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 القسام في الذاكرة الشعبیة في قریة نزلة الشیخ زید
 خالد عودة اهللا

 

 
 " إلى سمیح حمودة رحمه اهللا"

 
فلسطین، إلى مجاهدًا القّسام الدین عّز الشیخ لقدوم المئوّیة الذكرى أعتاب على              1

موالنا قضى حیث جنین، قضاء زید الشیخ نزلة قریة إلى آذار في الرحال               شددُت
بالشهادة. ذروَتها اهللا إلى رحلته تصل أن قبل األخیرة ساعاته القّسام الدین              عز
تاریخنا في الفارق الملحمّي الحدث احتضن الذي المكان لمعاینة النزلَة            قصدُت
القریة. ألهل الشعبّیة الذاكرة حفظتها كما فیها القّسام حكایة إلى ولالستماع             الوطني،
واستشهاده القریة في القّسام حكایة عن النزلة أهل لي رواه ما النّص هذا في                أورْدُت

  في أحراشها.
 

 
 (منبر القسام في جامع االستقالل في حیفا، تشرین الثاني 2019)

  تشیر المصادر التاریخیة إلى أّن القسام أتى إلى فلسطین في العام 1.1920
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2 "وعّلمتكم أمور وطنكم حتى وجب علیكم الجهاد" 

حیفا أصفیائه من ومجموعٌة القّسام غادر ،1935 األول تشرین منتصف            في
تمهیدًا والحشد التعبئة رحلة في عامر بن مرج وسهل جنین أریاف نحو              مّتجهین
من والسابع السادس بین وما األنجلو-صهیوني. العدّو ضّد المسّلحة الثورة            إلعالن
الشمالي السفح على ماٍء عین بجانب مغارٍة في المجموعة احتمت الثاني، 3             تشرین

تحدیدًا، الثاني تشرین من السابع وفي ونورس. المزار قریتْي بجوار فقوعة،             لجبال
روزنفلد" "موشیه الصهیوني الشرطة رقیب على النار المجموعة أفراد أحد            أطلق
المسیرة في تحوٍّل نقطة الحادثة هذه شّكلت قتیًال. فأرداه الماء، عین من              بالقرب
إلیه، تسعى وما المجموعة على اإلنجلیز عین فتحت إذ مصیرها؛ وحّددت             القّسامیة
وكعادة بالجواسیس. مستعینًة ومجموعته للقّسام مكثفة مطاردٍة حملة اإلنجلیز           وبدأ
الطرق بقّطاع ورجاله القّسام اإلنجلیز وصف العصور، مّر على           المستعِمرین
وتبّنتها البعض، عند قبوًال اإلشاعة هذه القت وقد العدالة، من الهاربین             األشقیاء
مما رصدها، تّم التي المالیة المكافآت إلى باإلضافة هذا الفلسطینیة. الصحف 4            بعض

ما إشاعتها في یَر لم مّمن تحّركاتهم حول معلوماٍت على والحصول تتّبعهم              سّهل
  ُیعیب أو یخرق المروءة.

  

  من خطبة القّسام األخیرة في جامع االستقالل قبل خروجه من حیفا إلى األریاف.2
  زرُت المكان ومسحُته جیدا، وقاربته بالخرائط المتوّفرة، ولم أعثر على اسم العین األصلي التي أطلق3

 علیها الصهاینة اسم "عین الرقیب" تخلیدًا لذكرى الرقیب "روزنفلد" الذي قتله القّسامیون عندها في 7
 تشرین الثاني 1935. أدى قیام الصهاینة بسحب المیاه الجوفیة من األعماق إلى تجفیف الینابیع المحیطة،

  ومنها هذه العین.
   كما یورد الراحل سمیح حمودة في كتابه الوعي والثورة.4
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 ( عین الماء التي قتل بالقرب منها القسامّیون الرقیب الصهیوني" روزنفلد"، نیسان 2019)

 
على تؤّكد االستعماري التوصیف لهذا مضادٍة رسالٍة بتطویر القرویون بدأ            والحقًا،
سبب عن زید الشیخ محمود تیسیر للشیخ سؤالي فعند مسعاه. وسمّو القّسام              وطنیة
ال الدین "عز شعبیٍة: أهزوجٍة من مقطٌع به بدأ ما أول كان النزلة، إلى القّسام                 قدوم
"أجا قائًال: أردف ثّم ،" األجانب یقطع قصده فلسطین على أجا ناهب وال               سارق
إلى مّكة من والسالم) الصالة (علیه محمد سیدنا هاجر ما زي النزلة على               القّسام

 المدینة، أجا هو وجماعته یحتمي بأحراش الخطاف ویقاتل فیها".
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 ( مقام الشیخ زید وبجواره شجرة الطبیخ، آذار 2019)

 
 أحراش الخّطاف: موطن األولیاء والسباع

نزلة ومن جنوبًا، برطعة قریة حتى شماًال الفحم أّم من الخّطاف أحراش 5             امتّدت

السندیان أشجار من ملتفة كثیفٌة غابٌة غربًا، عرعرة حتى شرقًا ویعبد زید 6              الشیخ

الشیخ نزلة قریة أهالي بحسب الخّطاف، ُسّمیت وقد والبرزة، والخروب            والبطم
روایٌة وهناك وتفترسها. واألبقار الماعز وتخطف تسكنها كانت السباع ألّن            زید،
یسكنه الذي المكان إلى نسبًة الخّطاف أّم اسمها إّن تقول المنطقة قرى في               أخرى
البائد، البریطاني العهد في طبیعیًة محمیًة األحراش كانت (السنونو). الخطاف            طائر
األحراش أّن المنطقة أهل روایات تورده ومّما دونٍم. ألف 20 مساحة على              وتمتّد

  یطلق الصهاینة على ما تبقى من أحراش الخّطاف  اسم "یاعر ریحان" (יער ריחן).5
  بحسب المؤرخ د.محمد عقل.6
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أتباع من العثمانیة، الدولة زمن في المنعزلین المتصّوفة من لجماعٍة مسكنًا             كانت
قادمًا األحراش نزل والذي الكیالني، زید الحسني السید مریدي من القادریة             الطریقة
هناك زالت وما مقامه. یوجد حیث اسمه زید الشیخ نزلة قریة وحملت العراق،               من
تغطي كانت التي القدیمة الغابة على شاهدًة المقام، بجوار تقف معمرٌة سندیان              شجرة
یطبخون كانوا المقام زائري ألّن الطبیخ" "شجرة بـ النزلة أهل یسّمیها             المنطقة،
المقام مدخل على النقش في انتباهي لفت وقد للناس. ویطعمونها تحتها نذورهم              لحوم
النزلة أهل ویقول المتشابك. الملتّف الشجر هو والِهیش ،" زید الهیش "نمر              عبارة
إلى بالالجئین العوز دفع فقد 1948؛ العام بعد باالحتطاب اسُتنفدت الغابة             إّن
الستشهاد الدقیق المكان النزلة أهل یحّدد كما الفحم. ولصنع خشبًا شجرها 7             احتطاب

 القّسام بوادي الخشب في الغابة.
 

شعاعها ومنطلق القادرّیة، موطن إلى عاد قد الطریقة القادرّي القّسام یكون             وبهذا
ویرتقي فیها، األغیار ضّد األخیرة معركته لیخوض فلسطین، بالدنا في            الروحي

  منها إلى مقام الشهادة بعد طول جهاٍد ومجاهدة.

  اسم قریة عرقة التي تقع على طرف األحراش من الدالئل على ذلك، وعرقة تعني الخشب.7
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 ( الشیخ تیسیر محمود زید الكیالني یشیر إلى موقع استشهاد القسام ما وراء الجدار، آذار 2019)

 
 
 

  بدایة الحكایة
والنزلة، القّسام حكایة عن زید، الشیخ مقام مسجد إمام تیسیر، للشیخ سؤالي               بدأُت

  فقال:
في یعمل أمي أبو سیدي كان بسنواٍت. استشهاده قبل القّسام النزلة أهل              عرف
رحمه محمود، والدي فذهب وفاته). خبر (أّي خبره" "وأجا حیفا، في 8            "الفینري"

مستشفى وصل وعندما القریة. في لدفنه وإحضاره الجثمان الستالم حیفا إلى             اهللا،
نقل لحّمالة جنیهاٍت 5 رهن دفع ودون معرٍّف دون الجثمان تسلیمه رفضوا 9             حمزة،

قال قرشًا، 75 سوى معه ولیس حیفا في أحدًا یعرف ال أّنه أخبرهم وعندما                الموتى.
فذهب االستقالل". جامع إمام القّسام، الشیخ إّال إلك "ما المستشفى عّمال أحد              له

  "الفینري": مصفاة البترول اإلنجلیزیة في حیفا.8
   مشفى حمزة في حیفا، نسبًة للنطاسي نایف أمین حمزة وهو طبیٌب من قریة عبیة اللبنانیة. وُبني على  نواته مستشفى "رامبام" الصهیوني.9
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إلى انتبه والذي القّسام، الشیخ على حاجته لعرض االستقالل جامع إلى             والدي
یعبد عائالت عن بالسؤال وبادره طیر؟" یا الدار "غریب قائًال: الصالة بعد              وجوده
كفالته على الجثمان وتسّلم المستشفى إلى معه ذهب ثّم هویته، من للتأّكد              وشیوخها
حیفا من والدي ینقله أن قبل وتكفینه، المتوّفى بتغسیل قام كما جنیهات. الخمس               ودفع
(محمود) والده أّن الزید الشیخ محمود سعید األستاذ ویضیف عرابة. محّطة             إلى
بدري ما وهو البلد في نایم كاین إنه عرف وّما القّسام استشهاد بعد كثیرًا                "تحّسر

  وما قام بواجبه، وتألم كثیرًا لّما شافه مستشهد" .
 
 
 
 

 
 (بیت الشیخ سعید الحسان حیث بات القسام لیلته األخیرة على هذه الدنیا، الطرم الغربي، آذار 2019)
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 القسام في النزلة
وفي النزلة. إلى حیفا من القّسام مساَر سعید األستاذ وصف هكذا لشیخ"، شیخ                "من
وهو الحسان، سعید الشیخ بیت إلى ورجاله القّسام جاء ،1935 الثاني تشرین 19             
سعید الشیخ (خربة الغربّي الطرم خربة في (قادرّي) طریقة صاحب            صوفٌي
جّند كما بیته، في لیلته وبات ام القسَّ ان الحسُّ أكرم حیث للنزلة، المحاذیة              الحسان)
الحسان أسعد الشیخ أخیه، بیت إلى القّسام توّجه الفجر، صالة وبعد للجهاد.              أوالده

10  في نزلة الشیخ زید، وجّند ابنه فهیم وأوالد أخته، أیضًا.

 
الطعام تناولوا حیث البري، أحمد سلیمان الشیخ بیت في بعدها الجمیع اجتمع              
عاد الطعام. فشاركهم أغنام)، (تاجر ب" "جالٌّ ذلك أثناء بهم ومّر المولد.             وقرأوا
في الشیوخ جمعة عن یتحّدث وبدأ للحالقة محلٍّ في وجلس یعبد، إلى              "الجّالب"
رجٌل المحل في وكان (جدیان).. سخول" "لحم فیها تناولوا التي الغداء ومأدبة              النزلة
في الشیوخ أوصاف عن فسأله الجّالب لحدیث انتبه شعره، یقّص بارودته             راكٌن

ها إلى المخفر في یعبد. النزلة ثّم خرج متوج  
ولم معه ومن القّسام عن بحثًا بیتًا بیتًا وفّتشوها القریة، اإلنجلیز طّوق الفجر،               مع
عندما فیها وتواروا األحراش إلى توّجهوا قد وعصبته القّسام كان أحد؛ على              یعثروا
العثور من یأسوا أن بعد الضحى مع انسحبوا والذین اإلنجلیز، بوجود             أحّسوا

 علیهم..
 

   المسافة ما بین البیتین حوالي كیلومتٍر واحٍد.10
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 (نزلة الشیخ زید، آذار 2019)

 
 
 
 
 
 
 
 

  المعركة والشهادة
 قبل أن ُینهي اإلنجلیز انسحابهم الكامل من النزلة، لمحْت قوٌة صغیرٌة، كانت متخلفًة

 عن بقیة القوات، شابًا قادمًا نحوهم یحمل بارودًة على كتفه، ویروي سعید محمود
  الكیالني:

 
 كان الشهید أحمد الشیخ حّسان قادمًا من المسربانیة ( طریق ضیق)، وبندقیته على
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 كتفه، حامًال سلًة فیها زوادة للقسام ورفاقه الذین انسحبوا إلى األحراش. وعندما رآه
 اإلنجلیز طلبوا منه الوقوف، فقفز واستحكم خلف "السنسلة" سریعًا بهدف االشتباك
 مع اإلنجلیز، لكّنهم عاجلوه بإطالق النار علیه فاسُتشهد. ویضیف األستاذ سعید أّن
 الشهید أحمد كان یحمل بندقیًة بدون رصاٍص، ذلك ألّن أباه ( الشیخ سعید الحسان)

  كان قد سبق وأفرغها من حّبات الرصاص، دون أن یدري الشهید، خوفًا علیه.

 (الموقع الدقیق إلصابة القّسام في وادي الخشب في أحراج الخّطاف، وتظهر في الصورة مباني مستوطنة
 "شاكید" الصناعیة. ویقول أهل النزلة إّنه وعندما بدأ الصهاینة بالتخطیط لبناء المستوطنة سألوا عن مكان

  معركة القسام لضّمه).
  

خّططت وجماعته، القّسام إلى حّسان الشیخ أحمد استشهاد خبر وصل وبعدما             
في ناریًا عیارًا فأطلقت للشهید، انتقامًا األحراش إلى اإلنجلیز الستدراج            المجموعة
لم المعركة. لتبدأ یعبد، إلى انسحبت التي القوات بعده اإلنجلیز استدعى             الهواء،
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وصعوبة جیدا استحكامهم بسبب المعركة خالل الثّوار من البرّیة القوات            تتمّكن
  الوصول إلیهم، فاستدعوا طائرًة توّلت قصفهم، وُأصیب القّسام بجراٍح بلیغٍة.

 
 وبعد انتهاء المعركة، سحب اإلنجلیز القّسام الجریح ورفاقه الذین استشهدوا أثناء
 المعركة، مصطحبین معهم بعض أهالي البلدة لنقلهم من الحرش، "حّطوا القّسام
 الجریح تحت توتة كبیرة كانت موجودة قّدام المقام. طلب القّسام شربة میه، بس

  اإلنجلیز ما خّلوا حدا یسقیه، وطلعت روحه اهللا یرحمه تحت التوتة".
 

 ویكمل سعید أّنه وبعد أن لفظ القّسام أنفاسه األخیرة الطاهرة، تقّدم شرطٌي عربيٌّ
 حاقٌد وداس جّثة القّسام وشتمه وقال "َغّلبتني "، ویقول الناس إّنه الشرطي ذاته الذي
 بّلغ عنه في محل الحالقة. ودفعت فعلته األخیرة هذه بشرطيٍّ عربيٍّ ثاٍن، لم یتحّمل
 إهانة القّسام، إلطالق النار على هذا "الشرطي الوسخ" وقتله. وأقدم ضابٌط إنجلیزٌي

 بعدها على قتل الشرطي العربي الشهم، رحمه اهللا، وثّم نقلوا القّسام ومن معه من
  الشهداء إلى حیفا..
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 (روضة الشهید عز الدین القسام في مقبرة بلد الشیخ قرب حیفا، أیار 2017)

  
 "بیتي مبني في األحراش مجاور للقسام"

له فكان استشهاده، إثر على الكبرى الثورة لتندلع الخّطاف، حرش في القّسام              اسُتشهد
زید الشیخ نزلة في ویغنونها. القّسام حكایة یقّصون البالد أهل وبدأ وخطط، أراد               ما
من ویغیظهم یقولون، كما والمسؤولین المؤرخین "تحریف" من قصته على            یغارون
الخشب وادي حقیقًة هو بینما الَعمرة، أحراش أو یعبد بأحراش المعركة مكان              یحّدد
بیت الصهیوني الجیش داهم تتمة؛ لها النزلة في حكایته إّن ویقولون الخّطاف.              في
القّسام سیف وصادر ،1967 العام في النزلة احتالل بعد الحّسان، سعید             الشیخ
بإقامة الصهاینة بدأ عندما الحكایة واستمّرت الحّسان. سعید خضر ابنه من             وِختمه
 الجدار الفاصل على أرض القریة وتعّمدوا تجریف المنطقة التي اسُتشهد فیها القسام.

  
  غادرُت النزلة عصرًا، ووّدعني األستاذ سعید محمود زید الكیالني بهذه األهزوجة :

  ال تسأل عن حسبي ونسبي َتتعرفني مین
  أنا عربي ودمي عربي وبالدي فلسطین

  بیتي مبني في األحراش مجاور للقّسام
  وبإیدي حامل رشاش  (إن شاء اهللا)  لوقت الصدام
  أنا ابن النزلة األبیة فیها الخضرة وفیها المیة

  إن شاء اهللا بنال الحریة بالتقوى والدین
 

  خاتمة
ال هذا، كزماننا واألزمة، التیه زمان في وإرثها تاریخها إلى الشعوب تعود ما               عادًة
ووجودها ذاتها بمصادر الِصلة لتجّدد وإّنما كان، الذي المجید بالماضي            لتتغّنى
التي المقاِتلة وطنّیتنا مصادر أهم أحد ویشّكل شّكل وجهاده، بوعیه والقّسام،             الحّي.
المستعِمرون یرید واقٍع في المغدورة فاعلّیتنا الستئناف إلیها للعودة دومًا بحاجٍة             نحن



 القسام في الذاكرة الشعبیة في قریة نزلة الشیخ زید
 خالد عودة اهللا

 

ال للمستقبل عودٌة هي فیه. الممكن وحدود موازینه اختالل ُیأّبدوا أن             والمتواطئون
  إلى الماضي..

رواها كما زید، الشیخ نزلة في القّسام حكایة تسجیل على النّص هذا في                (اقتصرُت
في الكیالني، زید محمود سعید األستاذ وأخوه الكیالني زید محمود تیسیر الشیخ              لي
سمعوها وكما القریة، طرقات وفي الزید الشیخ مقام مسجد في القریة أهالي من               جمٍع
الشعبیة الذاكرة في الحكایة على التعّرف بهدف قالوا، كما األحداث، عاصر             مّمن
ودون المدّونة، التاریخیة المصادر مع بمطابقتها مّني ل تدخٍّ أّي دون للقریة،             الحّیة
في إلیها الرجوع ُیمكن والتي القّسامیة، الملحمة لكامل تاریخيٍّ سرٍد إلى             اللجوء
بالوعي الموسوم حّمودة سمیح الراحل كتاب رأسها وعلى المعروفة،           مصادرها

  والثورة).
 
 
 
 
 
 
 


