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القباب المهّجرة
قرية التالل والمعارك إلى القدس

الرملة ـ رامي صايغ

كــانــت الــقــريــة، املــبــنــيــة عــلــى بضع 
ــي الــســهــل  تـــــال مـــقـــّبـــبـــة الـــشـــكـــل فــ
الــــســــاحــــلــــي األوســـــــــــــط، تــــقــــع إلــــى 
الــشــمــال مــن طــريــق الــرمــلــة ــــ الــقــدس الــعــام. 
القباب، مشتق من شكل تلك  ولعل اسمها، 
الـــتـــال. وبــســبــب وقــــوع الــقــريــة فــي املنطقة 
شرقًا،  والجبال  غربًا  السهل  بني  الوسطى 
فقد ُعّدت من جملة القرى التي كانت تسمى 
العرقيات )أي التال الصغيرة(. وذكر املؤرخ 
املقدسي مجير الدين الحنبلي )توفي سنة 
الرملة في  قــرى  القباب كانت من  أن   )1522
سنة 1493 ميادية. في أواخر القرن التاسع 
عــشــر، كــانــت الــقــريــة مــبــنــيــة بــالــطــوب على 

بقايا القرى الفلسطينية شاهد على الجرائم الصهيونية )العربي الجديد(

D

مــرتــفــع صــخــري مـــن األرض، وتــحــيــط بها 
بــســاتــني الــزيــتــون وســيــاجــات الــصــّبــار. أمــا 
بالطني  ُبنيت  والتي  األحــدث عهدًا،  املنازل 

والحجارة، فقريبة بعضها من بعض.
ــة الــحــديــثــة، كـــان ســكــان الــقــبــاب  ــنـ فـــي األزمـ
نشئ 

ُ
أ وفــي سنة 1921  املسلمني.  مــن  كلهم 

ــان أكــثــر  ــ فـــي الــقــريــة مـــدرســـة ابـــتـــدائـــيـــة، وكـ
مـــن 233 تــلــمــيــذًا مــســجــلــني فــيــهــا فـــي الــعــام 
الــقــريــة  فـــي  وكــــان   .1948/  1947 الــــدراســــي 
ــار والــيــنــابــيــع  ــ ــــوق، وكـــانـــت اآلبـ مــســجــد وسـ
القريبة تمّد القرية باملياه. اعتمد أهلها على 
املــواشــي. وحسب سجات  الــزراعــة وتربية 
سنة 1944 /1945، كان ما مجموعه 12295 
دونـــمـــًا مــخــصــصــًا لــلــحــبــوب، و238 دونــمــًا 

مرويًا أو مستخدمًا للبساتني. 

احتالل القرية
كــتــب أحــــد مـــراســـلـــي صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تايمز« أن قوات »الهاغاناه« استولت على 
الــقــبــاب، فــي مــحــاولــة إلعــــادة فــتــح الطريق 
العام املؤّدي إلى القدس، في 15 أيار/مايو 
ــتــــداب الــبــريــطــانــي.  1948 يــــوم انــتــهــاء االنــ
وفـــي الــوقــت نــفــســه، اســتــولــت هـــذه الــقــّوات 
عــلــى قــريــة بــيــت دجـــن الــتــي تــقــع عــلــى قسم 
ــ القدس العام. غير أن  آخر من طريق يافا 
الــهــجــوم تــطــابــق أيــضــًا مــع عــمــلــّيــة »بـــراك« 
التي أّدت إلى احتال قرية أبو شوشة في 
اليوم نفسه. ويؤّكد املؤّرخ اإلسرائيلّي بني 
موريس هذا التاريخ، لكن تاريخ ما يسمى 
إسرائيليا »حرب االستقال« يجعل احتال 
القباب بعد أسبوعني على األقــل؛ إذ يقول 

إنــهــا وقــعــت فــي قــبــضــة لــــواء »يــفــتــاح« في 
أوائل حزيران/يونيو 1948، خال محاولة 
لتضليل القّوات العربّية إبان إحدى املعارك 
اللطرون. وهــذا يوافق ما  التي دارت حــول 
جـــاء فــي تــقــريــر لــوكــالــة اسوشييتد بــرس، 
ــال إن الــجــنــود  ــ ــران قـ ــزيــ فــــي 7 يـــونـــيـــو/ حــ

اإلسرائيليني قد استولوا على القرية.
إن تباين الروايات في شأن تاريخ احتال 
الــقــريــة يــوحــي بـــأن الــقــبــضــة اإلســرائــيــلــيــة 
لـــم تــكــن مــحــكــمــة بــعــد األســـبـــوعـــني األولــــني 
الاحق  الشهر  وفــي  عليها.  االستياء  مــن 
نقلت صحيفة  إذ  أشـــّد؛  فيها  التحكم  بــات 
»نيويورك تايمز«، في 11 حزيران/يونيو، 
من  الهاربني  »الفلسطينيني  أن  فحواه  نبأ 
جّراء الهجمات على منطقتي اللد والرملة، 
الرحيل بقوافل الجمال نحو  اضطروا إلى 
كــانــوا قطعوا  اإلســرائــيــلــيــني  الــلــه، ألن  رام 

الطريق الرئيسّي عند القباب«.
رئيس  1948، طلب  أيلول/سبتمبر   13 في 
الحكومة اإلســرائــيــلــيــة دافــيــد بــن غــوريــون 
اإلذن لتدمير 14 قرية، وفي جملتها القباب، 
لـــفـــت لــهــذا 

ُ
مـــن لــجــنــة إســرائــيــلــّيــة خـــاّصـــة أ

الـــغـــرض. وقـــد جـــاء الــطــلــب بــاســم الــجــنــرال 
تسفي أيلون، قائد الجبهة الوسطى.

القرية اليوم
تكسو الغابات ذلك الجزء من املوقع الكائن 
»الكيبوتس«. ولم  الشمالّية من  الجهة  في 
يبق من معالم القرية إال املدرسة، وبضعة 
منازل لها أبواب ونوافذ مستطيلة الشكل، 
ويــقــيــم املــســتــوطــنــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــون في 
مستعمرة  محيطها  فــي  أنــشــئــت  بعضها. 
شــيــد  كــــمــــا   ،1945 ســــنــــة  فــــــي  »غــــــــيــــــــزر«، 
ــا كـــــان يــعــرف  مـــهـــاجـــرون صــهــايــنــة مــــن مــ
»أيـــالـــون«  مستعمرة  بتشيكوسلوفاكيا، 
فـــي ســنــة 1949. ثم  الـــقـــريـــة  أنـــقـــاض  عــلــى 
نــشــئــت مــســتــعــمــرة »كــفــار بــن – نــــون« في 

ُ
أ

سنة 1952، على أراضي القرية أيضًا.
ــدى الــفــلــســطــيــنــّيــات  ــ ــ وفـــــي حــــديــــث مــــع إحـ
»العربي  لـ القرية، قالت  هات في هذه 

ّ
املتنز

ــدأت  ــتــ ــة وابــ ــريـ ــقـ ــا جـــابـــت الـ ــهــ ــ
ّ
الــــجــــديــــد« إن

بالتقاط الصور للبيوت املتبقّية واملأهولة 
تــــصــــادف  بــــهــــا  تـــوثـــيـــقـــهـــا، وإذ  ــل  ــ ــ مـــــن أجـ
إســـرائـــيـــلـــيـــًا بـــــدأ بـــاالســـتـــفـــســـار عــــن ســبــب 
يخشى  وكــأنــه  الــصــور  بالتقاط  اهتمامها 
»تحقيق«  بالـ واستمر  الحقائق،  من كشف 
معها حتى رأى أنها مهتمة بتوثيق تاريخ 
القرى الفلسطينية، فما كان منه إال أن بدأ 
بتبرير جرائم العصابات الصهيونّية التي 
حسب رأيه كانت هي الجهة األضعف ورأت 
ل 

ّ
من مصلحتها أن تطرد سّكان القرى الُعز

من دون إعطاء املجال للعودة في املستقبل.
وأضافت السيدة الفلسطينية: »نحن نعلم 
بــقــايــا  مــــن هــــو صـــاحـــب األرض، ووجـــــــود 
الـــقـــرى يــكــشــف عـــن الــحــقــيــقــة املـــؤملـــة بــطــرد 
رغم عدم حملهم  قراهم،  من  الفلسطينيني 
أســـلـــحـــة فــــي مــعــظــم الـــــحـــــاالت، وحـــتـــى لــو 
حــمــلــوهــا فــحــمــلــوهــا لــلــدفــاع عــن أنفسهم. 
الــحــقــيــقــة،  تـــشـــويـــه  الــصــهــايــنــة  أراد  وإذا 
ـــة 

ّ
األدل ألن  ينجحوا،  ولــن  يستطيعوا  فلن 

منها،  مفر  هــذا وال  يومنا  مــوجــودة حتى 
وألنـــنـــا أصـــحـــاب قــضــّيــة عـــادلـــة وأصــحــاب 

الحق«.

ورد اسم قرية القباب 
لدى املؤرخ املقدسي 
مجير الدين الحنبلي 
)توفي سنة 1522( 
وجاء أنها كانت من 
قرى الرملة في سنة 

1493 ميالدية.

■ ■ ■
أصدر بن غوريون 

أمرًا في 13 سبتمبر 
1948 بتدمير 14 قرية 

فلسطينية، في ما 
بات يعرف باملنطقة 
الوسطى، وكان من 

بينها القباب.

■ ■ ■
لم يتبق من القرية اليوم 

إال املدرسة، وبضعة 
منازل لها أبواب ونوافذ 

مستطيلة الشكل، 
ويقيم اإلسرائيليون في 

بعضها.

باختصار

الشرقية والسهل  الجبال  بين سلسلة  الواقعة  التالل  أو مناطق  العرقيات  الفلسطينية من ضمن مجموعة  القباب  تندرج قرية 
الساحلي. سقطت القرية في صيف 1948 بيد لواء»يفتاح« وتم تهجير أهلها وتدميرها بالكامل

هوامش

سما حسن

ــّدث فــيــهــا عن  ــأتـــحـ ربـــمـــا هـــي املـــــرة األولــــــى الـــتـــي سـ
ــن جـــــــاٍن، ولــيــس  ــن مـــقـــتـــولـــة، أي عــ ــل، ولـــيـــس عــ ــاتــ قــ
عـــن مــجــنــي عــلــيــهــا، ولــســت أدري كــيــف أنـــنـــي، حني 
الشارع  لها  اهتّز  بشعٍة  جريمٍة  بمالبسات  سمعت 
رت بالقاتل كثيرًا، وسرحت أمام 

ّ
الفلسطيني، قد فك

حسابه على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
ــان يــنــشــرهــا عــلــى حــائــطــه  ــلــت بـــني كـــتـــابـــاٍت كــ

ّ
وتــنــق

ــذا الــشــاب  ــّول هــ ــاءلـــت: كــيــف تـــحـ االفـــتـــراضـــي، وتـــسـ
ــى بحّبه 

ّ
ــــذي يــتــغــن ــادئ املـــالمـــح، والـ حــلــيــق الـــــرأس، هــ

حائطه  امتأل  وقــد  الرضيعة،  األولـــى  بطفلته  قه 
ّ
وتعل

تشعر  واألدعــيــة، حتى  القرآنية  بــاآليــات  االفتراضي 
ك في حضرة مالك، كيف تحّول في يوم 

ّ
بنفسك وكأن

وليلة إلى شيطان؟
ر باملرأة التي دفعت حياتها 

ّ
سرحت به كثيرًا، ولم أفك

ثمنًا لجريمة قتٍل بدافع السرقة، فاإلعالم طاملا تناول 
مثل هذه القضية التقليدية التي تدعنا حني نقرأ مثل 
 

ّ
الحق حولنا:  ملــن  ونــقــول  الضحّية،  نلوم  الخبر،  هــذا 
د من هوية الطارق على باب بيتها، 

ّ
ها لم تتأك

ّ
عليها ألن

وربما خدعها، ألنه جارها وتربطها بأّمه عالقة طّيبة، 

تــرك زوجته  الــذي  الـــزوج  وربــمــا تقع املسؤولية على 
بمصاغ  تحتفظ  ها 

ّ
أن يعرف  وهــو  البيت،  في   

ً
وحيدة

قليٍل في ُدرٍج مهمٍل من أدراج خزانتها.
الرغم  على  القتيلة،  بالسيدة  كثيرًا  بالتفكير  أفلح  لم 
ها أّم ألربعة أطفال، وعلى الرغم من أن الجريمة 

ّ
من أن

أنبوبة  بواسطة  رأسها  بتهشيم  انتهت  التي  البشعة 
بخيالي  فمّر  الصغيرة،  طفلتها  اكتشفتها  قد  الغاز، 
مــشــهــد الــصــغــيــرة وهـــي تــصــرخ، ثــم مــشــهــدهــا وهــي 
املــشــهــد، وال تجد  فــيــهــا  لــيــلــٍة، تستعيد   

ّ
كـــل تــصــرخ 

الكابوس  يهّدئ من روعها، ويزيح  لكي  أّمها  حضن 
أقّض  الــذي  الرعب  فيلم  أّمها بطلة  من مناماتها، ألّن 
وهو  السيدة،  بقاتل  ر 

ّ
ألفك عــدت  ولكنني  مضجعها، 

الخامسة والعشرين، وقــد نشأ في  شــاٌب ال يتجاوز 
العطرة في  مني، سيرتهما 

ّ
عائلٍة كريمٍة، ألبوين متعل

ت أّمه، 
ّ
، وكيف تلق

ً
 مكان، فكيف تحّول ابنهما قاتال

ّ
كل

الجرأة لتقف  الخبر، وهل ستجد  وهي مربية أجيال، 
أمام تلميذاتها لتحّدثهن عن الخير والحق والفضيلة؟
ــع أن يــكــون 

ّ
خــلــصــت إلــــى خــطــأ نــرتــكــبــه، حـــني نــتــوق

ة 
ّ
كة، أو منحط

ّ
القاتل قد نشأ في أسرٍة فقيرة، أو مفك

حيث  السينمائية،  األفــالم  في  نشاهد  كما  أخالقيًا، 
ـــهـــم  مــن الــنــاقــمــني على 

ّ
تــصــّور الــقــتــلــة غــالــبــًا عــلــى أن

املجتمع، ولكّن مثل هذا القاتل قد نشأ في أسرٍة يشهد 
الذي  الهادئ  السكني  الحي  في  والبعيد،  القريب  لها 
يعيشون فيه منذ سنوات، وحيث وقعت الجريمة، ما 
 في جامعة شيكاغو، 

ٌ
 توّصل لها فريق

ً
د دراســة

ّ
يؤك

مــفــادهــا بـــأّن األبــنــاء الــذيــن تــرّبــوا فــي عــائــالت دينية 
الذين نشأوا  األبناء  أفضل من  بأخالٍق  عون 

ّ
يتمت ال 

األولــى،  العائالت  تمامًا من  العكس  في عائالٍت على 
وقــد أجـــرى هـــؤالء الــبــاحــثــون دراســتــهــم على أطــفــاٍل 
 
ً
من ديانات مختلفة، وتبنّي أّن املنتمني لإلسالم مثال

 األطــفــال الــذيــن لديهم الــقــدرة على التسامح، 
ّ

مــن أقــل

الــعــقــاب على من  فــي فــرض  الــرغــبــة  لديهم  وتتعاظم 
األب  هــو  الفقر  أن  ننكر  أال  مــا، وعلينا  ارتــكــب خطأ 

الشرعي للتطّرف.
إذن، ليس هناك داٍع، وال واجٌب أن نستهجن ونستبعد 
أن  أســـرٍة مثالية، وعلينا  فــي  قــد نشأ  القاتل  هــذا  أّن 
 لحياته، فربما أخفى والداه 

ً
نراجع سيناريو محتمال

عــن زوجــتــه أنــه يتعاطى نــوعــًا مــن املـــخـــّدرات، وربما 
قــامــوا بــتــزويــجــه، لــكــي يستقر ويــتــوب ويــبــتــعــد عن 
رفاق السوء الذين أغروه حتى أصبح يتعاطى عقار 
وجود  أخيرة  إحصائية  أظهرت  وحيث  »الترامادل«، 
حوالي ربع مليون مدمن على املخّدرات بأنواعها في 
غزة، والتي عدد سكانها مليونا نسمة، أي أّن جزءًا من 
ثمانية أجزاء من عدد السكان عرفوا طريق املخّدرات 
الوهمّية  الطاقة  وتمنحهم  الــوعــي،  عــن  تغّيبهم  التي 
املــال  لتوفير  والقتل  السرقة  ــدام على  اإلقـ إلــى درجــة 
هم تحّولوا إلى 

ّ
للتعاطي، وكذلك بسبب شعورهم بأن

أبطال خارقني، قادرين على تنفيذ الجرائم بحنكٍة إلى 
السيدة، والذي  العدالة، ولكّن قاتل  الهروب من  درجة 
يتعاطى الترمادول، حسب ما أوردت التحقيقات، وقع 
في قبضة الشرطة خالل ساعات، ليتركنا نرّدد املثل: 

تحدُث في أفضل العائالت.

قاتُل الّسيدة

وأخيرًا

األبناء الذين تربّوا في عائالت 
دينية ال يتمتّعون بأخالٍق 

أفضل من األبناء الذين نشأوا 
في عائالٍت على العكس تمامًا
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