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 ُنشرت بتاریخ 20 كانون األول 2019

 
 صالح یا صالح یا بو الشالیشـي ـــ قتلت الزابط مع الشاویشـي

 تمشـي وتخابط تمشـي وتخابط ـــ صالـح المحمد قتل الزابط
 هیي یا بو سحـاق یا مال الغارة ـــ ولِحقت صالح درب القّنارة

 یومن رابطلـك بین الحـجـارة ـــ وانطاك الطلق بین العیونا
 هیي یا بو سحاق وشمالك عایر ـــ ولحقت صالح درب الشكایر
1 هیي یا بو سحـاق یا بو طقیـة ـــ ولحقت صالح درب الصیفیة"

 
في والصهاینة اإلنجلیز قاتل الذي طبریا، قضاء لوبیا قریة من الرقّیة صالح المقتول المقاتل حكایة                 هذه
ببطٍل تلیق ال مأسویٍة نهایٍة في مغدورًا یموت أن األقدار وشاءت لوبیا، نساء به تغّنت حتى 1936 الـ                    ثورة
الیوسف سامي یوسف الكبیر الراحل مذّكرات خالل من سنتین قبل الرقّیة صالح قصة على تعّرفت                 مثله.
أجمع بدأُت وترحالي. حّلي في صالح وصاحبني الوقت، ذلك منذ المأسوّیة حكایته تفارقني ولم األیام "،                 "تلك
حكایته فصول بدأْت فشیئًا وشیئًا والكتابات. واألرشیف الشفوّیة الروایات في أثره وأقّص سیرته،               شذرات

 تتكامل وتّتسع أبعادها أمامي، حتى رأیُت حكایة فلسطین مخبوءًة في حكایته.

   القّنارة والصیفیة والشكایر:  أسماء دروٍب وكروم في لوبیا.1
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التخوفات علّي تهجم بدأْت الرقّیة، صالح حكایة تفاصیل عن البحث رحلة في قضیتها طویلٍة أشهر                  بعد
الحدیث عند صوته یعلو ذكره على جاء َمن جّل أّن خاصة المّرة، بحقائقها كاملًة الحكایة سرد من                   والظنون
الترّدد علَي غلب حتى أصًال، مقتله ُذكر إذا هذا المغدور، صالح عن الحدیث عند ویهمس المقاتل صالح                   عن
على فعزمُت البالد"، أّیام "من قدیٍم عداٍء ذكرى وتحیي غائر، جرٍح على الملَح ترش التي حكایته كتابة                   في
یا العشرة علیك وتهون معاتبًا: بالّدم المخنوق صوته ینادیني یتركني، لم الرقّیة صالح طیف ولكّن                 تركها،

  صاحبي!
 

  لم تُهن علّي العشرة یا صاحبي وهذه حكایتك أرویها  لعّلك ترضى...
 

***** 
 

    لوبیا
على مطلة، األرض من رقعٍة على طبریا، قضاء بلدات أكبر لقب على َسَمخ مع تنافست التي لوبیا،                   تقع
تاریخها وَعَبر الكبرى، األحداث من كثیٌر أرضها على جرت الناصرة. عبر بطبریا حیفا یصل الذي                 الطریق
و فیها، مات الذي العثماني دمشق والي باشا سلیمان حّطین، معركة في األیوبي الدین صالح وعظماء؛                  قادٌة
هذه تاریخ المؤّرخون كتب الثورة. على ضا محر القسام وجاءها عكا، لحصار طریقه في               نابلیون
باألغنیات ذكراه تخّلد أن الشعبیة الذاكرة اختارت الذي الرقّیة صالح هو وحده ولكن ودّونوه،                الشخصیات

  والمواویل.
 

 منذ أن بدأ فصل الغزو األنجلو صهیوني  في تاریخ لوبیا المدید، كانت القریة بؤرًة نشطًة لمقاومة الغزّو
 نظرًا لموقعها وعدد سكانها،  ولشخصّیتها التاریخّیة التي تشّكلت عبر الصراع مع الغزاة منذ زمن

 الصلیبّیین. وقد حفظْت أسماء أمكنتها هذا التاریخ؛ عین دامیة حیث مقتلة الصلیبّیین في حطین، والمّدان الذي
  یقال إّنه تحریٌف لكلمة المیدان.

 
 برع اللوابنة في نصب الكمائن على  طریق الناصرة- طبریا، محافظین على حالة  اشتباٍك دائمٍة مع

2 مستعمرة الشجرة منذ العام 1909، وشاركوا في اإلغارات الدوریة على مواقع اإلنجلیز في طبریا. هذا

 باإلضافة إلى النجدات التي انطلقت من لوبیا للمشاركة  في األعمال القتالیة للثورة في مثلث نابلس- طولكرم
 -جنین والجلیل وصوًال  إلى المقاومة العنیدة البطولّیة للقریة في عام النكبة.

 
 وال یعني هذا التاریخ النضالي العریق أّن لوبیا، مثلها مثل غیرها من القرى والبلدات الفلسطینیة، لم یُكن

   יהודה סלוצקי، קיצור תולדות ההגנה، רעננה: משרד הבטחון ההוצאה לאור، 1986، ע: 230
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 فیها من تقاطعت مصالحه الطبقّیة مع المستعِمرین، وما یحّتمه هذا التقاطع من نشوء عالقاٍت اقتصادیٍة

 واجتماعیٍة مع األعداء، هذه العالقات التي كانت سببًا للتوّترات الداخلیة في القریة والتي سیكون  لها دوٌر
 حاسٌم  في مصیر بطل قّصتنا صالح الرقّیة.

 
 

   
( 3  (صورة المجاهد صالح الرقیة 

  هذه صورة المجاهد صالح محمد الرقّیة التي تحتفظ بها حفیدته سوسن كامل طه، والتي أحضرتها إحدى مهّجرات لوبیا في مخیم الیرموك للعائلة.3
 وأثناء مقابلتي الهاتفیة معها، أوضحت سوسن كامل طه أّن جّدتها زهرة العطیة أّكدت أّن الصورة بالفعل للمجاهد صالح الرقّیة، ولكّنها تراجعت عن

 ذلك بعدما أخذ أحد أفراد العائلة الصورة لتكبیرها وتلوینها. وتؤّكد الحفیدة بأّن الصورة لجّدها وذلك بناًء على الشبه ما بین مالمح والدها ومالمح جّدها
  في الصورة.
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  صالح الرقّیة
في ُعرف والذي الشناشرة، أو الشنشیري غیث طه محمد صالح والدة تاریَخ التحدید وجه على نعرف                  ال
الولد ینسبوا أن البالد أهل عادات من كان إذ صفوریة، من العزام رقّیة ألّمه نسبًة الرقّیة صالح باسم                    لوبیا
صالح تزّوج یتیمًا. أمه رّبته إذا أو قّصتنا، بطل حال هي كما واحدٍة من ألكثر تزوج قد أباه كان إذا                      ألّمه
غیر بیٍت في الشناشرة حارة في وسكنا وكامل، وهنا وحمدة محمد منه وأنجبت لوبیا، من العطّیة زهرة                   من
الكثیر نعرف ال أّننا إال جاورها وما لوبیا في ذاع قد صندیٍد كمجاهٍد ِصیته أّن ومع القریة. جامع عن                     بعیٍد
بأّن ُیفید الشفویة الروایات من وردنا فما ،1936 الكبرى الثورة خالل العسكرّي نشاِطه عن التفاصیل                 من
لوبیا في ُشّكلت التي الثالثة الفصائل أحد وهو مقاتًال، 40-30 من ن مكوٍّ فصیٍل قائد كان الرقیة                  صالح

  خالل الثورة الكبرى وقد قاد أحمد عقلة وأحمد محمد عبد القادر الفصیلین اآلخرْین.
 

عند وبالتحدید الناصرة-طبریا، طریق على والصهاینة اإلنجلیز آللیات اللیلیة الكمائن نصب في صالح               نشط
طبریا على المتعّددة الهجمات في فصیله مساهمة عن فضًال لوبیا، شرقّي الطریق لهذه الحاّدة 4               المنعطفات

اللوابنة السّن وكبار جّدته من سمعه مّما طه، صالح كامل صالح حفیده به حّدثني ما وبحسب الثورة. 5                  خالل

تعود والذي صفوریة، من التوبة أحمد القّسامي بـالقائد وثیقٍة عالقٍة على كان جده فإّن الیرموك، مخیم                  في
وشارك خّطط قد التوبة أحمد القائد وكان الشناشرة. حامولة من حیط أبو عائلة إلى لوبیا قریة إلى                   أصوله

 في تنفیذ عملیة اغتیال حاكم الجلیل"آندروز"  في 26 أیلول 1937.
  

صالح بأّن العطّیة، زهرة حماتها من سمعته ما بحسب كامل، األصغر ابنه زوجة صالح"، "أّم                 وتروي
وكان البیت، عن الغیاب دائم كان الثورة، في العسكرّي نشاطه بعد لإلنجلیز مطلوبًا أصبح والذي                 الرقّیة،
یغادرون ثّم ومن العشاء یتناولون المقاتلین، من مجموعٍة بصحبة لوبیا إلى متباعدٍة فتراٍت على لیًال                 یعود
 البیت مع طلوع الفجر.  وتتفق العدید من الروایات على أّن اإلنجلیز قاموا بنسف بیت صالح الرقّیة مرتین.

 
   ما بین لوبیا ونمرین: والدة األسطورة

والجیش للشرطة ثابتٍة مخافر إنشاء بأّن قناعٍة إلى توّصلوا قد اإلنجلیز كان الثورة، من متقدمٍة مرحلٍة                  في
هذه ووجود المتباعدة. التفتیش حمالت من وردعهم الثّوار قمع في فاعلیًة أكثر "العدائیة" القرى                داخل

   یوسف سامي الیوسف، تلك األیام، دمشق: دار كنعان، 2005، ص 4.88
  مقابلة عبر الهاتف مع صالح كامل صالح  حفید صالح الرقیة المقیم في الدنمارك  بتاریخ 5.26/11/2019
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الناس كاهل وإثقال بالسخرة، اال عم القرویین واستخدام بأهلها الیومّي التنكیل یعني كان القرى في 6               المخافر

كّل قریتهم. في المتمركزة للقّوات والشراب الطعام یوّفروا أن القرویین على كان إذ لجّالدیهم، المؤن                 بتوفیر
أراضي باستخدام للثّوار السماح وعدم "الهدوء" مصلحتها من بأّن قناعٍة إلى القریة تصل أن بهدف                 ذلك

  القریة قاعدًة لعملیاتهم.
  

صالح كان والتي لوبیا، عند طبریا الناصرة- طریق على اإلنجلیزیة الدورّیات استهداف عملیات تنامي                ومع
للشرطة مراقبٍة نقطة إقامة 1938 العام في اإلنجلیز قّرر أَشرنا، كما فیها الرئیسیین الفاعلین من                 الرقّیة
منها، أهلها طرد بعد لهم ا مقر الزعاترة حامولة من دمعون دار على اختیارهم وقع لوبیا. قریة في                   والجیش

  وذلك ألّن الدار كانت مؤلفة من طابقین وتقع  في مكاٍن مرتفٍع ُیشرف على بیوت القریة.
 

لوبیا من یقترب مسلحا فارسًا "دربیل" بمنظار اإلنجلیز الجنود أحد شاهد ،1939 العام أّیام أحد ظهیرة                  بعد
فیما سیتضح والذي وحّطین، ونمرین لوبیا بین ما تترّبع تلٌّة وهي القّنارة، منطقة في نمرین قریة جهة                   من
علیه وأطلقوا حجو، بیت كرم في له كمینًا ونصبوا نحوه، عسكریٌّة سیارٌة تحّركت الرقّیة. صالح أّنه 7                 بعد

اقترب وعندما الوعرة. الصیفیة منطقة في صخرٍة وراء لیستحكم فرسه، عن وسقط رجله في فُأصیب                 النار
علیهم النار بإطالق الرقّیة صالح باغتهم ُقتل، قد أنه ظّنوا أن بعد الشاویش، مساعده بصحبة الدوریة                  ضابط
ُقتل قد اإلنجلیز مع یعمل اسحق" "أبو ُیدعى یهودیًا مترجمًا أّن الروایات بعض وتضیف قتلى. أرداهم                  و

 أیضًا في االشتباك.
 

وصلت عندما للتّو بیته إلى وصل قد كان المطاَرد الرقّیة صالح بأّن للحادثة أخرى شفویٌة روایٌة وتورد                   
وعندما العتقاله، بیته نحو اإلنجلیزي للجیش مصفحٌة دوریٌة فتوّجهت البیت، في بتواجده لإلنجلیز               إخباریٌة
أعاله. المذكورة بالتفاصیل االشتباك وقع حیث نمرین، صوب منسحبًا فرسه ركب باإلنجلیز صالح 8              أحّس

وخّبأته فرٍس على الجریح صالح بحمل قامت نمرین من امرأًة بأّن الحادثة، حول أخرى روایاٌت                 وتضیف
أّن الروایات تفید كما والماء. الطعام معه تركت أن بعد علیه بابها وأغلقت جافٍة بئر في اإلنجلیز أعین                    عن
صالح مخبأ على یدّلوهم أن أمل على أیاٍم، ثالثة لمّدة بأهلها ونّكلوا الحادثة هذه بعد نمرین طّوقوا                   اإلنجلیز

6  Matthew Hughes. Britain's Pacification of Palestine: The British Army, the Colonial State, and the Arab 
Revolt, 1936–1939. Cambridge University Press, 2019. P 228 
 

      ُانظر یحیى عزام، لسرد حكایات المخیم ألوان قوس قزح (2)، 30/5/2016  (اسُترجع في 20/11/2019):7
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/05/30/405425.html؛ و جمال علي، قصة الثائر صالح الرقیة، 27/5/2001 (

 اسُترجع في https://www.palestineremembered.com/Tiberias/Lubya/Story343.html :22/11/2019؛ و یوسف سامي
الیوسف، م.س، 90؛ و مقابلة هاتفیة مع سوسن كامل طه حفیدة المجاهد الرقیة ووالدتها "أم صالح" زوجة كامل صالح الرقیة في السوید بتاریخ 25 -

.2019-11 
8 Mhmoud Issa.Lubya:A Palestinian demolished Village in Galilee ،Memory-History-Culture-Identity. 
Copenhagen, 2003. (12/10/2018 استرجع في): 
http://mahmoud.dk/wb/palcum/wp-content/uploads/2014/12/Lubya-Manuscript-Word.-Last.doc 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/05/30/405425.html
https://www.palestineremembered.com/Tiberias/Lubya/Story343.html
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  الرقّیة، لینسحبوا بعدها وقد خاب مسعاهم.

 
رفیق حسین، محمد طاهر طلعت"، "أبو له رواها كما للحادثة التالیة الروایة عیسى محمود الباحث                 ویورد

  صالح الرقّیة في السالح:
 

هذه على اعتراضي من بالرغم لوبیا في بیته أهل زیارة على صالح أصّر عندما نمرین إلى وصلنا قد                    كّنا
"الند سیارة في المختار ، ابن دهیس أبو حسن مصطفى بصحبة لوبیا في اإلنجلیز وكان لخطورتها،                 الزیارة
على طلقاٍت بضع بإطالق فقمُت نحونا، فوهته وّجهوا أن لبثوا وما مقّدمتها على رشاشًا مدفعًا تحمل                  روفر"
شاهرًا إنجلیزٌي ضابٌط ترّجل األرض. على ووقع صالح فُأصیب نحونا النار بإطالق اإلنجلیز وقام                السیارة
أفراد بقیة وهرب فقتله النار صالح علیه أطلق حتى منه اقترب أن وما ُقتل، قد صالح أّن حِسب وقد                     مسدسه

 الدوریة، وقمُت بعدها بحمل صالح الجریح بمساعدة رجاٍل من نمرین إلى مقّر قیادة الثورة.
 

وصف مع یتطابق خبرًا الصهیونیة بوست" "بالستین صحیفة نشرت ،1939 آب 24 الخمیس یوم                وفي
اشتباٍك في (V.G Howes) "اللیفتینانت" بإصابة الخبر وُیفید الشفویة، الروایات أوردتها التي              األحداث

9 مسلٍّح مع فارٍس عربّي قرب نمرین قامت بعده القوات  بتطویق القریة بحثًا عنه.

 
في ببطولته بالتغّني بعده لوبیا نساء وبدأت الرقّیة، صالح المجاهد أسطورة والدة االشتباك هذا دّشن                 

 األعراس والمناسبات وهن "یهدههدن" أطفالهن لیغفوا على سیرته:
 

 "صالح یا صالح یا بو الشالیشـي ـــ قتلت الزابط مع الشاویشـي
 تمشـي وتخابط تمشـي وتخابط ـــ صالـح المحمد قتل الزابط

 هیي یا بو سحـاق یا مال الغارة ـــ ولِحقت صالح درب القنارة
 یومن رابطلـك بین الحـجـارة ـــ وانطاك الطلق بین العیونا

 هیي یا بو سحاق وشمالك عایر ـــ ولحقت صالح درب الشكایر...
 هیي یا بو سحـاق یا بو طقیـة ـــ ولحقت صالح درب الصیفیة"

 
األقدار أرسلته أن إلى منه واإلفالت الموت مراوغة في الرقّیة صالح مهارة حول ُتنسج الحكایات وبدأت                  

 في قادم األیام إلى موٍت غادٍر خسیٍس ال یلیق بفارٍس مثله.
 

 صالح الرقّیة في دمشق

  صحیفة "بالیستین بوست" الصهیونیة، 9.24/8/1939
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بیته اإلنجلیز نسف بینما العالج، لتلّقي دمشق إلى التسّلل على الرقّیة صالح عیلبون، وِقیل حطین، ثوار                  أعان
سجن في الفرنسیون اعتقله سوریا، إلى جریحًا وصوله وبعد منه. انتقامًا أقربائه بیوت من عدٍد مع لوبیا                   في
إلى ویلجأ السجن، من بالهرب أسطورته إلى جدیدًا فصًال الجریح صالح یضیف أن قبل دمشق، في                  القلعة
أعین عن إلخفائه جلد" "ثوب بـ ولّفه إسكافي آواُه حیث دمشق، في المیدان حّي في الجزماتّیة" 10                 "سوق

 الفرنسیین، وقیل إّن عمالء لإلنجلیز كانوا یتتّبعونه في دمشق الغتیاله.
 

بین ما االستعماري التنافس من مستفیدًة بدایتها، في للثورة ومقرٍّ آمن مالٍذ إلى تحّولت قد دمشق                  كانت
السریین العمالء من شبكٍة إنشاء إلى الصهیونیة، الحركة وبمعاونة اإلنجلیز، لجأ لذا والفرنسیس.               اإلنجلیز
العملیات كیرث" "ماك دمشق في البریطاني القنصل ونّسق قاد وقد دمشق، في الثوار واستهداف                لمالحقة
اإلنجلیز تقارب حّتى األفق في تلوح الثانیة العالمیة الحرب نذر بدأت أن وما هناك. الثوار ضّد                  السریة
ما الثوار حركة على بالتضییق الفرنسیون وبدأ للمصالح، التقاٍء من لأللمان العداء فرضه بما                والفرنسیس
والمتسّللین الثوار باعتقال الفرنسي االحتالل سلطات بدأت ،1939 العام ربیع وفي وسوریا. فلسطین               بین

11 وتقدیمهم للمحاكمة العسكریة.. 

   سوق الجزماتیة: أحد أقدم أسواق حّي المیدان في دمشق، ُسمي بذلك نسبًة لصانعي "الجزمات"في السوق، وهي أحذیٌة طویلة العنق.10
11   Hughes (2019), P 148. 
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 (صورٌة جویة للوبیا في العام 1947، أرشیف مؤسسة "اسحق بن تسفي" الصهیونیة في القدس.)
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  جریمة قتٍل  في دّكان  سعود
بدایة في لوبیا إلى عاد أّنه نعرف ولكننا دمشق، في مطاردًا الرقّیة صالح قضاها التي المّدة نعرف                   ال
والذي المهدوم، بیته تعمیر فأعاد الداخلیة، بالصراعات المنهكة الثورة اإلنجلیز أخمد أن بعد               األربعینّیات،
لیعیش لوبیا إلى الرقّیة صالح عاد هل وفاته. بعد ورثته من استئجاره بعد القریة لمدرسة مقرٍّ إلى                   سیتحّول
فظّل التطویع، على العصّیة روحه في تنفث بقیت الثورة روح أّن أم الزمان؟ تغّیر أن بعد طبیعیًة"                   "حیاًة
أوردها التي المقتضبة بالمالحظة هنا مستأنسین الثورة؟ صفحة یطوي أن أراد جدیٍد زمٍن في دا متمر                 قلقًا
الروایات في تناثر وبما عودته، بعد اإلنجلیز ضّد نشاطه عاود صالح بأّن مذّكراته في الیوسف سامي                  یوسف
في ذلك كّل الحامي. وّدمه العنیدة المتمّردة شخصیته على حافظ أّنه إلى تشیر التي وهناك هنا                  الشفویة
حیث الثانیة العالمیة للحرب والغالء واالستنفار الطوارئ حالة تعیش كانت التي األربعینّیات، بدایة               فلسطین
والذي الحربي"، التموین "مجلُس حدیدیٍة بقبضٍة أداره الحرب القتصاد نظامًا فلسطین على اإلنجلیز               فرض

  استحدثه اإلنجلیز في العام 1941 في فلسطین.
"لیسّدد الجرینة، حارة في العطوات، سعود دّكان إلى الرقّیة صالح دخل ،1944 آب من عشر الثالث 12                 في

البیت عن یغیب كان حیث لوبیا، عن طویلٍة لمدٍة غیابه أثناء زهرة زوجته ابتاعتها التي الحاجیات                  ثمن
رمزي لحق كامل. األصغر ولده زوجة صالح" "أّم روایة بحسب ،" نضالیة لغایاٍت متباعدٍة طویلٍة                 لفتراٍت
عیار من حدیدیٍة بوزنٍة الخلف من وضربه بصالح لوبیا، حمائل أكبر العطوات مختار ابن دهیس،                 حسن
على أخرى مرًة وضربه أخرى وزنٍة بالتقاط قام الوزنة سقطت أن وبعد رأسه، أسفل كغم) 3)                  الرطل

 رأسه.
 

  خرج صالح الرقّیة من دّكان سعود مترنحا والّدم ینفر من  رأسه شادا جرحه  بیده.  تصُف الحاجة زهرة
یا في شوارع لوبیا:  "إبن حسن أبو دهیس قتل واحد من فضیل حّجو حال صالح الرقّیة وهو یمشي مَدم 
 جیرانهن، قتلوه یومیتها ضربوه بالعیاره اللي كانوا یزْینوا فیها.  هاي أنا على وعّیي، نفد الزلمة وهو

 ضاربه على راسه والدم بخب في إجریه من تحت في الكندرة. من حارتنا نفد من باب دارنا.. واحنا نلعب
13 شفناه ". 

  
  وُنقل بعدها إلى المستشفى في طبریا وفارق الحیاة في الیوم التالي...

   بحسب ما دّونه محمد خلیل "أبو عصام" في یومیاته، وبحسب تقریر شرطة طبریا القادم بیانه.12
   شهادة مصّورة لزهرة فضیل حجو من لوبیا، سّجلت في دیر حنا بتاریخ 26/4/2015 (مؤسسة زوخروت):13

https://www.youtube.com/watch?v=_3Mg50ElHgk 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_3Mg50ElHgk
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( 14 ( مسرح الجریمة: بیت صالح الرقّیة ودكان سعود المسعود وبیت حسن أبو دهیس 

 
  یوسف سامي الیوسف.. الشاهد الوحید

 یقّدم الراحل یوسف سامي الیوسف وصفًا تفصیلیًا لجریمة مقتل صالح الرقّیة في مذكراته، فیقول:
یوم وذات للثورة، تحضیرًا السالح على الحصول أجل من یسعى راح لوبیا إلى سوریا من صالح عودة                   بعد
أن صالح من هذا حسن وطلب دهیس] أبو حسن [المقصود الشمالیة. الحارة مختار حسن اسمه برجٍل                  التقى
المختار بضرب صالح وقام الرجالن تشاجر ولهذا موقفه، على وأصّر طلبه صالح فرفض مسدسه، 15               یعطیه

لتسویة القریة من رجاٌل وتدّخل الطّیب، صالح یموت أن قرارهم فكان جرى بما المختار أبناء وعِلم                  بحجٍر.
الحامولة تلك من واحد دّكان إلى صالح دخل یوٍم وذات انتهى. قد الخالف أن الجمیع وظّن                  الخالف
نفسه الدكان ذلك إلى البرهة تلك في جدتي أرسلتني وبالصدفة قبل، من علیه كان دینًا لیسّدد                  [العطوات]
تریثت فقد الدكان، صاحب مع الدین ویحسب الحساب، طاولة أمام یقف صالح رأیت ولّما شیئًا، لها                  ألشتري
آنف حسن ابن رمزي الدّكان ودخل لي. البائع یتفّرغ أن بانتظار الخارج من العتبة قرب الدكان باب                   عند
هو یكون أن لتحّتم الخلف من بخصمه یغدر لم وإذ العمالق، بصالح ُیقارن ال نحیٌف قصیٌر إّنه                   الذكر،
فسقط صالح رأس به وضرب الرطل وتناول ضحیته خلف صار حتى رمزي وتحّرك القاتل. ولیس                 المقتول
أبیه بیت نحو راكضًا وهرب رأسه، على أخرى مرًة وضربه الرطل نصف وتناول فسارع یده من                  العیار

   المخطط التوجیهي لقریة لوبیا - فلسطین، تنظیم الحاج محمد سمیر كرزون، 2008 )14
   یوسف سامي الیوسف، م.س. ص 92 وما یلیها.15
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راحته لتخرج الضربة موضع إلى یده یمّد ثم رأسه عن وعقاله كوفیته یرفع فرأیته المغدور أما                  القریب.

  مضرجًة بالدماء وسمعته یقول: "إن نجوت سأریكم یا كالب"، وُنقل إلى المشفى وتوفي متأثرًا بجراحه.
ووجهها صدرها على تلطم وهي رقّیة أمه ورأیُت الجنود، بإشراف لیًال وُدفن مساًء جثته اإلنجلیز                 وأحضر
الصندید الرجل صالح مع تعاطفوا قد رمزي، أقرباء بعض وبینهم بلدتنا، أهل معظم أّن الحق وفي                  وتبكي.
وأخبر الحادث على الوحید الشاهد بأّنني "البولیس" أبلغ من أدري وال وخسة. وبنذالٍة غدرًا ُاغتیل                 الذي
أقول بأن توصیني وجدتي الطریق وطول [المحقق]. المستنطق أمام بشهادتي لإلدالء تأخذني أن               جدتي
بیادرنا یحرقون وسوف بالحقیقة، صّرحت أنا إذا أبي یقتلون سوف العطوات ألّن شیئًا أشاهد لم                 بأنني
مضافة إلى دخلُت األمر. أكتم سوف بأنني الطریق طول فطّمنتها ماشیتنا، ویسرقون زیتوننا               ویقطعون
ما المحّقق سألني وعندما حیاتي. في ة مرٍّ ألول اإلنجلیز ورأیُت الرجال من حشٌد اجتمع وقد السعید                  یحیى
بل یده، ُیضّرج دمه رأیُت حین صالح على كثیرًا حزنُت لقد إذ هي، كما الحقیقة أخبرته أن إال مّني                     كان
مذبوٌح فارسها العرب، " المثل الفور على تذكرُت مقتله تذكرت وكّلما هذا یومنا حتى علیه حزینًا                  بقیُت

  وكریمها مفضوٌح"، وصالح هو ذلك الفارس المذبوح الذي ُیشیر المثل إلى من هم علىى شاكلته" .
  

القهر من كتلٌة تكّورت حتى حارقًا تأثیرًا فّي أّثرت قد هذه الیوسف سامي یوسف الراحل كلمات أّن                   والحق
وأنا أتلوها ورحت الیوسف مذّكرات حملُت حتى تفارقني، ال الرقّیة صالح قصة من وجعلت حلقي،                 في
كتابة سبیل في العام عن تزید لمدٍّة الكدح على الكلمات هذه وحّرضتني دروبها. وفي لوبیا أطالل بین                   أتجّول
ذاتي مع أتصارع كنُت هذا، لبحثي كتابتي وأثناء مذبوح. عربّي فارٍس بمأساة یلیق بما الرقّیة صالح                  حكایة

 لكي ال تؤّثر على أحكامي وما أخّطه من كلمات.
 

  جریمة قتل صالح الرقیة في األرشیف الصهیوني
الرقّیة صالح تاریخ إلى إشارٍة أو معلومٍة على تحتوي أن یمكنها لوبیا قریة حول مصادر عن بحثي                   أثناء
هنالك وكانت الصهیوني، الدولة" "أرشیف بـ ُیسّمى لما اإللكتروني الموقع في بالبحث قمت مقتله،                وقّصة
بّد ال لي: قال الداخلي إحساسي .1944 العام في حدثت لوبیا في قتٍل جریمة حول محجوٍب ملٍف إلى                    إشارٌة
للحصول األرشیف إلدارة وإرساله طلٍب بتعبئة فقمُت اهللا، رحمه الرقّیة صالح مقتل جریمة ملف هذا                 أّن
هاتفیا فتواصلُت طلبي، بشأن جواٍب أّي یصلني لم ولكن الحالي، العام من أّیار شهر في وذلك الملف،                   على
في للبّت لألرشیف القضائي المستشار عهدة في وهو "حساٌس" الملف بأّن وأخبروني شهرین بعد                باألرشیف
بطلب علّي فرّدوا الرد، مستعجًال رسالًة فأرسلُت الجمر، من أحّر على انتظاري طال بنشره. السماح                 أمر
بهذا معنٌي بأّنني فكاتبتُهم الملف، هذا على واالّطالع الحجب رفع من طلبي من الهدف توّضح رسالٍة                  كتابة
كانون 3 في أخیرًا حصلُت أشهٍر ستة وبعد لوبیا. أهل عند معروفٌة القضیة وأّن بحتة بحثیٍة ألغراٍض                   الملف
رسالٍة مع الرقّیة صالح مقتل حادثة حول الوثائق من صفحاٍت 109 من المكّون الملف على الحالي                  األول

  تفید بأّن الملف سیتّم إتاحته إلكترونیًا على موقع األرشیف في المستقبل القریب.
 



 جریمة في لوبیا: حكایة القاتل المقتول صالح الرقّیة
 خالد عودة اهللا

 
َصّدق أجابت: ثّم قلیًال سكتْت األرشیف؟ أم الناس ُأصّدق من زوجتي سألُت الحكایة هذه أكتب وأنا                  

 األغنیات.
 
 
 
 

 TIB/43/44/SR :16 جریمة قتل في لوبیا:  الملف رقم

ما بأّن النفس به توسوس ما الدقیقة، المدّونة التفاصیل تملیها التي الحقیقة سلطة األرشیف، هو                 مخیٌف
أقّلب بدأُت التوجّسات بهذه یدیك. بین اآلن هو أصٍل عن مشّوهة نسخٌة هو الناس روایات من                  وصلك
للملف قراءتي وبعد االستعماریة، السلطة روایة الرقّیة صالح لحكایة ألضیف السطور بین الهثًا               الصفحات

  كامًال قمُت بترتیب مواد األرشیف زمنیا.
 

أصدرت عندما ،1944 آب 15 في البریطاني الجنائي األرشیف في الرقّیة صالح قتل جریمة سیرة                 تبدأ
القتل بكونها الجنایة وصف على احتوى ،(SR43/44 ) رقم الُجرم عن خصوصیًا تقریرًا طبریا 17               شرطة

صالح عن نیابًة العام النائب فیه ویّتهم البریطاني، الجنائي القانون من 214 المادة ألحكام طبقًا 18                العمد

 محمد طه، مسلم، قریة لوبیا كًال من:
 

  رمزي ابن حسن أبو دهیس 20 عامًا، مسلم، قریة طبریا.1.

 محمد ذیاب طه، 21 عامًا، مسلم، قریة لوبیا.2.

 عیسى سعود مسعود، 35 عامًا، طبریا.3.
 

 ویسرد التقریر تفاصیل الُجرم واإلجراءات المّتخذة كالتالي:
بصحبة طبریا، شرطة إلى المتوفى وصل ،1944 آب 13 في ظهرًا والنصف الثانیة الساعة                عند
قبل من المتوّفى على االعتداء تّم بأّنه شهدا اللذین محمد علي وحسین یونس أحمد علي                 الشاهدْین
إفادات تسجیل وتّم شویتزر"، "بیتیر مستشفى إلى وُنقل غیبوبٍة في المتوفى دخل أعاله. 19              المتهمین

فجرًا الرابعة الساعة فعًال اعتقالهم تّم والذین المتهمین، العتقال لوبیا إلى الشرطة توّجهت               الشهود.
وتّم عصرًا، الرابعة الساعة عند علیه المجني بوفاة طبریا شرطة إلى إشعاٌر ووصل آب، 14                 في
حول یلي ما یّتضح الشهود إفادات ومن للمتهمین. القتل تهمة وّجه الذي التحقیق قاضي                إبالغ

  شرطة طبریا، جریمة قتل في لوبیا، 4215/11-מ، "أرشیف الدولة" الصهیوني.16
  شرطة طبریا، تقریر خصوصي عن الجرم 233/44، بتاریخ 15 آب 1944، "أرشیف الدولة"  الصهیوني.17
   قانون الجنایات ُنشر في الجریدة الرسمیة لحكومة فلسطین رقم 633، في 28 أیلول 1936، المطبعة الحكومیة، القدس.18
   "بیتیر شویتزر" هو االسم الرسمّي لمستشفى "هداسا" الذي افُتتح في طبریا في أّیار 1930، تكریمًا ألمین صندوق المنظمة الصهیونیة في أمریكا19

  الذي تبرع بمعظم تكالیف إنشائه حینها.
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 مالبسات الحادثة:

 
إلى باإلضافة بیته من حصانین بسرقة طبریا لشرطة شكوى علیه المجني قّدم آب، من الثامن                 في
السرقة، صّحة التحقیقات أّكدت علیه. النار إطالق جّراء ُجرح قد ابنه وأّن فلسطیني، جنیه 220               
حبسه. وتّم علیه للمجني كاذٍب بالٍغ تقدیم تهمة توجیه فتّم ُیجرح، لم علیه المجني ابن أّن تبّین                   ولكن
وأّن النار وإطالق السرقة وراء كانت دهیس أبو حسن عائلة أّن الشرطة تحقیقات أظهرت                وقد
سراح ُأطلق آب، من عشر الثاني وفي دهیس. أبو وعائلة علیه المجني بین ما " "فسادًا                  هنالك
ما وعلى السجن]. في أیاٍم أربعة إمضائه بعد [أّي قریته إلى وعاد طبریا سجن من علیه                  المجني

  یبدو، فقد قابل المجني علیه المتهم وتشاجرا وقام األخیر بالتسبب له بجروٍح أّدت إلى وفاته.
 

حراسٍة تحت لوبیا مقبرة في لدفنه الرقّیة صالح جثمان نقل تّم آب، من عشر الرابع مساء                  وفي
من الجّثة بإخراج المتوفى أهل یقوم لئّال القبر تحرس الشرطة من قوٌة وبقیت الشرطة، من                 مشدٍّدة
حسب القاتل حامولة من لالنتقام حامولته أفراد بین الحمّیة نار إلشعال القریة في بها والطواف                 القبر

20 ما یرد في تقریر الشرطة. 

 
القبر وحراسة الدفن بوقت یتعلق فیما الشرطة تقریر في ورد ما مع تتفق والتي الشفوّیة، الروایات                  وأما
كما الموت من الرقّیة صالح یعود أن من بخوفهم اإلنجلیز قبل من قبره حراسة تفّسر فإّنها الشرطة، قبل                    من

  حدث في المّرات السابقة التي ظّنوا أنه قد مات فیخرج علیهم شاهرًا سالحه .
 

عمًال العمد شبه القتل إلى العمد القتل من للجناة الموّجهة التهمة القاضي حّول آب، من عشر الثامن وفي                    
الحبس إلى اإلعدام من المتهمین عقوبة تحویل یعني بما الجنایات، قانون من و23 212 الماّدتین 21                بأحكام

العمد شبه القتل تهمة أّن إلى التنبیه وجب الجنایات، لقانون مراجعتي وبعد التهمة. ثبوت حال في الحیاة                   مدى
اآلخرین للمتهمین ُوّجهت بینما ،212 المادة بحسب دهیس أبو رمزي القضیة في الرئیسّي للمتهم                ُوّجهت
مصطفى وابنه المختار تدّخل بدایة تشخیص هنا ونستطیع .23 المادة بحسب الجرم على المساعدة                تهمة
15 لمدة التحقیق ذّمة على المتهمین حبس تمدید تّم آب، من والعشرین الثاني وفي القضیة. مجریات                  في
في المحمد، ومحمد خلیل حسن أحمد وهما الشهود، من اثنان وأقدم المركزي. عكا سجن إلى وُنقلوا                  یومًا
تحت منهما ُأخذت اإلفادات هذه أّن بحّجة الجناة تدین التي السابقة إفادتیهما تغییر على آب من عشر                   التاسع
بتهمة للمحاكمة تقدیمهما لحین جنیه 100 قدرها كفالٍة دفع بعد سراحیهما إطالق وتّم والتخویف،                الضرب

 تقدیم بالٍغ كاذٍب للشرطة.

  رسالة من قیادة شرطة طبریا،TIB/43/44/SR،  بتاریخ 17 آذار 1945، "أرشیف الدولة" الصهیوني.20
  تقریر حول تقدم القضّیة من ضابط شرطة طبریا 43/44، بتاریخ 18 تشرین األول 1944، " أرشیف الدولة" الصهیوني.21
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باإلفراج للمحكمة طلٍب تقدیم على المتهمین محامي شّجعت قد القضیة مجرى في التطورات هذه أّن                 ویبدو
یقوم أن من خوفًا األول تشرین من والعشرین الرابع في المحكمة رفضته الذي الطلب وهو بالكفالة،                  عنهم
تغییر على أقدما قد الشهود من اثنین أّن خاصًة إفادتهم، لتغییر الشهود باقي على بالضغط                 المتهمین

 إفادتیهما فعًال.
  

بواسطة حیفا في المركزیة المحكمة لرئیس استدعاًء دهیس أبو حسن قّدم األّول، كانون من الثالث                 وفي
وأتبعه المحاكمة، إجراء حین الى بالكفالة عّكا سجن من المتهمین عن لإلفراج عصفور أفندي حّنا                 المحامي
استدعائه على الرّد فیها یستعجل األّول، كانون من العاشر في طبریا شرطة مدیر مساعد وكیل إلى                  برسالٍة
لحین طبریا في المتهمین إقامة تكون بأّن "البولیص" دائرة شرط قِبل أنه مع الرّد عدم من                  مستغربًا
مشاغبة وال طوشة ال تحدث لم " الحادث وقوع على أشهٍر أربعة حوالي مرور وبعد بأنه را مذك                   المحاكمة،

22 بل القریة في كّل هدوٍء وسالم ". 

 
  

من عشر الثامن في والمنعقدة طبریا، في اللوائیة المحكمة جلسة ففي دهیس، أبو حسن انتظار یطول                   لن
المتهمین، ببراءة حكمًا ویلدون" "ستیوارت المخضرم االستعماري القاضي أصدر ،1945 الثاني             كانون
هذه مثل في متبٌع هو كما العشائرّي والصلح العطوة أخذ الشناشرة حامولة قبول قبل حتى سراحهم                  وُأخلَي

 الحاالت،  إذ تّمت مراسم الصلح بعد إطالق سراح الجناة بحوالي أربعة أشهٍر كما سیأتي بیانه.
  

بعد طبریا، في "هداسا" مستشفى من راغولسكي" "یهودا الطبیب قّدمها التي اإلفادة إلى هنا اإلشارة                 ویجدر
الشناشرة آل طلب أن بعد وذلك ،1945 آذار من والعشرین الثالث في الجریمة من أشهٍر ثمانیة 23                 حوالي

والترغیب بالرشوة القضیة مجریات في دهیس أبو ومصطفى حسن تدّخل في التحقیق الشرطة               من
مسؤوًال كان والذي الطبیب، إفادة من ویتضح رمزي. القاتل ولده ببراءة الحكم إلى أفضى مّما                 والترهیب،
ال حالٍة في كان المغدور أن إثبات هو یستنطقه لمن األساسي الهّم أّن وتطبیبه، المغدور حالة متابعة                   عن
وقادرًا واعیًا كونه من الرغم وعلى رأیي، في " فیها: وجاء حوله، لمن به یتحدث كان بما الوثوق                    یمكن
قّدم والذي طه، محمد أحمد المغدور أخ إفادة لتفنید وذلك ،" لها قیمة ال االفادة هذه أن إّال إفادٍة تقدیم                      على
عائلة بأّن التنویه یجب وهنا المستشفى. في للوعي فقدانه قبل المغدور له قاله ما سمعوا شهوٍد أسماء                   للشرطة
صالح المجاهد تصفیة تّم قد أّنه باحتمالیة یعتقدون معهم، الهاتفّیة مقابلتي في لي قالوه ما بحسب                  المغدور،

  الرقّیة أثناء تلقیه للعالج في مشفى "هداسا" الصهیوني في طبریا.
 

  رسالة من حسن أبو دهیس إلى وكیل مساعد مدیر شرطة طبریا، 10 كانون األول 1944، " أرشیف الدولة" الصهیوني.22
   إفادة الطبیب یهودا راغولسكي، 23 آذار 1945، "أرشیف الدولة" الصهیوني.23
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  الشناشرة یرفضون الصلح ویطالبون بالتحقیق في الرشوة

من العجین" من "الشعرة كـ وأخرجوه السجن، من رمزي ابنهم سراح دهیس آل من المتنّفذون أطلق أن                   بعد
الصلح بعقد وذلك األبد، إلى الرقّیة صالح مقتل ملف إلغالق واالبتزاز الضغط دور جاء المؤّبد،                 السجن
بإجرائه الفقید أهل طالب الذي التحقیق لنتائج استباقًا وذلك القانوني، للحّق إسقاٍط من یستتبعه وما                 العشائري
انتهت التي األحداث تطّور عن مهمٌة معلوماٌت ترد دهیس. أبو رمزي لتبرئة للشرطة الرشوة دفع                 حول
شرطة وكیل كتبها والتي صفحاٍت، ثالث من المكونة المطّولة الجوابیة الرسالة في الرقّیة صالح                بمقتل
وتلّقیها القانونیة اإلجراءات سالمة بعدم الشرطة ضّد االتهامات لتفنید ،1945 آذار 17 بتاریخ 24              طبریا

لوبیة أحداث من عصام" "أبو خلیل محمود وّثقه ما مع الرسالة في الواردة المعلومات تتقاطع                 الرشوة.
الشجاع الرجل قادت التي األحداث تسلسل لفهم محاولتنا في الحقًا إلیها سنعود والتي مذّكراته، في                 الیومیة

  صالح الرقّیة إلى نهایته المأسوّیة.

   قیادة شرطة طبریا، 17 آذار TIB/43/44/SR ،1945،  " أرشیف الدولة" الصهیوني.24
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  (ورقة منسوخة عن مذكرات محمد خلیل "أبو عصام"، زّودني بها صالح كامل صالح طه.)

 
فیها طعن والذي الشناشرة، وجهاء من العطیة سلیمان الّدعاءات تفنیٍد على للشرطة الجوابیة الرسالة                تحتوي
على وأملى الجریمة موقع زارت عندما الشرطة رافق قد دهیس أبو حسن المختار وأّن التحقیق                 بنزاهة
الجریمة موقع معاینة أثناء الجریمة موقع في "عقال" وجود نفي التقریر في ویتكّرر شهاداتهم.                الشهود
عدم على التأكید من االستتناج ویمكننا العطیة. سلیمان الوجیه أقوال تفنید معرض في وذلك                وتصویره،
االّدعاء كانت الجرم في ومعاونیه دهیس أبو رمزي براءة لتلفیق علیها اعُتمد التي الحّجة بأّن العقال                  وجود
علیه، لإلجهاز بالعقال المغدور تثبیت تّم قد أّنه إلى الشفوّیة الروایات بعض تشیر بینما خطًأ، كان القتل                   بأّن
سراح بإخالء أمر ولدون" "ستیوارت القاضي بأّن الجوابیة الرسالة وتنتهي الخطأ. القتل صفة ینفي ما                 وهو
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اإلجراءات سالمة على حفاظًا اإلخالء هذا ضّد أّنها شّددت قد كانت الشرطة أّن مع بالكفالة،                 المّتهمین

  القانونیة بعدم فبركة اإلفادات والتأثیر على الشهود.
معلوماٍت بتقدیم للشرطة القدس في (CID)البریطاني الجنائیة التحقیقات مكتب من لطلٍب مطالعتي 25             من

بجهاز لاللتحاق طلبه فحص أجل من وذلك طه، ذیاب محمد القضیة في الفرعّي للمتهم الجنائّي السجل                  حول
القاضي قام :1945-1-18 "في الطلب هذا على الجواب في یرد ،1946 العام في االنتدابیة                الشرطة
في بالقتل المتهمین كافة (acquitted) بتبرئة طبریا، في المنعقدة اللوائیة المحكمة رئیس 2627             "ولدون"،

فتبّین (acquitted) كلمة معنى من للتأّكد القانونیة القوامیس بمراجعة قمُت وقد ."1489/44 رقم               القضیة
التقریر وُیشیر الشرطة. تقریر إلیه یخُلص كما بالكفالة اإلفراج ولیس التهمة من البراءة حصرًا تعني أّنها                  لي
ثبوت على دلیل ال ولكن جنیه، 5000 بمبلغ الشرطة لرشوة سعیا قد مصطفى وابنه دهیس أبو حسن أّن                    إلى

  تلّقي  الرشوة من جهاز الشرطة.
 

 صراع في حقول الذرة
تلت التي وتلك سبقت التي األحداث لتسلسل دقیقًا تفصیلیًا وصفًا یومّیاته في عصام" "أبو خلیل محمد                  یورد
إّنه ویقول 1944،ـ آب من بالثالث للحادثة تأریخه في عصام" "أبو یبدأ سعود. دكان في الرقّیة صالح                   مقتل
آب شهر بدایة في وصلت إخباریًة أّن الشرطة تقریر ویورد بالذرة". ورمزي صالح "تقاتل التاریخ: هذا                  في
حسب وذلك اللواء، مسؤول من تصریٍح بدون القریة في الذرة محصول بحصاد بدأوا قد لوبیا أهالي                  بأّن
الحرب خالل الزراعي باإلنتاج یتعّلق ما كّل على الحربي" التموین "مجلُس فرضها والتي الرقابة،                أنظمة
في العداء من وجوٍّ التوتر انتشار إلى الحادثة هذه "أّدت التقریر: ویضیف فلسطین، في الثانیة                 العالمیة
الرقّیة صالح بیت على االعتداء إلى خاللها األحداث تطّور وأّدى دهیس. أبو عائلة مع خاصًة                 القریة،
صالح أّن طلعت"، "أبو صالح رفیق عن عیسى، محمود الباحث وینقل آب". من السابع في حصانین                  وسرقة

28 الرقّیة رفض تقدیم االعتذار إلى المختار حسن أبو دهیس بعد هذه الحادثة. 

  
االستعمار فرضه الذي العام السیاق ضمن الرقّیة صالح بمقتل انتهت التي الحادثة هذه نضع                دعونا
من سلسلٍة بفرض 1939 العام منذ اإلنجلیز بدأ الثانیة. العالمیة الحرب اندالع منذ فلسطین على                 البریطاني
كان فقد الزراعة. وأهّمها لفلسطین االقتصادیة الموارد على بالرقابة المتعّلقة الصارمة والقوانین              األنظمة
إنتاجّي مركٍز إلى الثانیة العالمیة الحرب خالل تتحّول أن البریطاني، االستراتیجي العقل وفق فلسطین،                على
بإنشاء البریطاني التوّجه هذا وُتّوج المنطقة. في وإنما وحدها فلسطین في ال البریطاني، الجیش                لتموین
األنشطة مختلف على للرقابة لجاٍن من عنه تفّرع وما ،1941 العام في الحربي" التموین                "مجلس
ال ولكي الغذائي، للنظام األساسي العمود لكونها الحبوب، وخاصًة الزراعة، وأهمها اإلنتاجیة              والقطاعات

25 Criminal Investigation Department  
  رسالة من قیادة شرطة طبریا إلى قیادة شرطة حیفا بشأن محمد دیاب طه من لوبیا، 1946/5/9، " أرشیف الدولة" الصهیوني.26
  تقریر نهائي شرطة طبریا بشأن القضیة 43/44 الحكم ببراءة المتهمین،19/1/1945، " أرشیف الدولة" الصهیوني.27
   محمود عیسى، م.س. ص 28.84
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"الجبهة تضعف سیاسیٍة اضطراباٍت إلى ویقود أسعارها في فاحٍش الرتفاٍع یؤّدي احتكاٍر أو نقٍص أّي                 یحدث

29  الداخلیة" وتضطّر الجیش لتخصیص جزٍء من قّواته لمواجهتها.

شملتها التي الحبوب قائمة توسعت ثّم أساسًا، القمح على بدایتها في الحبوب على الرقابة أنظمة                 ترّكزت
الذرة وبیع وحصاد زراعة وأصبحت ،1944 أّیار شهر منذ وذلك والصفراء البیضاء الذرة إلى                الرقابة
بسعٍر المحصول بشراء الحكومة تقوم أن على الرقابة أنظمة ونّصت الزراعة. مراقب لتعلیمات 30              تخضع

تّجار كبار من كان دهیس أبو مصطفى أّن المعروف ومن مدینٍة. كّل في فقط اثنین تاجرْین ومن سلفًا                    محدٍّد
،1936 ثورة خالل معه عالقته توطّدت یهودٍي تاجٍر مع بشراكته هذا موقعه وتعّزز طبریا، في                 الحبوب
هذا الثّوار. هجمات من لها حمایًة دهیس أبو مصطفى اسم تحت للعمل محّالته الیهودي التاجر حّول                  عندما
الحبوب له یوّرد كان الذي اإلنجلیزي والجیش دهیس أبو مصطفى بین الوطیدة العالقة إلى                باإلضافة
صالح قاتل رمزي ابنه عن اإلفراج طلب بشأن اللواء وحاكم للشرطة الموّجهة مراسالته وفي                واألحصنة.
مصطفى ابنه لمحّالت التجاریة بالعالمة المرّوسة الرسمیة األوراق دهیس أبو حسن المختار استخدم               الرقّیة،
باحتمالیة القول یمكننا السیاق، هذا ووفق المراسالت. هذه في لموقعه كتعزیٍز یبدو ما في الحبوب،                 لتجارة
وتجارة إنتاج على وعالقات، نفوٍذ من یمتلكونه بما دهیس، ابو آل هیمنة تحّدى قد الرقّیة صالح یكون                   أن

  الحبوب في لوبیا وكّلفه هذا التحدي حیاته.
 

 الصلح
رفضت الشرطة إّن بل الرقّیة، صالح ّدم على الصلح رفضوا قد المغدور دم وأولیاء الشناشرة إّن قلنا قد                    كنا
،1944 األول تشرین من والعشرین الرابع في المقّدم المتهمین عن بالكفالة اإلفراج طلب على                الموافقة
قتٍل جریمة وقوع وخشیة العطوة، وقبول الجاني حامولة مع الصلح المغدور دم أولیاء برفض ذلك 31                معللًة

األمور، إلیه آلت وما الشفویة الروایات من یتضح ولكن، المتهمین. عن اإلفراج حال في انتقامیة جرائم                  أو
امتلكوا بما دهیس، أبو مصطفى وابنه المختار سلطة أمام الحق إحقاق في ضئیلًة كانت الشناشرة فرصة                  أّن
التجاریة والعالقات العائلة علیها تحّصلت التي الكبیرة األراضي ملكّیة إلى باالستناد وعالقاٍت نفوٍذ               من
بأّنها عیسى محمود الباحث یشیر التي العالقات هذه اإلنجلیزي؛ والجیش الیهودیة المستوطنات مع               المتشّعبة

  كانت مصدرًا دائمًا للتوّتر بین أهالي لوبیا.
 

الشهود على التأثیَر القضائیة والعملیة التحقیق سیر في "التدّخالت" سلسلة في دهیس أبو آل جهود                 شملت
أّي تقدیم دون لها بسعیهم اإلنجلیز اعترف والتي الرشوة، إلى باإلضافة شهاداتهم، لتغییر وترهیبًا                ترغیبًا
كما الخطأ القتل إلى ووصوًال العمد، القتل إلى المشنقة وعقوبتها العمد قتل من الجریمة لتعدیل علیها،                  دلیٍل
ابنهم، عن اإلفراج بتأمین دهیس أبو آل یكتِف ولم الجریمة. مسرح من المفقود "العقال" قضیة من                  نستنتج

   حول اإلجراءات البریطانیة االقتصادیة في فلسطین خالل الحرب العالمیة الثانیة ُانظر رسالة الدكتوراة:29
Julian Finegold, British economic policy in Palestine, 1920-1948. London: British thesis Service. 1985. ( 
Micro film)  

   تعلیمات جدیدة بشأن حصاد وتخزین وبیع الحبوب، جریدة "بالستین بوست"، 30.1944/5/18
   مذكرة من قیادة شرطة طبریا إلى رئیس محكمة حیفا اللوائیة ، 24/10/1944 ، " أرشیف الدولة"31



 جریمة في لوبیا: حكایة القاتل المقتول صالح الرقّیة
 خالد عودة اهللا

 
  وإّنما أرادوا أن یغلقوا ملف الجریمة بالصلح العشائري أیضًا.

 
في دهیس، أبو حسن یقول الرقّیة، صالح ّدم على الصلح رایة بعقد انتهت التي األحداث مجریات إلى                   وعودًة
الشكوى عن یتنازل إّنه ،1945 نیسان من الثالث في المحترم" الجلیل لواء حاكم "سعادة إلى وّجهها                  رسالٍة
طلبه عن أیضًا ویتنازل شرٍط، أو قیٍد بدون الصلحة قِبل وإّنه الشناشرة حامولة على مؤخرًا رفعها                  التي
على یمّن الجاني وصار اآلیة انقلبت وهكذا، الحامولة. هذه أفراد على مشتركٍة غرامٍة وضع 32               بخصوص

الذي الوقت وفي الشناشرة، وجه في الغرامات عصا المختار رفع أن بعد وذلك الصلح بقبول علیه                  المجني
لها خضعت التي الخاصة االقتصادیة اإلجراءات بسبب المعاش وِضیق الغالء وباَل البالد فیه تعیش                كانت
أبو حسن أرسلهما رسالتین من واحٍد یوٍم بعد الرسالة هذه جاءت الثانّیة. العالمیة الحرب في                 فلسطین
حسب الصلحة إجراء على عزمنا "بأّننا فیها یزّف "البولیس" مدیر ومساعد طبریا "بولیس" لمفتش                دهیس
إلى تشریفكم نرجو لذلك ،1945-4-5 الخمیس یوم وذلك الشناشرة، حامولة وبین بیننا والعرف               العادة

33 قریتنا لوبیة ". 

 
وقد الشناشرة آل إلى بالقاتل وجیئ الخیام ُنصبت المّدان، مرج في الكبیرة الخروبة وتحت الخمیس یوم                  وفي
واتغّدوا اصطلحوا قدامهم، وقعد حاله ومّطى كّلیاتها الناس قّدام من "َنَفد أحمر مندیًال عنقه حول                 وضعوا
في" فكتب الیوسف، سامي یوسف وأما حّجو. زهرة الحاجة تروي كما ،" ورّوحوا بعضهم على 34                وسّلموا

ذلك ورأیُت أخاه. قتلت التي الید وصافح طه] أحمد األغلب [على راغمًا صالح بشقیق وجیئ األیام":                  تلك
35  الشقیق وهو یتعّرض للضرب من قبل بعض الرجال ألّنه رفض اللقاء بالجاني.

 
تقّل لم األغلب على والذین اإلنجلیز، الشرطة ضّباط بحضور متكافئین غیر خصمین بین الصلح تّم                 وهكذا
وشبهة الجاني عن اإلفراج قضیة في الداخلّي التحقیق بدأ بعدما دهیس أبو آل فرحة عن بالصلح                  فرحتهم

  الرشوة.
 

 آخر الكالم
36 " ما یصّحي النایم الغفالن في القبر إّال السیرة الكذب ودمعة أم  "

 "الخال عبد الرحمن األبنودي"
  هل ُقتل صالح "أبو الشالیشي" ألّنه رفض أن یضع السالح؟

 أم  أّنه ُقتل ألّنه تمّرد على هیمنة اإلنجلیز ورجالهم على حبوب لوبیا وأرزاقها؟

   رسالة من حسن أبو دهیس إلى حاكم لواء الجلیل، 3/ 4/ 1945، " أرشیف الدولة"32
  رسالة من حسن أبو دهیس إلى مفتش شرطة طبریا مستر براون، 2/4/1945. وأخرى بذات التاریخ إلى مساعد مدیر وأفراد شرطة طبریا. "33

  أرشیف الدولة".
   شهادة زهرة حجو، م.س.34
  یوسف سامي الیوسف.م.س، ص 3594
   عبد الرحمن األبنودي، أحمد سماعین: سیرة إنسان، القاهرة: أطلس للنشر، 36.2004
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 أم أّنه ثأٌر قدیٌم من أّیام الثورة، عندما ُأطلقت  النار على مصطفى أبو دهیس وهو بصحبة اإلنجلیز خالل

 اشتباك نمرین؟
  ال نعرف على وجه الیقین حقیقة  الدافع أو الدوافع وراء ذلك الصراع الذي اشتعل في شهر آب اللّهاب من
 عام 1944 في لوبیا وانتهى بمقتل المقاتل صالح الرقّیة وتبرئة قاتله والصلح  تحت الخروبة الكبیرة على

  ّدمه المسفوك في دّكان سعود.
 

صالح بالمجاهد الغدر مرارة بقیت ولكن البالد، أیام القوى موازین أملته بما مرغمًة األیدي تصافحت                 رّبما
تتوهج أن تلبث وما والنكبات، السنین رماد تحت جذوتها تنوس تبرئته، ثّم ومن المختار، ابن قبل من                   الرقّیة
،(Palestine remembered) الذاكرة" في "فلسطین موقع وعلى ،2009 العام في الذكریات.             وتهّیج
العام حتى الصراع هذا فصول توالت والحقیقة، الذاكرة على صراٍع إلى الرقّیة صالح مقتل قصة                 تحّولت
قتله شجاٌع مقاتٌل صالح جّدنا صالح: أحفاد یقول دهیس. أبو حسن وأحفاد الرقّیة صالح أحفاد بین 2018                 
مدفع تنسوا وال وزعیمها لوبیا بطل جّدنا المختار: أحفاد فیرّد لإلنجلیز، خدمًة وخیانًة غدرًا وأبناؤه                 المختار

  مصطفى أبو دهیس ودوره في حرب النكبة!
في دائمًا توترًا تشّكل الرقّیة صالح قصة أّن یلحظ أن یمكنه النكبة، قبل للوبیا تؤّرخ التي الكتابات ُیطالع                    ومن
عریق نضاليٍّ تاریٍخ صناعة محاولة أو وجٍل على مجتزأًة سردها أو القصة تجاهل بین الكتابات؛ هذه                  جمیع
في دهیس أبو مصطفى نجاح بأّن الكتابات هذه في نقرأ حین المقاتل صالح مأساة فصول وتتكامل                  لقاتلیه.
المجاهد مّثله ما كّل نقیض صّحة على دلیًال اللوابنة بعض سیعتبره المشنقة حبل من القاتل أخیه                  "إنقاذ"
دهیس أبو مصطفى مع تواصٍل على كانوا الصهاینة أّن للوبیا المؤّرخة الكتابات كّل تورده فما الرقّیة.                  صالح
أبو مصطفى وأّن و"الهاجناه"، لوبیا بین اعتداٍء عدم اتفاقیة عارضین النكبة، حرب معارك بدایة                خالل
الحرب لتنتهي القتال، وقرروا الممدودة الهاجاناة ید مصافحة رفضوا الذین اللوابنة إقناع في استمات                دهیس
الذات جلد أصوات تتعالى بدأت الهزیمة، ومرارة الكارثة هول تأثیر وتحت أهلها. وتهجیر لوبیا                باحتالل
من مقدور في كان فربما النكبة؛ قبیل الیهود مع بالتفاهم دهیس أبو مصطفى كالم اللوالبنة سمع لو                   متمنیًة

 خّلص أخاه رمزي القاتل من حبل المشنقة بعالقاته أن یخّلص لوبیا من الدمار والتهجیر.
 

مقاتًال الولد ذلك كان إذا بالك فما القبر، إلى ولُدها یسبقها أن حسرة ذاقت بعدما برحیلها رقّیة دمع                    انقطع
یفلت وأن غدرًا موته یكون أن وذاك هذا كّل فوق بالك وما لسان، كّل على صار حتى اسمها حمل                     صندیدًا
السیرة سوى رقّیة رحیل بعد قبره" في الغفالن "النایم صالح "ُیصّحي" ما یبَق لم وبهذا العقاب! من                   الغادر

  الكذب بحسب ما َترعش به كلمات الخال.
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  المالحق:

الدولة" أرشیف " ،1944 آب 15 بتاریخ ، 233/44 الجرم عن خصوصي تقریر طبریا، شرطة .1                
 الصهیوني.
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  2. رسالة من حسن أبو دهیس إلى مفتش شرطة طبریا "مستر براون"، بتاریخ 2 نیسان 1945.

 
"أرشیف ،1945 آذار 23 بتاریخ العبریة، عن مترجمة راغولسكي" "یهودا الطبیب إفادة .3             

  الدولة" الصهیوني.
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 3. مذّكرات یوسف سامي الیوسف " تلك األیام" على أطالل لوبیا (27 أیار 2017).

 


