق البلـدة والقـرى المجـاورة و    
بعض األوقات تستمر عدة أشهر خارج البلدة مع الرعاة في سبيل الحصـول علـى غـذاء ومنـاطق للرعـي ، ولقـد       

النباتات واألعشـاب و المحاصـيل الزراعيـة و الحبـوب خاصـة القمـح        ساعد األهالي في تربية األغنام كثرة وجود
فـي وقـت الشـتاء والخـوف تنـام داخـل البوايـك         والشعير ، و اهتم أهالي البلدة بشكل كبير باألغنام حيث كانـت 

بجوار الناس وهي تمثل مصدر رزق لعدد كبير مـن أهـالي البلـدة ، وكـان أصـحابها يسـتفيدون       ) المنازل القديمة (
منها ، فقد كانوا يشربون الحليب واللبن ويصـنعون الجبنـة واللبنيـة ، ومـن الجـدير ذكـره أن األغنـام تنـاقص         

ميالدي وذلك بسبب احتالل بيت حـانون مـن قبـل اليهـود ، و احـتالل المراعـي التـي         ١٩٤٨عددها بعد نكبة عام 
  ).٧٢ص، الزعانين ( كان يعتمد عليها السكان 

ويوجد العديد من المزارع لتربية االبقـار والمواشـي تعـود لعائلـة عفانـة وتوجـد هـذه المـزارع فـي المنطقـة           
  .الصناعية في بيت حانون 

فيقتصر العديد من اهل بيت حانون على تربيـة بعـض المواشـي لغـرض االنتفـاع الشخصـي        اما في الوقت الحاضر
وقـد عملـت بعـض المؤسسـات علـى تعزيـز صـمود        ،وال تعتبر كمهنة يزاولها اهل المدينة كما في السابق ، منها 

  . سيطة واألغنام في مزرعة منزلية ب، المزارعين بإنشاء المزرعة المنزلية بتوزيع مجموعة من الدواجن
  
  .املشكالت التي عانت منها الزراعة يف بيت حانون    
ادت سياسة االحتالل الصهيوني الى تدمير اقتصاد الفلسطينيين عامة وبيت حانون خاصة لمجاورتهـا المباشـرة    -

ادى فكانت عرضة الى ساسة تدمير االقتصاد الفلسطيني على المستوى الزراعي والصناعي على حد سواء فقد ، لالحتالل
وتـدمير لآلبـار   ، تجريف االف الدونمات من االراضي الزراعية المختلفة واقتالع عشرات االالف من االشجار المثمـرة  

ومحطات المياه الجوفية واتالف شبكات وخطوط الري واتالف المعدات الزراعية ومزارع الدواجن والحيوانات الى خسائر 
طيني وفقدان االالف من اهالي المدينة لمصدر رزقهم الوحيد في هذه المنشآت مادية كبيرة تكبدها االقتصاد الزراعي الفلس

 ).١٢٧ص، عدوان( م ١٩٤٨اضافة الى اغالق العمل داخل اراضي ، والمزارع 

دونم من االراضي المزروعة بمختلف المحاصيل واالشجار المثمرة والمعمرة جراء فترة االجتياحات ٤٥٠٠تدمير  -
 ).١٤٢ص،عدوان(بئر مياه  ٤١اضافة الى تدمير ، م ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠١من 

اغالق المعابر وكساد تصدير ثمار الحمضيات و تحويلها للسوق المحلي والى مصانع عصير الحمضيات وبالتالي   -
 .يكون المردود سيئ على المزارع 

لتدمير والتجريف من عليه قبل ا تانتشار اآلفات الزراعية  وعدم القدرة على اعادة االراضي الزراعية الى ما كان -
 .اضافة الى التكلفة العالية لمكافحة هذه اآلفات واعادة زراعة االراضي المجرفة والمدمرة ، قبل االحتالل 
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  ).٢٨ص ،نزار ، الوحيدي:( المصدر

  
  
  )م ٢٠٠٤-م ٢٠٠٣-م ٢٠٠١-م ١٩٩٩( صورة توضيحية لحجم تدمير المزروعات 

والذي يعتبر من ، م ٢٠٠٤لألراضي الزراعية وتقلص المساحات الخضراء وخاصة عام حيث تظهر صورة الدمار الكبير 
  اكثر االعوام دمارا على القطاع الزراعي

  :النشاط االقتصادي لبيت حانون     
 مباشـر او غيـر   تـأثير تشمل كافة الخدمات والمرافق التي لها ا في المجال االقتصادي على انه التحتيةيمكننا تعريف البنية 

وانشـاء المـدن والمنـاطق     والصرف الصـحي  والتجارية مثل شبكة الطرق ، شبكات المياه مباشر على الحياة االقتصادية
  ).٣ص،العودة واحمد(الصناعية وشبكة االتصاالت 

ة والمتابع لحال مدينة بيت حانون يرى انها مدينة تتمتع بمزايا اقتصادية متميزة حيث انها ماتزال تحـتفظ بمسـاحات واسـع   
متخضع لتنظيم بلدي حديث وجيد في المدينة يراعي شبكات الطرق والخدمات المختلفة  حيث تطورت المرافق االقتصـادية  

مـن السـكان   %  ٨٠المتعددة في بيت حانون من شبكات مياه حيث تغطي شبكة الميـاه فـي بيـت حـانون أكثـر مـن       
، تصاالت وشق الطرق وتنظـيم المنطقـة الصـناعية    وبنى تحتية للصرف الصحي وشبكات الكهرباء واال، )٣١٩ص،جابر(

الخطـة  ( حيث كانت اولوية قصوى في تطوير البنية التحتية للصرف الصحي وتطوير طرق وخاصة معبر بيـت حـانون   
  ).٣٠ص، االقتصادية لتطوير قطاع غزة
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واما عن ، الوظائف الحكومية والخاصة ويعمل سكان مدينة بيت حانون في الزراعة والبناء والمهن المختلفة المتعددة وبعض 

االعتداءات اإلسرائيلية على بيـت  ( فكانوا مجبرين على العمل لصعوبة الحال ، م ١٩٤٨العمل داخل االراضي المحتلة عام 
  ).٨-٧ص ، حانون

  : القوى العاملة يف بيت حانون 
من عدد السكان % ٣٢ثر من اك، عام  ٥٥وحتى  ١٨تبلغ القوى العاملة لبيت حانون وهم االشخاص من سن  -

 . م ٢٠١٣نسمة بحسب بيانات لجنة االنتخابات المركزية ٤١٠٠٠والبالغ حوالي 
عدد الموظفون العاملون في القطاع المدني تعمل القوى العاملة في بيت حانون في مهن ووظائف مختلفة حيث بلغ  -

سجالت وزارة  (لحكومي الشرطي والعسكري العاملون في القطاع ااضافة الى ، موظف  ٨٥٥الحكومي في بيت حانون 
 .اضافة الى موظفي المؤسسات الدولية و األونروا والمؤسسات المختلفة ،  )م٢٠٠٨الداخلية لعام 

سجلت الدراسة العديد من المهن التي يعمل بها سكان بيت حانون وكان اعالها البقالة والتجارة العامة وادناها  -
من حدادة ونجارة وواد بناء وورش سيارات وصيانة وادوات كهربائية وباقي الحرف  اضافة الى المهن االخرى، جزار 

 ).م ٢٠١٣،سجل الحرف والصناعات داخل مدينة بيت حانون بلدية بيت حانون ( االخرى  

  : املنشآت االقتصادية يف بيت حانون   

حيـث يتبـين فيـه    ، ) دليل المواطن ( ني لها بحسب الدليل الذي اصدرتة بلدية بيت حانون والمنشور على الموقع االلكترو
ويبين هذا الدليل مدى التنوع االقتصادي فـي الحـرف المختلفـة    ، صنف من الحرف والصناعات داخل المدينة  ٧٥تسجيل 

  .المعمول بها داخل المدينة 
مهن المسـجلة داخـل   وبلغ إجمالي الحرف وال، م وهي عبارة عن بقاله ١٩٨٦وقد سجلت أول حرفة في بيت حانون بتاريخ 

  .تم إغالقها من أصحابها ولم تستمر ٢٠١حرفة ومهنة منها ٥٧٢المدينة 
م والموجود في بلدية بيت حانون قسـم  ٢٠١٣واستكماال لتحليل البيانات الموجودة في ملف الصناعات في بيت حانون نسخة 

  : الحرف والصناعات يتبين مايلي 
تنوعـت  ، منشاة صناعية  ٨٢الف دوالر بلغ ١٠٠أكثر من  اتتجاوز رأسمالهعدد المنشات الصناعية الكبيرة والتي  -

حول مختلف الحقول الصناعية من معامل باطون و طوب آلي  وبالستيك ومحطات غاز ووقود ومصانع مالبـس وعطـور   
 .ورخام وبالط و وغيرها 

مثـل  ، ألـف دوالر   ١٠٠اقل مـن  منشاة اقتصادية من المشاريع المتوسطة والتي يبلغ رأس مالها  ١٥يتواجد عدد  -
 .الكسارات ومعامل الطوب اليدوي 
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منشاة صناعية واقتصادية من إجمالي المنشات الصناعية واالقتصادية  ٥١يتركز في المنطقة الصناعية بيت حانون   -
 .منشاة  ٩٧المسجلة داخل حدود المدينة والبالغ عددها 

الضخمة للصناعات المختلفة والموجودة في المنطقة الصـناعية ببيـت   المنشات الصناعية الكبيرة ذات االقتصاديات  -
تمثل رافعة اقتصادية لبيت حانون مع العلم أن جزء كبير من مالك هذه المنشات الصناعية هم من غير سكان بيـت  ، حانون 
  .ويشتغل بعض العمال من أهالي بيت حانون في هذه المصانع والمؤسسات ، حانون 

  :يف بيت حانون االقتصاد  منها ىناملشكالت التي عا
 

اثر موقع بيت حانون الحدودي على المرافق االقتصادية بشكل كبير فقد لحقه الدمار المباشر باالستهداف و تمثلت  -
اكبر المشكالت التي عاني منها االقتصاد هي ممارسات االحتالل ونتيجة للحصار الخانق على قطاع غزة المفروض عـام  

اغلقت العديد من المصانع في منطقة بيت حانون الصناعية بسبب الحصار وهذه ، م ٢٠٠٩مجية عام م والحرب اله٢٠٠٧
  ).٧٤ص،الصوراني ( االحداث 

وقد عملت الحرب و الحصار على قطاع غزة على تعميق االزمة االقتصادية نتيجة الدمار الهائل الذي  تخلفه للبنية التحتية 

  ).١ص،الطباع(وتعطيل االستيراد والتصدير ودخول المواد الخام للمصانع واالعمال المختلفة ، وكافة القطاعات االنشائية 

 ى تدمير عشرات المصانع وورش العمل ؛ مما ألحق األذى باالقتصاد الصناعيعملت اسرائيل في اجتياحاتها الى  -
في قطاع غزة؛ نتيجة  ش البطالة المتفشيةالفلسطيني البسيط، وبالتالي انضمام أعداد كبيرة من العمل الفلسطينيين إلى جي

  ).١٢٧ص،عدوان ( من العمل داخل إسرائيل اإلغالق اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وعدم السماح للعمال الفلسطينيين

سجل الحرف والصناعات داخل مدينة بيـت  (مصلحة اقتصادية مغلقة في بيت حانون  ٢٠١تم حصر اغالق عدد  -
وذلك ألسباب اقتصادية بحته اهمها عدم القدرة على استمرار المشروعات الصغيرة ، )م ٢٠١٣، حانون بلدية بيت حانون

  .وخصوصا البقاالت وذلك لكثرتها وعشوائية افتتاحها 
ممـا  ، م ٢٠٠٦-٨تعرض المنطقة الصناعية الى االجتياح االسرائيلي وتجريف وهدم بعض المصانع وذلك فـي   -

وقد ادى هذا االعتداء الى ،)١٥٣ص،عدوان(اعية والبنية التحتية للمنطقة الصناعية الصن تالحق اضرار جسيمة بالمنشئا
مصـانع تـدمير جزئـي    ١٠وتدمير ، كانت مصانع بالط ورخام وباطون وبالستيك ، مصانع تدميرا كامال  ٩تدمير عدد 

 ).١٤٢ص،عدوان(
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  :التحليل للدراسة والنتائج 
م  ١٩٩٩من المساحات الزراعية التي كانت موجودة قبل عام % ٧٠تقلصت المساحات الزراعية الى اكثر من  -

 .وذلك نتيجة العدوان من قبل االحتالل على االراضي الزراعية 
ساهمت المؤسسات االهلية والخيرية في تطوير االقتصاد وتعزيز صمود المواطنين من خالل مشاريعها التنموية  -

اعادة زراعة االراضي  –مزارع الدواجن الالحم والبياض  –للشرب  محطة مياه –مخبز بيت حانون ( المختلفة ومنها 
 ).صيانة الحمامات البالستيكية وغيرها –المجرفة والمدمرة 

اظهرت الدراسة تطور في المشروعات االقتصادية ومرونتها لتناسب الوضع القائم حيث نشأت العديد من المصالح  -
 .اهم في تشغيل عدد من العاطلين وعزز من اقتصاد المواطنين االقتصادية في مجال االنشاءات والبناء مما س

تعرضت المشروعات االقتصادية في بيت حانون الى الفشل في العديد من المراحل ألسباب متعددة من اهمها تكرار  -
 .وتقليد المشروعات وعدم قيامها على اساس علمي وجدوى منفعة اقتصادية 

 .لى اراضي سكنية وذلك نتيجة الزيادة السكانية والتطور الطبيعي تحولت العديد من االراضي الزراعية ا -
مازالت تعاني الكثير من االراضي الزراعية الى عدم زراعتها نتيجة عمليات التجريف السابقة او نتيجة تلف  -

 .شبكات الري او ابار المياه الخاصة بهذه االراضي 
ألهالي إلى المشاريع الصغيرة والمهن الحرفية المختلفة اظهر االقتصاد في بيت حانون مرونة عالية حيث تحول ا -

لمواجهة التقلبات االقتصادية التي أصابت االقتصاد الفلسطيني عامة والتغير الكبير في االقتصاد الزراعي على مستوى بيت 
 . فتطور قطاع الخدمات العامة من نقل ومواصالت وغيرها ، حانون 
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  : التوصيات 

االسواق والمناطق ( المختصة باالقتصاد لتطوير وتخطيط االقتصاد والمرافق االقتصادية  اشراك المؤسسات -
 .في بيت حانون ) الصناعية وغيرها 

 .دعم المشروعات الزراعية والوقوف الجاد والمسئول مع المزارعين لتعزيز صمودهم وتطوير قطاع الزراعة   -
والزراعي بشق الطرق وتحسين الخدمات للمناطق الصناعية استمرار تطوير البنى التحتية للقطاع الصناعي  -

 .والزراعية 
وإيجاد جهة مختصة لتقديم المشورة والتوجيه لتحقيق مصلحة ، توجيه االقتصاد بحسب رغبات المواطنين  -

 .المواطن والبلدة  في وقت واحد
 اعي إلى إنتاجيته وفعاليته صيانة وتصليح وترميم شبكات الري والمزارع وآبار المياه إلعادة القطاع الزر -

  :معوقات البحث 

حيث واجه الباحث صعوبة بالغة في ، ندرة المراجع العلمية التي تتعلق باالقتصاد والزراعة في بيت حانون  -
 .الحصول على البيانات والمعلومات 

وانما بعض  عدم توفر بيانات عن الزراعة واالقتصاد في بيت حانون لدى الجات الرسمية بشكل واضح ومستقل -
 .البيانات المجملة مع تقارير الشمال والتقارير االخرى 

عدم توفر بيانات حول المصانع والمناطق الصناعية والتقارير المالية كتقارير األرباح والخسائر والناتج اإلجمالي  -
 .لغايات التحليل االقتصادي والمالي 
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  :املراجع 

 .م٢٠١٠، غزة ، وزارة الزراعة ،   المستدامةإستراتيجية التنمية الزراعية  -
المركز ،  االعتداءات االسرائيلية على بلدة بيت حانون واثرها على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

  .م٢٠٠٤،غزة ، الطبعة االولى ، الفلسطيني لحقوق االنسان
الجهاز المركزي ، ٢٠٠٧- ١٩٩٧ لسطينيةتفاوت نمو المؤشرات االقتصادية واالجتماعية بين المحافظات الف -

 .م ٢٠٠٩، لإلحصاء الفلسطيني 
 .م٢٠١٢،تقارير الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون -
سلسلة الدراسات ،مجلة الجامعة االسالمية ، دراسة نقدية –التعرفة المالية في بلديات قطاع غزة ،إبراهيم ،جابر -

 .م ٢٠٠٦،غزة ،٣٤٢١ص- ٣١٧ص:ني العدد الثا،المجلد الرابع عشر ،االنسانية 
 .م ١٩٩٩،بلدية بيت حانون ، الخريطة الجوية لمدينة بيت حانون  -
 م٢٠٠٥،غزة ،وزارة االقتصاد الوطني ، الخطة االقتصادية لتطوير قطاع غزة  -
رسالة ، دراسة مقارنة –اجراءات التعيين المتبعة في التوظيف لبلديات بيت حانون وبيت الهيا ، محمد، الزعانين -

 .م ٢٠١٢،الجامعة االسالمية غزة، ماجستير 
 .م٢٠٠٩،غزة،المركز القومي للدراسات والتوثيق،بيت حانون تاريخ وحضارة ، محمود، الزعانين -
  .م ٢٠١٣،بلدية بيت حانون ، سجل الحرف والصناعات داخل مدينة بيت حانون -
 .م ٢٠١١، غزة األوضاع االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع ، غازي،الصوراني -
 .م ٢٠١٢،غزة ، م ٢٠١٢حصاد اقتصاد قطاع غزة خالل عام ، ماهر ، الطباع  -
، )م ٢٠٠٦-٢٠٠(االعتداءات اإلسرائيلية على بلدة بيت حانون خالل انتفاضة االقصى المباركة ،أكرم ،عدوان -

 .م ٢٠٠٩،غزة ،١٦٧ص-١٢١ص:اني العدد الث،المجلد السابع عشر ،سلسلة الدراسات االنسانية ،مجلة الجامعة االسالمية 
غرفة التجارة العامة وصناعة محافظة رام اهللا ،  البنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني، السيد، واحمد، صالح، العودة -
 .م ٢٠٠٨٠،
-٢- ٢١ة بيت حانون بتاريخ رئيس سابق للحرف والصناعات في بلدي، باسم المصري . ا/ مع السيد مقابلة  -

 .م٢٠١٣
 .م٢٠١٣-٣-٣١.مدير الجمعية الزراعية التعاونية بيت حانون ، سيد جهاد قاسم مع المقابلة  -
 .الموقع االلكتروني لبلدية بيت حانون  -
 .الموقع االلكتروني لوزارة الحكم المحلي  -
 .م ٢٠٠٩،وزارة الزراعة ، أضرار حرب الفرقان والخسائر في القطاع الزراعي ، نزار، الوحيدي  -
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  دور بلدية بيت حانون منذ نشأتها يف التنمية احمللية  : البحث اخلامس عشر 
   حممد نازك الكفارنة.اضاءة على سرية الباحث د

    

  حاصل على درجة الدكتورة في اللغة العربية.  

  عمل محاضرا في الجامعة االسالمية  

  بيت حانون سابقاً  –شغل منصب رئيس الجمعية االسالمية.  

  خطيب و اما مسجد عمر بن عبدالعزيز  

  ًيشغل منصب رئيس البلدية حاليا  

  ١٩٩٠- ١٩٨٨اعتقل في سجون االحتالل عام 
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                                                                Introductionـــــة      مقدم 1-

 باإلضافة ،واقع مدينة بيت حانون الحالي ل االستراتيجي والتحليل التقييم و التشخيص مرحلة ورقة البحث العلمي  تتناول  

 وتحديد تحليل عمل تم حيث ،لتي عقدتها البلدية  العمل ورش عليهـا في االتفاق تم والتي للمدينة  التنموية المجاالت لتحليل

 .  لمدينة  بيت حانون التنموية القطاعات من قطاع لكل التنموية والقضايا والتهديـدات والفـرص والضـعف القوة جوانب

من أهم مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية التي تساعد على فهـم كيفيـة تـأثير      ورقة البحث هذهإعداد  و تنبثق أهمية
األحداث الحالية والمستقبلية الداخلية والخارجية على المدينة  والتي من الممكن أن تؤثر على انجاز النتـائج المرجـوة   

  . وانتقال المدينة  من الوضع الراهن إلى الرؤية المستقبلية

على التحليل الداخلي للمدينة  من خالل نقاط القوة والضعف وعلى المتغيرات الخارجيـة   تركز خيصيةان هذه الورقة التش
 .وهي الفرص والتهديدات

نقاط القوة للمدينة  هي تلك األمور الداخلية التي تمكنها من تحقيق الرؤية مثل وجود رصيد مادي قوي أو وجود خبرات 
من تحقيق رسالتها   بلديةفهي بعكس ذلك، تلك األمور الداخلية التي تعيق ال أما نقاط الضعف ،متخصصة في مجال عملها

  .ورؤيتها مثل ضعف الكوادر البشرية أو عدم وجود إجراءات عمل موثقة ومحدثة

ستساعدها في اإلسراع بتحقيق رؤيتها مثل وجود دعـم حكـومي أو    بلديةالفرص هي تلك المبادرات التي إن اغتنمتها ال
وتؤثر سلباُ على تحقيق الرؤية مثل   لبلديةالتهديدات فهي تلك األمور الخارجة عن نطاق سيطرة ا اديث ،أمحتطور تقني 

فلسفة تقييم دور ان هذا البحث يقوم على  ،تدهور الوضع االقتصادي أو إصدار الحكومة لتشريعات جديدة قد تزيد التكاليف
مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة المراحل ، لـذلك يعتمـد    البلدية في دفع عجلة التنمية لمدينة بيت حانون على

العمل خالل إعداد هذه الخطة بشكل أساسي على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األهلية وغيـر األهليـة   
  .وغيرها كأساس لعملية التحليل والتخطيط التنموي 

  Objectives          ورقة البحث التشخيصية أهداف 2-

  -: إلى اآلتييهدف التقرير التشخيصي 
 إلىللتعرف على مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات مما يؤدى  في البلدية مساعدة البلدية ومتخذي القرار .١

  .توجيهها للوجهة الصحيحة أثناء عملية التخطيط

تحديد األولويات التنموية في كافة المجاالت التنموية والتي ستكون األساس الذي يعتمد عليـه   البحث إلىيهدف  .٢
  . بعد تقييم بناءها المؤسسي في ذلك  عند صياغة الرؤية واإلستراتيجية للبلدية
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ة فاعلة في ظل مشاركة مجتمعي  يهدف التقرير إلى تجميع المعلومات والبيانات الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة .٣
 .  

  -:في إعداد التقرير على المنهجية التالية تم االعتماد
 وهى  ولجنة البناء المؤسسي  في إعداد ورقة البحث هذه اعتماد عدد سبع لجان عمل متخصصة:-  
 والتنظيم التخطيط لجنة -١

 االجتماعية الخدمات لجنة -٢

 المحلي االقتصاد لجنة -٣

 العامة والصحة البيئة لجنة -٤

  التحتية والبنى البلدية الخدمات لجنة -٥

 الكوارث وإدارة األمن لجنة -٦

  والرياضة الثقافة لجنة -٧

  لجنة البناء المؤسسي -٨

   باالعتماد على دليل التجمع تتعلق بمجال عملها وذلك  التيقامت كل من اللجان السابقة بتجميع البيانات والمعلومات
  .واإلحصائيات والدراسات السابقة المختلفة والجهات والمؤسسات ذات العالقةبالتعاون مع أقسام البلدية السكاني و

     تم عقد مجموعة من اللقاءات واالجتماعات بين أعضاء اللجان المختلفة باالتفاق مع منسقي هذه اللجان حيـث تـم
  .تحليل ودراسة ما تم تجميعه من بيانات ومعلومات 

 ات المجمعة قامت كل لجنة ببحث مواطن القوة ومواطن الضـعف وكـذلك   من خالل تحليل ودراسة البيانات والمعلوم
  . الفرص والتهديدات التي تؤثر على مجال عمل اللجنة 

  في نهاية عمل كل لجنة تم إعداد قائمة باالحتياجات واألولويات والقضايا األساسية في مجال عمل اللجنة.  
  بتجميع نتائج عمل هذه اللجان وترتيبها وتنسيقها ليتم إدراجها بعد انتهاء عمل اللجان المتخصصة قام فريق التخطيط

 .ضمن ورقة البحث  
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  لمحة تاريخية  
  الموقع  
  المساحة  
  السكان  
 التوزيع الجغرافي للسكان 
  التركيب العمري للسكان 
  التضاريس 
  المناخ 
 التربة 
  موارد المياه  
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  :  لمحة تاريخية  

أسسها ملك وثنى هو الملك حانون وكانت مصيفاً له جرت  حانون مدينة  قديمة كان بها بيت لعبادة اآللهة واألصنامبيت  
طويلة حتى أهلكا بعضهما فعملوا له تمثاالً على حسب عاداتهم تذكاراً لعظمائهم  الياقى حروب    بينه وبين الملك 

مشى سرجون  م.ق ٧٢٠ورد في تاريخ بئر السبع في سنة . حانون في بيت العبادة فاشتهرت المدينة  ببيت  ووضعوه
اإلسالم منذ الفتح اإلسالمي وقد جرت فيها  دخل أهلها. بجيوشه إلى جنوب فلسطين فأخضع الفلسطينيين وبنى يهوذا 

وقعت هـ ٦٣٧وفي األحد الرابع عشر األول من عام ، باب غزة الشمالي  وقائع وحصلت نواحيها معارك دموية ألنها
خصيصاً لذكرى هذه  البالطة المثبتة فوق مسجد المدينة  الذي بنىوالمسلمين انكسر فيها الفرنجة كما تذكر  حرب بين الفرنجة

  .الموقعة وسمي مسجد النصر إحياء لذكرى هذه الوقعة 

  Location        الموقع  

، ومن " ايـرز"من الشمال معبر بيت حانون ت حانون في الجزء الشمالي الشرقي من قطاع غزة  يحدها يتقع مدينة  ب  
بيت الهيا ، و من الجنوب مدينة  جباليا  مدينة ، ومن الغرب إسرائيلالحدودي الفاصل بين قطاع غزة و  الشرق الشريط 

.  

 Area               المساحة  

دونم مناطق حدوديـة   ٥٠٠٠و  دونم تقع ضمن نفوذ بلدية بيت حانون ١٢١٠٠دونم ، منها  ١٧٦٠٠وتبلغ  مساحة بيت حانون  
قامت قوات االحتالل  بتعديل الحدود ومصادرة مساحات واسعة . ٤٨تقع شمال المدينة  و هي جزء من مدينة  دمرة المحتلة عام،  

    .  م ١٩٦٧من أراض المدينة منذ عام 
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  السكان   :        Population    
حيث تقدر نسبة الزيادة السنوية لسكان مدينة نسمة  ٤٦٣٨٤يبلغ العدد اإلجمالي لسكان بيت حانون و المناطق المجاورة 

حيث تتـوزع الكثافـة   %  ٥م  بـ ٢٠٠٧بيت حانون خالل الخمس سنوات الماضية على آخر إحصائية تم إعدادها لعام 
ق إلى آخر حيث تتركز أكثر المناطق كثافة سكانية في  مسطح البلد السكانية في منطقة نفوذ البلدية بنسب مختلفة من نطا

  ومنطقة الزتون 
 Geographical distribution:                    التوزيع الجغرافي للسكان 

نتائج مشروع بنك المعلومات بتمويل ( ٢٠٠٧يبلغ التعداد السكاني لمدينة بيت حانون  بحسب اإلحصاءات المقرة في عام  
  : نسمة  مقسمين بحسب التالي  ٣٨٠٢٨حوالي  ) ن المؤسسة االيطالية كوبي م

  )مسطح المدينة( بيت حانون 
  ١٥٠٧٨  ذكور
  ١٤٦٩٤  إناث

  ٢٩٧٧٢  المجموع

  عزبة بيت حانون
  ٤١٥٠  ذكور 
  ٤١٠٦  اناث

  ٨٢٥٦  المجموع
 

بعد احتساب نسبة الزيادة التقديرية السنوية للفترة  ٤٦٠٠٠بـ  ٢٠١٣و يقدر عدد سكان مدينة بيت حانون في عام   
  %  . ٣الماضية بـ 

ويتباين توزيعهم بشكل غير متجانس لذلك يمكن تقييم ) دونم ١٢١٠٠(و يتوزع السكان على  مساحة النفوذ اإلجمالية 
ما يتميز بالتشتت والتبعثر السكاني واآلخر بالتركز واالزدحام وفيما بينهما توجد مناطق الواقع السكاني إلى نطاقين أحده
  .انتقالية تعد امتداداً لكال النطاقين 

منطقـة الفرطـة    توجد هذه المناطق على األطراف وعلى الحدود الخارجيـة مثـل   :مناطق التوزيع السكاني المبعثر  .١
الهدنة شرق مدينة بيت حانون  ، ومنطقة الغزاالت التي تحد منطقة معبر بيت حانون والنزازة و القطبانية  التي تحد خط 

 ،  وتتميز هذه المناطق بالتبعثر السكاني بسبب بعدها عن وسط ومركز) المعروفة باسم ايرز(شماالً  

 المدينة وبعدها عن الخدمات والمركز التجاري حيث يالحظ بعد المنازل عن بعضها البعض في وسط  .٢

  .األراضي الزراعية  

هذه المناطق في وسط النفوذ وخاصة في مسطح المدينة باإلضافة الى  شوارع توجد  :مناطق التوزيع السكاني الكثيف  .٣
المدينة الرئيسية حيث تتوفر الخدمات للمواطنين من الناحية التجارية والمدارس ووسائل المواصالت للتنقل والحركة 
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هذه المناطق بالتركز السكاني الكثيف وتالصق البيوت لبعضها البعض وارتفاع المباني عدة واألسواق والمحالت ، وتتميز 
 .طبقات لكي تستوعب أكبر قدر ممكن من السكان 

الجدول التالي يوضح تصنيف المناطق التنظيمية في مدينة بيت حانون  ، حيث يتضح من خالل الجدول أن أعلى كثافة 
  .المدينة سكنية وسكانية تتواجد في وسط 

   Composition of the populationالتركيب العمري للسكان      
  :مجتمع بيت حانون مجتمع فتي حيث 

  من إجمالي عدد السكان % ٥٤.٦سنة حوالي  ١٥تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 
  من إجمالي عدد السكان % ١.٧سنة حوالي  ٦٠نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 

  م ٢٠٠٧الجدول األتي يوضح التركيبات العمرية للسكان بحسب تقارير مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام 
الفئة 

  العمرية 
النسبة المئوية   عدد الذكور باآلالف  

  للذكور 
عدد اإلناث 

  باآلالف
إناث بالنسبة 

  المئوية 

٥٣.٦  ٦٨١٥  ٥٥.٣  ٧١٨٣  ١٤-٠  

٢٠.١  ٢٥٧١  ٢٠.١  ٢٥٩٨  ٣٥-١٥  

١٢.٢  ١٥٥٢  ١٢.٣  ١٦٢٢  ٥٩-٣٥  

٣.١  ٤٢٦  ٢.٥  ٣٤٠  ٩٥-٦٠  
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                       التضاريسTopography    
إن مظاهر السطح في المدينة تتميز بعدم االستواء حيث أن المدينة تقع في منطقة منخفضـة نسـبيا بالنسـبة للمنـاطق     

في الشرق والغرب والجنوب والذي أدى بدوره إلى أن تكون فـي المدينـة   المجاورة لها فهي تحاط بمناطق أكثر ارتفاعا 
  :بعض المسيالت المائية التي تجري في المناطق المنخفضة في فصل الشتاء وهذه المسيالت المائية هي

 وهو يجري من جنوب المدينة وتصب فيه السيول من بعض المناطق المجاورة للمدينة حيث يمتد من  : وادي بیت حانون
داخل الخط األخضر ويمر بمنطقة الشجاعية في غزة وحتى بيت حانون حيث يتحد مع وادي بريدعة ثم يدخال إلى داخل 

  .الخط األخضر مرة أخرى ثم إلى البحر
  .القوس ويعزلها عزالً تاماً  ثلوهذا الوادي يلتف حول بيت حانون م

ات الموجودة في شرق المدينة داخل الخط األخضر المغـذي  ويقع في وسط المدينة تقريبا وتعتبر المرتفع  :وادي بریدعة 
الرئيسي له التي تم إغالقها بإقامة بعض برك النايلون واسعة المساحة على روافده من قبل اليهود ويتحد عند نهايته مع 

  .وادي بيت حانون
دوح  في الوقت الحاضر تم إغالقه  وهو يقع شمال المدينة وكان في السابق يتغذى من داخل الخط األخضر ولكن  :وادي ال

  .من هناك ولم يعتمد في جريانه إال على مناطق المدينة وهو يدخل كذلك إلى الخط األخضر ثم إلى البحر
  Climateالمناخ           

،  ا، دافئ ممطر شتاءيعتبر مناخ مدينة بيت حانون جزء من مناخ قطاع غزة وهو مناخ البحر المتوسط حار جاف صيفاً
ملم وتستغل  ٤٠٠-٣٥٠ تاء حوالي ـويتأثر مناخ مدينة بيت حانون بالبحر حيث يبلغ معدل األمطار في المدينة في الش

هذه األمطار في الزراعة الفصلية كما أن معظم األمطار عند سقوطها تتجمع في المناطق المنخفضة وتجري على شكل 
 هيامووادي الدوح كما تعتبر مياه األمطار هي المغذي األساسي لل أودية وسيول وأهم هذه األودية هو وادي بيت حانون
  .الجوفية والتي يتم استغاللها في فصل الصيف للزراعة

            التــــربةSoil  

تؤثر نوعية الصخور والتربة على بناء الوحـدات السـكنية ورفـع األسـاس طريقـة البنـاء وخاصـة المبـاني ذات         
ن األرض الصخرية تكون صالحة أكثـر وذات كلفـة أرخـص بينمـا تحتـاج التربـة الطينيـة        إالطوابق المتعددة، إذ 
  .والرملية إلى كلفة أكثر

مميـزات كـان لهـا األثـر علـى النـواحي        أنواع رئيسية ولكل منهـا  ةإلى ثالث نالتربة في مدينة بيت حانو تنقسمو
  :العمرانية والزراعية وهي
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المدينـة، وتعتبـر هـذه التربـة ذات نفاذيـة       شرق المدينة وشـمال شـرق   وهي تسود في جنوب : التربة الحصوية
حيـث أنهـا تحتـاج إلـى كميـات كبيـرة مـن         ةلزراعلعالية كما أنها نادرا ما تستغل اقتصاديا وذلك لعدم صالحيتها 

  .الري فهي ال تزرع إال بأشجار البرتقال أو الزيتون

ن المدينـة ومـن ناحيـة قـدرتها اإلنتاجيـة فـإن هـذه التربـة         وهي تسود في المناطق الشرقية م : التربة الطينية
إلـى   وينقلهـا االحـتالل فـي الصـناعة      هاسـتغل يتستغل في الزراعة باإلضافة إلى استخدامها في الصناعة حيث كان 

  ".الكراميكا"يصنع منها لداخل الخط األخضر 

بيـت   المستخدمة في البناء وهي توجد في منطقة عزبـة تسود في غرب المدينة وتعتبر كمصدر للرمال  :التربة الرملية 
  .حانون

   :التربة الطينية المختلطة 
  .وتوجد في المسطح القديم  وهي مزيج بين التربة الرملية والطينية

  :أثر أنواع التربة على عمليات البناء
  :يتم تصنيف التربة حسب قوة تحمل ضغط المباني إلى نوعين

  .الطين تربة متماسكة كالحصى و. ١
 . والكر كارتربة غير متماسكة كالرمل.  

  :فهي تربة غير جيدة إلقامة المباني عليها وذلك لعدة أسباب " والطين الطمي"أما بالنسبة للتربة المتماسكة 
مسـلحة كبيـرة كـي     خراسـانية مكلفة في عملية البناء وخاصة في المباني المرتفعة حيث يتطلب عمـل قواعـد   )  ١

  .تتحمل البناء 
والـذي  " التـرييح فـي التربـة   "إن التربة الطينية يحدث فيها بعد فترة من البناء تقلصات وتمددات والتـي تسـمى   ) ٢

  .يؤدي إلى وجود تشققات في المباني 
  :موارد المياه 

ـ  تعاني مدينة بيت حانون كباقي مناطق الوطن مـن الـنقص الحـاد فـي الميـاه إذ تعتمـد        ميـاه  :  درينعلـى مص
  .األمطار والمياه الجوفية 

  :مياه األمطار)  ١
تعتبر مياه األمطار من أهم مصادر المياه التـي يـتم االعتمـاد عليهـا  فـي ري األراضـي الزراعيـة ، وتعـويض         

بر االستهالك من المياه الجوفية حيث تهطل النسبة العالية من مياه األمطـار فـي الفتـرة الواقعـة بـين شـهر أكتـو       
-٣٥٠إلى نهاية شهر مارس، وتعتبر هذه الفترة فترة فائض مائي حيث يسـقط علـى مدينـة بيـت حـانون حـوالي       
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ملم وتعتبر مياه األمطار هي المصدر الرئيسي في تغذيـة الميـاه الجوفيـة وقـد كـان هنـاك نقـص ملحـوظ          ٤٠٠
  .م في نسبة مياه األمطار ٢٠٠٣خالل العام 

 

  
  
  
  
  
  
  :المياه الجوفية )  ٢

تستخدم المياه الجوفية في المدينة بشكل أساسي فـي الزراعـة فـي الفتـرة الواقعـة بـين مـايو وسـبتمبر وهـي          
الفصول التي ال تهطل فيها األمطار ويكون اعتماد السـكان فـي الشـرب والزراعـة علـى الميـاه الجوفيـة والتـي         

ه الميـاه عبـر اآلبـار ويوجـد فـي مدينـة       يتغذى بها الخزان الجوفي في فصل الشتاء وكان سابقاً يتم استغالل هـذ 
متر مكعب من المياه و يقـع فـي أعلـى منطقـة فـي المدينـة والـذي         ٢٠٠٠بيت حانون خزان كبير يتسع لحوالي 

م اسـتغله جنـود االحـتالل    ١٩٨٧فـي العـام    االنتفاضـة يؤهله لتوصيل المياه إلى كل مكان في المدينـة ، وخـالل   
   اإلسرائيلي

لى سطحه ثكنة مراقبة عسكرية ونصـبوا فوقـه كـاميرات التصـوير وأصـبحوا يلقـون فيـه        كمرتفع حيث أقاموا ع
  .هذا الخزان ان هجر إلى أدىالنفايات والمخلفات مما 
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 نبذة عن البلدية  
    مقر البلدية 
 الهيكل التنظيمي للبلدية  
  المجلس البلدي  
  موظفو البلدية  
 
  المنجزات التنموية لكل منها الفترات المتعاقبة لنشأة بلدية بيت حانون وأهم وصف:  
 ١٩٤٨وحتى  ١٩٣٦الفترة الزمنية منذ عام  )١
   ١٩٨٠وحتى عام  ١٩٦٥من عام  )٢
 ١٩٨٧و حتى  ١٩٨٠من عام  )٣
  ٢٠٠٥و حتى  ١٩٩٥من عام  )٤
  اآلنوحتى عام  ٢٠٠٥من عام  )٥
  
  العالقة مع المجتمع المحلي و المحيط الخارجي  
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  البناء المؤسسي لبلدية بيت حانون

    About the municipality 
إلـى   ١٩٦٥عـام  الـذي تـم تأسيسـه    هيئة الحكم المحلي  للمدينة من العمل ضمن إطار المجلـس القـروي    انتقلت 

بحسـب   الفئة ب علـى تـدريج هيئـات الحكـم المحلـي فـي قطـاع غـزة        مصنفة ضمن م ١٩٩٥العمل كبلدية عام 
وتقلـد رئاسـة المجلـس منـذ تأسيسـه وحتـى العـام        هذا . المرسوم الرئاسي الذي تم االعالن عنه في ذلك الوقت 

و تدار البلدية حاليا مـن قبـل مجلـس بلـدي  تـم انتخابـه        رؤساء ٣عدد ) السلطة الوطنية الفلسطينية ( م ١٩٩٤
  .محمد نازك الكفارنة .عضو يضم سيدة و يترأسه د ١١يتكون من  ٢٠٠٥في 

تقـديم األفضـل فـي خدمـة  المـواطنين       تسعى  بلدية بيت حانون إلى تنمية بيئـة المجتمـع المحلـي مـن خـالل      
بطواقمها اإلدارية و التنفيذية  المختلفة ضمن اإلمكانيات المتاحة  و بطرق فاعلـة تحقـق أهـداف التنميـة المحليـة      

ذين بعين االعتبار معايير جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمجتمع المحلـي  ، مـع الحفـاظ علـى القـيم الثقافيـة       آخ
 .، البنية التحتية والتراث القديم للمدينة وذلك من أجل بيئة آمنة مريحة وحيوية لخدمة المستفيدين

دام األمثـل وتنميـة المـوارد البشـرية والماليـة      أيضا في تحقيق النمو المستدام من خـالل االسـتخ   البلدية لتزمتكما 
  . والتقنية واإلدارية القائمة على المعرفة

 
 City Hall   
 لتمكين الالزمة المكتبية بكافة التجهيزات ومجهز ،2 م ١٠٠٠ إجمالية وبمساحةطابقين  من اًمكون مبنى البلدية لكتتم

 حاسوبية، وشبكة سيرفر جهاز إلى إضافة جهاز حاسوب، ٥٠ البلدية في يوجد .وأعمالها بدورها القيام من البلدية
٢ عدد هاتف وخطوط 

 عـام  إطالقـه  تم الكتروني موقع للبلدية ويوجد  .تصوير وماكينات وطابعات فاكس جهاز تشمل مكتبية أخرى وأجهزة 
.لموظفيها االنترنت خدمة البلدية وتوفر  ، ٢٠٠٥ 
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Organizational structure  

 سـت دوائـر أساسـية     البلديـة  يوجـد فـي   انـه  علما البلدية، ودوائر أقسام يوضح تنظيمي هيكل البلدية في يوجد
دائـرة الصـحة   ، دائـرة الميـاه و الصـرف الصـحي     ،   الدائرة الهندسية  ،الدائرة المالية ، الشئون اإلدارية   وهي

 بشـكل  الهيكليـة  إلـى تطـوير   تحتـاج  أنهـا  إال متوسطة الحجـم  البلدية أن رغم ، و البيئة ، دائرة العالقات العامة 
 ووصـف  باألقسـام  المنوطـة  المهـام  وتفصـيل  للمـواطنين، وتحديـد   المقدمـة  والخدمات الوظائف تكامل إلى يؤدي

  .اإلستراتيجية وأهدافها البلدية سياسات إلى تحقيق يؤدي بشكل وخدماتها ودورها أهدافها

 

هذا المجلس باالنتخابات عام  انتخابحيث تم  رئيس البلدية من ضمنهمعضو  ١٣للبلدية مجلس منتخب مكون من   
، يتولى المجلس البلدي مهمة وضع وإقرار خطط البلدية وإقرار المشاريع والموازنات السنوية وكذلك مناقشة  ٢٠٠٥

القضايا الجوهرية لخدمات السكان وحل مشاكل العمل من خالل االجتماع األسبوعي الذي يعقد في مقر البلدية ، كذلك 
مهمة إصدار أذونات ورخص البناء للمباني التي يتم ترخيصها في البلدية وكذلك إصدار األوامر يتولى المجلس البلدي 

في البناء والتي تكون مخالفة لشروط البناء والتنظيم وتتم تلك األمور من خالل لجنة التنظيم  ةوالقرارات لألوضاع التنظيمي
  ة المحلية والتي تعقد مع جلسات المجلس البلدي حيث يتم مناقش

كل األمور والقضايا التي تتعلق ببناء المواطنين ومشاريع إفراز األراضي وكذلك المخططات التفصيلية للشوارع الهيكلية    
  .واألحياء 
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 ٥يعملون بعقود مؤقتة لمدة سنة و بنظـام يـومي    3 و وندائم ١٠١ منهم موظفا   ١٠٩البلدية   موظفي عدد يبلغ  

موظف وموظف واحد  ٢٠وعلى شهادة  بكالوريوس   اًموظف ١٢حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات دبلوم  موظفين ،
موظـف  يتـراوح مـؤهلهم     ٧٦حاصل على درجة الدكتوراه وهو رئيس البلدية   ، باقي الموظفين والذين يبلغ عددهم 

% ٦٩.٧فنيين حيث تشكل النسبة األكبر و تمثل نسبة العلمي بين الثانوية العامة و المرحلة اإلعدادية وهي فئة العمال وال
  .من إجمالي الموظفين الدائمين 

 

 

 

 

 

 

 

 لحضـري ،  رئيس قسم التخطيط ا: بلغ عدد النساء العامالت في البلدية أربع موظفات يشغلن مناصب ذات أهمية و هي
 أرشيف التنظيم ، رئيس قسم العالقات العامة المكلف ، سكرتارية المستشار القانوني  أمين    الصندوق ، مسئول

عام والشكل التالي يوضـع تصـنيف    ٥٧عام وحتى  ٢٨تختلف أعمار موظفي البلدية حيث تتراوح الفئات العمرية من   
 ٤٠تتراوح أعمارهم مـا بـين   %) ٤٨.٥(الموظفين حسب الفئات العمرية ، ومن الواضح أن نسبة كبيرة من الموظفين 

  .دية حيث تمثل هذه الشريحة الجزء األكبر من طاقم البل اًعام٥٠و

 

  

١%

١٨%

١١%

١٠%

٦٠%



الدكتوراه  البكالوریوس  الدبلوم الثانویة العامة  دون الثانویة العامة 
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ما هي عليه اليوم  إلىحتى وصلت  ١٩٣٦مرت البلدية  كهيئة حكم محلي بفترات زمنية متعاقبة  ارتأينا تأريخها منذ عام 

  : و يمكن تلخيص هذه الفترات بالمراحل االتية 

 ١٩٤٨وحتى  ١٩٣٦منذ عام الفترة الزمنية  )٦
   ١٩٨٠وحتى عام  ١٩٦٥من عام  )٧
 ١٩٨٧و حتى  ١٩٨٠من عام  )٨
  ٢٠٠٥و حتى  ١٩٩٥من عام  )٩

  اآلنوحتى عام  ٢٠٠٥من عام  )١٠

 
تميزت هذه الفترة بحضور قوي لمجموعة من الشخصيات االعتبارية ذات التأثير الكبير في مجتمع بيت حـانون المحلـي   

  .توفيق حمد و عبدالهادي الزعانين : وهم 
  من قبل االنجليز ) المناطق(بداية وضع هيكلية للبلد 

  المدن الفلسطينية على ارض الواقع وتثبيت القرى 
  اعتماد السكان المحليين على تربية المواشي و الزراعة في مصدر دخلهم 

ومن هنا قامت اغلب رؤوس االموال بتملك االراضي  جدا ينادي باقامة عاصمة فلسطين في مدينة بيت حانون اًقوي اًتوجه
وتم فرض ضرائب على اراضي الفالحين مما دفعهم لبيعها لالغنياء  .... ) مثل الباشا ، الشوا ،( الكبرى في بيت حانون 

  . من سكان غزة 
  .الساقية لكل عيلة لمدة معينة  أرض اعطاء

 
  شهور  ٦تم رفض التقسيم وهاجر اهالي بيت حانون  )١
  حوصر جمال عبدالناصر في الفالوجا  )٢
( تم تبديل  جزء من اراضي بيت حانون باراضي الفالوجا وتم تحديد حدودها حيث كان المقتطع من اراضيها من  )٣

  ) . دونم ٩٠٠٠ – ٧٠٠٠
  في بيت حانون اكتسب اهالي مدينة بيت حانون لقب الالجئين بعد العودة لالراضي )٤



 ~405 ~ 
 

  كانت المدينة بال بنية تحتية حيث الشوارع الترابية  )٥
  يستخدم االهالي بئر الساقية للشرب  باالضافة الى ابار خاصة للمالك  )٦
  . تركزت الكثافة السكانية حول جامع النصر و الذي سمي بحي القصبة انذاك  )٧
  وتسجيل المواليد يتم عن طريق المختار  كان يتلقى األهالي عالجهم في بندر الشافعي عند السدرة في غزة )٨
  بالنسبة المورالنظافة فقد كان يتم التخلص من القمامة و المخلفات  برميها تحت األشجار  )٩

  . توجه االهالي للزراعة الموسمية حيث كان الواد عبارة عن مساحات من البوص و شجر النخيل العالي  )١٠
 . طقة الزراعة متمترسين في من ونحيث كان الفلسطيني ١٩٦٧وقعت حرب عام  )١١
  ) فترة الحاكم العجرودي( لمصرية بفترة حكم االدارة ا ١٩٦٧الى  ١٩٥٦سميت فترة الحكم من  )١٢
 

 
  أحمد عبدالهادي الزعانين رئيس المجلس القروي ومجموعة من المخاتير  بالتعيين و التزكية  )١
  . وكان مقر المجلس القروي  يقع مكان ما يسمى اليوم بمركز الوفاق التجاري  )٢
  موسى ديان بطائرة هيلوكبتر في ذلك الحين  ١٩٦٧زار المنطقة بعد  )٣
  وتتميز هذه الفترة بإغالق الشوارع ومنع التجول وخروج األهالي إلى منطقة الجرن  )٤
الشرطي محمد دبور الذين طـالبهم جـيش االحـتالل     بعض القصص المحلية كرواية موسى توفيق حمد و اشتهرت )٥

  . بمخاطبة الناس الخراج سالحهم وقامو باهانتهم وضربهم عند رفضهم ذلك 
 اًمتـر  ٢٠الذي يمثل المدخل الوحيد على الداخل الفلسطيني بعـرض  ) يافا سابقا –غزة (أسسوا شارع خليل الوزير  )٦

  . مساحياً و الواصل من رفح لرأس الناقورة 
يزت المدينة بالبيوت الطينية في تلك الفترة و بدء  اعمال البنية التحتية في ذلك الوقت حيث تعبيد الشوارع بأحجار وتم )٧

  . جبلية 
وبلغ عمق الواد في تلك الفترة من . ت استخداماتها المختلفة أحيث بد ١٩٧٤و تم ايصال بيت حانون بالكهرباء عام  )٨
  .ارع غزة حالياً من وضع صعب متر حيث كان يعاني فيما يعرف بش ٦ -٣
  .و كان يتم التخلص من النفايات الصلبة بالقاءها تحت األشجار  )٩

و تميزت هذه الفترة بوفرة الخير حيث أن معدل المطر فوق المعتاد حاليا حتى كان الناس ال يستطيعون الخروج من  )١٠
  . بيوتهم ألسبوع  

 . لي البلدة بجوار المدرسة االبتدائية في حارة أبو عودة بئر  وخزان مياه في هذه الفترة ألها إنشاءو قد تم  )١١
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ة رئاسة بلدية نابلس وتولى موسى توفيق حمـد   عتولى بسام الشك زمنقدم  أحمد عبدالهادي الزعانين استقالته  )١

حيث قدم العديد من رؤساء البلديات استقاالتهم و عادو فيما بعد الى مناصبهم اال أحمد عبدالهادي الزعانين الـذي قبلـت   
  . استقالته ولم يعد 

  . و ظل موسى توفيق حمد معينا في منصبه  )٢
  و في هذه الفترة تم انشاء بئر ابو غزالة  )٣
   .اًكوب ٢٤٠سعته   اًمتر ٤٠على ارتفاع " أبو غزالة" خزان  و انشأ )٤
  .وتم انشاء بئر العزبة و تثبيت منطقة عزبة بيت حانون ضمن نفوذ المجلس  )٥
كما تم مد خطوط ناقلة مـن  ) هؤالبئر الذي تم انشا(كما تم توصيل خطوط مياه من بيت حانون لعزبة بيت حانون  )٦

  بئر العزبة 
  .بيت حانون في منطقة القرمان الذي يقطع منطقة الفرطة والنزازة بدأ ت أعمال ردم واد  )٧
كمية  توتحسنت في هذه الفترة أعمال النظافة حيث امتلكت البلدية تراكتور بمقطورة لجمع النفايات الصلبة و بلغ )٨

  .طن  ١٥إلى  ١٠ترحيل النفايات يوميا من 
ها بتبرع من آل الشوا كما قاموا بالتبرع لبناء ؤإنشا وكان األهالي يتلقون عالجهم في عيادة بيت حانون التي تم )٩

  . م  ٩٠- ٨٠جامع العجمي القديم و الذي بلغت مساحته آنذاك من 
  .وتولى مكتب األحوال الشخصية  التابع للداخلية حينذاك أنيس الريس و الذي كان يقوم بأعمال اإلدارة المدينة  )١٠
مطالبة باستقالة المجالس القروية فاستقال رئـيس المجلـس   حيث تمت ال ١٩٨٧واشتعلت أعمال االنتفاضة عام  )١١

القروي و رزحت المدينة لحكم االحتالل العسكري اإلسرائيلي فتم تشكيل لجنة مكونة من سفيان حمد و منسي نصار إلدارة 
ضـالع بأعمـال   م  وقد قام منسي نصار بتقديم استقالته الحقا حيث طالبه االحتالل بتسليم ابنه ال١٩٩٠البلدية حتى عام 

و ظل سفيان حمد قائما على ادارة البلدية حيث تم تفويض عاهد الجرجاوي لمساعدته و استمرت اإلدارة لمدة . المقاومة 
و اإلعالن عن انتقـال   ١٩٩٥سنة ظل بعدها السيد سفيان قائما على أعمال المجلس القروي إلى حين  قدوم السلطة عام 

  .مجلس قروي بيت حانون إلى بلدية 
وقام السيد سفيان حمد في هذه الفترة بتسيير أعمال األهالي الخدمية و تسهيل معامالت المجتمع المحلي و قد تم  )١٢

إنشاء أول شعبة آليات في عهده ضمت آليات النظافة والنقل الخاصة بالبلدية كما وتم  توزيع مكبات للنفايات بلغ عـددها  
  .كوب ٦سعة المجمع   في مناطق متفرقة  من بيت حانون اًمجمع ٦٠من 
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تم تعيين إبراهيم توفيق حمد من قبل وزير الحكم المحلي صائب عريقات ذلك الحين وتم بناء مقرين للبلدية فـي   )١

  ). مقر البلدية في حي الزيتون و مقر البلدية في السوق القديم حالياً(عهده 
  .الرئيسي و بدء تعبيد شارع الواد تم إنشاء جسر بيت حانون  )٢
فة جديدة عبارة عـن سـيارتين   طرأ تحسن على خدمات النظافة وتنفيذ مشاريع جديدة  حيث تم توريد اليات نظا )٣

  .وكباش
  .إنشاء مخازن للبلدية )٤
  .تشكيل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء  )٥
  . إنشاء المنطقة الصناعية ومردودها آنذاك للمجلس البلدي  )٦
  .خدمات الصرف الصحي لألفضل حيث تم توصيلها للبيوت  تطورت )٧
  آبار منها بئر الندى  ٦إعادة تأهيل و إنشاء  )٨
  . زيادة في عدد المدارس ومساعدة المجتمع المحلي  )٩

  ) Uشارع حرف الـ (تعبيد طرق مثل شارع خليل الوزير ، القرمان ، الزيتون ، مسطح المدينة  )١٠
  .UNDPكومة اليابانية و مؤسسة الـ اغلب المشاريع كانت بتمويل من الح )١١

وجيه البتي ، يوسـف  .مرمضان نعيم ، ياسين أبو عودة ، .م: تعيين العديد من العاملين في البلدية من المجتمع المحلي 
  . الخ ...عاشور ، زياد عاشور ، محمد يوسف الزعانين ، محمد موسى شبات ، مازن أبو عمشة 

 

إلى العمل كبلدية  ١٩٦٥عام الذي تم تأسيسه هيئة الحكم المحلي  للمدينة من العمل ضمن إطار المجلس القروي  انتقلت 
بحسب المرسوم الرئاسي الـذي تـم    مصنفة ضمن الفئة ب على تدريج هيئات الحكم المحلي في قطاع غزةم ١٩٩٥عام 

) السلطة الوطنية الفلسطينية ( م ١٩٩٤منذ تأسيسه وحتى العام  وتقلد رئاسة المجلسهذا . االعالن عنه في ذلك الوقت 
عضو يضم سيدة و يترأسه  ١١يتكون من  ٢٠٠٥و تدار البلدية حاليا من قبل مجلس بلدي  تم انتخابه في  رؤساء ٣عدد 

  .محمد نازك الكفارنة .د
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خالل التواصل الدائم مع وجهاء ومخاتير عائالت  يت حانون المحلي عالقة متميزة منتربط  البلدية مع مجتمع ب .١
  . مدينة بيت حانون حيث تتواصل البلدية مع دواوين العائالت بزيارات دورية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و تتفاعل البلدية مع مؤسسات المجتمع المدني  من الجمعيات الخيرية و تجمع المؤسسات في مناسبات و فعاليات  .٢
متنوعة تعنى بقضايا المواطنين و همومهم وتدفع بعجلة التنمية الى األمام  كما تتميز البلدية بمتابعة شكاوي و طلبات 

 . المواطنين  من خالل دائرة العالقات العامة 
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مع مختلف المانحين و المؤسسـات الدوليـة   تتواصل البلدية مع المجتمع المحيط في إطار المسئولية االجتماعية  .٣
 . احتياج المواطنين في مختلف القطاعات التنموية و االغاثية داخل المدينة  حيث تعكسالعاملة في قطاع غزة 

 كما تتميز العالقات الخارجية  بقوة التواصل و التشبيك حيث ترتبط بعالقة  .٤
  .  تينرنو التركيولو و بلدية زيتون بكوجتوأمة مع بلدية سل

كما أن البلدية تضع على سلم أولوياتها زيادة وتوسيع هذه العالقة مع المجتمع المحلي حيث سيساعد مشروع الخطة 
 أهمية تتمثلوك من خالل إشراك  المجتمع المحلي في كافة مراحل الخطة اإلستراتيجية ، اإلستراتيجية للبلدية على ذل

  :منها  عديدة نقاط التنموي االستراتيجي في التخطيط في المجتمعية المشاركة

ـ وتحد األهداف رسم يساعد على الذي األمر الجماهير، تواجهها التي المشاكل لطبيعة ومحدد واضح تصور ميتقد .١  دي
  .األولويات

  .العام والمال العام الجهد باحترام الخاصة القيم على وتؤكد بنفسها الجماهير ثقة تعزز .٢
  .لحل مشاكلهم اآلخرين مع التعاون على وتشجعهم األفراد لدى المبادرة روح غرس على تساعد .٣
  .المنتظر والتحديث التغيير لتقبل الجماهير لدى اًنفسي اًاستعداد تخلق .٤
 المواطن استجابة على تسريع تعمل وبالتالي التغيير لتقبل نفسيا المستهدفة والمجموعات السكان تهيئة في تساهم .٥

  .ذلك في سبيل تقف التي المختلفة المعوقات من والحد ة،وبالمرغ للتغيرات
  

  : أعضاء المجلس البلدي 
  رئيس البلدية     أحمد الكفارنة / محمد نازك .د .١
  نائب رئيس البلدية      مجدي زهدي أبو عمشة .د .٢
  محمد موسى شبات / األستاذ الدكتور .٣
  سليمان محمد قاسم عدوان / الشيخ .٤
  بسام يوسف  حمد / األستاذ .٥
   إسماعيلوليد محمد / األستاذ .٦
  مصباح الكفارنة  إسماعيل/ األستاذ .٧
  محمد جمعة المصري / األستاذ .٨
 نوفل مفلح عليان / الشيخ .٩

 ).أم صالح(االستاذة فيزا الزعانين .١٠

 .مد صابر أبو عودة حم .١١
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٢٠٠٥املشاريع املنجزة  يف   

   في مجال اإلنشاءات و البنية التحتية : 
م
.  

  الجهة المانحة القيمة المالية  اسم المشروع

 بنك التنمية األلماني $50000 مشروع تبليط أرصفة العزبة .١

 USAID $ 243370 الزيتون - شارع السكة الجهة الشرقية صالح الدين  مشروع تعبيد .٢

 البنك الدولي EMSRP $8800 توريد فوانيس إنارة .٣

 البنك الدولي EMSRP $4700 مظالت حماية من األمطار .٤

 البنك الدولي EMSRP $23800 توريد محروقات .٥

 البنك الدولي EMSRP $2500  صيانة كباش البلدية .٦

 البنك الدولي EMSRP $5800 أجهزة الحاسوبصيانة  .٧

 البنك الدولي EMSRP $15000 نظافة وتشجير وتحسين خدمات البلدية .٨

 KFW البنك األلماني يورو  40000 مشروع تبليط أرصفة العزبة ونضال ناصر .٩

 الحكومة اليابانية $ 109000 مشروع تأهيل شوارع العزبة  .١٠

من المنطقة الصناعية حتى شارع - مشروع تأهيل شارع خليل الوزير .١١

 الجهة الشرقية -زمو
 الحكومة اليابانية $ 215000

 الحكومة اليابانية $ 139000 صرف صحي  -مشروع تأهيل شارع السلطان عبد الحميد .١٢

 ملتقى البلديات المنحة  السويدية $ 43000 مشروع تبليط شارع البعلي  .١٣

 USAID $ 536000 مشروع تعبيد شارع الواد  .١٤

 USAID $196000 مشروع إنشاء جسر الواد  .١٥

 USAID $ 220409 مشروع إنشاء جسر السكة  .١٦

 ملتقى البلديات المنحة السويدية $153.000 مشروع تطوير شارع الفرطة  .١٧

 الصندوق العربي $1.000.000 مشروع تطوير منطقة البورة والبنات  .١٨

مشروع تطوير المنطقة الصناعية وشارع خليل الوزير المنطقة  .١٩

 الشمالية 

 الصندوق العربي 800.000$
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 USAID $500.000 _ منطقة السلطان عبد الحميد_ مشروع تعبيد شارع خليل الوزير  .٢٠

 اإلتحاد الزراعي $ 30.000 إنشاء حديقة أطفال على مساحة  دونم ونصف في أرض أبو غزالة  .٢١

 اإلتحاد األوروبي $78.000 مشروع تأهيل وادي بيت حانون من مؤسسة كريك اإليطالية  .٢٢

 USAID  30.000$ تنظيف الواد  .٢٣

  
  

  م٢٠٠٦مشاريع عام 
  الجهة المانحة  القيمة المالية  اسم المشروع

  Inframan $ ١٠٥٩٠  مشروع إعادة تأھیل شبكة الصرف الصحي

  مشروع إعادة تأھیل شبكات میاه الشرب
١٩٩٨٠ 

 یورو
  مؤسسة كري الدولية

  اهليدرولوجيني منحة كندية  $ ٤٣٠٠٠  مشروع صرف صحي شوارع العزبة الفرعیة

  اهليدرولوجيني  $ ٣٣٠٠٠  شروع صرف صحي منطقة البطنیجى
  منحة أسبانية

  $ ٢٢٨٥٠  مشروع خط میاه من أبو غزالة للفرطة
  اهليدرولوجيني

  منحة أسبانية

فى حى أبو غزالة مشروع تمدید شبكات میاه 

  وشراب والنزازة

  الربيطانية Oxfamمؤسسة   $ ٥٣٣٠٠

  Inframan  $ ٧٠٠٠٠  مشروع اعادة تأھیل شبكة الصرف الصحى

  Inframan  $ ٢٠٠٠٠  مشروع اعادة تأھیل شبكة الصرف الصحى

 املصرف العريب للتنمية اإلقتصادية يف أفريقيا  $ ١٨٠٠٠٠ مشروع تطویر شوارع المصریین والعجمى

  UNDP  $ ٢٢٩٠٠  مشروع إزالة األنقاض من شوارع مدینة بیت حانون

 مؤسسة الشيخ عيد  $ ٨٠٠٠٠  مشروع بئر خدیجة بنت خویلد
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الر

  قم

ــة   اسم المشروع قيمــــ

  ($)المشروع

  الجهة المانحة

 للتنمية اإلقتصادية في أفريقياالمصرف العربي   ١٨٠٠٠٠  مشروع تطوير شوارع المصريين والعجمى .١
مشروع إزالة األنقاض من شوارع مدينة بيت  .٢

  حانون
٢٢٩٠٠  UNDP 

 مؤسسة الشيخ عيد  ٨٠٠٠٠  مشروع بئر خديجة بنت خويلد .٣
  UNDP  ٤٢٠٠٠  مشروع إعادة تأهيل مخازن البلدية .٤
 UNDP  ٤٠٥٠٠  مشروع توريد حاويات وأكياس نايلون .٥
 القنصلية االيطالية  ١٣٠٠٠٠  بيت حانونمشروع إعادة تأهيل أسوار  .٦
اعادة تأهيل البنية التحتية المدمة فى مدينة بيت  .٧

  حانون
٣٠٠٠٠٠٠  UNDP 

 KFW  ٢٧٠٠٠٠  مشروع إنشاء مركز تجارى .٨
  التركيةIHHمؤسسة الـ  ١٠٠٠٠٠  مشروع إنشاء الدور الثانى لمبنى البلدية  .٩

إنشاء استراحة للمسافرين ومغادري محافظات  .١٠
  حانون عند الجانب الفلسطيني عند معبر بيتغزة 

    

      إنشاء مركز خدمات الجمهور .١١
 JUNTA DE ANDALUCIA مؤسسة    مشروع تطوير عزبة بيت حانون    .١٢

  االسبانية

  اإلغاثة الطبية    تحسين البنية التحتية والصحية لعزبة بيت حانون .١٣
  "تكا"المؤسسة التركية     تطوير صالة تشريفات البلدية .١٤
  صندوق البلديات      مشروع دعم احتياجات قسم الصحة بالمواد .١٥
مشروع ازلة أنقاض البيوت المهدمة من قبل  .١٦

  االحتالل
    

      مشروع صيانة شوارع المدينة   .١٧
مشروع إزالة الردم من شوارع المدينة والمتراكم  .١٨

   المتكررة من جراء اإلجتياحات الصهيونية
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  مجموعة االتصاالت الفلسطينية    تركيب محطة تقوية ارسال .١٩
  المؤسسة االيطالية كوبي      مشروع تركيب مظالت في شوارع المدينة .٢٠
  ضمن برنامج الطوارئ UNDP  3000,000  مشروع تأهيل البنية التحتية لمدينة بيت حانون .٢١
  KFWوبنك التنمية األلماني  UNDP  300,000  مشروع إنشاء المركز التجاري .٢٢
  القنصلية االيطالية  130,000  مشروع تأهيل األسوار المدمرة   .٢٣
  تمويل ذاتي   25,000  تبليط شارع نور المصطفى  .٢٤

 

  
للقيام بأعمال النظافة بتاريخ   G.T.Zتوفير تراكتور وعجلة مقدمة من مجلس النفايات الصلبة وبالتعاون مع مؤسسة  .١
٨/٥/٢٠٠٦  
 ١٧/٥/٢٠٠٥تسلم مجموعة من أجهزة االتصاالت من شركة االتصاالت الفلسطينية  .٢
منحة مقدمة من وكالة الغوث تسلم سيارة كاسحة لتسليك خطوط الصرف الصحي نيابة عن مجلس الخدمات المشترك ك .٣

  ١٨/٤/٢٠٠٥الدولية
  ١١/٥/٢٠٠٥استحداث قسم الصيانة  .٤
  

  عامال في مجال نظافة الشوارع بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل الالجئين  ٤٠تشغيل أكثر من 

  
 

تنفيذ حمالت للكشف عن المواد الغذائية الفاسدة بالتعاون مع الطب الوقائي بوزارة الصحة حيث استمرت الحمالت بشـكل  
 دوري

 
االنتفاضة الفلسطينية من تقديم دوالر لكل فرد من المتضررين في  ٥٠٠مواطن بقيمة  ٢٠٠توزيع مساعدات لـ   .١

 م٢١/١٢/٢٠٠٦.الكويت -القطاع العربي –الجمعية الخيرية لدعم األسر الفلسطينية وجمعية الرحمة العالمية 
  م١٤/١٢/٢٠٠٦مساعدات طارئة مقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ألهالي بيت حانون  .٢
 م٣/٨/٢٠٠٦ألف دوالر  ٢٠مساعدة من رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلصالح بعض المنازل في المدينة بقيمة   .٣
 م٢٤/٦/٢٠٠٦دوالر لعدد من موظفي البلدية محدودي الدخل  ٤٠طرد غذائي بقيمة  ٥٨توزيع   .٤
 ٩/٤/٢٠٠٥توزيع مساعدات نقدية على طالب وطالبات الثانوية العامة   .٥
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       تنظيم دورة تدريبية للمرأة في مجال اإلسعافات األولية بالتعاون والتنسـيق مـع دائـرة التثقيـف فـي وزارة
  م٢٦/٢/٢٠٠٦الصحة 

            تنظيم دورة ثقافية للمـرأة فـي مجـال العـالج باألعشـاب والصـحة النفسـية وصـحة األطفـال بالتعـاون
 م٢٢/١٠/٢٠٠٦. والتنسيق مع عدد من المؤسسات المحلية

          عقد لقاء شعبي حول االستبيان الذي أظهر تقـدما فـي مجـال الخـدمات التـي تقـدمها البلديـة للمـواطنين
١٨/١٠/٢٠٠٥. 

  ٢٣/٧/٢٠٠٥عقد لقاءات تضم أهالي بيت حانون للحفاظ على وحدة الصف 

   بيـت حـانون    لمـواطنين مـن  ) فرنسـا (عقد دورة في اإلسعافات األولية بالتنسيق مع مؤسسة أطباء العـالم
 م١٣/٧/٢٠٠٥

  م١١/٦/٢٠٠٥متطوع  ٧٠إحياء يوم البيئة العالمي والقيام بحملة تشجير حديقة البلدية بمشاركة 

  م١٩/٥/٢٠٠٥عقد دورة توعية بالتعاون مع مجلس النفايات الصلبة عن سالمة العامل في عمله 

         ـ . دعم الطالـب بفرنسـا   توزيع نظارات طبية علـى طلبـة المـدارس بالتعـاون مـع الجمعيـة الخيريـة ل
 م١٧/٥/٢٠٠٥

  ٢/٥/٢٠٠٥وحدة المرأة تنظم ندوة صحية للنساء عن االلتهابات التنفسية الحادة . 
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شوارع المدينة  بدعم من اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث  بتـاريخ   توفير سيارة رافعة العمال صيانة انارة كهرباء

  م ٢٠٠٨/ ٢/٤
  

  يطالية مؤسسة كوبي اال .١
  البنك الدولي  ECHO" الممول من مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية" خلق فرص العمل"مشروع  .٢

  الصليب االحمر  
  

  : في  الخدمات المقدمة للمواطنين 
 مشروع تطوير برنامج المستفيدين من خدمات البلدية

 
  اتحاد الموظفين العرب  بالتعاون و التنسيق مع وكالة الغوث الدولية  
  لمرضى السرطان والتالسيميا والكلى برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني  
   ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧مشروع كفالة أيتام و اسر الشهداء في السنوات  
  مشروع كفاالت األسر المحتاجة في مدينة بيت حانون   بمنحة من مؤسسة يد المساعدة التركية 

 
  مشروع اضاحي العيد  
  مشروع توفير النقل المجاني لطالب الجامعات و المدارس 
 ون وضع حجر األساس  في إنشاء مركز الدعم الطبي و النفسي ألطفال مدينة بيت حان  
 حـانون   توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية السالمة الخيرية بهدف تقديم خصومات للجرحى من سكان مدينة بيت

  على جميع خدمات البلدية
  م١٢/٤/٢٠٠٨افتتاح نادي الخريجين الفلسطينيين بتاريخ  
 التنسيق مع  مجموعة االتصاالت الفلسطينية بزي رياضي لنادي بيت حانون الرياضي  
 ومنتدى شارك الشبابي لتعزيز قدرات العاملين في البلدية بين بلدية بيت حانون برنامج مشترك  
  ٧/٧/٢٠٠٧بتاريخ   ٢٠٠٧تنفيذ مخيم أطفال نسمات صيف  
  توزيع طرود غذائية على مواطني منطقة الفرطة و البورة  تحت تمويل الصليب االحمر  
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  المشاركة في اسعاف البيوت المقصوفة من قبل قوات االحتالل االسرائيلي  
  عقد رحل ترفيهية لموظفي البلدية 
  ٢٥/٧/٢٠٠٧افتتاح مستوصف الشوا الخيري  بتاريخ  
 المشاركة في التغطية اإلعالمية إلجراء عمليات جراحية في مستشفى بيت حانون  
 ى المبارك بالتعاون و التنسيق مع وزارة الشاباب و الرياضة تنفيذ مهرجان فرحة عيد رابع أيام عيد االضح  
  فعاليات احياء يوم المعاق العالمي بالتعاون و التنسيق مع االغاثة الطبية  تنفيذ  
  تنفيذ حمالت تفتيش على األغذية الفاسدة 
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  :. ٢٠١٢و حىت  ٢٠٠٩املشــاريع املنفـذة من 

 السنة  جهة االشراف  الجهة المانحة قيمة المنحة  المنفذ  البند م
مشروع  .١

صرف صحي 
لشارع السكة 

المنطقة 
 الغربية 

شركة  
 الخيسى

      
93,594.04  

 –مجلس الوزراء 
 حكم محلى

الحكم +البلدية
 المحلى

2009 

مشروع  .٢
تشجير مدينة 

 بيت حانون

       شركة خضير
25,520.00  

حكم  -مجلس الوزراء
 محلى

الحكم + البلدية
 المحلى

2009 

شركة  توريد زيوت .٣
ومحالت عبد  

الرحمن 
 ياسين 

      
36,980.00  

الحكومة السويدية 
 عبر البنك الدولي

صندوق +البلدية 
 البلديات

2009 

تأمين آليات  .٤
 البلدية 

شركة ترست 
العالمية 
 للتأمين

        
7,600.00  

الحكومة السويدية 
 عبر البنك الدولي

صندوق +البلدية 
 البلديات

2009 

توريد  .٥
 محروقات 

شركة بهلول 
 وصالح

      
10,000.00  

الحكومة السويدية 
 عبر البنك الدولي

صندوق +البلدية 
 البلديات

2009 

رسوم مكب  .٦
النفايات 
 الصلبة 

        
40,000.00  

الحكومة السويدية 
 عبر البنك الدولي

صندوق +البلدية 
 البلديات

2009 

توريد اوات  .٧
 النظافةلقسم 

         شركة قويدر
9,212.50  

الحكومة السويدية 
 عبر البنك الدولي

صندوق +البلدية 
 البلديات

2009 

توريد  .٨
 قرطاسية 

مكتبة وطبعة 
 دار المنارة

        
1,808.00  

الحكومة السويدية 
 عبر البنك الدولي

صندوق +البلدية 
 البلديات

2009 

مشروع تجهيز  .٩
ملعب مدينة 

 بيت حانون

عدة شركات  
حسب 

 العروض 

    
100,000.00  

حكم  -مجلس الوزراء
  محلى

 2010 البلدية
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مشروع  .١٠
تطوير شارع 

 دمره 

الشركة 
الفلسطينية 

 الشرقية 

    
106,000.00  

المصرف العربي 
 للتنمية بأفراقيا

 2010 البلدية

مشروع تبليط  .١١
 شارع غزة 

       البلدية 
45,000.00  

حكم  -مجلس الوزراء
 محلى

 2010 البلدية

مشروع تبليط  .١٢
شارع 

 المصريين 

       البلدية 
21,000.00  

حكم  -مجلس الوزراء
 محلى

 2010 البلدية

مشروع تمديد  .١٣
خطوط مياه 

بشوارع 
متفرقة من 
بيت حانون 
وعزبة بيت 
حانون وإعادة 
 تأهيلها بطبقة

 من الركام 

     البلدية 
150,000.00  

 2010 البلدية الصليب األحمر 

إنشاء مدرسة  .١٤
غازي الشوا 
 الثانوية للبنين 

شركة 
القوس 
للتجارة 
 العامة 

    
300,000.00  

أبناء المرحوم غازي 
 الشوا 

 2010 البلدية

مشروع دفع  .١٥
وترحيل أجور 

النفايات 
 الصلبة 

       البلدية 
33,710.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع  .١٦
صيانة 

مضخات 
الصرف 

الصحي وآبار 
 المياه 

شركة   
 جيمكو 

      
27,996.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية
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مشروع توريد  .١٧
قرطاسية 

لبلدية بيت 
 حانون

          
8,044.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع   .١٨
صيانة آليات 

 البلدية

        
10,400.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع دفع  .١٩
رسوم مكب 

النفايات  
 الصلبة  

       البلدية
11,000.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع تأمين  .٢٠
 آليات البلدية

       شركة ترست 
11,700.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع أجور  .٢١
وترحيل 
النفايات 
 الصلبة 

       البلدية
34,656.40  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع تأمين  .٢٢
 عمال البلدية

         شركة ترست
5,000.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع توريد  .٢٣
 محروقات 

بهلول 
 وصالح 

      
31,071.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع   .٢٤
توريد مواد 
إلعادة تأهيل 

 شبكة اإلنارة 

شركة 
الكوكب 
للتجارة 
 العامة 

        
6,990.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع توريد  .٢٥
مواد لقسم 

 النظافة  

الشركة بشير 
 السكسك 

        
5,940.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع   .٢٦
توريد مواد 
إلعادة تأهيل 

شركة  وسيم 
 الخز ندار

      
17,500.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية
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 شبكة اإلنارة 

مشروع   .٢٧
توريد مضخات 
وقطع غيار 
لصيانة محطة 

الصرف 
 الصحي 

       شركة جيمكو 
24,812.50  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع تمديد  .٢٨
خطوط صرف 
صحي في 
شوارع داخلية 

 متفرقة 

شركة أبو 
العبد أبو 

 عودة 

      
43,706.25  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع  .٢٩
صيانة آبار 

 المياه 

شركة أبناء 
 السمنة 

      
20,740.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع توريد  .٣٠
مواد   لصيانة 
شبكة المياه 

والصرف 
 الصحي 

شركة بشير 
 السكسك 

      
30,000.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع أنشاء  .٣١
خطوط صرف 
صحي بمنطقة 

 حبوب 

الشركة 
الفلسطينية 

 الشرقية 

      
22,775.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع أجور  .٣٢
وترحيل 
النفايات 
 الصلبة 

       البلدية
42,681.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع  .٣٣
تطوير منطقة 

الشركة 
الفلسطينية 

    
136,800.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية
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 الشرقية  التقوي 

مشروع  .٣٤
تطوير مضخة 
السلطان عبد 

 الحميد 

       شركة جيمكو  
14,339.88  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي  

 2010 البلدية

مشروع أنشاء  .٣٥
خطوط مياه 
 بمنطقة اإلفراز 

شركة عباد 
 الرحمن 

      
17,500.00  

 2011 البلدية مؤسسة انيرا 

مشروع أنشاء  .٣٦
بئر مياه 

 الصالح 

شركة جنة 
 األنوار 

    
158,000.00  

 2011 البلدية مؤسسة تيكا 

مشروع إنشاء  .٣٧
مضخة  

بمنطقة أبو 
 حامد 

الشركة 
الفلسطينية 
 الشرقية  

      
87,000.00  

 2011 البلدية مؤسسة تيكا 

مشروع تمديد  .٣٨
خطوط مياه 
بمنطقة أبو 
جراد أبو ركبة 

 بالعزبة 

       العرفان
10,820.00  

 2011 البلدية مؤسسة أنيرا 

مشروع فتح  .٣٩
شارع رقم  

٤١  

+ البلدية 
 شركة حنظلة

      
60,000.00  

 2011 البلدية المصلحة+ البلدية

مشروع تمديد  .٤٠
خطوط مياه 
بمنطقة أبو 

 صافي  

         انابيب
9,500.00  

 2011 البلدية مؤسسة أنيرا 

مشروع   .٤١
تمديد خط ناقل 

الشركة 
الفلسطينية 

      
36,700.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي

 2011 البلدية
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من بئر 
الصالح 

لمنطقة النزازة 
 والقرمان  

 الشرقية  

مشروع تأهيل  .٤٢
 مباني البلدية

       االمجاد
48,951.00  

 –البلديات صندوق 
 البنك الدولي

 2011 البلدية

مشروع دفع  .٤٣
رسوم للنفايات 

 الصلبة  

       البلدية 
12,000.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي

 2011 البلدية

مشروع  .٤٤
صيانة مولد 
بئر مياه 

األوقاف 
 والعزبة     

         البلدية 
5,000.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي

 2011 البلدية

مشروع  .٤٥
صيانة شارع 
 خليل الوزير  

الشركة 
الفلسطينية 
 الشرقية  

    
105,000.00  

 –صندوق البلديات 
 البنك الدولي

 2011 البلدية

مشروع أنشاء  .٤٦
شبكة صرف 
صحي لمنطقة 

 العزبة  

       شركة انابيب
95,000.00  

JVC 2011 البلدية 

مشروع تأهيل  .٤٧
شارع  نوفل 
عليان في 
 عزبة بيت

 حانون

الشركة 
الفلسطينية 
 الشرقية  

      
84,457.50  

  - البنك الدولي
 بالتعاون لجان األحياء 

 2011 البلدية

مشروع تبليط  .٤٨
 ٧شارع  رقم 

 في حي األمل 

شركة البحر 
 المتوسط 

      
96,634.00  

 - البنك الدولي
بالتعاون مع  لجان 

 األحياء 

 2011 البلدية



 ~423 ~ 
 

مشروع  .٤٩
صيانة شوارع 
داخلية لمدينة 

 بيت حانون

شركة أبو 
 صالح 

      
52,000.00  

 2011 البلدية بكدار

مشروع  .٥٠
تجهيز و 

تأثيث 
مستوصف 

 الشوا

     عدة شركات
400,000.00  

IHHH 2011 البلدية التركية 

مشروع إعادة  .٥١
تأهيل مضخات 

الصرف 
 الصحي 

شركة 
مسعود 
 وعلي 

    
717,900.00  

البلدية ، مصلحة  الصليب األحمر 
 مياه الساحل 

2011 

مشروع  .٥٢
صيانة آبار 
المياه و 

مضخات 
الصرف 
 الصحي

مصلحة 
 المياه

    
120,000.00  

 2011 مصلحة المياه مصلحة المياه

مشروع تمديد  .٥٣
خط ضغط ناقل 
من مضخات 

الصرف 
الصحي حتى 
عزبة بيت 

 حانون

     شركة حنظلة 
257,600.00  

، مصلحة البلدية  الصليب األحمر
 مياه الساحل

2011 

مشروع تمديد  .٥٤
خطوط صرف 
صحي  بشارع 

 النزازة 

     شركة حنظلة 
145,000.00  

 cmwu 2011 الهالل األحمر القطري
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مشروع توريد  .٥٥
سوالر لصالح 
بلدية بيت 

 حانون 

         اوكسفام
8,400.00  

 2011 البلدية اوكسفام

مشروع   .٥٦
إنشاء خط 
ضغط كهرباء 
عالي لزوم 

مضخة 
السلطان عبد 

 الحميد 

شركة 
 الكهرباء 

      
50,000.00  

البلدية ، مصلحة  الصليب األحمر
 مياه الساحل

2011 

مشروع إنشاء  .٥٧
مركز الوفاق 

 التجاري 

المستثمر  
ياسين 

 المصري 

    
220,000.00  

 2011 البلدية استثماري 

مشروع  .٥٨
شارع صيانة 

 خليل الوزير

       الفرا اخوان
86,250.00  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع  .٥٩
صيانة شوارع 

زمو (متفرقة 
و البنات و 

 )المغاير

       االمجاد
75,000.00  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع  .٦٠
صيانة و 
إعادة تأهيل 
شوارع منطقة 
البورة و 

 المصريين

البحر 
 المتوسط

      
85,000.00  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع  .٦١
تطوير شارع 
األسير المحرر 

البحر 
 المتوسط

    
150,000.00  

 2012 البلدية الحكومة الفلسطينية
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 جميل طرخان 

مشروع  .٦٢
تطوير و تبليط 

 شارع الفرطة

البحر 
 المتوسط

    
112,000.00  

وحدة + البلدية  البنك الدولي 
 المشاريعتنسيق 

2012 

مشروع  .٦٣
تطوير و تبليط 
شوارع  في 
عزبة بيت 

 حانون

     الفرا اخوان
114,000.00  

وحدة + البلدية  البنك الدولي
 تنسيق المشاريع

2012 

مشروع إنشاء  .٦٤
مدرسة في 

شارع 
 المصريين 

  الشياح
1,376,000.

00  

 2012 الوكالة وكالة الغوث

مشروع إنشاء  .٦٥
مدرسة في 

شارع 
 المصريين

خطيب و 
 عنبر

 
1,121,000.

00  

 2012 الوكالة وكالة الغوث

مشروع إنشاء  .٦٦
مدرسة في 

 شارع البنات

  ميدا
1,400,000.

00  

 2012 الوكالة وكالة الغوث

مشروع   .٦٧
إنشاء مدرسة 
الحاجة مهدية 

 الشوا

مروان . م
 الشوا

 
1,000,000.

00  

 2012 البلدية الحاجة مهدية الشوا

مشروع   .٦٨
إنشاء الطابق 

األول 
لمستشفى 

 الشوا

مروان . م
 الشوا

    
200,000.00  

 2012 البلدية عائلة الشوا
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مشروع إنشاء  .٦٩
مكتبة ثقافية 

 عامة

       جنة االنوار 
50,000.00  

لجنة مناصرة فلسطين 
 فرنسا -

المكتب االستشاري 
 انفرا

2012 

مشروع إنشاء  .٧٠
 مسجد الشوا

مروان . م
 الشوا

    
100,000.00  

 2012 البلدية عائلة الشوا

مشروع توريد  .٧١
أجهزة 

 مساحية 

آفاق 
 للمساحة

      
19,542.50  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع  .٧٢
تطوير و تبليط 
شوارع   بورة 

حي  –الشوا 
 االمل

     صيرة
579,000.00  

 2012 البلدية دولة قطر

مشروع توريد  .٧٣
مواد لقسم 

 الصحة 

       قويدر 
12,500.00  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع توريد  .٧٤
 سوالر

بهلول 
 وصالح 

      
25,000.00  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع  .٧٥
ترحيل النفايات 

 الصلبة

البحر 
 المتوسط

      
27,876.25  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع شبكة  .٧٦
كهرباء ضغط 
عالي لبئر 

 الصالح

شركة 
 الكهرباء 

      
11,688.31  

UNDP 2012 البلدية 

مشروع  .٧٧
توسعة شارع 

 النزازة

        طواقم البلدية
2,500.00  

 2012 البلدية البلدية    

مشروع  .٧٨
تشغيل عمال 

       البلدية
70,000.00  

مؤسسة + البلدية   اوكسفام
 معا

2012 
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 بطالة

مشروع إنشاء  .٧٩
خزانات مياه و 
صيانة االبار و 
خطوط ضغط 

 ناقلة 

ابناء عامر و 
ابووردة و 
درويش و 
ابو معيلق و 

 الشوا

 
3,000,000.

00  

UNDP  البلدية +UNDP 2012 

مشروع إنشاء  .٨٠
شبكات مياه 
في شوارع 

 متفرقة

     انابيب
205,000.00  

 2012 المصلحة   + البلدية  بنك التنمية االسالمي

مشروع إنشاء  .٨١
شبكات صرف 
صحي في 

شوارع 
 متفرقة

       عباد الرحمن
87,500.00  

 2012 البلدية صندوق البلديات

مشروع إنشاء  .٨٢
خط صرف 
صحي ناقل 
من العزبة 
حتى احواض 

 بيت الهيا

     فيرست
140,000.00  

+ البلدية  انقاذ الطفل
انقاذ +المصلحة

 الطفل

2012 
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 الفصل الثالث
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  - :التوصيات يف احملور احلضاري والثقايف  

ضرورة االعتناء باألدب والتراث الشعبي لمدينـة بيـت حـانون وإقامـة دراسـات حـول شـعراء الفصـحى          -
 .والشعر الشعبي

 . االهتمام بالجانب المعماري الحضاري لبيوت بيت حانون -
 .والعمل علي جعلها مناطق سياحية، االهتمام باآلثار التي تحتوي عليها مدينة بيت حانون  -
ألنـه مصـدر مهـم مـن     . ضرورة االهتمام بتاريخ مدينة بيت حانون وتوثيقه ونجاهة الشـهادات الشـفوية    -

 .مصادر التاريخ 
  

ال التعليمي التوصيات يف ا:-  

 .طالباً في الفصل الواحد  ٤٠إلي  ٣٥العمل علي تقليل عدد الطالب في الفصل الواحد ليصل إلي حد أقصي مابين  .١
لتصبح فترة صباحية واحدة وليوم دراسي ، زياد عدد المدارس ليتسنى إلغاء نظام الفترتين الصباحية والمسائية  .٢

 .كامل 
 .مثل الكليات والمعاهد ومراكز التعليم المستمرإنشاء مؤسسات تعليمية أكاديمية  .٣
 .إعطاء دور بارز لبلدية بيت حانون في اإلشراف علي سير العلمية التعليمية في مدارس مدينة بيت حانون .٤
إجراء البحوث والدراسات حول المشكالت التي يواجهها المعلمون والطلبة بمدارس بيت حـانون ومـدى تـوفر     .٥

 .للعملية التعليمية والوقوف علي أسباب تدني تحصيل طلبة بيت حانون في بعض المواد الدراسية تقنيات التعليم الالزمة 
 . تعزيز اتجاهات المجتمع في بيت حانون نحو أهمية التعليم ودوره في التنمية المستدامة  .٦

  :اجلهادي والنضايل 

 .توثيق كافة المعارك التي حدثت علي تراب بيت حانون -
 .وحتى تاريخ اليوم في سجالت رسمية بمكتبة البلدية ١٩٤٨بيت حانون منذ عام توثيق أسماء شهداء  -
 .كتابة السير الذاتية للشهداء وانجازاتهم وبالذات القيادات منهم -
 .إبراز دور مدينة  بيت حانون الجهادي وتجلية موقعها الجغرافي االستراتيجي -
 .سساتهاإطالق أسماء الشهداء البارزين علي شوارع بيت حانون ومؤ -
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  - :توصيات يف جمال البيئة اجلغرافية 
 .إعادة تقييم الواقع الجغرافي لمدينة بيت حانون من خالل التركيز علي عناصر البيئة الجغرافية والطبيعية والبشرية. ١
وتجميـع  العمل علي التخلص من النفايات الصلبة بطريقة صحية وتوعية المواطنين في هدا الجانب حول طرق وحفظ . ٢

 .النفايات
التركيز علي مظاهر مشكلة تدهور التربة والمتمثلة في تدهور نوعية وكثافة الغطاء النباتي وتدهور األراضي الزراعية . ٣

 .وملوحة التربة
 .وتوعية المواطنين بكيفية التعامل معها) المياه الجوفية(العمل علي معالجة مشكلة التلوث المائي . ٤

  -:االقتصاد التوصيات في مجال  
األسـواق والمنـاطق   (ضرورة إشراك المؤسسات المختصة باالقتصاد لتطوير وتخطيط االقتصاد والمرافق االقتصـادية  .٥

  ).الصناعية وغيرها في بيت حانون
 .لتعزيز صمودهم وتطوير قطاع الزراعة، دعم المشروعات الزراعية والوقوف الجاد مع المزارعين . ٦
ي التحتية للقطاع الصناعي والزراعي بشق الطـرق وتحسـين الخـدمات للمنـاطق الزراعيـة      استمرار تطوير البن. ٧

 .والصناعية
توصية االقتصاد بحسب رغبات المواطنين وإيجاد جهة مختصة لتقديم المشورة والتوجيه لتحقيق مصـلحة المـواطن   . ٨

 .والمدينة في وقت واحد
 .وآبار المياه إلعادة القطاع الزراعي إلنتاجيتهصيانة وتصليح وترميم شبكات الري والمزارع . ٩
 

    -:توصيات يف جمال البناء املعماري
 ضرورة االهتمام بالمظهر الجمالي للمدينة من خالل إنشاء ساحات عامة وخضراء. ١
  .تشجيع البناء في الجزء الشمالي والشرقي من مدينة بيت حانون. ٢
 .ب المخططات الهيكلية للمدينة ضرورة تنفيذ الشوارع الهيكلية وذلك حس. ٣
العمل علي تطوير السوق المركزي بمدينة بيـت حـانون مـن خـالل إعـادة تصـميمه ليصـبح معلمـاً حضـارياً          . ٤

  .وتجارياً
  .تشجيع المستثمرين للقيام بمشروعات استثمارية بالمشاركة مع بلدية بيت حانون. ٥
  .ترميم وإعادة تأهيل الطرق الترابيةتطوير وتوسيع شبكة الطرق والمواصالت من خالل . ٦
عمل ملصقات بأشكال المباني والمساجد القديمة في المدينـة وتوزيعهـا علـي المـدارس لتعريـف الجيـل بتـراث        . ٧

 .هذه المدينة
  



 ~431 ~ 
 

  

  

  الصور   ملـحـق
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  ٤  أجندة المؤتمر 
  ١١-٥  كلمات المؤتمر 

  ٧-٦  كلمة رئيس المؤتمر 
  ٩-٨  كلمة ممثل وزير الحكم المحلي 

  ١١- ١٠  كلمة ضيف المؤتمر 
 ٢٢٥- ١٢  

  ١١٨- ١٢  اليوم االول –وقائع الجلسة األولى 
  ٣٠- ١٣  الشهيد الشيخ صالح شحادة سيرة حياة وجهاد :البحث األول 
  ٦٧- ٣١  صورة بيت حانون في الرواية الفلسطينية :البحث الثاني 
  ٨٨- ٦٨  افراد المجتمع نحو التعليم في بيت حانون دراسة تتبعية التجاهات:البحث الثالث 
دراسـة  (تقييم الجغرافـي لبيـت حـانون الواقـع والطمـوح      ال :البحث الرابع

  ١١٨- ٨٩  ) جغرافية في البيئة

  ٢٢٥-١١٩   اليوم األول –ة وقائع الجلسة الثاني
  ١٢٦-١٢٠  المرأة في بيت حانون مسيرة نضال : البحث الخامس 
الماضـي و الحاضـر و   (واقع التعليم في مدينة بيـت حـانون   : البحث السادس 

  ١٦٤-١٢٧  ) استشراف المستقبل

بـين  )األحيـاء الجديـدة  (مشاريع االفراز في مدينة بيت حـانون : البحث السابع 
  ) دراسة تحليلية(التخطيط والواقع

١٩٧-١٦٥  

  ٢٢٥-١٩٨  لمدينة بيت حانونالدور الجهادي والنضالي : البحث الثامن 
 ٤٣٠-٢٢٦  

  ٣٤٧-٢٢٦  اليوم الثاني –وقائع الجلسة االولى 
  ٢٤٧-٢٢٧  التطور التاريخي للتعليم في مدينة بيت حانون: البحث التاسع 
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  ٢٧٨-٢٤٨  حركة االخوان المسلمين في منطقة بيت حانون: البحث العاشر 
  ٣٣٦-٢٧٩  تاريخ حضارة ومقاومةبيت حانون : البحث الحادي عشر 

اضاءات على تاريخ مدينة بيـت حـانون المعمـاري فـي الماضـي      : البحث الثاني عشر
  ٣٤٧-٣٣٧  والحاضر

  ٤٣٠-٣٤٨  اليوم الثاني -وقائع الجلسة الثانية 
  ٣٧٥-٣٤٩  االبدال الصوتي في لهجة مدينة بيت حانون: البحث الثالث عشر
  ٣٨٩-٣٧٦  االقتصاد والزراعة في مدينة بيت حانونواقع : البحث الرابع عشر

فـي التنميـة    ادور بلديـة بيـت حـانون منـذ نشـأته     : البحث الخامس عشر 
  ٤٢٧-٣٩٠  المحلية 

  :  ٤٣٠-٤٢٨  توصيات المؤتمر  
 ٤٣٧-٤٣١  
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  active  :الكاتب

    :األساسیة الكلمات
    :تعلیقات

  ص ١٠:٥٢:٠٠  ٢٠١٣/ ٠٩/ ٠٩   :اإلنشاء تاریخ
  ٥٧  :التغییر رقم

  ص ٠٨:٥٤:٠٠  ٢٠١٣/ ٠٩/ ١٥   :بتاریخ األخیر الحفظ
  tareq  :بقلم األخیر الحفظ
  دقائق ٥٣٠  :اإلجمالي التحریر زمن

  ص ٠٨:٥٧:٠٠  ٢٠١٣/ ٠٩/ ١٥   :األخیرة الطباعة
  كاملة طباعة آخر منذ

  ٤٤٣  :الصفحات عدد  
    )تقریبًا(  ٩٨,٠٧٩   :الكلمات عدد  
    )تقریبًا(  ٥٥٩,٠٥٢   :األحرف عدد  

 


