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تعريف بدائرة المعارف الفلسطينية

محاور دائرة املعارف الفلسطينية
þ موسوعة علامء فلسطني وأعيانها، ويتضمن هذا املحور مادة املوسوعة الرتبوية الفلسطينية وزيادة

þ  خزانة فلسطني التاريخية

þ خزانة فلسطني الجغرافية

þ »سلسلة الرتاث الشعبي الفلسطيني «من الخابية

þ  بنك معلومات القدس

احملتوى:
نأمــل أن حتتــوي هــذه الدائــرة علــى كل مــا يتصــل بفلســطني األرض واإلنســان، مخرتقــة حــدود 
املــكان والزمــان .وهــي مبوبــة يف محــاور حبســب املوضوعــات الــي تشــتمل عليهــا، فِقســم لعلمــاء 
فلســطني وأعيانهــا عــر القــرون، بغــض النظــر عــن ديانتهــم ومذاهبهــم وتوجهاتهــم الفكريــة واحلزبيــ�ة، 
ــى  ــت عل ــي تعاقب ــوادث ال ــن، واحل ــع الزم ــه وقائ ــدرج في ــة، ن ــطني التاريخي ــة فلس ــن خزان ــر يتضم وآخ
ــي  ــ�ا ينته ــدا وال عين ــا وال بل ــرتك موقع ــا ن ــة، ف ــطني اجلغرافي ــة فلس ــص خلزان ــث خيص ــطني، وثال فلس
إليهــا علمنــا إال رصدناهــا فيــه، كمــا تتضمــن الدائــرة قســما خيــص المأثــورات والفنــون الشــعبي�ة 
الفلســطيني�ة، أســمين�اه »مــن اخلابيــ�ة«؛ الوعــاء الفلســطيين املشــهور يف بيوتنــ�ا قديمــا، وســيدرج يف هــذا 
اإلطــار كل مــا يتصــل بأنمــاط احليــاة الشــعبي�ة ممــا لــه ارتبــ�اط بالقــول أو العمــل اليــدوي أو احلركــي .أمــا 

ــوص.  ــه اخلص ــى وج ــدس عل ــة بالق ــات املتصل ــك«  للمعلوم ــو »بن ــس فه ــم اخلام القس

ــ�ادر  ــع أن يب ــكل مطال ــب ب ــ�ا نهي ــاع، فإنن ــعب واالتس ــن التش ــدر م ــذا الق ــى ه ــروع عل ــا كان املش ولم
إىل تزويدنــا بمــا لديــه مــن معلومــات علــى هيئــ�ة مــادة إلكرتونيــ�ة، أو أن يرشــدنا إىل املصــادر الــي يمكــن 
ــن  ــده م ــا جن ــر م ــرين يف نش ــني والناش ــتاذن الباحث ــ�ا نس ــا أنن ــر، كم ــذه األط ــ�درج يف ه ــا ين ــا م ــد فيه أن جن
موادهــم اإللكرتونيــ�ة يف هــذا املوقــع. وسنســعى مــن بعــد إىل إصــدار المــادة مطبوعــة يف مجلــدات حنِكــم 

ترتيبهــا بطريقــة تســهل الرجــوع إليهــا.

الهدف:
تهــدف جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة مــن وراء هــذا املشــروع إىل توثيــق فلســطني األرض واإلنســان 
انطاقــا مــن شــعورها باملســؤولية التاريخيــة جتــاه فلســطني وقضيتهــا ومســتقبلها، فلــن حالــت 
الظــروف املتعاقبــة دون إجنــاز املشــروع احلضــاري الفلســطيين وفقــا لمــا يقتضيــه انتمــاء فلســطني 
وأهلهــا؛ فليــس أقــل مــن النهــوض بمــا يوثقهــا وحيفظهــا مــن الضيــاع، وال ســيما أن كل فلســطني 

مســتهدفة أرضــا وإنســانا وثقافــة وتراثــا.
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اآللية:
ســنب�ادر إىل رفــع مــا لدينــ�ا مــن مــواد دائــرة املعــارف الفلســطيني�ة علــى الشــبكة اإللكرتونيــ�ة، وســنب�دأ 
ــ�ادر إىل  ــح أن يب ــن كل متصف ــني م ــا، راج ــا لرفعه ــة ومعاجلته ــات املختلف ــع املعلوم ــه جبم ــت نفس يف الوق
ــوق.  ــظ احلق ــاب حف ــن ب ــا م ــاركة إزاءه ــب املش ــم صاح ــندرج اس ــل، وس ــل اجللي ــذا العم ــهام يف ه اإلس
وســتصدر اجلامعــة مــواد دائــرة املعــارف يف كتــب تنشــر تب�اعــا حبيــث تتضمــن المــادة األصليــة ومــا قــد 

يــرد إلينــ�ا مــن تعليقــات أو نقــد أو مداخــات تتصــل بهــا. 

حدود املسؤولية:
ــق  ــى عات ــع عل ــا تق ــؤولية أول م ــع املس ــا تق ــر، وإنم ــا ينش ــاه م ــؤولية جت ــة أي مس ــل اجلامع ال تتحم
املؤلــف يليــه يف ذلــك مــن يعــرتض أو ينتقــد، ألننــ�ا ننشــر مــا ننشــره ونــرتك للمتصفحــني حــق التعليــق 
والتعقيــب، وحــق الــرد والنقــض، فنحــن نعلــم أن أحكامنــا علــى األشــخاص واألشــياء مــن حولنــا 
ــ�ا مــن  ختتلــف، إذ أن كا منــا حيكــم حبســب مــا يتوفــر لديــه مــن معلومــات، ونعــد بنشــر كل مــا يــرد إلين
مداخــات أو تعليقــات دون تدخــل. ونأمــل بذلــك أن يتمخــض احلــوار عــن احلقيقــة الــي تتكفــل األيــام 

ــا. ــى جائه ــل عل ــد أن نعم ــا بع حبفظه
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تصدير  

انطاقــا مــن الــدور املنــوط جبامعــة النجــاح الوطنيــ�ة مــن حيــث هــي أكــر املؤسســات األكاديميــة يف 
فلســطني، ومــن اســتعدادها للنهــوض بأعبــاء املشــروع احلضــاري الفلســطيين، فقــد شــرعت يف إعــداد 
دائــرة املعــارف الفلســطيني�ة، وبــادرت إىل جمــع املعلومــات الــي تتصــل بعلمــاء فلســطني وأعيانهــا، 
وباملواقــع اجلغرافيــة، والوقائــع التاريخيــة، إضافــة إىل مــا وعتــه الذاكــرة وترجمتــه احليــاة الشــعبي�ة مــن 
مأثــورات قوليــة أو يدويــة، إىل جانــب مــا يتصــل بمدينــ�ة القــدس ممــا نطمــح إىل أن يشــكل مــن بعــد بنــكا 

للمعلومــات اخلاصــة بهــا.

وقــد رأت اجلامعــة أن تكلــف األســتاذ الدكتــور حيــى جــر بمهمــة اإلشــراف على هــذا العمــل الضخم، 
خلرتــه يف هــذا املجــال، إذ ســبق أن أصــدر تراجــم لنحــو مــن مائــة مــن أعيــان فلســطني وأعامهــا، كمــا 

أصــدر بضعــة كتــب تتصــل بت�اريــخ فلســطني واملواقــع اجلغرافيــة الفلســطيني�ة واألدب الشــعيب.

إن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة لرتجــو بهــذا العمــل أن حتقــق مزيــدا مــن التفاعــل احلضــاري علــى 
الســاحة الوطنيــ�ة يف جميــع مجــاالت املعرفــة، وحنــن مــن هنــا نهيــب بــكل املعنيــني أن يبــ�ادروا إىل 
التواصــل مــع املوقــع املخصــص لدائــرة املعــارف الفلســطيني�ة، وأن يــزودوه بمــا لديهــم مــن معلومــات، 
وأال يبخلــوا بماحظاتهــم وإبــداء آرائهــم لمــا يف ذلــك مــن نفــع يعــود علــى اجلميــع، وال ســيما أننــ�ا سننشــر 
مــا يــرد إلينــ�ا علــى مســؤولية مؤلفــه؛ تاركــني للمتصفحــني حــق الــرد والتعليــق والنقــض، واعديــن بــأن 

ــارف. ــرة املع ــزاء دائ ــكل أج ــب تش ــد يف كت ــن بع ــك م ــر ذل ننش

وتمثــل هــذه الدائــرة، يف حــال إجنازهــا علــى الوجــه المأمــول، جناحــا وطنيــ�ا كبــرا، يســهم يف حتقيقــه 
الفلســطينيون هويــة وهــوى، وإن فلســطني لتســتحق منــا ذلــك وأكــر، ونرجــو بهــذا العمــل أن نوفــق إىل 
توثيــق فلســطني وحفــظ تراثهــا والتعريــف بأعيانهــا وعلمائهــا ونعــرف بمواقعهــا ومأثوراتهــا، فــا تطالهــا 

إيــدي املعتديــن، وال جيــور عليهــا الزمــن بالعفــاء واالندثــار.

إن الشــعب الفلســطيين، وبالرغــم ممــا تواتــر يف ســاحته مــن األحــداث، لقــادر علــى النهــوض بعزيمــة 
الغــر مــن أبن�ائــه، لتحقيــق أهدافــه املشــروعة، متحديــا االحتــال، ومتمــردا علــى ظروفــه العصيبــ�ة، ومن 
هنــا كانــت مبــادرة جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة إىل الشــروع يف إصــدار أجــزاء دائــرة املعــارف الفلســطيني�ة، 

لتكــون عونــا للباحثــني، ومصــدر افتخــار ألبنــ�اء فلســطني، وهــذا أوان الشــد.

أ.د. رامي حمد الله
رئيس الجامعة
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مقدمة  
إن الشــعوب الــي حتــرص علــى التواصــل بــني أجيالهــا املتعاقبــة، وحتافــظ علــى ذاكرتهــا يقظــة 
ــا؛ وإن  ــق أهدافه ــا وحتقي ــوغ آماله ــد، وبل ــب املج ــاء يف مرات ــي جديــرة باالرتق ــتمر، له ــكل مس ــرة بش حاض
أبطــأ بهــا الزمــان لمــا قــد يعــرتض طريقهــا مــن عقبــات كاالحتــال وتفــرق األســر ونقــص املــوارد، ولكنهــا 

ــ�ات. ــة وثب ــرتها بعزيم ــق يف مس ــا، وتنطل ــر قيده ــا، وتكس ــم أغاله ــى حتط ــث ح ال تلب
 وتســعى جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة بهــذا العمــل إىل تقديــم كل مــا نتوصــل إليــه مــن معلومــات 
ــة،  ــطني التاريخي ــة فلس ــن خزان ــارف كا م ــرة املع ــفار دائ ــتتضمن  أس ــان، إذ س ــاألرض واإلنس ــل ب تتص
وخزانــة  وأعيانهــا،  فلســطني  أعــام  وموســوعة  الشــعبي�ة،  للمأثــورات  اخلابيــ�ة”  “مــن  وسلســلة 
فلســطني اجلغرافيــة، وبنــك معلومــات القــدس، ومــن هنــا، فــإن جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة لرتجــو بهــذا 
العمــل أن ختطــو باملجتمــع الفلســطيين خطــوة جبــارة علــى طريــق الســؤدد االجتماعــي واملجــد.  وســنكرر 
هــذه املقدمــة يف صــدر كل عــدد مــن أســفار الدائــرة، وقــد اعتمدنــا يف تقديــم المــادة علــى إطــاق احلريــة 
ــا  ــا، كم ــي يتن�اولونه ــات ال ــاوت املوضوع ــم، وتف ــني مناهجه ــاف ب ــن االخت ــر ع ــض النظ ــن، بغ للمعدي
تركنــا املجــال مفتوحــا لهــم جلمــع مــا يرونــه مــن املعلومــات عــن هــذا العلــم أو ذاك، وعــن هــذا احلــدث أو 

ذلــك املوضــوع، علــى حنــو مــا جيــده املطالــع يف هــذه األســفار مــن تفــاوت.
 وجديــر بالذكــر أننــ�ا ال حنقــق يف صحــة املعلومــات الــواردة إلينــ�ا، فذلــك حيتــاج إىل جهــود ال ســبي�ل إىل 
توفرهــا، ولكننــ�ا، ومــن أجــل أن يظــل البــاب مفتوحــا أمــام التصويــب والتصحيــح، لرنجــو من كل القــراء أن 
يبــ�دوا آراءهــم يف مــا يقرؤونــه، وأن يعقبــوا عليــه - إن شــاؤوا - ســلبا أو إجيابــا، ألننــ�ا نعلــم أن بعــض  املســائل 
واألعــام تشــكل لغــزا يصعــب حلــه، والتحقــق مــن أمــره، ومرادنــا هــو أن نقــدم للقــراء صــورة صادقــة عــن 
مــا تــدور حولــه موضوعــات دائــرة املعــارف الفلســطيني�ة؛ ملونــة بألوانهــا الــي حتملهــا مردديــن مقولــة » 

هــذا حنــن« بمــا لنــا ومــا علينــ�ا، والقــارئ شــريك الكاتــب .... هــذه حقيقــة علميــة حنــاول أن نصــدر عنهــا.
كمــا نرجــو مــن القــراء الكــرام أن يبــ�ادروا إىل اإلســهام يف إعــداد هــذا العمــل، ويف غــره مــن فــروع 
دائــرة املعــارف الفلســطيني�ة، وأال يألــوا جهــدا يف ســبي�ل إجنازهــا علــى أكمــل وجــه وأوفــاه، ألن فلســطني 
ــة  ــع راي ــن، ورف ــار الزم ــض غب ــت لنف ــان الوق ــل، وح ــاعة العم ــت س ــد دق ــر، فق ــك وأك ــا ذل ــتحق من تس

ــاري.  ــدي احلض التح
وكنــت يف العقديــن الســابقني قــد أصــدرت حنــوا مــن خمســة وأربعــني كتابــا تضمنــت تراجــم لكثــر من 
أعيــان فلســطني، وتراثهــا وجغرافيتهــا، ولكنــين لــم أتمكــن مــن مواصلــة إصدارهــا ألســباب مختلفــة، حــى 
كانــت مبــادرة األســتاذ الدكتــور رايم حمــد هللا حــني أبــدى رغبــة اجلامعــة يف إعــادة إصدارهــا ،وَتَقــّي ســر 

األعــام الفلســطينيني علــى أوســع نطــاق ممكــن؛ وفتــق غرارهــا لتتضمــن فــروع الدائــرة ســالفة الذكــر.
ــة،  ــس اجلامع ــد هللا، رئي ــور رايم حم ــتاذ الدكت ــود األس ــا جبه ــّوه فيه ــق أن ــة ح ــن كلم ــد م ــا ال ب  وهن
ــجيع  ــاء، وتش ــم والعلم ــأن العل ــع ش ــال يف رف ــى دوره الفع ــين عل ــة، وأث ــطتها املختلف ــاع أنش ــط إيق وضاب
الفعاليــات الثقافيــة والعلميــة يف اجلامعــة واملجتمــع، إذ لــوال ذلــك منــه لمــا أتيــح لهــذا العمــل أن يــرى 

ــداد. ــق للس ــ�دة.  وهللا املوف ــه العتي ــور بصورت الن

أ.د. يحيى جبر
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*إىل كل مسلم معتز بدينه أوال ثم بوطنه ثانيا
نقدم هذا اجلهد املتواضع خدمة ملن يهمه األمر

راجني من اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبل هذا العمل
فمنه التوفيق وعليه التكالن . 

*اىل أهايل بلدة ترقوميا الكرام 
*اىل كل شخص مهتم برتاث بلده .

*اىل كل من ترك بصمة يف خدمة بلده وشعبه .
اليهم مجيعا هندي هذا الكتاب. 

الباحثان

د. ادريس جردات -أ.عرفات الفطافطة 

هداء اإ
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يتقــدم الباحثــان بالشــكر اجلزيــل اىل رئيــس وأعضــاء بلديــة 
جلميــع  الشــكر   وكذلــك  العامــل  الطاقــم  جميــع  واىل  ترقوميــا 
مؤسســات ترقوميــا اخلريــة والتعاونيــ�ة واىل كل شــخص ســاعد 
يف اجنــاز هــذا الكتــاب وإخراجــه اىل حــز الوجــود راجــني مــن اجلميــع 

قبــول الشــكر والعرفــان

وخنــص بالشــكر دائــرة  املعــارف الفلســطيني�ة يف جامعــة النجــاح 
الوطنيــ�ة ممثلــة  بالدكتــور حيــى جــر 

الباحثان

كر 
ال�ش

ا�ن والعر�ن
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مقدمة:

ــان  ــد  الباحث ــم جي ــا فل ــدة ترقومي ــاص ببل ــاب خ ــن أي كت ــث ع ــم البح ت
ســوى نشــرات بســيطة ملــن ســبق يف هــذا املوضــوع ال تتحــدث إال عــن جوانب 
بســيطة ال ترتقــي إىل مســتوى البحــث املتكامــل . لــذا قــررا االســتعانة بــاهلل 
والقيــام جبهــد أكــر يعطــي القــارئ معلومــة أوضــح عــن بلــدة ترقوميــا حتــت 
عنــوان “ترقوميــا األرض واإلنســان” ، حيــث بــدأ العمــل  ببيــ�ان اســم البلــدة 
الكنعــاين ثــم الرومــاين ثــم املوقــع اجلغــرايف والفلكــي والتسلســل احلضــاري 
عــر العصــور املختلفــة واملنــاخ واألرض ومســاحتها والــروات الطبيعيــة 
واملحاصيــل الزراعيــة وامليــاه. ثــم عــن الســكان وحياتهــم وأعمالهــم والتعليــم 
والصحــة واحليــاة الدينيــ�ة متبعــان ذالــك ببعــض الصــور البســيطة. ثــم عــن 
ــد  ــة  والعه ــود القديم ــا يف العه ــن ترقومي ــم ع ــة ث ــدة املختلف ــات البل مؤسس
األردين ثــم عهــد االحتــال اإلســرائيلي وشــهداء البلــدة .ثــم عــن احليــاة 
االجتماعيــة وأســماء ومدلــوالت مــن الــرتاث .ثــم عــن مــا تــم احلصــول عليــه 
ــن  ــدا ع ــيئ�ًا مفي ــا ش ــد قدم ــا ق ــان أن يكون ــدة .آم ــائر البل ــاب عش ــن انس م
املوضــوع ويعتــذرا عــن أي خطــأ أو تقصــر فــإن حصــل هــذا فيكــون مــن غــر 

قصــد.         

ويف اخلتــام مــن لديــه قــدرة يف البحــث واالســزادة عــن هــذا املوضــوع أن 
ال يبخــل يف حتقيــق ذلــك وهللا مــن وراء القصــد .
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تقديم

ــا  ــدت لهم ــا ب ــايّن كم ــال الرب ــا ذات اجلم ــة ترقومي ــ�ان قري ــدم الكاتب ق
ــى  ــا جتل ــن هن ــا، م ــع تفاصيله ــاكنوها م ــش س ــا يتعاي ــارج، وكم ــن اخل م
حضورهــا يف صفحــات الكتــاب كاجلميــات، كيــف ال؟ وقــد تنّوعــت 
تضاريســها: ففيهــا اجلبــال والوديــان والتــال والســهول، واملتجــّول 
ــدن  ــن امل ــر م ــى الكث ــا عل ــن إطالته ــّي م ــموخها التاري ــعر بش ــا يش فيه
ــة  ــة اجلبلي ــن اإلطال ــة، وم ــر املحتل ــة وغ ــطيني�ة املحتل ــرى الفلس والق
تــارة  التــال  تفــارق  وكأنهــا  امللتقيــة  املتفرعــة  الوديــان  انســياب  إىل 
وتعانــق الســهول تــارة ثانيــ�ة، وترتاقــص يف الشــال تــارة أخــرى حــى 
بــدت كلوحــة فنيــ�ة تن�اســقت ألوانهــا وامتــدت أبعادهــا تعانــق الســماء، 
ترقوميــا  تبــ�دو  هكــذا  التاريــخ،  حــدود  وتامــس  األرض،  وتفــرتش 

العراقــة  والوحــدة واجلمــال والصمــود.

َعــَرت  حيــث  معهــودة  غــر  رشــاقة  جلمالهــا  أضافــت  ترقوميــا 
ــي  ــ�ة بموقع ــول: غنّي ــا يق ــان حاله ــموخ، وكأّن لس ــة بش ــور املختلف العص
املحــورّي، لطيفــة أجــوايئ، شــامخة جبــايل، معطــاءة وديــاين، خصبــة 
ســهويل، صعبــة علــى مغتصــيب، لهــذا كلــه ترّبعــت ترقوميــا علــى عــرش 
الســحر واجلاذبّيــ�ة،  فكانــت، وال زالــت، وســتبقى محــّط أنظــار الرحالــة 
ــًا علــى مامــح مســاكنها،  واملســافرين واملســتثمرين، مــا ينعكــس إجياب
وزراعتهــا، وجتارتهــا، وصناعتهــا، دون أن يمــّس تراثهــا العريــق الــذي 
يعــّر عــن أصالــة عائاتهــا، فمــا كان مــن الكاتبــني إال أن أخذانــا يف نزهــة 
ــت  ــًا بني ــور، والحق ــت يف الصخ

ُ
ــا حن ــا، فقديمه ــاكن ترقومي ــياحية ملس س

ــت  ــا كان ــوع ترقومي ــني يف رب ــع الكاِتَب ــ�ا م ــني، ويف جولتن ــر والط ــن احلج م
الوديــان تنســاب شــتاًء بهــدوء مــن صــدوع اجلبــال، وتتفــّرع لتــوّزع 
خرهــا ثــم تعــود وتتعانــق يف مجــرًى واحــٍد يصــب يف البحــر األبيــض 
حتــاورت  حيــث  األمتــع  كانــت  فقــد  الرتاثيــ�ة  اجلولــة  أمــا  املتوســط، 
العاميــة مــع الفصيحــة، وأصبحنــا كمــن يقطــف الثمــار مــن بســتان 
مثمــر تــزداد حصيلتنــ�ا مــن اللغــة املحكيــة يف الغنــاء والعطــوات وغرهــا 
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مــن املناســبات املفرحــة واملحزنــة.. ترقوميــا عــروس اخلليــل خترنــا عــن عزتهــا 
ــن  ــر م ــى كل ش ــه عل ــرك بصمت ــذي ت ــدم ال ــل يف الق ــا املوغ ــن تاريخه ــة ع قائل
حقبــة  كل  ســمات  علــى  التعــرف  يف  والباحثــني  املؤرخــني  ســاعد  أراضيهــا 
تاريخيــة مــرت علــى ترقوميــا، واســتطردت تصــف ُخضرتهــا وُنضرتهــا عندمــا 
أبــرزت اجلانــب الزراعــّي الــذي تمــزت بــه عــن غرهــا مــن القــرى الفلســطين�ة 
حيــث تزّينــت باألشــجار احلرجيــة دائمــة اخلضــرة، وكأنهــا تدعــو العالــم 
بأســره مــن خــال هــذا الكتــاب لاســتمتاع جبمــال الطبيعــة يف ممّراتهــا، 
والستنشــاق هوائهــا النقــّي، ولتوثيــق مامــح الزمــن العبــق كــي تبقــى يف ذاكــرة 
التاريــخ وأرشــيفه، وحــى تطلــع األجيــال القادمــة عــر الســنني والقــرون علــى 

ــارة. ــم واحلض ــاء والعل ــر والعط ــا اخل ــة ترقومي ــخ وجغرافي تاري

ويف هــذا الكتــاب الــذي يتنــ�اول فيــه مؤلفــاه كّل يشء مهّم عن قريــة ترقوميا 
بت�داخــٍل بّنــ�اء، وتن�اغــم أنيــق بــني اللغتــني املحكّيــة والفصيحــة أّدى إىل تعظيــم 
املعرفــة بســبب التســمية لرتقوميــا، وموقعهــا، وحدودهــا، وســكانها، وعــادات 
أهلهــا وتقاليدهــم، مــرورًا باملهــن واحلــرف الــي كان يزاولهــا ســكانها، لينقلــك 
ــراءة  ــتمتعُت بق ــين اس ــواًل أن ــم ق ــا، وال أخفيك ــي فيه ــزارع ال ــاتني وامل إىل البس
هــذا الكتــاب، كمــا ستســتمتعون أنتــم أيضــًا بقراءتــه، فقــراءة تاريــخ ترقوميــا، 
كغرهــا مــن املــدن والقــرى ومعرفتــه، يعــّزز الُهوّيــة الثقافّيــة واحلضارّيــة، وأّن 

اإلنســان يف أي منطقــة لــه جــذور وأصــول تعــود إىل أعمــاق التاريــخ.

وقــد بــذل مؤلفــا هــذا الكتــاب جــرادات والفطافطــة جهــودًا كبــرة لتوثيــق 
كّل مــا ورد فيــه، والكتشــاف كّل اجلوانــب واألبعــاد املختلفــة حــى يصــدر 
الكتــاب كمــا صــدر اآلن، وهــو حيتــوي علــى معلومــات قّيمــة ومفيــدة عــن 
ــخ  ــن تاري ــب ع ــن يكت ــكل م ــًا ل ــًا مهم ــدرًا ومرجع ــك مص ــون بذل ــا، ليك ترقومي
هــذه املنطقــة وأهلهــا، باإلضافــة لكونــه منهجــًا يف الكتابــة عــن القــرى واملــدن 
الفلســطيني�ة، خاصــة تلــك الــي حيــاول الُمغتِصــب تغيــر مامحهــا الســكاني�ة 

واملعماريــة. 

َفــني للمزيــد مــن  ــق املؤلِّ
ّ
يف اخلتــام نســأل هللا ســبحانه وتعــاىل أن يوف

يكــون  وأن  الصالــح،  والعمــل  للعلــم  قهمــا 
ّ
يوف وأن  والتصنيــف،  التأليــف 

ــعين  ــا ال يس ــاء، كم ــب الدع ــميع مجي ــه س ــا إن ــزان أعماِلهم ــل يف م ــذا العم ه
ــنابل  ــز الس ــ�ان ملرك ــم االمتن ــكر وعظي ــل الش ــّدم جبزي ــام إال ان أتق ــذا املق يف ه
لاستشــارات والتدريــب علــى إتاحتهــم الفرصــة يل لقــراءة هــذا العمــل املمــّز.

د. نهى اسماعيل عطر
جامعة فلسطني التقني�ة - خضوري 
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سبب التسمية :
ســكن اإلنســان فلســطني منــذ العصــر احلجــري القديــم قبــل حــوايل  )150( ألــف ســنة واســتمرت 
عامــرة بالســكان عــر العصــر احلجــري الوســيط قبــل حــوايل )12000( ق.م ، ثــم نــزل االموريــون اجلــزء 
الداخلــي مــن فلســطني ونــزل الكنعانيــون )مــن قبائــل االمورريــني( يف الســاحل الفلســطيين ونســبة إىل 
الكنعانيــني ســميت البــاد باســم ارض كنعــان وهــو أقــدم اســم لفلســطني وظلــت الســيطرة الكنعانيــ�ة 

علــى البــاد مــن حــوايل )2500( ق.م إىل حــوايل )1000( ق.م .

بــى الكنعانيــون يف املوقــع بلــدة علــى رأس تلــة وأطلقــوا عليهــا اســم ) يفتــاح ( بمعــى  املفتــاح ملوقعهــا 
املتمــز الــذي يربــط املناطــق اجلبليــة يف الشــرق بالســاحل الفلســطيين وعندمــا احتــل الرومــان فلســطني 

           .) TRICOMIAS( اطلقــوا عليهــا اســم )مــن ســنة )63ق.م – 395م

ولعــل كلمــة ترقوميا تعريــب لكلمــة )TETRACOMIA( بمعى ارض القرى االثــاث ) دوقاس،خربة 
ــرى د.  ــايل )TRAKEMIA(1.وي ــمها احل ــون ( باس ــة ) الصليبي ــا الفرجن ــد ذكره ــة البطم(وق ــد ،خرب البل
ــة 156  ــن صفح ــل الرحم ــات يف خلي ــا واملقام ــا الزواي ــاره يف كتابهم ــو س ــاح أب ــه جن ــرو والباحث ــس عم يون
  )Comias( ويعــين ثاثــه واملقطــع الثــاين  )Tri( أن معــى ترقوميــا القــرى الثــاث حيــث املقطــع االول

وتعــين القــرى وهــذا يعطــي داللــة االســم القــرى الثــاث.

الموقع :

1.املوقع الفلكي:
تقــع ترقوميــا علــى دائــرة عــرض)30 (تقريبــ�ا شــمال خــط االســتواء وعلــى خــط طول)35(شــرق 

غرينتــش تقريبــ�ًا. 

  

1- بالدنا فلسطني – مصطفى مراد الدباغ الجزء الخامس ص.245

جغرافية ترقوميا االقليمية
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 2.املوقع الجغرايف :
تقــع البلــدة علــى تــال يــرتاوح ارتفاعهــا بــني )450 ( م فــوق ســطح االرض غربــا إىل )900 ( م فــوق 

مســتوى ســطح البحــر شــرقا. يف الشــمال الغــريب مــن اخلليــل وعلــى بعــد حنــو 12كــم عنهــا.

اهمية الموقع:
تقــع  ترقوميــا بالقــرب مــن منطقــة بيــت جبريــن وعجــور اللتــان وقعــت علــى أرضهمــا معركــة 
ــق 634/7/30م   ــام 13 هـــ املواف ــادى األوىل ع ــق جم ــبت املواف ــوم الس ــهرة  ي ــامية الش ــن االس أجنادي

ــن. ــت جبري ــال بي ــا ألعم ــع اداري ــا تتب ــت ترقومي وكان

    وقــوع ترقوميــا علــى اخلــط األخضــر حيــث اقيــم علــى مدخلهــا الغــريب معــر ترقوميــا الــذي يعتــر 
حلقــة وصــل بــني الضفــة الغربيــ�ة وكل مــن االرايض املحتلــة عــام 1948م وصــوال اىل ربــط الضفــة 

ــة 5 . ــث ، صفح ــدد الثال ــا الع ــة ترقومي ــرة بلدي ــاع غزة.-نش ــ�ة بقط الغربي

  كذلــك وقــوع  أرايض ترقوميــا بــني اخلليــل وبيــت جبريــن جعلهــا محــط انظــار الرحالــة واملســافرين 
والتجــار .
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الحدود:
 حيــد أراضيهــا مــن الشــرق أرايض مدينــ�ة اخلليــل وأرايض بيــت كاحــل  ومــن الغــرب خربــة جمــرورة 
وأرايض بلــدة إذنــا ومــن اجلنــوب أرايض بلــدات إذنــا ودورا وتفــوح ومــن الشــمال أرايض بلــدة بيــت أوال.

 المساحة :
كانــت مســاحه أرايض ترقوميــا 27000 دونمــا وتقلصــت املســاحة بســبب اقتطــاع جــزء منهــا 
ــا 10 للطــرق  ــًا منه ــا  21188 دونم ــا حالي ــاحة ترقومي ــا تبلــغ مس ــه . وحالي ــوبا وفرع ــة دورا مثــل س ملنطق

ــون 2. ــجار الزيت ــة بأش ــًا مغروس ــا 650 دونم ــر، وفيه ــا أي ش ــود فيه ــك اليه ــان، وال يمل والودي

كانــت مســاحة ارايض ترقوميــا  قديمــا اكــر ممــا هــي عليــه اآلن حيــث كانــت تمتــد مــن ارايض اخلليــل 
ــا     ويــروي  ــا ومــن ارايض بيــت اوال شــماال اىل ارايض دورا وتفــوح جنوب شــماال اىل ارايض ديــر خنــاس غرب
كبــار الســن  انــه يف أيــام احلكــم العثمــاين تــم  مســح االرايض وتطويبهــا وتــم تعيــني مختــار للبلــدة مــن 
اخلليــل مــن عائلــة ألطبــايخ وكان يــأيت يوميــا مــن اخلليــل راكبــا حمــاره فــأراد أهــل البلــدة أن يشــرتوا لــه 
فرســا حيــث ذهبــوا إىل احــد األشــخاص مــن عائلــة حجــة مــن دورا ويقــال إنــه أكرمهــم وأعطاهــم حصانــا 
فأعطــوه خربــة ســوبا وأرضهــا وبعــد مــدة قــام احــد أبنــ�اء عشــرة عــوده مــن ترقوميــا  حبــرق جــرن )بيــ�در 
ــى ارض ديــر  ــيطرة عل ــايل دورا الس ــن اه ــض م ــاول بع ــة وح ــة فرع ــة منطق ــوا آل حج ــة  فأعط ( آل حج
قطــي واحضــروا دوابهــم حلراثــة االرض ولكــن وقــف لهــم اهــل البلــدة واطلقــوا عليهــم النــار وطردوهــم 

2-املوسوعة الفلسطينية الجزء االول ص.540.

*املصدر: أريج
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وبذالــك تقلصــت مســاحة ارض ترقوميــا لتصبــح حــوايل )21188( دونمــا وبعــد احتــال اليهــود للبلــدة  
عــام 1967م تــم تســريب مــا يزيــد عــن )3000(دونمــا مــن اجــود االرايض لليهــود حيــث أقيمــت عليهــا : 
مغتصبــات ))أدوره وتيلــم( يف ســنة –1982م حيــث يمــارس املغتصبــون التنغيــص والتنكيــل بالســكان 
ــكان  ــراين لس ــع العم ــع التوس ــا ادى اىل من ــرى مم ــرتة واخ ــني ف ــتوطنات ب ــذه املس ــعة ه ــون بتوس ويقوم
البلــدة مــن اجلهــة الشــرقية– ثــم أســس الصهاينــ�ة معســكرا ضخمــا علــى أرايض البلــدة يف اجلهــة 

الشــمالية الشــرقية مــن البلــدة ) قــرة (.ممــا ادى اىل زيــادة محاصــرة البلــدة مــن اجلهــة الشــرقية.

مناخ ترقوميا :
يعــرف املنــاخ بأنــه : حالــة اجلــو يف منطقــة معينــ�ة بعناصــره املختلفــة مــن أمطــار ورطوبــة وحــرارة 

وريــاح وضغــط جــوي خــال فــرتة زمنيــ�ة طويلــة قــد تمتــد لعــدة ســنوات. 

تتبع فلسطني مناخ حوض البحر األبيض املتوسط :الدائف الماطر شتاء واحلار اجلاف صيفا3.
ــان )4(، ويف  ــهر نيس ــة ش ــرين األول )10( ولنهاي ــهر تش ــن ش ــ�داًء م ــار ابت ــاقط األمط ــار: تتس األمط
ــار يف  ــف األمط ــ�ة( وختتل ــدة  )الطيب ــرقية للبل ــال الش ــم اجلب ــى قم ــا عل ــوج أحيان ــاقط الثل ــا تتس ترقومي
ــون  ــاين )11( وكان ــرين الث ــهر تش ــا يف ش ــرة أحيان ــأيت مبك ــث ت ــر . حي ــام آلخ ــن ع ــا م ــا و مواعيده كمياته
األول )12( وتت�أخــر أحيانــا حيــث تــأيت يف شــهر شــباط )2( وشــهر آذار)3(  ممــا يربــك املوســم الزراعــي 
ــم(، وإذا  ــوايل )450مل ــنويا ح ــدة س ــى البل ــاقطة عل ــار املتس ــة األمط ــط كمي ــغ متوس ــني، ويبل واملزارع
ــد  ــرة ويفس ــجار املثم ــرر باألش ــق الض ــا يلح ــاف مم ــام جف ــام ع ــون الع ــم( يك ــن  )250مل ــدل ع ــل املع ق

ــة. ــتوية والصيفي ــل الش املحاصي
احلــرارة : يبلــغ معــدل درجــة احلــرارة شــتاء حــوايل  )8 ْ( درجــات مئويــة ،ويبلــغ معــدل درجــة احلرارة 

صيفــا حــوايل )35ْ (درجــة مئوية.
ــار  ــة باألمط ــون محمل ــتاًء وتك ــية ش ــ�ة العكس ــ�ة الغربي ــاح اجلنوبي ــدة الري ــى البل ــب عل ــاح : ته الري
ــاف  ــبب اخت ــع بس ــل الربي ــة فص ــع بداي ــة م ــرقية اجلاف ــاح الش ــب الري ــد، وته ــرق والرع ــة بال مصحوب

ــ�ة . ــة الغربي ــق املنخفض ــرقية واملناط ــة الش ــق املرتفع ــني املناط ــوي ب ــط اجل الضغ
وتهــب علــى ترقوميــا ريــاح اخلماســني اجلافــة القادمــة مــن اجلنــوب )مــن مناطــق الصحــراء 
ــات  ــرر باملزروع ــق الض ــا يلح ــات( مم ــار النب�ات ــم إزه ــع )موس ــل الربي ــل فص ــرى (، يف أوائ ــة الك اإلفريقي
ــة (  ــام الصيــف يهــب النــدى )الهــواء املشــبع بالرطوب واألشــجار املثمــرة.ويف الصبــاح الباكــر لبعــض أي

ــط  .. ــض املتوس ــر األبي ــن البح ــا م ــدة قادم ــى البل عل

الجفرافيا االقليمية ملحافظة الخليل عبد الحافظ عبد الفتاح اسامعيل عواد  -3
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التضاريس: 
تتكــون تضاريــس ترقوميــا مــن ساســل جبليــة عاليــة يف الشــرق مثــل جبــال الطيبــ�ة والكلتــة  وقنــان 
ــهل  ــل س ــة مث ــهول متفرق ــوب وس ــرب  واجلن ــاع يف الغ ــة االرتف ــاب قليل ــمة وهض ــل ابوحش ــعيد و جب س
ــاع  ــطة االرتف ــاب متوس ــال )هض ــن اخل ــدد م ــة .وع ــهول فيضي ــا س ــط به ــة حتي ــة وأودي ــرج والبقع امل
ــل  ــعاب (مث ــة والش ــن االودي ــة م ــاحة ضيق ــاء بمس ــة االلتق ــي بمنطق ــطة االحندارتنته ــفوحها متوس س

خلــة اخلــال وخلــة عفانــه وخلــة جمــرورة وخلــة اجلــرة وخلــة العملــه وخلــة الســنابره . 

الســيول واألودية:يمــر بالبلــدة العديــد مــن األوديــة والســيول الــي تمتلــئ بميــاه األمطــار املنحــدرة 
ــذي  ــف ال ــا واد الق ــن أهمه ــة وم ــ�ة املنخفض ــق الغربي ــو املناط ــة حن ــرقية متجه ــال الش ــفوح اجلب ــن س م
يربــط ترقوميــا والبلــدات املجــاورة ) اذنــا – بيــت اوال – نوبــا – خــاراس ( بمدينــ�ة اخلليــل حيــث مهــدت 
طريقــه منــذ القــدم وتــم حديثــ�ا توســعته واصبــح طريقــا رئيســا يربــط معــر ترقوميــا بمدينــ�ة اخلليــل 
ــة  ــا ملتقي ــر غرب ــتاء لتس ــه ش ــفوح جبال ــى س ــاقطة عل ــاه الس ــه املي ــع في ــل وتتجم ــت كاح ــول وبي وحلح
بميــاه واد القصــب وواد نــزار اللذيــن يلتقيــان ويكونــان الشــاالت ثــم واد املحصــل وعلــى اطــراف البلــدة 
ــرى  ــة أخ ــة و أودي ــع واد فرع ــة م ــي األودي ــث تلتق ــفلى حي ــر الس ــواد ب ــي ب ــد ليلتق ــر واد عاب ــ�ة يم اجلنوبي
بالقــرب مــن بيــت جبريــن مكونــة )وادي زيت�ا(ثــم تتجــه ميــاه هــذه الســيول لتصــب يف البحــر األبيــض 

ــط . املتوس

التربة وأنواعها:
ــل  ــراف وعوام ــن االجن ــاين م ــة تع ــات اجلبلي ــدرات املرتفع ــفوح ومنح ــي س ــرة تغط ــة فق ــة رقيق  ترب

ــي :- ــرى وه ــة األخ التعري

تربة بيضاء كلسيه فقرة تغطي بعض سفوح اجلبال مثل منطقة :) حبايل البيض (.. 1
تربة صفراء فيضية خصبة على ضفاف األودية واملناطق السهلية.. 2
تربة بركاني�ة خصبة يف  منطقة الطيب�ة.. 3

وقــد اســتغل الســكان كل انــواع هــذه الــرتب حيــث بنيــت اجلــدران االســتن�ادية علــى ســفوح اجلبــال 
ــق  ــة الشــعر وغرســوا اشــجار الزيتــون والعنــب واســتغلت املناط ــوب وخاص ــوا احلب واملنحــدرات وزرع
ــم  ــكان ت ــادة الس ــع زي ــروات وم ــوب واخلض ــة احلب ــة يف زراع ــه الفيضي ــتغلت الرتب ــي واس ــرة للرع الوع

ــة . ــذه االرايض الزراعي ــاب ه ــى حس ــراين عل ــع العم التوس
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ب:
َ
الِخر

هــي مناطــق كانــت مأهولــة بالســكان يف العصــور القديمــة وبســبب احلــروب والــزالزل واألمــراض 
وغــر ذلــك اندثــر ســكانها وبقيــت آثارهــم مــن مســاكن ومقتنيــ�ات مختلفــة دلــت علــى مســتوى 
حضارتهــم . وغالبــا مــا تكــون هــذه اخلــرب علــى رؤوس اجلبــال وســفوحها  ويف فلســطني عامــة وترقوميــا 
خاصــة ال يــكاد خيلــو جبــل مــن هــذه اخلــرب وقــد أقيمــت ترقوميــا يف األصــل علــى أنقــاض هــذه اخلــرب 

ومــن أهــم هــذه اخلــرب : 

خربــة دوقــاس يف اجلهــة الشــمالية وهــي اآلن مأهولــة بالســكان، واىل الغــرب منهــا خربــة صــف 	 
عســكر مأهولــة بالســكان 

خربة بيت نصيب تابعة لبلدة بيت أوال 	 

خربة سيف، وصلها البن�اء.	 

خربة قرمول، )غرب خربة سيف(	 

خربة جلوس . غرب البلدة	 

خربة جمرورا ،)غرب  خربة جلوس (	 

خربة أم اخلنازير ،   تقع يف غرب البلدة.	 

خربة خلة اجلرة وخربة الصرة ،وهما عامرتان بالسكان اآلن.	 

ويف اجلهة اجلنوبي�ة الغربي�ة خربة قرنة البد	 

ويف اجلنوب خربة دير قطي .	 

خربة سوبا وخربة فرعا ،)كانت�ا من ارض ترقوميا واآلن ضمن أرايض دورا (.	 

ويف الشرق خربة الطيب�ة .	 

ويف وادي بر السفلى خربة بر الكفرين ، وهي اآلن مسكونة.	 

خربة البطم،  المأهولة بالسكان.	 
ــور- ــالة قعق ــاع – ش ــف :واد رب ــل واد الق ــن مدخ ــدءا م ــا : ب ــع يف أرايض ترقومي ــض املواق ــماء بع أس

حبايــل البيــض احليلــة - دوقــاس –جــورة دوقــاس – أبــو شــقة – اجلنينــ�ة – صــف عســكر – خربــة بيــت 
نصيــب – جــورة القنطــرة – الطبالــة – جــورة العذقــة – خــور ناصــر الديــن – واد القلمــون – قرمــول 
– خلــة العملــة – خربــة جمــرورا – احلــدش - مســيليت – قــاع ألــواد – مــن شــمال ألــواد :-زنــون – 
جــورة محمــد – احلرايــق -  الصراريــة – خلــة العوينــ�ة – الــزردوم  ابــو الســعدات - احلرايــق– عــرق أبــو 
اجلحــاش – البقعــة – احلزماويــات – واد املحصــل – شــعب نــزال -  أبــو حشــمة – أبــو رعيــة – شــعب 
أبــو ســاكور – قــرة – الشــاالت – شــعب اجلنــدي -  واد القصــب – عــني احلــج – واد نــزار – املطينــ�ة – 
حبايــل الزيــرق – الدبابــة – الغــروس – اخلنــدق – خلــة البلوطــة – فــرش أبــو ســل – خلــة البــر – خربــة 
الطيبــ�ة ) نويصــرة ( – مشــعل– عقبــة عــني البســتان – اجللــف – خلــة عامــر – بــر النجــد – خلــة ســامة 
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– خلــة الضبعــة – النفــاظ – قنــان ســعيد – مــراح ســلمان – شــعب املربيــ�ة – املعلــق – شــعابة القيقــب – 
الــدورة – طــور الزانــة – فرعــة – ديــر قطــي – شــعب الشــيخ – خلــة الزيتــون – حمــرة راس ألــواد –حبايــل 
الكيــال – شــعب البــر – واد عابــد – خلــة أبــو ضــو – خربــة البطــم – التقيــة –جــورة روميــة – البصــة- 
بــر الكفريــن- شــعب صفيــة – القربيصــة - عــرودة- مــراح جابــر –طــور أبــو شــاويش- خلــة اجلــرة –
الصــرة – املقايــل – بــر الســفلى -  الليــة – مــراح املغــرة –خلــة اخلــال – خلــة املغنيــ�ة – خلــة عفانــة...  .

اآلثار الباقية والخرب األثرية المجاورة :
خربــة البطــم : تقــع مــن اجلهــة  اجلنوبيــ�ة الغربيــ�ة مــن وســط القريــة، يوجــد يف الشــمال مــن 	 

اخلربــة مقــام الشــيخ قيــس مقــام يوجــد فيهــا جــدران أثريــة ورســوم أثريــة وبعــض الكهــوف 
ــة بالســكان . األثريــة ومقاطــع صخريــة أثريــة، مأهول

خربــة دوقــاس : تقــع مــن اجلهــة الشــرقية مــن وســط ترقوميــا، مأهولــة بالســكان، يوجــد فيهــا 	 
كهــوف أثريــة ورســوم أثريــة ومقاطــع صخريــة أثريــة وسناســل أثريــة وبيــ�ار أثريــة.

خربــة ســيف : تقــع شــمال غــرب ترقوميــا حــوايل كيلــو مــرت واحــد، ال يوجــد فيهــا ســكان، يوجــد 	 
فيهــا جــدران أثريــة وسناســل أثريــة وبيــ�ار أثريــة وكهــوف أثريــة يف جميــع أحنــاء اخلربــة. 

خربــة العطــار : تقــع شــمال قريــة ترقوميــا وتبعــد كيلــو مــرت مــن شــمال ترقوميــا، يوجــد فيهــا 	 
جــدران أثريــة وسناســل أثريــة وكهــوف أثريــة وبيــ�ار أثريــة، ال يوجــد فيهــا ســكان.

خربــة بيــت نصيــب : تقــع شــمال ترقوميــا وتبعــد عــن القريــة حــوايل كيلــو ونصــف، ال يوجــد 	 
فيهــا ســكان، يوجــد فيهــا جــدران أثريــة وسناســل أثريــة وكهــوف وبيــ�ار أثريــة، وهــي مزروعــة 

بشــجر الزيتــون وشــجر اللــوز والتــني.

خربــة الطيبــ�ة : تقــع يف اجلنــوب الشــريق مــن القريــة وتبعــد 4 كيلــو مــرت عــن القريــة واخلربــة 	 
أثــري يمكــن  مقســومة نصفــني شــرقية وغربيــ�ة، يوجــد يف اجلهــة الشــرقية قصــر قديــم 
ــكان  ــا س ــد به ــ�ار، ، ال يوج ــوف وبي ــل وكه ــا سناس ــدران وبقاي ــة وج ــوم أثري ــد رس ــه، يوج ترميم
ويوجــد يف اجلهــة الشــمالية مــن اخلربــة مســتعمرة يهوديــة وأيضــًا يوجــد مــن اجلهــة الغربيــ�ة 

مســتعمرة يهوديــة.

ــكان ، 	  ــا س ــد فيه ــة، ال يوج ــن القري ــرت ع ــو م ــد 5 كيل ــا وتبع ــمال ترقومي ــع ش ــول : تق ــة قرم خرب
ــة. ــور األثري ــض القب ــ�ار وبع ــة وبي ــوف أثري ــة وكه ــدران أثري ــة وج ــل أثري ــا سناس ــد فيه يوج
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من األحواض الطبيعية-خرائط كروكي
من أرشيف القسم الهندسي-بلدية ترقوميا
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ترقوميا عبر العصور 
التاريخية ومسيرة النضال

التسمية :-
أقيمــت بلــدة ترقوميــا علــى أنقــاض بلــدة كنعانيــ�ة عرفــت باســم يفتــاح ، بمعــى فتــح أو يفتــح 
ــة يف  ــق اجلبلي ــني املناط ــط ب ــث ترب ــل حي ــال اخللي ــ�ة جلب ــفوح الغربي ــى الس ــز عل ــا املتم ــك ملوقعه وذال
ــدة  ــذه البل ــى ه ــوا عل ــطني اطلق ــان فلس ــل الروم ــا احت ــرب .وعندم ــاحلية  يف الغ ــق الس ــرق واملناط الش
اســم )TRICOMIAS( بمعــى القــرى الثــاث    وقــد ذكرهــا الفرجنــة) الصليبيــون( باســمها احلــايل 
)TRAKEMIA( .ويــرى د.يونــس عمــرو والباحثــة جنــاح ابــو ســارة يف كتابهما)الزوايــا واملقامــات يف خليــل 
ــة  ــين ثاث ــع االول )Tri( ويع ــث املقط ــاث حي ــرى الث ــا الق ــى ترقومي ــة )156 ( ان مع ــن( صفح الرحم

ــي : ــاث وه ــرى الث ــم الق ــة االس ــي دالل ــذا يعط ــرى وه ــين الق ــاين )Comias( وتع ــع الث واملقط

حٌنال تيلم : بمعى حنل احٌلراث والي تعرف اليوم باسم خربة الطيب�ة.. 1
كفار عتٌا: بمعى قرية  الرجل املسن، والي تعرف اليوم خبربة فرعه .. 2
كفار حرف: بمعى قرية السيف،والي تعرف اليوم خبربة السيف .. 3

التسلسل التاريخي : -
سكن فلسطني اإلنسان منذ أقدم العصور بالتسلسل اآليت : 

العصر احلجري القديم    قبل حوايل )150 ( ألف سنة	 

العصر احلجري الوسيط   قبل حوايل ) 12000( ق.م 	 

العصر احلجري احلديث   قبل حوايل )6000( ق.م 	 
حيــث نــزل األموريــون يف اجلــزء الداخلــي مــن باد الشــام ونــزل الكنعانيــون ) مــن قبائــل األمورييني( 
يف الســاحل الفلســطيين ونســبة إىل الكنعانيــني ســميت البــاد باســم ارض كنعــان وهــو أقــدم اســم 
لفلســطني1وظلت الســيطرة الكنعانيــ�ة علــى البــاد مــن )2500 ق.م (إىل  )1000 ق.م( 2ثــم ســكن 
العناقيــون )وهــم مــن القبائــل الكنعانيــ�ة( املنطقــة املمتــدة مــن جنــوب اخلليــل اىل القــدس حيــث بــى 

ملكهــم مدينــ�ة اربع)اخلليــل حاليــا ( .

1- بالدنا فلسطني – مصطفى مراد الدباغ الجزء الخامس ص.380

2- بالدنا فلسطني – مصطفى مراد الدباغ الجزء الخامس ص.391
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ــن جزيــرة  ــة م ــت( القادم ــت أو بيلس ــل ) فليس ــل قبائ ــن قب ــاريج م ــزو اخل ــاد للغ ــت الب ــم تعرض ث
كريــت يف البحــر األبيــض املتوســط حيــث ســيطرت علــى الســاحل الفلســطيين حــوايل ســنة ) 1184 ( 
ق.م وكان منهــم جالــوت الــذي ولــد يف بلــدة )عــراق املنشــية( وقتلــه داود عليــه الســام يف إحــدى املعــارك 
ــى  ــطني عل ــم  فلس ــق اس ــن أطل ــو أول م ــخ ( ه ــأيب التاري ــب ) ب ــرودوت (3 امللق ــاين ) ه ــؤرخ اليون وكان امل
هــذه البــاد ســنة )450 ( ق.م وكلمــة )فليســت( تعــى )الغربــاء(4، وفلســطني تعــين بــاد املغرتبــني .

 ثــم ســيطر اليونانيــون علــى فلســطني يف الفــرتة مــن ســنة )332 ق.م إىل ســنة )63 ق.م( .ثــم 
ســيطر الرومــان علــى فلســطني مــن ســنة) 63 ق.م( حــى ســنة )395 م( حيــث كانــت ترقوميــا يف 
فــرتة حكمهــم تتبــع مدينــ�ة بيــت جبريــن .ثــم ســيطر البزنطيــون علــى فلســطني حــى الفتــح اإلســايم 
بانتصــار املســلمني  علــى البزنطيــني يف معركــة اجناديــن  الــي حدثــت غــرب ترقوميــا علــى ارايض بيــت 
جبريــن وعجــور يــوم الســبت املوافــق ) 27 جمــادى االوىل عــام  13هـــ-  املوافــق 30\7 \634 م ( يف عهــد 

اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب بقيــادة عمــرو بــن العــاص و شــرحبي�ل بــن حســنة .

وبقيــت فلســطني منــذ الفتــح اإلســايم عربيــ�ة إســامية مــن ضمــن الدولــة األمويــة ثــم العباســية 
ــاح  ــل ص ــم البط ــى هزمه ــم ح ــتمر احتاله ــنة )1099م( واس ــون س ــا الصليبي ــم غزاه ــة ث ــم الفاطمي ث

الديــن األيــويب يف معركــة حطــني عــام )1187م (وحــرر القــدس ومعظــم فلســطني ،                   

ثــم ســيطر املماليــك علــى فلســطني وحــرروا قيســاريا وعــكا مــن أيــدي الصليبيــني عــام   )1291م،( 
ــنة )1918م (،  ــة األوىل س ــرب العاملي ــة احل ــى نهاي ــطني ح ــون فلس ــم العثماني ــنة ) 1517م( حك ويف س
واحتلــت بريطانيــ�ا فلســطني وفرضــت عليهــا نظــام االنتــ�داب  الريطــاين الــذي عمــل علــى إقامــة دولــة 
إســرائي�ل ســنة )1948 م(علــى )%78( مــن ارض فلســطني وأعلــن عــن قيــام دولــة إســرائي�ل يف) 15\5 
\ 1948م (، ويف ســنة )1967م (احتلــت إســرائي�ل بقيــة فلســطني ومــا زلنــا حتــت االحتــال نعــاين مــن 
القتــل والســجن ومصــادرة األرايض وهــدم البيــوت وختريــب املمتلــكات وقلــع األشــجار وخاصــة أشــجار 

الزيتــون وتقييــ�د احلريــات وتعديــات املســتوطنني .

ــد  ــن الولي ــد ب ــل خال ــدا مث ــا قائ ــئ له ــا ويه ــد كلمته ــا ويوح ــة أمجاده ــذه األم ــد له ــأل هللا أن يعي نس
ــه . ــادر علي ــك والق ــه ويل ذل ــويب  فان ــن األي ــاح الدي وص

لمحة تاريخية : -
ســكن االنســان ترقوميــا ) يفتــاح ( منــذ ســكن فلســطني قبــل االف الســنني وتــرك فيهــا اثــار 
ــل  ــل اوت ــو جب ــكاد خيل ــى اآلن .فــا ي ــاين ح ــن الكنع ــذ الزم ــان من ــر العصــور واألزم ــه املختلفــة ع حضارات
ــر  ــت يف الصخ ــاكن حنت ــن مس ــارة ع ــي )عب ــس وه ــل :, النوامي ــرة مث ــم الغاب ــك االم ــار تل ــن اث ــهل م اوس
ــار ومدافــن للمــوىت وغــر ذالــك (  بعنايــة ودقــة ولهــا ابــواب ضيقــة وحتتــوي علــى حجــرات متعــددة وآب
.ومعاصــر العنــب وبــدود )جمــع بــد( الزيــت ) معاصــر حجريــة حتركهــا البغــال والثران,حيــث تهــرس 
ثمــار الزيتــون الناضجــة ليســيل منهــا الزيــت اىل احلــوض  ثــم يعالــج العصــر ليقطــف منــه الزيــت الــذي 

ــة . ــعة والغاي ــة الس ــوف مختلف ــتعمال .والكه ــني االس ــار حل ــن الفخ ــرار م ــظ يف ج حيف

3-بالدنا فلسطني – مصطفى مراد الدباغ الجزء الخامس ص.542

4- بالدنا فلسطني – مصطفى مراد الدباغ الجزء الخامس ص.524
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واملقابــر املنحوتــة يف الصخر,وبقايــا املســاكن املبنيــ�ة مــن احلجــارة الضخمــة ,وكذالــك االدوات 
ــ�ة املختلفــة  ــ�ة املتعــددة االشــكال واالســتعمال, وكذالــك النقــود املعدني الفخاريــة والزجاجيــة واملعدني
واملصنوعــة مــن معــادن مختلفــة النــوع والشــكل والقيمــة وادوات الزراعةوالعمــل واحللــي وادوات 
ــا الن  ــ�ة يف ترقومي ــار الروماني ــن االث ــث ع ــن للبح ــنا مضطري ــم . ولس ــن مخلفاته ــك م ــر ذال ــ�ة وغ الزين
وجــود شــجر الزيتــون الــرويم املنتشــر علــى ارايض هــذه البلــدة اكــر دليــل علــى ذالــك .ومــن هــذه االثــار 
معاصــر الزيتــون ومــكان نشــر اجلفت)قشــور ثمــرة الزيتــون وبذورهــا املهروســة (,ومعاصــر العنــب يف 

ــا . ــ�ة وغره ــة الطيب منطق

ترقوميا والفتح االسالمي :-
ــة  ــ�اء معرك ــلمني اثن ــوش املس ــناد جلي ــز اس ــا مرك ــت ترقومي ــطني كان ــايم لفلس ــح االس ــ�اء الفت اثن
ــا  ــت ترابه ــوا حت ــؤالء ودفن ــن ه ــدد م ــويف ع ــعافهم وت ــرىض الس ــرىح وامل ــا اجل ــل اليه ــث نق ــن حي اجنادي
ومنهم)االمــر قيــس( .وتنعمــت بالفتــح االســايم الراشــدي واالمــوي والعبــايس والفاطــي واململوكــي 

ــاين. العثم

ترقوميا يف العهد التركي العثماني : - من سنة )1517م – 1918م (
ــم  ــم تهت ــكرية ل ــة عس ــ�ة دول ــة العثماني ــت الدول ــدس , وكان ــنجق الق ــن س ــزءا م ــا ج ــت ترقومي  كان
ــود  ــر اجلن ــا توف ــات وكان همه ــض االصاح ــت ببع ــث قام ــا حي ــر عهده ــة اال يف اواخ ــم والصح بالتعلي
ــ�اء  ــة اثن ــها وخاص ــدة يف جيوش ــ�اء البل ــن ابن ــددا م ــذت ع ــد اخ ــا وق ــب خلزينته ــع الضرائ ــها وجم جليش
احلــرب العامليــة االؤىل رجــع بعضهــم ومــات او انقطعــت اخبــار البعــض االخــر. ومــن اجــل توفــر االمــوال 
خلزينتهــا قامــت بمســح االرايض وتوزيعهــا علــى الســكان لتثبيتهــم يف هــذه االرايض وحتصيــل ضريبــ�ة 
العشــر وغرهــا منهــم وذالــك حــوايل ســنة )1860م( فتــم تقســيم ارايض البلــدة اىل )360( ليلــة )ســهما 
وزعــت علــى خمســة اقســام كل قســم )72( ليلــة )ســهما( علــى الســكان حســب عددهــم يف تلــك االيام. 
وقــد قصــد بالليلــة ان يقــوم كل فــرد بتجهــز القهــوة يف ســاحة )الديــوان( البلــدة واقــراء الضيــف , وجتــيب 
الدولــة الضرائــب منهــم علــى حســب الليــايل الــي يمتلكهــا املواطــن . وربمــا قصــد بالليلــة مقدارمــا حيــرث 

احلــراث يف يــوم وليلة.فاســتقر الســكان يف البلــدة وبنــوا بيوتهــم مــن احلجروالطــني.

ترقوميا يف عهد االنتداب البريطاني :-
ــل  ــنة) 1918م ( احت ــة االوىل س ــرب العاملي ــر احل ــا يف اواخ ــ�ة وانهياره ــة العثماني ــة الدول ــد هزيم بع
اجليــش الريطــاين قلســطني قادمــا مــن مصــر وفــرض علــى ســكانها احلكــم العســكري وعاملهــم 
ــى  ــه وعل ــاروا علي ــن ث ــوار الذي ــني والث ــاردة الوطني ــاب ومط ــجن واره ــدام وس ــل واع ــن قت ــوة م ــكل قس ب
سياســته الظاملــة وفتــح ابــواب الهجــرة لليهــود الغاصبــني واســتقدمهم مــن كل بقــاع االرض ليســكنهم 
يف وطــن ليــس لهــم أي حــق فيــه , تنفيــذا لوعــد بلفــور اللعــني وعانــت ترقوميــا كغرهــا مــن بلــدات ومــدن 
ــة . ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاة السياس ــايح احلي ــاين يف كل من ــل الريط ــاب املحت ــن اره ــطني م فلس

ترقوميا وحرب )1948م(:-
يف أثنــ�اء حــرب ســنة 1948م جلــأ أعــداد مــن ســكان املناطــق املجــاورة الذيــن هجــروا ديارهــم خوفــا 
مــن جرائــم االحتــال وســكنوا يف ترقوميــا وكان معظمهــم مــن أهــايل بيــت جبريــن مثــل عائلــة الطــر شــان 
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وأبــو طربــوش والعــزة واحلســنات ومــن  ديــر خنــاس مثــل عائلــة الشــطرات والقبائــل البدويــة مثــل: عرب 
ــة  ــو دي ــرا وأب ــات والفق ــس والعط ــبيب والدق ــو ش ــة وأب ــو فرح ــة وأب ــو خوص ــس وأب ــو دام ــدوس وأب الع

والعراقاويــة والعــوادي  والبعليــين والديــراوي ومــن بلــدة اجلســر وغرهــم.

وبعــد إقامــة مخيمــات لاجئــني الفلســطينيني انتقــل معظمهــم إىل هــذه املخيمــات ومــن بقــي منهــم 
ــوا  ــرة وأصبح ــب واملصاه ــدة بالنس ــل البل ــع أه ــوا م ــاكن وترابط ــم مس ــوا له ــوا أراض وبن ــدة تملك يف البل

جــزءا هامــا يشــاركون النــاس يف أفراحهــم  وأتراحهــم يعيشــون مكرمــني معززيــن.

ترقوميا يف العهد األردني :
ــة  ــن اململك ــزءا م ــ�ة ج ــة الغربي ــت الضف ــرقية أصبح ــة الش ــع الضف ــ�ة م ــة الغربي ــد الضف ــد توحي بع
ــدأ التطــور احلضــاري تدريجيــا يف مختلــف نــوايح احليــاة   ــ�ة الهاشــمية  وســاد األمــن واألمــان وب األردني
واخنــرط قســم كبــر مــن شــباب البلــدة يف ســلك احلــرس الوطــين األردين والوظائــف املدنيــ�ة وبعــد حــرب 
ــرقية  ــة الش ــم إىل الضف ــود وعائاته ــؤالء اجلن ــزح ه ــ�ة ن ــة الغربي ــرائي�ل للضف ــال إس ــنة 1967م واحت س

ــني. ــني أردني ــون كمواطن ــم إىل اآلن يعيش وه

ونظــرا ملوقــع ترقوميــا االســرتاتييج وقربهــا مــن خــط الهدنــة لســنة 1948م تــم وضــع  مقــر لكتيبــ�ة 
حــرس وطــين يف البلــدة يف منطقــة دوقــاس ويف أواســط اخلمســين�ات مــن القــرن االمــايض تــم بنــ�اء 
ــن  ــدد م ــه ع ــد في ــدرك األردين يتواج ــن وال ــوات األم ــزا لق ــح مرك ــاس وأصب ــل دوق ــة جب ــى قم ــر عل مغف
ــميت  ــباب س ــكرات للش ــت معس ــام 1965م أقيم ــة .ويف ع ــن يف املنطق ــظ األم ــم حلف ــان وخيوله الفرس
معســكرات احلســني وأقيــم معســكر منهــا يف ترقوميــا يف منطقــة جــورة روميــة، وكان مــن ضمــن نشــاط 
هــذا املعســكر قيــام الشــباب بغــرس مســاحات واســعة مــن املناطــق اجلبليــة الوعــرة باألشــجار احلرجيــة 
توســعة للمنطقــة احلرجيــة املغروســة منــذ العــام 1927م يف تلــك الفــرتة أيضــا تــم تكويــن )جيــش 
شــعيب (،حيــث فــرض علــى كل عشــرة وعائلــة بنــ�اء ) دشــم (علــى أطــراف البلــدة وتكليــف عــدد مــن 
رجــال العشــائر لرابطــوا يف هــذه الدشــم ليــا حلراســة البلــدة ويتنــ�اوب الرجــال علــى احلراســة اســبوعيا  
وكان كل رجــل يذهــب للحراســة يســتلم بن�دقيــة اجنلزيــة مــن مخلفــات احلــرب العامليــة األوىل ويســتلم 
ــع  ــه دف ــه علي ــة من ــت طلق ــه وإذا ضاع ــوز فتح ــرة وال جي ــط واإلب ــق باخلي ــزام مغل ــة يف ح ــني طلق خمس

ثمنهــا .

ترقوميا وحرب 1967م:
ــة  ــم يف منطق ــاد زرعه ــني حص ــن املزارع ــش األردين م ــب اجلي ــنة 1967م طل ــرب س ــام احل ــل قي وقب
اجليــش  مــرور  ملنــع  الشــائكة   باألســاك  وإحاطتهــا  باأللغــام  بزرعهــا  اجليــش  وقــام  احلزماويــات 
ــرت  ــوت اوب ــدة بامل ــكان البل ــن س ــدد م ــرر ع ــرب تض ــد احل ــة وبع ــذه املنطق ــن ه ــل م ــرائيلي اىل اخللي االس

ــة. ــذه املنطق ــول ه ــة لدخ ــل نتيج األرج

وبعــد احلــرب رفــض االحتــال إزالتهــا  واحاطهــا باســاك شــائكة وعلــق عليهــا حتذيــرات تبــني انهــا 
منطقــة الغــام  خطــرة. كذلــك قــام اجليــش األردين بنســف الطريــق املوصلــة إىل اخلليــل يف منطقــة 
عــني وادي القــف وقــام أيضــا بوضــع حواجــز إســمنتي�ة علــى طريــق وادي القــف  حبجــة منــع اليهــود مــن 
ــة  ــرب العاملي ــات احل ــن مخلف ــع م ــض املداف ــوا بع ــف ووضع ــق وادي الق ــن طري ــل ع ــول إىل اخللي الوص
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ــ�اء احلــرب أطلقــت  ــزال واآلخــر يف منطقــة جــورة روميــة وأثن األوىل كان واحــد منهــا يف منطقــة شــعب ن
دبابــة اردنيــ�ة بعــض القذائــف علــى مزرعــة لألبقــار يف املنطقــة القريبــ�ة مــن األرض املحتلــة ســنة 

ــا. ــل ترقومي ــل أن يدخ ــل قب ــال اخللي ــش االحت ــل جي ــرب دخ ــ�اء احل 1948م ويف أثن

ترقوميا واالحتالل االسرائيلي:
عــاىن أبنــ�اء ترقوميــا مــن االحتــال كبــايق الشــعب الفلســطيين فمنــذ االحتــال الريطــاين لفلســطني 
عــاىن الشــعب مــن االحتــال وسياســاته العنصريــة مــن القتــل واالعتقــال واإلرهــاب وجلــب املغتصبــني 
الصهاينــ�ة مــن كافــة أحنــاء العالــم وتســليحهم وتســهيل ســيطرتهم علــى األرض الفلســطيني�ة فشــارك 
أبنــ�اء البلــدة يف ثــورة الــراق عــام 1929م والهجــوم علــى اليهــود يف اخلليــل واملشــاركة يف موقعــة  عصيــون 
.وثــورة عــام 1936م وحــرب ســنة 1948م وحــرب ســنة 1967م واملقاومــة واجلهــاد طيلــة أيــام االحتــال 

وســنين�ه .وعراالنتفاضــة االوىل ســنة 1987م واالنتفاضــة الثانيــ�ة ســنة 2000م .       

وال يزالــون يعانــون ويقاومــون بمــا يســتطيعون فقدمــت البلــدة الشــهداء واجلــرىح واملعتقلــني 
ــة  ــات الليلي ــكات واملداهم ــة واملمتل ــر األرايض الزراعي ــجار وتدم ــع األش ــوت وقل ــدم البي ــن وه واملبعدي
واحلواجــز الــي تعيــق وتمنــع حريــة احلركــة واملنــع مــن الوصــول إىل املســجد األقــى واملنــع مــن الســفر 
إىل اخلــارج واملنــع مــن الوصــول إىل األرايض الزراعيــة واملنــع مــن الدخــول إىل األرايض املحتلــة ســنة 

ــا     ــ�ة أحيان ــة واملميت ــة املذل ــاة اليومي ــال واملعان ــا االحت ــم به ــح يتحك 1948 م إال بتصاري

ترقوميا واالستيطان الصهيوني :- 
عمــل االحتــال الصهيــوين علــى تشــجيع االســتيطان وتســهيل الســيطرة علــى االرض الفلســطيني�ة 
يكافــة الوســائل والطــرق مــن تزويــر واحتيــ�ال واســتدراج اصحاب النفــوس الســيئ�ة وباالوامر العســكرية 

ســعيا لتغيــر طبوغرافيــة االرض والســكان .

واســتمرار الســيطرة عليهــا حــى اســتطاع بتواطــئ مــن بعــض العمــاء واصحــاب النفــوس الســيئ�ة 
الذيــن باعــوا دينهــم ووطنهــم وشــرفهم بدراهــم معــدودة مــن الوصــول الخصــب واجمــل بقعــة مــن ارض 
ترقوميــا واقامــة مغتصبتــني علــى هــذه االرض الطيبــ�ة الطاهــرة يف منطقــة الطيبــ�ة شــرق البلــدة ,وقامــوا 
بشــق طريــق واســعة عــر ارايض البلــدة  لربــط هــذه املغتصبــات مــع االرض املحتلــة عــام 1948م وربطهــا 
ــر  ــا ودم ــن اراضيه ــعة م ــاحات واس ــدة ملس ــد البل ــا افق ــ�ة مم ــة الغربي ــرى يف الضف ــات االخ ــع املغتصب م
وخــرب مســاحات اخــرى بقلــع اشــجارها .والتضييــق علــى املزارعــني ومنعهــم مــن الوصــول اىل اراضيهم.

واملغتصبت�ان هما :-
تيلم : - على طريق النفاظ شمال غرب الطيب�ة	 

ادورة :- جنوب غرب الطيب�ة جهة عني فرعا	 
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صورة ملغتصبة تيلم

صورة ملغتصبة ادورة
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شهداء بلدة ترقوميا :
كان لســكان ترقوميــا دور يف مقاومــة االحتــال الريطــاين واالغتصــاب الصهيــوين كبقيــة مــدن 
وبلــدات وقــرى ومخيمــات فلســطني ممــا أدى إىل ســقوط عــدد مــن الشــهداء دفاعــا عــن دينهــم ووطنهــم 
باإلضافــة إىل أعــداد كبــرة مــن اجلــرىح واملعتقلــني ونقصــد بالشــهداء :كل مــن استشــهد برصــاص 
االحتــال داخــل فلســطني وخارجهــا . وقــد استشــهد عــدد مــن أبنــ�اء البلــدة حبــوادث العمــل داخــل 

ــا. ــم هن ــال لذكره ــر وال مج ــط األخض اخل

األحداث التاريخية املرتبطة بالبلدة واملتعلقة بالكفاح الوطني :
شاركت ترقوميا يف العديد من الثورات منها :

ثورة 36 شعبان، وكان قائدهم عبد احلميد الشلف مع العديد من الشخصيات املحلية.. 1
معركــة صوريــف ســنة 47، عــرف منهــم محمــد محمــود خليــل اجلعافــره، عبــد الرحمــن عــواد الفطافطــه، عبــد . 2

العــال محمــود عــوض، محمــد عيــى اجلعافــره، أحمــد مصطفــى ارطيــش، شــحاده عبــد املحســن قباجــه.      
حرب 48 )كفر عصيون( استشهد فيها محمد محمود خليل اجلعافرة.. 3
معارك احلدود بني عايم 50/49.. 4
حرب 67، استشهد فيها أحمد عبد القادر حسني قباجه. وعزات محمود املصري. 5

أسماء الشهداء مرتبة حسب اقدمية االستشهاد :

إبراهيم  محمد إسماعيل طنين�ة استشهد عام 1929م ، يف اخلليل  . 1
معســكر . 2 علــى  الهجــوم  أثنــ�اء  1938م  عــام  حنة(استشــهد  املرقطن)أبــو  عيــى  الهــادي  عبــد  محمــد 

اجلّمانــة، يف بــر الســبع
كامل علي جر الفطافطة استشهد عام  1948م،  يف معركة السنابرة األوىل )عراق البن�ات ( ،ترقوميا. 3
)عــراق . 4 األوىل  الســنابرة  معركــة  يف  1948م،  عــام  استشــهد  الشــالفة  عيــى  الرحمــن  عبــد  احمــد 

لبن�ات(،ترقوميــا ا
آمنــة محمــد عبــد الرحمــن أبــو رعيــة استشــهدت عــام 1948م ، يف معركــة الســنابرة األوىل )عــراق . 5

البن�ات(،ترقوميــا
إسماعيل حسن أبو ساكور استشهد عام 1948م  ، يف عجور.. 6
محمود حسن محمد الفطافطة استشهد عام 1948م، يف عجور.. 7
نعمة سالم احمد املصري استشهدت بت�اريخ   22\1\ 1948م ، يف السنابرة ترقوميا.. 8
محمد محمود خليل يونس اجلعافرة استشهد عام 1948م ، يف كفر عصيون. . 9

سالم احمد املصري  استشهد بت�اريخ 28\7\1949م ، يف السنابرة ترقوميا.. 10
جابر سلمان محمد املرقطن  استشهد عام 1952م   ،يف  معركة السنابرة الثاني�ة .. 11
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احمد عبد القادر حسني قباجة  استشهد عام  1967م ،يف  القدس .. 13
عزات محمود سالم املصري  استشهد عام  1967م ، يف القدس .. 14

الدبابســية . 12 محمــد  إســماعيل  حســني 
،يف  20\9\1964م  بت�اريــخ  استشــهد 

ترقوميــا. الســنابرة 

استشــهد . 15 اجلعافــرة  ســالم  حســن  ســالم 
اجلــوالن.  يف   ، 10\1976م   \29 بت�اريــخ 

أنــور محمــود خليــل الفطافطــة  استشــهد عــام  . 16
1980م   ،يف  لبنــ�ان .

الفطافطــة . 17 حســني  الفتــاح  عبــد  حتســني 
يــوم  )يف  30\3\1983م   بت�اريــخ  استشــهد 

ترقوميــا. يف    ،  ) األرض 

وليــد عبــد الفتــاح حســن الفطافطــة استشــهد . 18
يف  الدفــة(  يــوم  يف  25\3\1988م)  بت�اريــخ 

ــا. ترقومي
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خالد حسن احمداملرقطن  استشهد بت�اريخ 25\3\1988م ) يف يوم الدفة(، يف  ترقوميا.. 19

الفطافطــة . 20 صالــح  هللا  عبــد  نعيــم  محمــد 
يف    ، 2\6\1988م   0 بت�اريــخ  استشــهد 

. س لقــد ا

اجلعافــرة  . 21 الســام  عبــد  إســماعيل  محمــد 
. ترقوميــا  يف    ، 4\1\1992م  بت�اريــخ  استشــهد 

جمــال علــي صــايف غريــب استشــهد بت�اريــخ . 22
ترقوميــا. يف   ، 29\7\1993م 

استشــهد . 23 الفطافطــة  علــي  محمــود  اســحق 
بت�اريــخ 10\12\1993م ،يف الــوادي بــني بيــت 

أوال ونوبــا .

الفطافطــة  . 24 علــي  املهــدي  عبــد  ســعدي 
استشــهد بت�اريــخ 10\12\1993م ، يف الــوادي  

ونوبــا. أوال  بيــت  بــني 

محمد عبد املهدي علي الفطافطة  استشهد بت�اريخ 10\12\1993م ،  يف الوادي بني بيت أوال ونوبا .. 25
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وليد حسن عبد هللا اجلعافرة استشهد بت�اريخ  28\11\2000م ،يف اخلليل. 27

إيــاد توفيــق احمــد أبــو رعيــة استشــهد بت�اريــخ . 31
4\10\2006م ، يف يافــا.

ــخ  . 26 ــهد بت�اري ــور   استش ــد قعق ــني احم ــد أم احم
30\ 12\1993م  ،يف  لبنــ�ان.

استشــهد . 28 الدبابســية  عطيــة  كامــل  عبــودة 
. اخلليــل  ،يف   2001م   8\29 بت�اريــخ 

الذباينــ�ة . 29 الهــادي  عبــد  إســماعيل  نعيــم 
اخلليــل يف   ، 12\3\2002م  بت�اريــخ  استشــهد 

استشــهد . 30 الفطافطــة   صالــح  محمــد  رأفــت 
الناصــرة. يف   ، 10\9\2003م  بت�اريــخ 
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العمارة الشعبية 
ووصف المساكن:

بــى الســكان القــداىم بيوتهــم يف الصخــر وحنتوهــا بعنايــة فائقــة ويف العهــد الرومــاين بنيــت البيــوت 
مــن احلجــارة املنتظمــة الشــكل واســتعملت األقــواس احلجريــة يف البنــ�اء واســتمر البنــ�اء بهــذه الطريقــة  
يف العهــد اإلســايم وعندمــا اســتقر الســكان احلاليــون يف البلــدة بنــوا بيوتهــم مــن احلجــر والطــني 
واســتخدموا نظــام األقــواس لتقويــة الســطح وســقفوها خبشــب األشــجار املحليــة واســتخدموا الطــني 
ــا  ــاه وجتمعه ــتقرار املي ــدم اس ــل ع ــن اج ــة م ــكل قب ــى ش ــول عل ــقف املعم ــة الس ــن لتغطي ــوط بالت املخل
علــى الســطح وكانــت ســعة البيــت ختتلــف علــى حســب عــدد ســاكني�ه وعلــى حســب القــدرة الماديــة 
فبعضهــا يتكــون مــن قــوس واحــد وبعضهــا مــن قوســني وبعضهــا مــن ثاثــة أقــواس وكان األثريــاء يبنــون 
بيوتهــم مــن احلجــر والشــيد ويســقفونها باحلجــارة الرقيقــة والشــيد الــذي يصنعونــه محليــا عــن طريــق 
حــرق احلجــارة بنــ�ار احلطــب حــى تــذوب مــن احلــرارة يف )اللتــون( وبعــد أن تــرد تتفتــت حــى تصبــح 
ــى  ــق عل ــني يطل ــن طابق ــد(.واذا كان م ــم )العق ــوت اس ــذه البي ــى ه ــق عل ــمنت  وكان يطل ــة كاالس ناعم

الغرفــة العليــا اســم العليــة ويصعــد اليهــا بــدرج خــاريج .



الروضة البهية لرتقوميا العالمية34 

وصف البيت من الداخل:
كان البيــت  يتكــون مــن أرضيــة ومســطبة أمــا األرضيــة فكانــت تبيــت فيهــا احليوانــات مثــل األبقــار 
واحلمــر والدجــاج وأمــا املســطبة فكانــت محاطــة باخلــوايب )جمــع خابيــ�ة ( وهــي مصنوعــة مــن الطــني 
األبيــض )احلــور( املخلــوط بالتــن الناعــم )الفــاروح ( ولهــا أرجــل مــن نفــس طينهــا ولهــا بــاب واســع 
مــن األعلــى وفتحــة صغــرة مــن األســفل وكانــت تســتعمل لتخزيــن احلبــوب كالقمــح والشــعر والــذرة 

وغرهــا وهــي علــى أحجــام الكبــر يســى خابيــ�ة والصغــر يســى كفــوة . 

كان الســكان ين�امــون علــى وســط املســطبة فهــي مــكان املبيــت واجللــوس واملطبــخ وإذا كان البيــت 
أكــر مــن قــوس خيصــص مــا بــني القوســني ويطلــق عليــه )الكــور( ألحــد أفــراد األســرة وزوجتــه 

 بــاب البيــت مصنــوع مــن ألــواح خشــبي�ة ولــه )ســكرة( بمفتــاح كبــر ويف أســفل البــاب فتحــة لدخول 
ــن  ــة م ــر مصنوع ــن الزي ــر م ــاء اك ــة(وهي وع ــع )الهش ــطبة توض ــة املس ــى حاف ــه وعل ــاج وخروج الدج

اجلــر والبازلــت لهــا بــاب واســع تصــب فيهــا امليــاه للشــرب واالســتخدام املــزيل .

وكانــت البيــوت متاصقــة حتيــط بســاحة داخليــة واســعة تســى )احلــوش( وكانــت للحــوش بوابــة 
واســعة يدخــل اجلميــع منهــا  كان يطلــق علــى البيــت الصغــر اســم )ســقيفة( وكانــت األســرة مــن نــوع 
األســر املمتــدة حبيــث تشــمل اجلــد واالبــن املــزوج وأوالده .وكان لــكل عائلــة حــوش يســى باســمها وكان 
لــكل أســرة مغــارة لألغنــام وختزيــن التــن ولــكل أســرة )طابــون( للخبــز ولطهــي الطعــام  وهــو عبــارة عــن 
)قحف(مصنــوع مــن احلــور والفــاروح وهــو يشــبه الشــكل الهــريم تقريبــ�ا يتســع مــن األســفل ويضيــق 
ــ�ة  ــيول المائي ــرى الس ــن مج ــع م ــرة جتم ــ�ة صغ ــارة بازلتي ــه حج ــع يف داخل ــى ويوض ــن األعل ــا م ــا م نوع
)الرضــف( ويغطــى بالقصل)التــن اخلشــن( وبــروث احليوانــات املجفــف حتــت أشــعة الشــمس ولــه 
بــاب مــن احلديــد ولوحــة مــن اخلشــب تســى )املقحار(لتحريــك )الزبــل والرمــاد( و يتــم إشــعال النــار 

ألول مــرة يف الزبــل ومــن ثــم تبقــى النــار علــى شــكل جمــر وتتــم عمليــة الزبيــ�ل يوميــا صباحــا ومســاء .

كان احلطــب هــو الوســيلة املســتخدمة للتدفئــة ولطهــي الطعــام وكان )الســراج (املصنــوع مــن 
الفخــار ثــم مــن احلديــد يوضــع بــه فتيلــة مــن القمــاش ويمــأل بالزيــت ثــم تطــور بعــد اكتشــاف البــرتول 
ــور  ــع التط ــت وم ــور خاف ــكان بن ــيء امل ــة لي ــار بالفتيل ــعل الن ــم  تش ــت ث ــدل الزي ــكاز ب ــأل بال ــح يم وأصب
ــارة  ــس )الفني�ار(لإلن ــتعمل اللك ــم اس ــكاز ث ــل بال ــي تعم ــة ال ــات ألزجاجي ــتخدمت اللمب ــاري اس احلض
بشــكل أوضــح إىل أن تــم تزويــد البلــدة بالطاقــة الكهربائيــ�ة عــن طريــق تأســيس جمعيــة ترقوميــا للتنويــر 

ــايئ وشــراء مولــدات كهربائيــ�ة  الكهرب

عــام 1975م وكانــت تعمــل لفــرتات محــدودة  يف اليــوم والليلــة  حيــث تشــغل املولــدات مســاء حــى 
ــم  ــام 1993م ت ــاعتني ويف ع ــاعة او س ــدة س ــرة مل ــرتة الظه ــغل يق ف ــا تش ــاء واحيان ــرة مس ــاعة العاش الس
نقــل صاحيــات اجلمعيــة إىل املجلــس القــروي تــم إىل املجلــس البلــدي حيــث تــم ربــط البلــدة بالشــبكة 
القطريــة االســرائلية, ومــع اســتمرار التطــور احلضــاري  تغــرت األبنيــ�ة والبيــوت وأصبحــت تبــى مــن 
ــات  ــا كل اخلدم ــدة حالي ــر يف البل ــارات.و يتوف ــق والعم ــددت الطواب ــمنت وتع ــد واالس ــارة واحلدي احلج
ــادات  ــة وعي ــواق جتاري ــاالت واس ــل واتص ــائل نق ــف ووس ــاه و هوات ــاء ومي ــن كهرب ــ�ة م ــرة يف املدين املتوف
ــرة  ــدة إىل األس ــن املمت ــرة م ــت األس ــك .وحتول ــر ذال ــم وغ ــدارس ومطاع ــرات وم ــاء ومخت ــة واطب صحي



 35 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

ــن  ــل إىل مه ــة وانتق ــي والزراع ــة الرع ــل يف حرف ــل العم ــرف فق ــن واحل ــرت امله ــدد وتغ ــة الع ــواة قليل الن
واالشــتغال  املصانــع  يف  والعمــل  االخضــر  اخلــط  داخــل  والعمــل  احلكوميــة  الوظائــف  أخرى.مثــل 

ــة . ــات العام ــارة واخلدم بالتج

املساكن القديمة يف ترقوميا : 
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الثروة المائية:
ــا  ــب عليه ــاد الطل ــر وازدي ــام آلخ ــن ع ــار م ــقوط األمط ــذب س ــبب تذب ــحيحة بس ــ�ة ش ــروة المائي ال

ــري . ــى ال ــد عل ــي املعتم ــزيل و الزراع ــتخدام امل ــكان واالس ــدد الس ــاد ع الزدي

كان الســكان يعتمــدون علــى ميــاه األمطــار يف اســتخداماتهم املزليــة وري حيواناتهــم, وقــد حــرص 
ــ�ة يف  ــطحية القريب ــة الس ــاه اجلوفي ــن املي ــوا ع ــكلة فبحث ــذه املش ــة ه ــى مواجه ــدم عل ــذ الق ــكان من الس
ــتخدامها  ــم  واس ــاحات منازله ــار بس ــاه األمط ــظ مي ــر حلف ــار يف الصخ ــر آب ــوا حبف ــم قام ــدة ث أرايض البل
ــمال  ــة يف ش ــو األودي ــدرة حن ــدة منح ــال البل ــن جب ــاه م ــيل املي ــب تس ــوام اخلص ــة . ويف أع ــت احلاج وق
البلــدة وجنوبهــا متجهــة حنــو األوديــة الغربيــ�ة وال يســتفيد ســكان البلــدة مــن هــذه امليــاه بســبب عــدم 
انتظــام جريانهــا وقلــة فــرتة جريانهــا وعــدم وجــود ســدود لتجميــع هــذه امليــاه واالســتفادة منهــا . وتنتشــر 
حــول البلــدة بعــض العيــون واآلبــار الســطحية الــي كان الســكان يســتفيدون مــن مياههــا يف الشــرب وري 

ــم. حيواناته

ومن أهم هذه اآلبار :
بــر الســفلى: يقــع يف واد بــر الســفلى جنــوب غــرب البلــدة وكان يقصــده ســكان ترقوميــا وســكان بلدة 
ــا للحصــول علــى المــاء للشــرب وري حيواناتهــم .وهــو بــر كنعــاين قديــم عمقــه حــوايل عشــرة امتــار  إذن
جوانبــ�ه مبنيــ�ة مــن احلجــارة الكبــرة  . يف ســين خصــاب املوســم يمتلــئ بامليــاه وتســيل مياهــه يف الــوادي 
.كان الســكان ينقلــون امليــاه منــه يف قــرب اجللــد املصنوعــة مــن جلــد الماعــز علــى ظهــر احلمــر وتتن�افــس 
الصبايــا يف نقــل امليــاه يف جــرار مــن الفخــار املختلفــة االحجــام .ويف وقــت الظهــرة يتهافــت عليــه الرعــاة 
ــدة احلــر فيتجــه كل اىل وجهتــه . وقــد حفــر  ــواره اىل ان ختــف ح ــة جب ــا والقيلول ــم وابقارهــم لريه بأغنامه
اىل جانبــ�ه بــر اخروبــين باالســمنت واحلديــد  ولكــن طمــر واختفــى . ومنــذ عــدة ســنوات اقامــت بلديــة 

ترقوميــا خزانــا جبانبــ�ه وترفــع اليــه امليــاه بمضخــة ولكــن العابثــني افقــدوه الفائــدة.

الثروات الطبيعية
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صورة بر السفلى وسي بهذا االسم لوقوعه يف أسفل الوادي-يف منحدر:-

بــر الكفريــن: يقــع إيل الشــرق مــن بــر الســفلى ويف نفــس الــوادي علــى بعــد  1كــم شــرق بــر الســفلى 	 
وهــو قليــل العمــق ومياهــه قليلــه ســي بهــذا االســم نظــرا الســتخدام مياهــه مــن قبــل جتمعــني مــن 

الســكان وكان يطلــق علــى التجمــع كفــر يف العهــد الكنعــاين. 
بــر شــعب الــر: يقــع علــى بعــد 1كــم مــن بــر الكفريــن مــن جهــة الشــرق وعمقــه قليــل ومياهــه قليلــة 	 

ــى  ــق عل ــرايف يطل ــح جغ ــعب مصطل ــفلى والش ــر الس ــعب وادي ب ــه يف ش ــم لوقوع ــذا االس ــي به وس
منطقــة التقــاء تلتــني أو مرتفعــني. 

بــر النجــد: يقــع يف منطقــة مرتفعــة )الطيبــ�ة( عمقــه متوســط ومياهــه ال بــأس بها.يشــرب منــه 	 
املصطافــون يف منطقــة الطيبــ�ة وكذلــك يــرد عليــه الرعــاة لــري ماشــيتهم والنجــد مــا ارتفــع مــن األرض .

بــر الطيبــ�ة: يقــع يف منتصــف منطقــة الطيبــ�ة كان يقصــده الســكان أثنــ�اء تواجدهــم يف الطيبــ�ة صيفــا  	 
وعمقــه متوســط ومياهــه ال بــأس بهــا وســميت بالطيبــ�ة العتــدال املنــاخ وخصوبــة الرتبــة.

بي�ارات جمرورا: غرب البلدة كان الرعاة يسقون حيواناتهم منها وجمرورا خربة أثرية كنعاني�ة يملكها أهايل 
ترقوميا  وأهايل بيت كاحل .
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الينابيع:
حتيط بالبلدة العديد من الين�ابيع السطحية من كافة اجلهات ومن أهمها : 

عــني فرعــه: تقــع يف اجلهــة اجلنوبيــ�ة مــن البلــدة يف واد )ديــر قطــي(. كانــت مــن ضمــن ارايض ترقوميــا ثــم . 1
اعطيــت اىل اهــل دورا .

عني البستان : تقع يف املنطقة اجلنوبي�ة من الطيب�ة ومياهها سطحية .. 2
عني القصب : تقع يف واد القصب شرق البلدة ومياهها سطحية وطمست معاملها حاليا .. 3
عني اخلور: تقع يف اجلهة الشمالية من البلدة ومياهها سطحية قليلة .. 4
عني احلج : تقع يف واد نزار شمال غرب الطيب�ة ومياهها سطحية تمبع من بني الصخور.. 5

عــني القــف: يف واد القــف علــى الطريــق الواصــل بــني اخلليــل ترقوميــا. وهــي قســمان : - العــني 	 
التحتــا : - تتبــع وزارة الزراعــة واقيــم عليهــا مشــاتل لزراعــة االشــجار احلرجيــة والزيتــون .

ــرة 	  ــجار املثم ــة االش ــاتل لكاف ــا مش ــوا عليه ــن اقام ــل الذي ــت كاح ــايل بي ــع اه ــا : تتب ــني الفوق الع
ــ�ة . ــجار الزين واش

ومياه هذه العيون سطحية قليلة املياه .

ويف أواخــر الســبعين�ات مــن القــرن المــايض وبعــد تأســيس املجلــس القــروي تــم ربــط البلــدة بشــبكة 
أنابيــب لتوصيــل امليــاه مــن منطقــة )تكــوع( عــر شــركة )ميكــروت ( اإلســرائيلية ويف عــام 1998م تــم 
بنــ�اء خــزان ميــاه علــى قمــة جبــل وعــر القطيــع  بســعة ألــف كــوب وتــم جتديــد شــبكة امليــاه بشــكل ممتــاز  
ولكــن املعانــاة مــا زالــت مســتمرة بســبب االحتــال وحتكمــه بكميــات امليــاه الداخلــة إىل البلــدة. ممــا ادى 

اىل حــدوث ازمــة يف توزيــع امليــاه صيفــا وخاصــة يف املناطــق املرتفعــة .       
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الشرب من ماء البر املرفوع بالدلو :
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الثروة النباتية

الصورة من معهد أريج

النشاط اإلقتصادي :

الصورة من معهد أريج
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النباتات البرية :
تنمــو يف ترقوميــا نب�اتــات حــوض البحــر األبيــض املتوســط وأهمهــا أشــجار البلــوط الفلســطيين 
والزعــرور والســويد والبطــم والســماق والعبهــر والعــذق وعنــب القيقــب واخلــروب واألشــجار احلرجيــة 
النتــش (والقبــار والقنــدول والشــرق والقظــاب والعليــق  البــان )  أنواعهــا، وشــجرات  بمختلــف 
والطيــون والنب�اتــات الطبيــ�ة، مثــل: املرميــة والزعــرت والقرنيــ�ة واجلعــدة والشــومر والزحيــف والبابــوجن 
ولســان الثــور والســلق واخلبــزة ورجــل احلمــام واألعشــاب احلقليــة مثــل :اخلرفيــش واحللفــا واللفيتــ�ة 
ــي  ــة الراع ــوز وصابون ــحيم والباب ــل والش ــع جم ــعة وبرط ــون والسعيس ــص واجللث ــة والقري واحلميظ
والبــا صــول والغيســان والســنام واحلمحــم واللــوف واملديــدة والنجيــل والكريهــة والســبيلية واخلافــور 
والغبريــة واخللــة واملجنــة وأزهــار احلقــل مثــل األقحــوان والرنجــس الــري والبخيــت وشــقائق النعمــان 

وزهــرة اللــوف واحلنــون وغــره الكثــر .

قطاع الزراعة:
حســب وزارة الزراعــة الفلســطيني�ة عــام 2006م ,تبلــغ مســاحة بلــدة ترقوميــا 21000دونــم منهــا 
12000دونــم منهــا ارض زراعيــة, و4600دونــم مراعــي وغابــات و2200 دونــم ارايض ســكني�ة ,وتعمــل 
بلديــة ترقوميــا علــى اجنــاز مخطــط هيكلــي بمســاحة 4000 دونــم مــن ارايض البلــدة ,ويوجــد يف البلــدة 

4000 دوتــم قابلــة لاســتصاح. ويوضــح ذلــك اجلــدول التــايل:

استعماالت األرايض يف بلدة ترقوميا )املساحات بالدونم(

املساحة الكلية
مساحة املراعي املفتوحةمساحة الغابات احلرجةمساحة االرايض السكني�ةاملساحة الصاحلة للزراعة

غر مزروعةمزروعة
21,0009,3442.6562,2002,2004,600

.)MOA2006(املصدر: وزارة الزراعة الفلسطيني�ة*

األشجار املثمرة :
وأهمها :

الزيتــون )الشــجرة املباركــة ( :وهــي مــن أهــم األشــجار املعمــرة الدائمــة اخلضــرة عرفهــا 	 
الســكان منــذ القــدم وعرفــوا كيــف يســتفيدون منهــا فأقامــوا لثمرهــا املعاصــر احلجريــة لهــرس 
الثمــار واســتخاص الزيــت الــذي يعتــر مــادة غذائيــ�ة أساســية الخيلــو منــه أي بيــت . ومنهــا 
ــان  ــام الروم ــن أي ــروس م ــه مغ ــاس ان ــد الن ــذي يعتق ــرويم ال ــون ال ــا الزيت ــددة أهمه ــواع متع أن
ومنهــا الســوري والنبــ�ايل وقــد اقســم هللا ســبحانه وتعــاىل  يف كتابــه العزيــز بشــجرة التــني 

ــه . ــا ونقائ ــف زيته ــون ووص والزيت
) والتــني والزيتــون وطــور ســينني ( 1 ) هللا نــور الســموات واألرض مثــل نــوره كمشــكوة فيهــا 
مصبــاح املصبــاح يف زجاجــة الزجاجــة كأنهــا كوكــب دري يوقــد مــن شــجرةمباركة زيتونــة ال شــرقية وال 

1-  سورة التني آيه رقم )1(.
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ــار نــور علــى نــور يهــدي هللا لنــوره مــن يشــاء ويضــرب هللا  غربيــ�ة يــكاد زيتهــا يــيء ولولــم تمسســه ن
ــم (2 . ــكل يشء علي ــاس وهللا ب ــال للن األمث

ــكان 	  ــا الس ــم به ــف واهت ــل اخلري ــا يف فص ــاقط أوراقه ــي تتس ــرة ال ــجار املعم ــن األش ــني :م الت
منــذ القــدم حيــث تــؤكل ثمارهــا الطازجــة ومــا يزيــد عــن األكل جيفــف حتــت أشــعة الشــمس 

ــتاء. ــل الش ــؤكل يف فص ــظ لي ــني( وحيف )قط

العنــب :مــن األشــجار املهمــة الــي يعتــين بهــا الســكان وهــي مــن األشــجار املتســاقطة األوراق 	 
وقــد عرفهــا الســكان منــذ القــدم حيــث حفــروا لهــا معاصــر يف الصخــر الصلــب لعصــر الثمــار 
الناضجــة وتصنيــع عصرهــا بعــدة أشــكال مثــل :الدبــس والعنبيــ�ة وامللــن والزبيــب وغــر 

ــب . ــجار العن ــن أش ــزل م ــاب أي م ــو ب ــك وال خيل ذال

الليمــون : بــدا الســكان حديثــ�ا باالهتمــام بشــجرة الليمــون وزراعتهــا لاســتعمال املــزيل حيــث 	 
تــزرع يف احلديقــة املزليــة.

التفاحيــات: تــزرع يف احلدائــق املزليــة وبشــكل أكــر يف منطقــة )الطيبــ�ة( شــرق البلــدة ملائمــة 	 
ــق  ــة يف احلدائ ــات قليل ــن بكمي ــرة ولك ــجار املثم ــن األش ــرى م ــواع أخ ــاك أن ــة .وهن ــاخ والرتب املن
املزليــة مثــل أشــجار النخيــل و الرمــان بانواعــه احللــو واحلامــض واللوزيــات بانواعهــا املختلفــة 

)خــوخ – برقــوق – مشــمش – اللــوز .....(

2-  سورة النور آيه رقم  )35(.
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املحاصيل الزراعية تقسم إلى قسمين : 

ــعر . 1 ــح والش ــل القم ــار مث ــاه األمط ــى مي ــادا عل ــتاء اعتم ــل الش ــا يــزرع يف فص ــا م ــة : ومنه ــل البعلي املحاصي
والعــدس والفــول واحلمــص والكرســنة  والبقوليــات املزليــة, ومنهــا مايــزرع يف أواخــر فصــل الربيــع مثــل 

ــا . ــة وغره ــ�دورة والبامي ــا والبن ــوس والكوس الفق

املحاصيــل املرويــة: وقــد عــرف الســكان هــذا النــوع مــن الزراعــة بعــد ســنة)1967م( بعــد االحتــال . 2
ــن  ــط وم ــري بالتنقي ــى ال ــادا عل ــ�ات اعتم ــل الدفيئ ــل داخ ــزرع املحاصي ــث ت ــ�ة حي ــة الغربي ــودي للضف اليه
أهــم هــذه املحاصيــل اخليــار والبنــ�دورة والفاصوليــا, وحديثــ�ا بــدأ االهتمــام بزراعــة النب�اتــات الطبيــ�ة مثــل 

ــوجن . ــور والباب ــان الث ــرت ولس ــة والزع املرمي
 كانــت الزراعــة هــي احلرفــة الرئيســة للســكان يزرعــون املحاصيــل الــي تن�اســب املنــاخ صيفــا وشــتاء 
لتأمــني طعامهــم اوال وبيــع الفائــض ثاني�اولكــن بعــد االحتــال اليهــودي للبلــدة وفتــح بــاب العمــل 
ــوا  ــة وتوجه ــل يف الزراع ــة العم ــدي العامل ــن األي ــر م ــم كب ــرك قس ــنة )1948م(ت ــة س يف األرايض املحتل
للعمــل يف قطــاع البنــ�اء داخــل اخلــط األخضــر بســبب املــردود المــادي األعلــى وتفتــت امللكيــة الفرديــة 
ــق  ــر املناط ــراين وتصح ــف العم ــاه والزح ــح املي ــي وش ــردود الزراع ــة امل ــكان وقل ــدد الس ــاد ع ــبب ازدي بس
اجلبليــة اجلــرداء وانتشــار األمــراض النب�اتيــ�ة وممارســات سياســات االحتــال يف  اقتــاع األشــجار وبنــ�اء 
ــار امليــاه  املســتوطنات والطــرق الواســعة الــي شــقت خلدمــة املســتوطنني وجيــش االحتــال وهــدم آب
ممــا أدى إىل اخنفــاض نســبة مســاهمة اإلنتــ�اج الزراعــي يف معــدل الدخــل العــام لاقتصــاد الفلســطيين .
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حراثة األرض قديما :
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قطاف الزيتون :
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من النباتات البرية يف ترقوميا

مجنة خرفيش      

شقائق النعمان ) خبيت�ة ( صابونة الراعي     

االقحوان املرار       
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لسان الثور فقوس احلمار      

القبار عني البقرة      

الهالوك اخلبزة      
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الثروة الحيوانية 
كانــت البلــدة تعــج بقطعــان األغنــام واألبقــار حبيــث ال خيلــو بيــت مــن مثــل هــذه  احليوانــات الــي كان 
النــاس يعتمــدون عليهــا يف تأمــني مأكلهــم إذ كانــوا يســتفيدون مــن ألبانهــا وحلومهــا وجلودهــا وأصوافهــا 
ــل واآلن  ــر يف النق ــال واحلم ــتخدام اجلم ــوب واس ــة األرض ودرس احلب ــتخدامها يف حراث ــة الس باإلضاف
ــزوف  ــاف والع ــعار األع ــاع أس ــي وارتف ــة املراع ــبب قل ــام بس ــان األغن ــدد قطع ــل ع ــار وق ــت األبق تاش
عــن حرفــة الرعــي للعمــل يف قطــاع البنــ�اء داخــل اخلــط األخضــر. وحديثــ�ا بــدأت تظهــر املــزارع احلديثــ�ة 
لرتبيــ�ة األغنــام للتســمني ومــزارع أخــرى لرتبيــ�ة االبقــار الهولنديــة إلنتــ�اج احلليــب وأخــرى إلنتــ�اج اللحــوم 

وتعتمــد هــذه املــزارع علــى اإلطعــام داخــل احلظــرة.

ــم  ــاج الاح ــ�اج الدج ــزارع إلنت ــض وم ــ�اج البي ــ�اض إلنت ــاج البي ــ�ة الدج ــ�ة لرتبي ــزارع حديث ــت م وأقيم
ومــزارع لرتبيــ�ة )الفر(للبيــض واللحــم .وانتشــرت خايــا النحــل إلنتــ�اج العســل باإلضافــة لرتبيــ�ة احلمــام 

واألرانــب .

املشاكل الي تعاين منها الروة احليواني�ة 	 

 قلة املراعي  .1. 
ضعف الناجت االقتصادي .. 2

 األمراض وارتفاع أثمان األدوية احليواني�ة .3. 
 ارتفاع أثمان األعاف .4. 
 العزوف عن مهنة الرعي والعمل يف مهن أخرى .5. 

مزرعة ابقار حديث�ة
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خلية حنل حديث�ة

دجاج بلدي
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من الحيوانات البرية يف ترقوميا :
القنفذ الغزال        

االرنب ااخلفاش)الوطواط(     

العقرب االفعى      
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الضبع

السلحفاة

الثروة المعدنية :
استخراج الرخام وحجارة البناء :-

ــرق  ــ�ة ش ــة الطيب ــة يف منطق ــدة وخاص ــة جي ــور رخامي ــدة بصخ ــاىل ارض البل ــبحانه وتع ــى هللا س ح
البلــدة حيــث أقيمــت معامــل اســتخراج احلجــارة وقصهــا وبيعهــا لاســتخدام يف مجــاالت البنــ�اء وصنــع  
ــ�ة وهــو  ــواق العربي ــط األخضــر ويف األس ــواق الداخليــة وداخــل اخل ــه يف األس ــام وبيع ــايش ( والرخ )الش

مــن النــوع عــايل اجلــودة .
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الصناعة والتجارة 
والمواصالت

الصناعة
ــاعده  ــع أدوات تس ــه فصن ــة ب ــ�ه  املحيط ــن بيئت ــا م ــة إليه ــع أدوات كان حباج ــان لصن ــدى اإلنس اهت
ــات  ــم الصناع ــن أه ــه . م ــة ل ــا مهم ــيطة لكنه ــات بس ــت صناع ــا فكان ــة األرض وغره ــد وفاح يف الصي
الــي مارســها بعــض الســكان صناعــة وإصــاح أدوات احلراثــة واحلصــاد وقطــع احلجــارة مــن الصخــر 
الصلــب وتهذيبهــا واســتخدامها يف بنــ�اء البيــوت واهتــم بصناعــة حفــظ املــواد الغذائيــ�ة بالتجفيــف مثــل 
الزبيــب وامللــن والقطــني والبنــ�دورة والباميــة وبالتخليــل كا لزيتــون والبنــ�دورة واملكبــوس وبالطبــخ 
علــى النــار كالعنبيــ�ة والدبــس واملــرىب وعصــر البنــ�دورة وبالتمليــح كاجلبنــ�ة وأوراق العنــب الطريــة 
وذلــك الســتعمالها يف أوقــات عــدم توفرهــا ناضجــة يف غــر مواســمها وكان التطريــز علــى ثيــ�اب النســاء 

ــات. ــاء املبدع ــن النس ــن مه ــيج م والنس

ومــع ظهــور الثــورة الصناعيــة والنهضــة احلضاريــة أقيــم يف البلــدة عــدة معاصــر لعصــر الزيتــون ثــم 
اختفــت يف الوقــت احلاضــر. ثــم اقيــم العديــد مــن مصانــع طــوب البنــ�اء ومعامــل قــص احلجــارة والرخام 
وورش احلــدادة واألملنيــوم ومصانــع للباســتيك وقــام عــدد مــن املســتثمرين مــن مدينــ�ة اخلليــل بشــراء 
األرايض وإقامــة العديــد مــن الصناعــات مثــل األخشــاب واحلديــد واإلســفنج واألثــاث املــزيل والباطــون 
اجلاهــز والباســتيك  .وهنــاك مخطــط إلقامــة منطقــة صناعيــة غــرب البلــدة يف منطــق جمــرورا بتمويــل 

مــن تركيــا ولكــن الســلطات اإلســرائيلية مــا زالــت تضــع العراقيــل أمــام تنفيــذ املشــروع.   

املنطقة الصناعية يف ترقوميا :
ــ�ة الفلســطيني�ة  ــا بالقــرب مــن اخلــط الخضــر فقــد تــم االتفــاق بــني الســلطة الوطني نظــرًا ملوقــع ترقومي
والســلطة اإلســرائيلية علــى أن تكــون املنطقــة الغربيــ�ة مــن أرايض ترقوميــا  نقطــة االتصــال بــني الضفــة 
الغربيــ�ة مــن جهــة وكل مــن املحافظــات اجلنوبيــ�ة يف قطــاع غــزة وإســرائي�ل. ولذلــك تــم تنفيــذ مشــروع معــر 
ترقوميــا حيــث قــام املســتثمرون الفلســطينيون بإنشــاء عــدد مــن املصانــع بالقــرب مــن املعــر املذكــور. وذلــك 
لتســهيل تصديــر مــا تنتجــه هــذه املصانــع إىل كل مــن االرايض الفلســطيلبة املحتلــة ســنة 1948م وقطــاع غــزة .

ــن  ــًا م ــدم تنوع ــل , تق ــاد متواص ــي يف ازدي ــًا  وه ــر مصنع ــبعة عش ــع س ــدد هــذه املصان ــغ ع ــد بل وق
والباســتيك  والفرشــات  اجلاهــز  والباطــون  واحلديــد  واالســفنج  واالخشــاب  االســتهاكية  املــواد 

والكاوتشــوك والبوظــة وغــر ذالــك.
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التجارة
التجــارة بســيطة ومحــدودة ومعظمهــا جتــارة بينيــ�ة تب�ادليــة)أي ســلعة مقابــل ســلعة(  كانــت 
ومعظــم املنتجــات مــن الزراعــة والــروة احليوانيــ�ة يتــم بيعهــا يف مدينــ�ة اخلليــل والتجــارة محصــورة بــني 
البلــدة ومدينــ�ة اخلليــل حيــث كان ســكان البلــدة ينقلــون منتجاتهــم مــن اخلضــار والفواكــه واملنتجــات 
احليوانيــ�ة إىل أســواق مدينــ�ة اخلليــل مســتخدمني احلمــر واجلمــال يف نقلهــا وكان عــدد املحــات 
التجاريــة يف البلــدة قليــا والســلع محــدودة األنــواع والكميــة .وبعــد امتــاك ســكان البلــدة حافلــة نقــل 
) بــاص ( أصبحــت هــذه املنتجــات تنقــل بواســطتها إىل أســواق مدينــ�ة اخلليــل, وحديثــ�ا ازداد النشــاط 
ــود  ــو موج ــا ه ــح كل م ــا وأصب ــا ونوع ــلع كم ــار وازدادت الس ــة والتج ــات التجاري ــرت املح ــاري وك التج
يف املدينــ�ة موجــودا يف البلــدة وتكونــت يف البلــدة شــركات اســتراد لكثــر مــن الســلع التجاريــة مثــل 
شــركة عــواد الفطافطــة للمــواد الغذائيــ�ة وشــركة املهنــدس ) خالــد ورائــد محمــود الفطافطــة ( للبــاط 
والســراميك وشــركة محمــد ســليمان اجلعافــرة للمــواد الصحيــة وشــركة ربــي الفطافطــة للســراميك 

ــاالت . ــة املج ــور يف كاف ــاري وتط ــاط التج ــة. وازدهرالنش ــواد الصحي وامل

  قطاع الخدمات :
البلــدة حيــث انتشــرت املطاعــم احلديثــ�ة واملقاهــي واملخابــز  تطــور قطــاع اخلدمــات كثــرا يف 
احلديثــ�ة ومحــات البليــاردو ومحــات خدمــة الشــبكة العنكبوتيــ�ة )النــت ( وصالونــات احلاقــة 
للرجــال وصالونــات التجميــل للنســاء ومحــات بيــع االثــاث ومحــات بيــع اخلضــار والفواكــه ومحــات 
احلــدادة والنجــارة والكهربــاء واالدوات الصحيــة وغرهــا. كمــا قــام بعــض املســتثمرين ببنــ�اء العديــد مــن 
ا لصــاالت لافــراح واملناســبات االخــرى مثــل  صالــة :- الماجــدات , امللكيــة , الؤلــؤة , احلســن , االمــراء .

المواصالت واالتصاالت:
نظــرا للموقــع  اجلغــرايف واالســرتاتييج للبلــدة والــذي يربــط اجلبــل بالســاحل بــني مرتفعــات اخلليــل 
ــات  ــط مواص ــا خ ــر به ــدم كان يم ــذ الق ــث من ــرب حي ــطيين يف الغ ــاحل الفلس ــة الس ــرق ومنطق يف الش
ـر  عــر طريــق وادي القــف  يربــط مــا بــني اخلليــل وقــرى ومــدن الســاحل الفلســطيين مثــل :بلــدة دـي
خنــاس وبيــت جبريــن وغرهــا وكانــت اجلمــال واحلمــر واخليــل هــي وســيلة النقــل الرئيســة وبعــد 
التطــور الصناعــي لوســائط النقــل تــم رصــف طريــق وادي القــف مــن اخلليــل حــى بلــدة بيــت جبريــن 
ــنة  ــرب س ــة ح ــى نهاي ــط ح ــذا اخل ــى ه ــا عل ــل يومي ــاص ( تعم ــة )ب ــت حافل ــا وكان ــدة ترقومي ــرورا ببل م
ــنة1948م ويف  ــة س ــق املحتل ــع املنط ــال م ــع االتص ــدة وقط ــرب البل ــة غ ــط الهدن ــم خ ــث أقي 1948م حي
اخلمســين�ات مــن القــرن المــايض تأسســت شــركة باصــات ترقوميــا كشــركة مســاهمة مــن أبنــ�اء البلــدة 
وامتلكــت حافلــة ركاب )بــاص( لنقــل الــركاب والبضائــع بــني اخلليــل والبلــدة , ومــن ثــم انتشــرت 
وســائط النقــل وتعــددت أنواعهــا وأغراضهــا ونظــرا ملوقــع البلــدة املتوســط بــا لنســبة للبلــدات املحيطــة 

بهــا تــم ربطهــا بهــذه البلــدات.

ــني  ــم ب ــ�اء تنقله ــا أثن ــرون به ــاراس ( يم ــا وخ ــت أوال ونوب ــا وبي ــدات )إذن ــذه البل ــكان ه ــث كان س حي
ــ�ة  ــات الصهيوني ــاء املغتصب ــتة 1967م وإنش ــة س ــرائيلي للضف ــال اإلس ــد االحت ــم وبع ــل وبلداته اخللي
ــم  ــن ث ــات وم ــذه املغتصب ــنة 1948 به ــة س ــق املحتل ــط املناط ــد لرب ــق جدي ــق طري ــرائي�ل بش ــت إس قام
بمغتصبــة )كريــات اربــع( بمدينــ�ة اخلليــل مــرورا بمنطقــة ) خلــة اخلــال وديــر قطــي و الطيبــ�ة( ممــا 
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ــات  ــدة االف الدنم ــد البل ــا افق ــب مم ــون والعن ــجار الزيت ــاع أش ــة واقت ــب األرايض الزراعي أدى إىل ختري
ــة. الزراعي

وبعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو أنشــأ االحتــال مركــزا وحاجــزا عســكريا غــرب البلــدة ) معــر ترقوميــا( 
ملراقبــة حركــة تنقــل العمــال والبضائــع بــني الضفــة الغربيــ�ة واألرايض املحتلــة ســنة 1948م . واقــام بــرج 
مراقبــة علــى الطريــق بــني ترقوميــا واذنــا يف منطقــة الليــة علــى الشــارع االلتفــايف املوصــل ملغتصباتــه يف 

الطيبــ�ة وكريــات اربــع ممــا ادى اىل مضايقــة الســكان يف تنقاتهــم والوصــول اىل اراضيهــم  الزراعيــة .

ويف عــام 2010م تــم شــق طريــق جديــد يربــط البلــدة والبلــدات املجــاورة ببلــدة حلحــول عــر منطقــة 
طــور الصفــا يف واد القــف .

باص ترقوميا يف الستين�ات من القرن المايض

املواصالت داخل البلدة:
ــى  ــماال ح ــكني�ة ش ــاين الس ــرت املب ــكاين انتش ــو الس ــع النم ــرة وم ــة ووع ــدة ضيق ــوارع البل ــت ش كان
اتصلــت بمبــاين بلــدة بيــت أوال وغربــا حــى اتصلــت بمبــاين بلــدة إذنا إمــا مــن الناحيــة الشــرقية واجلنوبي�ة 
فالتوســع ممنــوع مــن قبــل االحتــال .بســبب وجــود املســتعمرات الصهيونيــ�ة والطريــق االلتفــايف الــذي 

يربــط املناطــق املحتلــة ســنة 1948م بهــذه املغتصبــات .

ــول  ــد حت ــا وبع ــوارع وتعبي�ده ــض الش ــيع بع ــم توس ــنة 1973م ت ــروي س ــس الق ــاء املجل ــد إنش وبع
ــن  ــدة م ــل البل ــارع مدخ ــا ش ــوارع واهمه ــن الش ــدد م ــ�د ع ــعة وتعبي ــم توس ــة ت ــروي اىل بلدي ــس الق املجل
ــا  ــني ترقومي ــط ب ــذي يرب ــارع ال ــث والش ــر احلدي ــارع املع ــني , وش ــح باجتاه ــذي اصب ــف  ال ــة واد الق جه
ــا والشــارع الــذي يربــط ترقوميــا مــع مدينــ�ة حلحــول عــر طــور الصفــا والشــارع الــذي يربــط  وبلــدة اذن

ــل. ــت كاح ــدة بي ــدة ببل البل
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أمــا بالنســة للشــوارع الداخليــة يف البلــدة فهــي حباجــه مســتمرة وملحــة للصيانــة والشــق والتعبيــ�د 
نظــرا لامتــداد العمــراين اىل مناطــق جديــدة بعيــدة عــن مركــز البلــدة ممــا يــؤدي اىل زيــادة معانــاة 
املواطنــني يف تنقلهــم وتلبيــ�ة حاجياتهــم الضرورية.يوجــد موقــف يف وســط البلــدة للســيارات العموميــة 
ولكــن البلــدة حباجــة اىل موقــف حديــث مســقوف يف مــكان انســب .وال يوجــد ســيارات اجــرة تعمــل داخــل 
البلــدة ممــا يزيــد مــن معانــات ســكان املناطــق البعيــدة يف البلــدة . املــني ان يتــم ذالــك يف وقــت قريــب .

عدد السيارات العمومي :
ــس,  ــل وبالعك ــا اخللي ــط ترقومي ــدة 40 ســيارة تعمــل علــى خ ــويم يف البل ــيارات العم بلــغ عــدد الس

وهــي غــر كافيــة ممــا يســبب ازمــة يف تنقــل املواطنــني بــني البلــدة واخلليــل.

االتصاالت :
الصناعيــة  الثــورة  وقيــام  احلضــاري  التطــور  مــع  ولكــن  قبــل  مــن  معروفــا  يكــن  لــم  مصطلــح 
ــان  ــرت لإلنس ــاة ويس ــايح احلي ــع من ــور جمي ــاهمت يف تط ــدة س ــات جدي ــت  اخرتاع ــة حدث والتكنولوجي
كثــرا مــن وســائل الراحــة  ومنهــا مــا كان يف مجــال املواصــات واالتصــاالت .كان أول مظاهــر االتصــاالت 
ــن  ــل م ــرتاكات اق ــدد االش ــد األردين وكان ع ــف يف العه ــد والهات ــز للري ــة مرك ــم إقام ــا ت ــا حينم يف ترقومي

ــدة . ــد الواح ــع الي ــدد أصاب ع

ــدة  ــط البل ــتأجرة يف وس ــات املس ــد املح ــد يف اح ــف والري ــي للهات ــر رس ــح مق ــام 1974م افتت ويف ع
وال يــزال حــى اآلن يف نفــس املحــل . وأصبــح مكتــب الريــد يقــوم أيضــا بــدور البنــوك يف التعامــل المــايل 

بصــرف رواتــب املوظفــني واملعامــات الماليــة .

ــبكة  ــ�ة لش ــوط حديث ــد خط ــم م ــتمر ت ــويج املس ــور التكنول ــطيني�ة والتط ــلطة الفلس ــدوم الس ــد ق بع
الثابــت  البلــدة وزادت نســبة االشــرتاكات للهاتــف  االتصــاالت الفلســطيني�ة غطــت جميــع أحيــاء 

وتيســرت ســبل االتصــال داخليــا وبالعالــم اخلــاريج. 

ــن  ــره م ــا ييس ــراد لم ــوت واألف ــني كل البي ــتعماله ب ــر اس ــذي انتش ــال ال ــف النق ــرتاع الهات ــم اخ ــم ت ث
خدمــة االتصــال املباشــر والســريع وتوفــر خدمــات أخــرى فيــه وســرعة تطــوره وإمــداده برامــج مختلفــة 
تلــيب رغبــات اجلمهــور, ولتقديــم خدمــة أفضــل أقامــت الشــركات املــزودة للخدمــة ) شــركة جــوال 
والشــركة الوطنيــ�ة ( أبــراج لهــا يف البلــدة , ومــع انتشــار احلاســب اآليل ) احلاســوب ( ومــا يقدمــه مــن 
خدمــات مختلفــة للجمهــور  وظهــور خدمــة الشــبكة العنكبوتيــ�ة ) النــت ( أقيمــت لهــا محــات خدمــة 
ــألوراق  ــريع ل ــال الس ــرت االتص ــاس ويس ــى الن ــهلت عل ــي س ــس ال ــة الفاك ــرت خدم ــور .و ظه للجمه
واملعامــات والوثائــق وغرهــا .وقبــل ذالــك كان املذيــاع وســيلة الرتفيــه وســماع االخبــار ثــم ظهــر التلفــاز 
كوســيلة مرئيــ�ة ومســموعة حيــث انتشــرت الصحــون الاقطــة للبــث عــر األقمــار الصناعيــة حــى 

أصبــح العالــم كأنــه قريــة صغــرة .
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 التراث الترقومي 
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الطابون الرتقويم

الرىح) اجلاروشة( سقاء خض اللن    

ملبة كاز البابور)الريموس (    
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زير الماء اللوكس ) الفني�ار (    

املجرشة محماس القهوة     

سلة عنب
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الحياة  االجتماعية :
ــن  ــة م ــط قوي ــدة رواب ــكان البل ــط س ــا ،ترب ــنذكرها الحق ــائر س ــدة عش ــا إىل ع ــكان ترقومي ــي س ينت
ــوة  ــرة واألخ ــرة واجل ــب واملصاه ــة النس ــ�ة ورابط ــة العربي ــة اللغ ــايم ورابط ــن اإلس ــة الدي ــا رابط أهمه
ــم  ــرتكة وأفراحه ــم مش ــدة آالمه ــرة واح ــرون أس ــم يعت ــد وه ــر الواح ــ�ادل واملص ــرتام املتب ــة واالح واملحب
مشــرتكة  يســودهم املحبــة والتعــاون . يشــاركون بعضهــم البعــض يف كل املناســبات مــن أفــراح وأتــراح.

العادات والتقاليد والتراث :

مناسبات األفراح

الزواج :  •
غالبــا مــا تكــر مناســباته يف فصلــي الربيــع والصيــف ويضــرب املثــل يف اعــراس ترقوميــا لتمزهــا يف 
ــايل : أوال  ــزواج كالت ــة ال ــل عملي ــ�دأ مراح ــا ( . وتب ــرس يف ترقومي ــل الع ــال ) مث ــراس فيق ــبات االع مناس
ــاة  ــى فت ــه عل ــتقر رأي ــد أن يس ــر وبع ــريكة العم ــن ش ــث ع ــتقصاء والبح ــري واالس ــس بالتح ــ�دأ العري يب
معينــ�ة خيــر أمــه بذلــك حيــث تقــوم بافتعــال ســبب مــا لزيــارة بيــت الفتــاة ورؤيتهــا والتعــرف عليهــا وإذا 
نالــت إعجابهــا تقــوم بمصارحــة أمهــا وتطلبهــا عروســا البنهــا . فــرتد عليهــا أم الفتــاة بأنهــا ســتخر زوجهــا 
بذلــك وحتــدد لهــا مــدة مــن الزمــن للــرد علــى طلبهــا . ويقــوم والــد الفتــاة بمشــورة أهلــه وأقربائــه حــى إذ 
ا أراد أحــد مــن األقربــاء الــزواج مــن الفتــاة فهــو أوىل بذلــك وبعــد انتهــاء املــدة املحــددة تقــوم أم العريــس 
بمراجعــة أم العــروس وإذا كان الــرد بالقبــول تبــ�دأ املرحلــة الثانيــ�ة  بالتفــاوض علــى املهــر املعجــل واملؤجــل 
ــون  ــث يذهب ــاة حي ــة الفت ــدم خلطب ــاءه بالتق ــه وأصدق ــس أهل ــد العري ــر وال ــم خي ــوة ث ــب والكس والذه
ــول  ــاب والقب ــب واإلجي ــد الطل ــاحئ وبع ــم الذب ــذون معه ــا ويأخ ــروس خلطبته ــد الع ــت وال ــة( لبي )جاه
واالتفــاق علــى املهــر تــذحب الذبــاحئ وتطبــخ ليــأكل منهــا اجلميــع وتــوزع احللــوى ابتهاجــا لذلــك ثــم تبــ�دأ 
املرحلــة الثالثــة بعقــد القــران وتبــ�ادل الزيــارات ويتبــع ذلــك العديــد مــن تسلســل العــادات مثــل :  
ــاق  ــم االتف ــزات يت ــاء التجه ــد انته ــب وبع ــراء الذه ــوة وش ــة والكس ــدار والعيدي ــة ال ــل وخش ــة الرج مرق
ــس  ــت العري ــوون إىل بي ــد املدع ــث يتواف ــك حي ــن بذل ــوة املدعوي ــم دع ــزواج ويت ــد ال ــد موع ــى حتدي عل
ــ�ة علــى أضــواء القناديــل ويقــوم الشــباب  ــون الشــاي والقهــوة العربي بعــد الغــروب يتســامرون ويتن�اول
بالدبكــة علــى أنغــام ) الشــبابة ( ثــم يقــوم الرجــال بدبكــة  الســامر حيــث يتــوزع الرجــال علــى صفــني 
وأمــام كل صــف يقــف رجــل ليلقــي األهازيــج ويــردد صفــه وراءه. وعــادة تبــ�دأ األهازيــج بالصــاة علــى 
النــيب )صلــى هللا عليــه وســلم ( ثــم بالهجــاء ثــم باملــدحي وعــادة كانــت الســهرة تتكــرر لعــدة أيــام  وقبــل 
يــوم الــزواج يتــم يــوم احلنــاء بذهــاب جاهــة مــن أهــل العريــس ومعهــم احلنــاء وتوابعــه ومعهــم النســاء 
إىل بيــت العــروس ويعرضــون علــى خالهــا وعمهــا مبلغامــن المــال ويســى)البلصة(ليقوم أعمــام 

العــروس وأخوالهــا بتنقيطهــا مــن البلصــة الــي أخذوهــا مــن العريــس 

ــد  ــة( وبع ــداء )الوليم ــام الغ ــ�اول طع ــوون لتن ــأيت املدع ــاحئ وي ــس الذب ــذحب العري ــرس  ي ــوم الع ويف ي
ــم  ــا ث ــا وأقاربه ــا أهله ــث يودعه ــا حي ــت أبيه ــن بي ــروس م ــار الع ــس إلحض ــة العري ــب جاه ــر تذه العص
ــودج  ــى اله ــل عل ــث حتم ــها حي ــليمها لعريس ــت وتس ــن البي ــا م ــا إلخراجه ــا بي�ده ــا أو خاله ــك أخاه يمس
ــم  ــع وه ــب اجلمي ــم يذه ــس ث ــيخ قي ــر الش ــام األم ــروس مق ــع الع ــة م ــزور اجلاه ــل وت ــر اجلم ــى ظه عل
ــا  ــي بعضه ــث الغ ــد حي ــادات والتقالي ــض الع ــرت بع ــام تغ ــذه األي ــن ه ــ�ه ولك ــس إىل بيت ــون العري يزف
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ــوة  ــل دع ــرى مث ــادات أخ ــتحدثت ع ــاء واس ــة احلن ــة وطريق ــل والبلص ــة الرج ــدار ومرق ــة ال ــل  خش مث
املعازيــم  عــن طريــق توزيــع بطاقــات الدعــوة علىاملدعويــن قبــل موعــد العــرس باســبوع وإحضــار الفــرق 
املوســيقية واملطربــني وإقامــة األفــراح يف الصــاالت وذهــاب العــروس إىل صالونــات التجميــل ممــا أدى إىل 

ــس. ــى العري ــة عل ــاء المالي ــادة األعب زي

دبكة السامر الفلسطيين

زفة العروس
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اغاني النساء يف ترقوميا
ساعد يف جمع االغاين اآلنسة ثورة  عبد الفتاح اغريب من بلدية ترقوميا

ويف بعض االغاين الوطني�ة الي تغنت فيها الصبايا مثل :

اغاني الفدائي :
ميا اعطيني الفدائي لنو بالش*

داس االرض احملتلة وفي ايده رشاش

ميا اعطيني الفدائي ما بعرف خوف

داس االرض احملتله بكالشنكوف

ميا اعطيني الفدائي يا اهل احلبيب 

 الي نفذ العملية في تل ابيب 

* باش: بدون مقابل

أغاني االنذال :
ودوو* للنذل سخام ال طناجر 

ضيع وطنا وخالنا نهاجر 

يا ابو عمار حط اجليش على امليه

واشبع الطير من حلم الصهيونيه

يا ابو عمار حط اجليش في الوادي

واشبع الطير من حلم االعادي

* ودوو: أبعث وأرسل له

عادات يف االفراح , خصوصا عند دار العريس:

يقسم الغناء اىل قسمني: 
1-االول غناء الستات الكبار 

2-القسم الثاين الصبايا
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يف اول ليله عند ام العريس بيقولوا :

خش* الفرح دارنا يا مني يهانينا

هني املهني وهني مني يهانينا

كل احملبني اجو لينا يهنونا

واملعدين اعدو عنا وال جينا

ودار داري واملنازل منزلي 

و...عريس يا حبيبي اتفضلي

وداري داري والبيوت بيوتنا

و... عريس يا حبيبي فوتي

وسعو احلوطه* اشويه 

خني ارقص وامد ايديه

وانا بنت ابو....... 

والو على الكرم هيه
وسعو احلوطه لغاده *

تترقص بنت اجلواده

وانا بنت ابو ......

والو على الكرم عاده
طيجي* ارقصي يا مليحه 

يلي  العرق على ذيالك*
زي اعليبت العطار 
اميره صيانه حالك 

*خش:  دخل،   احلوظة:  الدائرة،   لغادي:ابعد عنه
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عند حناء العروس: 
سبل العيون ومد ايديه يحنولو

عريس ازغير وكيف اهله  سمحولو

يا حنا يا اخضر يا اليق على ايديه 

حنولي.... الغالي عليه 

يا حنا يا اخضر يا اليق على كمه

حنولو ....الغالي على امه

يا حنا يا اخضر يا اليق على كمامه 

حنولو ....الغالي على خواله
***                    

هيا وليا يا بنيا     هيا وليا يا بنيا

  حور ونبات على امليه 

حور ونبات على املياه 

زهر احلياه تبسم  

 والدنيا ربيعيه 

قومي العبي سلني  

  طفران وعايف حاله

ملي الشربه واسقيني بتردي روحي ليا

قومي العبي ما بلعب

من كثر اشغالي بتعب 

جوزك هود على امللعب 

عدو ريس بحريه

هي  وليا يا بنيا    هيا وليا يا بنيا 

حور ونبات على امليه 

حور ونبات على امليه 

زهر احلياه تبسم   والدنيا رابيعية
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اغاين الصبايا يف االعراس:
الله ميسيكو والدنيا مسا الله ميسيكو

الله يهينكو نويتو على الفرح الله يهنيكو

يزيدكو مسا ميسيكو باخلير ازيدكو مسا

مع الصبية مسيى على العجوز مع الصبيه

مت افراحك يا خية .....يتم افراحك

يا لون صباحك يا لون القمر يا لون صباحك

واغــاين كثــره وكان البــال هــادي والنســوان تألــف مــن عقلهــا  ال بقــى تلفزيــون وال بقــى يف نــت  كان 
الفــرح طالــع مــن القلــب .

اما زفه العريس:
يا هنات من الهنا يو هنية 

زفولي ....على العيشويه

يالبرود وعزوته هالقويه

نزل السلطان مرج ابن عامر 

ارسلو لوالد عمو االكابر 

ارسلو لوالد عمو يجونو

بسيوف احلدب ليزينولو

باخليول احلمر ليلعبولو

يا هنات من الهنا يو هينة

زفولي ....على العيشوية

* * *        
ياحميمصا بفريط رماني   يا حميمصا حامض لفاني

يحميمصا منهو انا احبو      ياحميمصا.... انا حبو

يحميمصا ويتلو الريحان    يحميمصا في محرمتي مليحا 

***          
راح بنار القلب معشوقي 

حالق  العرسان يسلم مينيو



الروضة البهية لرتقوميا العالمية66 

استنا يا حالق تيجوعميماتو

حالق العرسان يسلم دياتو

استنا يا حالق جتيو خواتو 
لما العريس يصر مسئول عن العيلة:

بيقولو:
بيقول ....قال ميه ال دهر ميال 

ورمي حمالك على الله وانا الشيال 

وسام قبال يا ميه الدهر جميل 

ورخي حملك على الله وانا الي بشيل

لما العروس تدخل الدار بنقول:
يا ريتك مباركة علينا علينا

وتبكري بالصبي يلعب حوالينا 

يا ريتك مباركه على السلف والسلفه

وتبكري بالصبي وتكثري اخللفه

ويف بعض االغاين الي كانت الصبايا ترددها يف االعراس: 
ترتد يف كل عرس مثل الزجل بني فرقتني 

من باب الشباك دخلت الطابه

وتبشر يا قلبي اجوك اخلطابه

سربه شباب وسربه شبابي 

وسربه علينا ما يحزنونا

والله لدور على سبتي 

من سبك حبك يا اسمر اللون

من باب الشباك طلت تتهوى

مثل جريد النخل تطوى

منعول ابوكن يا بنات حوا

ظلينت  على الدنيا تتعذبني
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) هذه االغني�ة يف اوىل الليايل ( يوم حنا العريس: 

من وين جبت احلنا .... يا عريس ....يا عريس

من كل عطار شويه تفرينا باريس 

من وين جبت احلنا يا ....يا جدع 

من كل عطار شويه تفرينا السبع

محال طير احلمام محال زغاليلو

....هيو عريس يا امو زغريتيلو

يا ام العريس رشي الورد واحلنا 

فرح الغالي يا ريتو يتهنا

اما حنا العروس: 
ليله حناها لقعد على الصندوق 

عشا الي رباها بنت السخا واجلود

ليله جلوتها لقعد على الصندوق  

 عشولها اخواتها بنت السخا واجلود 

ونكتب السمسم على الطفطافي

واحنا بنتنا بنت شرافي 

على طاقتهم رف يا حمام على طاقتهم

مصعب فرقتهم لهل يا لهل 

على العرافي رفرف يا حمام على العرافي 

مصعب فرقتهم لهل يا ليله

شومي باحلطة يا ماشية الشارع

شومي باحلطه

قايد محطه علقني يا ....قايد محطه

شومي باملنديل يا ماشية الشارع شومي باملنديل 

قايد في اخلليل علقني يا ....قايد في اخلليل 

شومي باشاشة يا ماشيا الشارع شومي بالشاشة

 قايد اومباشي علقني  بالشاشة يا ....قايد اومباشي
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اما يوم العرس ما كان تكيس وال باص ايل كانت يزفوها يف الباص كانت تكون على قد حالها

بدكي تكسي وال باص يا عيني    بدي تكسي واهلي على اجلنبيني
بدكي تكسي وال باص يا روحي بدي تكسي واهلي على السطوحي

قولي البوي يحلف عليه  اباتي وانا العزيزه  بني امي واخواتي 
قولي البوي يحلف عليه الليله وانا العزيزه بني امي والعيله
قولي لبوي ابو محارم بني  خلي يفرح بيض الله بختي 
قولي لبوي ابو محارم زيتي خلي يفرح هذاني في بيتي 

الراويــة: وضحــة محمــود حســن  فطافطــة وجنــاح  احمــد مصطفــى فطافطــة ، تســجيل ثــورة 
. ترقوميــا  اغريب-بلديــة 

الطهور  ) الختان (: •
ــأيت إىل  ــن ( ي ــر ) املخ ــث كان الُمَطّه ــة ،حي ــا العائل ــل به ــت حتتف ــارة كان ــة والس ــادات املفرح ــن الع م

ــك  ــرته بذل ــل أس ــه فتحتف ــوم خبتان ــده ويق ــن وال ــب م ــل بطل ــت الطف بي

العودة من الحج والعمرة والسفر: •
كان أقربــاء احلــاج واملعتمــر وجرانــه وأصدقــاؤه حيضــرون إىل بيتــ�ه لوداعــه قبــل الســفر والدعــاء لــه 
ــا  ــع الهداي ــوم بتوزي ــامة . ويق ــودة بالس ــك والع ــأداء املناس ــ�ه ب ــون لتهنئت ــه يأت ــد قدوم ــامة . وعن بالس

كاملســاحب واملســاويك وغرهــا علــى املهنئــني ابتهاجــا بت�أديتــ�ه املناســك والعــودة بالســامة .

حفالت النجاح والتخرج من الجامعة والخروج من األسر: •
عنــد النجــاح يف امتحــان الثانويــة العامــة أو التخــرج مــن اجلامعــة يقــوم األهــل واجلــران واألصدقــاء 
باحلضــور والتهنئــ�ة واملباركــة ويشــاركون األهــل يف أفراحهــم  وكذلــك يفعلــون عنــد االفــراج عــن 

ــام. ــة االرح ــاس وصل ــط الن ــن تراب ــد م ــا يزي ــرى. مم األس

التهنئة باملواليد: •
يقوم األهل واجلران واألصدقاء باملشاركة والتهنئ�ة بالسامة واملباركة باملولود اجلديد .

األعياد: •
للمســلمني عيــدان  همــا :عيــد األضــى وعيــد الفطــر حيــث حيتفــل املســلمون بهذيــن العيديــن 
فبعــد صــاة العيــد وخطبتــ�ه يســلم النــاس علــى بعضهــم بعضــا وتبــ�دأ عمليــة الــزاور لألهــل واألرحــام 
ــوزع  ــى وت ــد األض ــايح يف عي ــر األض ــود وتنح ــن النق ــر م ــا تيس ــم م ــاس أرحامه ــي الن ــاء ويعط واألصدق

ــران . ــام واجل ــى األرح ــا عل حلومه
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مناسبات األتراح
املرض: •

عندمــا يمــرض اإلنســان يقــوم أقربــاؤه وجرانــه وأصدقــاؤه بزيارتــه ) وهــذا مــن الســنة ( والدعــاء لــه 
بالســامة ورفــع معنوياتــه وتمــين الشــفاء العاجــل لــه .

الوفاة: •
عندمــا يتــوىف احــد الســكان ينتشــر اخلــر بســرعة ) اآلن يتــم اإلعــان عــن الوفيــات عــر ســماعات 
املســاجد ( فيحضــر النــاس إىل بيــت املتــوىف للمشــاركة يف املصــاب ثــم تتــم عمليــة الغســل والتكفــني يف 
بيــت املتــوىف ثــم حيمــل علــى أعنــاق الشــباب ويوضــع يف املســجد العمــري ليصلــى عليــه صــاة اجلنــازة 
ثــم ينقــل علــى أعنــاق الشــباب إىل مقــرة عشــرته حيــث يــوارى الــرتاب  وكانــت العشــائر تكــرم بعضهــا 
يف أخــذ )املوزمــة ( طعــام يطبــخ إلطعــام أهــل املتــوىف  وبعــد الدفــن تذهــب عشــرة املتــوىف إىل ديوانهــم 
ــ�ة والتمــر الســتقبال املعزيــن وملــدة ثاثــة أيــام  واالســتعداد الســتقبال املعزيــن وحتضــر القهــوة العربي

وغالبــا مــا يكــون العــزاء بعــد العصر.أمــا بالنســبة للنســاء فيذهــن لبيــت املتــوىف ألداء واجــب العــزاء .

ملمات ومصائب أخرى: •
قــد يتعــرض اإلنســان إىل أحــداث ومصائــب أخــرى كهــدم البيــوت  أو تدمــر املمتلــكات أو االعتقــال 
مــن قبــل قــوات االحتــال أو حــوادث الســر أو حــوادث العمــل او غــر ذلــك مــن احلــوادث واألخبــار 

ــدث . ــار احل ــاوز اث ــاعدته لتج ــاته ومس ــاب بمواس ــع املص ــارك اجلمي ــث يش ــيئ�ة .حي الس

ومن الرتاث الرتقويم االلعاب الشعبي�ة للصغار والكبار :
كان لاطفال الذكور العاب يمارسونها يف وقت فراغهم واثن�اء التقائهم وجتمعهم ومن هذه االلعاب:

ــني . 1 ــارس ب ــت تم ــام وكان ــوان واالحج ــددة االل ــه متع ــرات بلوري ــن ك ــارة ع ــي عب ــال(: وه ــة البلور)الق لعب
شــخصني حبيــث يتــم حفــر حفــرة صغــرة يف الــرتاب يطلــق عليهــا )املــوق( وبقــذف الاعــب البلــور بشــكل 

معــني بقصــد وقــوع البلــور يف املــوق وغالبــا مــا تمــارس هــذة اللعبــة يف فصــل اخلريــف .
لعبــة )احلــاب(:  وهــي تمــارس ب عصــا طويلــة واخــرى قصــرة ويتــم حفــر خــط صغــر يف االرض توضــع . 2

ــواء  ــا يف اله ــة والقائه ــا الطويل ــرة ب العص ــا القص ــع  العص ــب ب رف ــوم الاع ــرة ويق ــا الصغ ــه العص علي
ومــن ثــم يت�ابــع ضــرب العصــا الصغــرة بالعصــا الكبــرة .

ــ�اء . 3 ــق باالختب ــوم فري ــملح( ويق ــى )الس ــ�ا يس ــا معين ــذا مكان ــني يتخ ــني فريق ــم ب ــة(: وتت ــة )الغميض لعب
ويقــوم الفريــق الثــاين ب البحــث عــن الفريــق االول محــاوال االمســاك بهــم ومــن يتــم االمســاك بــه خيــرج 

مــن اللعبــة ومــن يســتطيع الوصــول اىل )الســملح( يعتــر فائــزا.
لعبــة )الســبع شــقف(:  وتتــم بــني فريقــني حبيــث توضــع ســبع قطــع مــن احلجــارة الرقيقــة فــوق بعضهــا . 4

ويقــوم الفريــق االول بضربهــا مــن مســافة معينــ�ه ملحاولــة هدمهــا واذا اســتطاع هدمهــا يكــون فائــزا وامــا اذا 
هــدم جــزء منهــا يهــرب وحيــاول بقيــة الفريــق اعــادة بن�ائهــا قبــل امســاك الفريــق الثــاين بهــم.

وهناك العاب كثرة اخرى يمارسها االطفال .
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ومن العاب االطفال االناث :

لعبــة )احلجلــة(:  وهــي عبــارة عــن رســم مســتطيلني متجاوريــن وتتــم بــني شــخصني حبيــث يضــع . 1
ــة اىل  ــا بقدم ــ�دا بازاحته ــتطيل االول ويب ــى املس ــر عل ــاط الصغ ــن الب ــة م ــخص االول قطع الش
ــذي  ــتطيل ال ــدود املس ــس ح ــن االرض وال يام ــرى ع ــة االخ ــع قدم ــع رف ــة م ــذي يلي ــتطيل ال املس
ــزا واذا تعــر يف نقلهــا  ــه  واذا اتــم نقــل قطعــة البــاط علــى كافــة املســتطيات يكــون فائ يلعــب ب

يكــون خاســرا.
ــارة . 2 ــن احلج ــع م ــس قط ــخص االول خم ــي الش ــث يلق ــخصني حبي ــني ش ــم ب ــال(: وتت ــة )الق لعب

الصغــرة ثــم يقــوم بالقــاء احدهــا يف الهــواء وحيــاول التقــاط االحجــار االخــرى ثــم يلقيهــا جميعــا يف 
ــه . ــر كفي ــا بظاه ــاوال التقاطه ــواء مح اله

 لعبــة نــط احلبــل : حيــث تمســك البنــت قطعــة حبــل قصــرة مــن طرفيهــا وتبــ�دء برفعهــا مــن فــوق رأســها . 3
ثــم تففــز لتمــرر احلبــل مــن حتــت قدميهــا . 

امــا كبــار الســن فكانــوا يمارســون لعبــة )النقــدة(: وتتــم بــني شــخصني حبيــث يتــم رســم مجموعــة مــن 
املربعــات ويقــوم كل شــخص بوضــع حجارتــه يف مربعــات معينــ�ه وحيــاول كل شــخص صــف حجارتــه بشــكل 
متتــ�اىل ليقطــع علــى خصمــة فرصــة اتمــام صــف احلجــارة بشــكل متتــ�ايل وهــي تشــبه لعبــة الشــطرجن. وبعــد 
اخــرتاع لعبــة )الشــدة(الورق اصبــح الشــباب يمارســونها يف اوقــات فراغهــم ليــا وهــي تتــم بــني شــخصني 

او اكــر وتتــم بعــدة انــواع مــن اللعــب منهــا الباصــرة والهانــد والطرنيــب والبلــوت ...الــخ  .

العادات والتراث يف الزراعة والحصاد :
ــن  ــف م ــة كل صن ــد زراع ــون مواعي ــوا يعرف ــكان فكان ــدى الس ــة ل ــة الرئيس ــي املهن ــة ه ــت الزراع كان
ــموا األرايض  ــث قس ــدة، حي ــيطة ومفي ــة بس ــني دورة زراعي ــ�ه متبع ــاده وجني ــد حص ــات ومواعي املزروع
الســهلية إىل قســمني : قســم يــزرع باملحاصيــل الشــتوية ،والقســم اآلخــر باملحاصيــل الصيفيــة .والقســم 
الــذي يــزرع هــذا العــام باملحاصيــل الشــتوية ويــزرع يف العــام القــادم باملحاصيــل الصيفيــة والقســم الــذي 
يــزرع هــذا العــام باملحاصيــل الصيفيــة يــزرع يف العــام القــادم باملحاصيــل الشــتوية، وهكــذا تتكــرر هــذه 

الــدورة الزراعيــة . 

وكانــوا يهتمــون بأرضهــم ومزروعاتهــم مــن حيــث التســميد بالســماد الطبيعــي املتوفــر لديهــم مــن 
ــون  ــوا يعين ــني وكان ــث العابث ــن عب ــم م ــة مزروعاته ــجارهم وحراس ــم أش ــد تقلي ــم ومواعي روث حيواناته
ــرين  ــهر تش ــة ش ــن نهاي ــ�دأ م ــتوية يب ــل الش ــذار للمحاصي ــد الب ــم، كان موع ــم وبي�ادره ــا ملزروعاته حراس
ــد  ــار وبع ــال واألبق ــى اجلم ــد عل ــة تعتم ــائل احلراث ــت وس ــون األول ،وكان ــهر كان ــف ش ــاين إىل منتص الث
ــى  ــدون عل ــم، واآلن يعتم ــة ارضه ــر يف حراث ــى احلم ــدوا عل ــدة اعتم ــن البل ــار م ــال واألبق ــراض اجلم انق

ــة.  ــق اجلبلي ــال يف املناط ــر والبغ ــى احلم ــهلية وعل ــق الس ــة يف املناط ــرارات الزراعي اجل

وكان املزارعــون حيصــدون مزروعاتهــم بأيديهــم متبعــني نظامــا خاصــا بذلــك حيــث جيمــع احلّصــاد 
يف يــده ضمــة مــن القمــح أو الشــعر قــدر مــلء يــده ويربطهــا بعيــدان مــن قــش الــزرع تســى )شــمال( 
،ويضعهــا علــى جانبــ�ه ويكــرر ذلــك ويضــع االشــملة مصفوفــة فــوق بعضهــا حــى تصبــح كومــة يطلــق 
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عليهــا اســم )غمــر( ،وبعــد إتمــام حصــاد قطعــة األرض يقــوم بتجميــع الغمــور يف مــكان واحــد وتســى 
ــزرع  ــة ال ــون كمي ــب ، وتك ــن اخلش ــة م ــى آل ــا عل ــمني جيمعه ــكل قس ــى ش ــا عل ــوم بصفه ــم يق ــة(، ث )حل
كبــرة إذا كانــت ســتنقل علــى ظهــر اجلمــل إىل اجلــرن ،وتســى )شــبكة(، وإذا كانــت ســتنقل علــى ظهــر 
احلمــار تكــون كميــة الــزرع اقــل ،وتســى )قــادم(، ثــم تنقــل إىل اجلــرن وكان يف البلــدة  منطقتــان للجــرون 

)البيــ�ادر (  ويعــرف كل مــزارع جرنــه .

وبعــد إتمــام عمليــة احلصــاد  يكــون الــزرع قــد جــف وأصبــح ســهل التكســر، تبــ�دأ عمليــة الــدرس 
وتتــم بفــرد قســم مــن القــش علــى شــكل دائــرة ثــم يتــم ربــط ثوريــن أو بقرتــني  خبشــبة تربــط علــى رقابهــا 
،وتســى ) نــر (ويف ســاعات الضــى حيــث ترتفــع درجــة احلــرارة تبــ�دأ عمليــة الــدرس بســر األبقــار علــى 
القــش بشــكل دائــري لتتــم عمليــة تكســر القــش . وبــني فينــ�ة وأخــرى يقــوم الشــخص الــذي يمــي وراء 
ــم  ــى يت ــران( ،ح ــى )دق ــع تس ــع أصاب ــها أرب ــة يف رأس ــة حديدي ــش بآل ــب الق ــدراس( بتقلي ــار )ال األبق
ــفرات  ــفله ش ــت يف أس ــيب مثب ــوح خش ــط ل ــني برب ــض املزارع ــوم بع ــا يق ــا وأحيان ــح ناعم ــره ويصب تكس

حديديــة  بالنــر املربــوط برقــاب البقــر ليســرع يف عمليــة الــدرس .

 ثــم بعــد أن يصبــح القــش ناعمــا جيمــع علــى شــكل كومــة  ثــم تبــ�دأ عمليــة التذريــة بالــة خشــبي�ة لهــا 
أربــع أصابــع تســى )مــذراة( و يقــوم املــزارع وغالبــا مــا يســاعده مزارعــون  آخــرون حبمــل  املــدروس ونــره 
ــى   ــد ويس ــافة ابع ــم ملس ــزء الناع ــر اجل ــث يط ــاح حي ــاه الري ــتعينني باجت ــب مس ــكان قري ــواء يف م يف اله
)فــاروح( ، ثــم يليــه اجلــزء االخشــن ويســى )تــن(، ثــم األكــر خشــونة ويســى )القصــل( ،ثــم يليــه 

احلــب الــذي يتجمــع علــى شــكل هــريم يســى )صليبــ�ة(.

ثــم تبــ�دأ عمليــة الكربلــة بالــة خشــبي�ة دائريــة الشــكل حوضهــا مربوط بشــبكة مــن اخليــوط اجللدية 
املصنوعــة مــن جلــد األبقــار  تســى)الكربال( ،حيــث حيمــل املــزارع الكربــال علــى مســتوى صــدره ،ثــم 
يقــوم شــخص آخــر بصــب احلــب يف الكربــال ، ثــم يبــ�دأ بهــز الكربــال يمينــ�ا وشــماال حيــث تتــم عمليــة 
ــب  ــن احل ــا م ــه صاع ــاىض أجرت ــجد ليتق ــام املس ــر إم ــم حيض ــة ،ث ــوائب املختلف ــن الش ــب م ــة احل تنقي
ــ�ة  ــة تعبئ ــم عملي ــك تت ــد ذل ــه ،و بع ــارف علي ــ�ه املتع ــذ كا نصيب ــور ليأخ ــاق والناط ــل احل ــك يفع وكذل
احلــب يف أكيــاس كبــرة تســى )الفردة(تــم ينقــل إىل البيــت ليصــب يف اخلابيــ�ة حلفظــه واســتعماله .

أما بالنسبة  للعنب والتني فله تراثه اخلاص به 

موسم احلصاد حراثة االرض      
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القادم املذراة       

سكان ترقوميا ورحلة الصيف والشتاء :
نظــرا خلصوبــة أرضهــا  واعتــدال مناخهــا اعتــاد الســكان علــى زراعتهــا بأشــجار العنــب والتــني 
والرمــان والتفــاح واللوزيــات واخلضــار تلــك هــي منطقــة الطيبــ�ة الواقعــة علــى قمــم اجلبــال الشــرقية 
للبلــدة ,ومــع بدايــة العطلــة الصيفيــة للمــدارس )منتصــف شــهر حزيــران ( تبــ�دأ عمليــة نــزوح الســكان 
مــن البلــدة )نظــرا الرتفــاع درجــات احلــرارة يف فصل الصيــف( للســكن يف منطقــة الطيبــ�ة كل يف  )كرمه( 

بســتانه حيــث يبــين كل بيــت عريشــة 

ــذه  ــتمر ه ــب( وتس ــة ) تعزي ــذه العملي ــى ه ــق عل ــجار . ويطل ــان األش ــى بأغص ــارة وتغط ــن احلج م
ــل  ــواء العلي ــتمتعني باله ــت  مس ــك الوق ــد ذل ــر إىل بع ــض يت�أخ ــول والبع ــهر أيل ــر ش ــى أواخ ــة ح الرحل
التــني املختلفــة مثــل : - الشــحايم واملــوازي واخلضــاري واحلمــاري  انــواع  والثمــار الطازجــة  مــن 
والســوادي والقــراوي وغرهــا حيــث تقطــف ثمــار التــني الطازجــة صباحــا ) عــل النــدى ( لتــؤكل 
ــايم  ــواين والش ــين واحلل ــداين والزي ــويق واحلم ــل : الداب ــة مث ــب املختلف ــواع العن ــك ألن ــق, كذال ــل الري ع
والبيتــوين وغــر ذالــك الكثــر .  وبعــد إتمــام نضــوج العنــب تتــم عمليــة تصنيعــه بعــدة اشــكال مــن ثمــاره 
مثــل : الزبيــب حيــث  تفــرد الثمــار الناضجــة بعــد غســلها ووضعهــا علــى األرض ودهنهــا بالزيــت لتبقــى 
ــزن  ــوائب وخن ــن الش ــف م ــع وتنظ ــم جتم ــام ث ــدة  أي ــمس لع ــعة الش ــت أش ــف حت ــة وجتف ــات طري احلب
ألكلهــا يف فصــل الشــتاء ومــن اإلشــكال األخــرى لتصنيــع العنــب : الدبــس : حيــث تؤخــذ حبــات العنــب 
وتغســل ثــم تعصــر وتصفــى وتطبــخ علــى النــار لعــدة ســاعات حــى يتبخــر منهــا المــاء ويصبــح لونــه بــين 

ــار . ــن الفخ ــرار م ــأ يف ج ــرد ويعب ــاعات لي ــدة س ــرتك ع ــخ  ي ــن الطب ــاء م ــد االنته ــق وبع غام
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 ومن األشكال األخرى  : 
ــر  ــدون عص ــي ب ــا ه ــات كم ــخ احلب ــل وتطب ــة وتغس ــب الناضج ــات العن ــذ حب ــث تؤخ ــ�ة : حي العنبي
وخــال الطبــخ تــزال البــذور الــي تطفــو علــى الســطح وبعــد الطبــخ يــرتك حــى يــرد ثــم يعبــأ يف جــرار من 
الفخــار ليــؤكل شــتاء ويصنــع أيضــا شــكل رابــع ويســى : امللــن : حيــث تعصــر حبــات العنــب وتصفــى 
ثــم تطبــخ علــى النــار حــى تغلــي ثــم يضــاف إليهــا الســميد  والقريــش وتفــرد بســرعة علــى قطــع مــن 
القمــاش لعــدة أيــام لتجــف حتــت أشــعة الشــمس ثــم جتمــع وتفصــل عــن القمــاش وتلــف علــى شــكل 

قطــع مربعــة لتحفــظ وتــؤكل شــتاء . 

ــان  ــى أغص ــرد عل ــا وتف ــط قلي ــة فتضغ ــن احلاج ــدة ع ــة والزائ ــني الناضج ــات الت ــبة حلب ــا بالنس أم
نبــ�ات يســى شــتيلة وتــرتك لعــدة أيــام حتــت أشــعة الشــمس يف مــكان يســى )مســطاح ( وبعــد أن جيــف 

جيمــع ويوضــع يف اخلابيــ�ة ليــؤكل بمفــرده أو مــع الزيــت شــتاء.

أمــا بالنســبة لثمــار البنــ�دورة الناضجــة فيتــم فلقهــا ورش امللــح عليهــا وتــرتك حتــت أشــعة الشــمس 
لتجــف ثــم جتمــع الســتعمالها وقــت احلاجــة .أو تعصــر ثمــار البنــ�دورة وتصفــي ويوضــع العصــر يف إنــاء 
ليجــف حتــت الشــمس وحيفــظ الســتعماله وقــت احلاجــة وحتفــظ ثمــار الباميــة بالتجفيــف يف منطقــة 

مظللــة .

نموذج للعرش الي سكنها املصطافون يف رحلة الصيف اىل الطيب�ة

أسماء ومدلوالت أصبحت من التراث
ــن  ــمائها ولك ــمونها بأس ــم ويس ــوايح حياته ــف ن ــم أدوات يف مختل ــتخدمون يف حياته ــا يس كان آباؤن
التقــدم احلضــاري والصناعــي أدي إىل تغــر أســاليب احليــاة واســتخدام أدوات جديــدة ممــا أدى إىل 
انقــراض معظــم هــذه األدوات وانقــراض أســمائها حــى أصبحــت مــن الــرتاث .واألمــم تعــز برتاثهــا وحنن 
ســنحاول عــر هــذا البحــث التعــرف علــى جــزء مــن هــذا الــرتاث بذكــر بعــض هــذه األشــياء بمســمياتها 

ــك. ــا هللا يف ذل ــني أن يوفقن ــا آمل ومدلوالته
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األدوات المنزلية:
ــددة حســب 	  ــا أرجــل متع ــن طــني احلــّور املخلــوط بالتــن الناعــم وله اخلابيــ�ة :مصنوعــة م

حجمهــا واحلجــم الصغــر منهــا يســى ) جفــوة ( لهــا بــاب واســع يف األعلــى وفتحــة صغــرة يف 
أســفل الواجهــة األماميــة إلدخــال اليــد فيهــا إلخــراج املخــزون فيهــا وتســتخدم خلــزن احلبــوب 
بأنواعهــا واجلفــوة تســتخدم أيضــا لتخزيــن القطــني واخلابيــ�ة تســتخدم خلــزن احلبــوب 

ــاء. ــذرة  البيض ــنة وال ــدس والكرس ــعر والع ــح والش كالقم

القادوس : مصنوع من الطني احلور والتن الناعم ويستخدم لوضع ملح الطعام فيه .	 

الهشة : وعاء كبر مصنوع من البازلت واجلر بابه واسع توضع فيه مياه الشرب.	 

الزير : مصنوع من طني الفخار جيفف حتت الشمس توضع فيه مياه الشرب  .	 

اجلرة : مصنوعة من طني الفخار حتملها النساء على رؤوسها لنقل املياه من اآلبار إىل البيت. 	 

العسلية  : اصغر من اجلرة حتملها الصبايا على الرأس لنقل املياه 	 

إبريق الفخار :مصنوع من الفخار يستخدم لوضع مياه الشرب فيه أو لوضع الزيت .	 

 البعبول : اصغر من اإلبريق ويستعمل لنفس األهداف	 

القربة : مصنوعة من جلد الماعز تستخدم لنقل الماء من اآلبار إىل البيت .	 

الباطية :  مصنوعة من اخلشب واسعة احلجم يوضع فيها الطعام عند األكل	 

ــس 	  ــخ دب ــم ولطب ــخ الوالئ ــتخدم لطب ــر يس ــاس األصف ــن النح ــوع م ــر مصن ــدر كب ــت : ق الدس
ــك . ــر ذل ــب وغ ــن العن ــ�ة م ــخ العنبي ــب وطب العن

الزبدية : مصنوعة من الفخار تستخدم لوضع الطبيخ والشراب فيه لألكل 	 

القبعة :  مصنوعة من قش القمح تشبه الصحن وتستخدم لوضع  عجين�ة اخلمرة فيها.                                                  	 

الطاسة : علبة معدني�ة تشبه الكاسة تستعمل لشرب الماء فيها. 	 

صينيــ�ة القــش : مصنوعــة مــن قــش القمــح تصبــغ بعــدة ألــوان تســتعمل لوضــع اخلــز و 	 
الطعــام فيهــا عنــد األكل .

ــن 	  ــع الل ــتخدم لوض ــر يس ــه واك ــع من ــه أوس ــق لكن ــبه البري ــار يش ــن الفخ ــوع م القعقور:مصن
ــب  ــد الطل ــرب عن ــه للش في

القرقوم :  اصغر من القعقور يستخدم لوضع اللن أو الزبدة فيه 	 

الطباخة : اكر من القعقور يوضع فيها احلليب حى يصبح رائب�ا .	 
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ــقاء يف 	  ــق الس ــم يعل ــ�ه ث ــد ترويب ــب بع ــه احللي ــع في ــز يوض ــد الماع ــن جل ــوع م ــقاء : مصن الس
رّكابــة وخيــض لفــرتة مــن الزمــن حــى تطفــو الزبــدة ثــم تــزع منــه ويبقــى اللــن بالســقاء حــى 

االســتعمال .

ــى 	  ــفل عل ــن األس ــد م ــى وتتب�اع ــن األعل ــط م ــع وترب ــبات جتم ــاث خش ــن ث ــارة ع ــة  : عب الركاب
ــض . .  ــة اخل ــم عملي ــا لتت ــن يف أعاه ــقاء الل ــط س ــريم ويرب ــكل ه ش

السعن : مصنوع من جلد الماعز يوضع فيه اللن بعد خضه .	 

امِلْصَون : اصغر من السعن يوضع فيه اللن ليتصاىف منه الماء	 

 الشــراع : مصنــوع مــن جلــد رأس األبقــار يوضــع فيــه اللــن الزائــد عــن احلاجــة ليتخــر ويصبــح 	 
لبنــ�ة تمهيــدا لتصنيعــه علــى شــكل أقــراص جتفــف حتت الشــمس .

الســراج : كان يصنــع مــن الفخــار تــم صنــع مــن احلديــد يوضــع فيــه الزيــت أو الــكاز وتوضــع 	 
ــن  ــع م ــور ليصن ــم تط ــكان ث ــيء امل ــار لي ــه الن ــعل ب ــاء تش ــاش ويف املس ــن القم ــة م ــه فتيل في

ــة . ــم ملب ــه اس ــق علي ــة وأطل ــام مختلف ــاج بأحج الزج

ــار 	  ــا ن ــعل حتته ــدر وتش ــا الق ــع عليه ــم يوض ــطة احلج ــار متوس ــة أحج ــن ثاث ــارة ع ــدة : عب املوق
ــخ . . ــخني أو الطب ــة التس ــم عملي ــب لتت احلط

ــا 	  ــل يعب ــة أرج ــه ثاث ــر ل ــاس األصف ــي بالنح ــد املطل ــن احلدي ــوع م ــوس : مصن ــور أو الريم الباب
بالــكاز ويضغــط بضاغــط هــواء بــه ليخــرج الــكاز إىل أعلــى ويوضــع عليــه القــدر أو إبريــق الشــاي 

أو أي يشء يــراد تســخين�ه . 

الطابــون : يتكــون مــن عــدة أجــزاء وهــي : القحــف : مصنــوع مــن طــني احلــّور املخلــوط بالتــن 	 
ــت  ــف حت ــى ويجف ــن األعل ــا م ــق قلي ــفل ويضي ــن األس ــع م ــري يتس ــكل دائ ــع بش ــم يصن الناع
ــاد أو  ــول الرم ــع  دخ ــد ملن ــن حدي ــاء م ــه غط ــى باب ــه عل ــني ول ــكان مع ــع يف م ــم يوض ــمس ث الش
ــق  ــن مناط ــم م ــول تل ــة الف ــن حب ــر م ــرة اك ــارة صغ ــن حج ــارة ع ــف عب ــه  الرض ــره. بداخل غ
ــا  ــع عليه ــف ليوض ــل القح ــع داخ ــاء توض ــب وملس ــكلها متن�اس ــون ش ــث يك ــاه حبي ــيول املي س

ــى.   ــد أن حت ــز بع ــني اخل عج

التــن خلشــن 	  أو  الشــمس  املجفــف حتــت أشــعة  احليوانــات  مــن روث  غالبــا  كان  الزبــل: 
)القصــل ( أو أوراق األشــجار اليابســة أو جنــارة اخلشــب يوضــع علــى القحــف مــن اخلــارج حــى 
يتــوارى بالزبــل ثــم تشــعل النــار يف هــذا الزبــل ليبــ�دأ باالحــرتاق تدريجيــا حيــث يســخن القحــف 
والرضــف الــذي بداخلــه ليصبــح جاهــزا خلــز عجــني الطحــني وتتــم عمليــة الزبــل يوميــا وملرتني 

حســب احلاجــة .
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ــكن(	  ــرتق )الس ــل املح ــة الزب ــة إزاح ــا عملي ــم به ــطحة تت ــبة مس ــن خش ــارة ع ــو عب ــار : ه املقح
أو الرمــاد عنــد فتــح القحــف لوضــع اخلــز فيــه وعنــد االنتهــاء يتــم دمــل القحــف ويســتخدم 

ــرن . ــبه الف ــه يش ــا ألن ــخ أيض ــز والطب ــون للخب الطاب

اجلراب :  مصنوع من اجللد يضع فيه احلراث أو الراعي طعامه وحيمله على كتفه .	 

الكنــف : منســوج مــن وبــر اجلمــال املصبــوغ بعــدة الــوان يضــع الراعــي او احلــراث فبــه اخلــز 	 
وغــره .

ــع 	  ــتعمل جلم ــذق وتس ــجر الع ــة ش ــة وخاص ــجر الطري ــان الش ــن أغص ــة م ــة :  مصنوع القرطل
الثمــار فيهــا ولهــا عاقــة حتمــل بهــا .

السلة : اكر من القرطلة وغالبا ما تصنع من عيدان القصب) القصيب (.	 

 القــور : يســتعمل لعمــل املفتــول وهــو يتكــون مــن قــدر متوســط يوضــع علــى النــار ثــم يوضــع 	 
فيــه المــاء ويوضــع فــوق القــدر وعــاء مخــرم مــن أســفله ليســمح بمــرور البخــار إىل أعلــى حيــث 

يوضــع فوقــه أيضــا وعــاء بــه املفتــول لتتــم عمليــة جتهــزه علــى خبــار المــاء

إبرة اخلياطة : وهي على عدة أحجام ومنها امليرة ثم املسلة اكر األحجام .	 

املــرد : قطعــة معدنيــ�ة تضــع اخلياطــة إصبعهــا فيهــا أثنــ�اء التطريــز حــى التؤذيهــا مؤخــرة اإلبــرة 	 
ــ�اء التطريز. أثن

أدوات الزراعة:
أدوات الزراعة متعددة األشكال واالستعمال معظمها انقرض وأصبح من الرتاث ومنها. 

 القفــة أو املقطــف  : مصنوعــة مــن مخلفــات إطــارات الســيارات علــى شــكل حــوض ولهــا أذنــان 	 
علــى جانبيهــا ليســهل حملهــا وتســتعمل لنقــل الــرتاب أو احلــى أو غــر ذلــك مــن األشــياء الــي 

يمكــن نقلهــا بهــا  .

الرتبــة 	  : متعــددة األحجــام واألشــكال واالســتعمال .االســتعمال األســايس  حفــر  الفــأس   
واســتصاحها. للزراعــة 

املجرفة :أشكالها وأحجامها متعددة وتستعمل لسحب الرتبة وتقليبها .	 

الكريك : يستخدم يف الزراعة وأعمال البن�اء وذلك بتقليب الرتبة ونقلها 	 

ــط 	  ــب وترب ــن اخلش ــع م ــت تصن ــا كان ــة األرض وقديم ــتخدم حلراث ــراث ( : تس ــكة )املح الس
ــن  ــط بثوري ــد وترب ــن احلدي ــا م ــفل منه ــزء األس ــع اجل ــم صن ــة ث ــل الرتب ــحبها داخ ــل ليس باجلم
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ــل أو  ــط بالبغ ــد وترب ــن احلدي ــا م ــت بأكمله ــدة صنع ــن البل ــار م ــاء األبق ــد اختف ــني وبع أو بقرت
احلمــار جلرهــا وهــي تتكــون مــن عــدة أجــزاء وهــي مــن األســفل إىل األعلــى كالتــايل : احلســيم 
الــذي يدخــل يف داخــل الرتبــة ثــم الركبــة علــى شــكل قــوس ثــم الــذراع الــذي يكــون مــن أعــاه 

ــارور . ــى ج ــر يس ــمار كب ــرعة عرمس ــط بالش ــا لرب مثقوب

الشــرعة: ) وهــي مصنوعــة مــن جلــد رأس األبقــار ( ثــم النــر الــذي يوضــع علــى رقبــة البقرتــني 	 
أو الثوريــن وهــو مصنــوع مــن اخلشــب علــى كل طــرف منــه قطعتــان خشــبيت�ان حتيطــان برقبــة 
البقــرة وتثبــت الشــرعة يف منتصفــه لرتبــط بــه الشــرعة ثــم توصــل مــع الســكة بمســمار كبــر 

يســى جــارور وللســكة ذراع تعلــوه قطعــة خشــبي�ة يمســك بهــا احلــراث وتســى ) حمامــة (.

الدقــران : مصنــوع مــن احلديــد يف طرفــه أربــع أصابــع مــن احلديــد يســتخدم لتقليــب  القــش 	 
.املــذراة : مثــل الدقــران ولكنهــا مصنوعــة مــن اخلشــب تســتعمل لتذريــة احلــب والتــن بعــد  

انتهــاء عمليــة الــدرس .

الشــبكة : مصنوعــة مــن اخلشــب واحلبــال وهمــا قطعتــان يتــم جمعهمــا ونصبهمــا علــى شــكل 	 
ــط  ــال لرب ــد احلب ــم تش ــني ث ــن اجلانب ــش  م ــف الق ــني ليص ــن اجلانب ــال م ــرد احلب ــم تف ــرم ث ه

القــش ثــم ترفــع علــى ظهــر اجلمــل لنقلهــا إىل اجلــرن) البيــ�در (.

 القادم : يشبه الشبكة لكنه اصغر حجما وكمية الزرع اقل  يوضع على ظهر احلمار. 	 

العقفــة : قطعــة خشــبي�ة علــى شــكل زاويــة حــادة يربــط بطرفهــا حبــل ليشــد بــه القــش علــى 	 
ــادم. ــبكة أو الق الش

الكربــال والغربــال : خيــوط جلديــة مربوطــة بإطــار خشــيب دائــري على شــكل شــبكة يســتعمان 	 
لتنقيــة احلبــوب من الشــوائب .

ــاء 	  ــذرة البيض ــة ال ــة زراع ــتعمل يف عملي ــان يس ــكل محق ــى ش ــد عل ــن اجلل ــوع م ــوق : مصن الب
والسمســم حيــث يثبــت علــى املحــراث و يمســك احلــراث البــذور بيــ�ده ويســقط البــذور ببــطء 

أثنــ�اء احلراثــة لتكــون متب�اعــدة عــن بعضهــا 

احلــورة : قطعــة كبــرة مــن اجللــد تشــبه يف شــكلها املــر يــول الــذي يلبســه الطبــاخ يف املطبــخ 	 
ــ�اء قطــع عــرا نيــس الــذرة البيضــاء.  تربط.علــى وســطه لتحــي جســمه وثي�ابــه وخاصــة اثن

أدوات احلصــاد : متعــددة األشــكال واألحجــام وكلهــا مصنوعــة مــن احلديــد  مثــل: املنجــل وهــو 	 
أكرهــا يســتخدم عندمــا يكــون نبــ�ات القمــح طويــا . والســحلية تكــون حافتهــا ملســاء والشــر 

شــارة تكــون حافتهــا مســنن�ة كاملنشــار والقالــوش اصغــر مــن املنجــل .
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األثاث المنزلي:
ــى  ــرش عل ــال يف ــر اجلم ــن وب ــوع م ــع مصن ــراش واس ــن ف ــارة ع ــو عب ــيطا وه ــزيل بس ــاث امل كان األث
ــى  ــوف املغط ــن الص ــة م ــي مصنوع ــات ( وه ــوادل )الفرش ــه اجل ــرد علي ــوم تف ــد الن ــت وعن ــة البي أرضي
بالقمــاش ثــم توضــع اليســاتك ) املخــدات أو الوســائد ( وهــي مــن القمــاش املحشــو بالقطــن  ثــم يغطــى 

ــوف أو القطــن. النائمــون باللحــاف وهــو مصنــوع مــن الص

املســفط : مبــين مــن الطــني أو أن بنــ�اء البيــت خيصــص لــه جــزء مــن الواجهــة الداخليــة  للجــدار 	 
توضــع فيــه األ فرشــة واألغطيــة .

الصنــدوق :وهــو صنــدوق خشــيب تضــع فيــه العــروس عنــد خروجهــا مــن بيــت أهلهــا مــا بســها 	 
ووأغراضهــا اخلاصــة ولــه قفــل تغلقــه مــى شــاءت .وكانــت املابــس الشــخصية توضــع علــى 

حبــل مربــوط داخــل البيــت . 

أدوات الطهــي :تتكــون مــن طنجــرة متعــددت االحجــام وبعــض الصحــون الفخاريــة والســكني 	 
ــتعمل  ــم اس ــدة ث ــى املوق ــب عل ــار احلط ــى ن ــخ عل ــون الطب ــواين  ويك ــق والص ــة واإلبري واملغرف

ــاه ــخني املي ــام وتس ــي الطع ــوس (لطه ــور ) الريم الباب

الطعام واألكالت الشعبية من مطبخ االمهات والجدات:
اخلــز: املصنــوع مــن القمــح أو املصنــوع مــن الشــعر و يســى كــردوش أو الــذرة و يســى 	 

. غايــس 
ومن أشهر األكات والي التزال موجودة : 

املنسف : الذي يتكون من اللحم واألرز واللن وعادة يعمل يف املناسبات املختلفة .	 

املقلوبة : حلم حيوان أو حلم دجاج مع األرز والزهرة أو الباذجنان أو البطاطا.	 

املجــدرة : األرز مــع العــدس أو طبــخ العــدس املجــروش أو احلــب لوحــده واألكات كثــرة  	 
ومعروفــة ولكــن ســرنكز علــى ذكــر بعــض األكات الــي أصبحــت مــن الــرتاث , مثــل:

اجلريشة : تصنع من بذور القمح املجروش والزيت والبصل والماء.	 

السمادة : من القمح املجروش الناعم وعصر البن�دورة املجففة والبصل والماء 	 

 اخلبــزة : تفــرم أوراق اخلبــزة وتطبــخ بالزيــت والبصــل والمــاء أو ختلــط بفتــات العجــني 	 
وتســى ) مفتلــة ( أو تطبــخ مــع األرز وتســى ) شــختورة ( .

الرقاقــة : مــن عجــني القمــح ترقــق ثــم تقســم بالســكني علــى شــكل شــراحئ رقيقــة تطبــخ بالمــاء 	 
لوحدهــا أو يضــاف لهــا حــب العــدس .
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ــخ 	  ــروم وتطب ــم املف ــى باللح ــرة حت ــع صغ ــع إىل قط ــح يقط ــني القم ــن عج ــاط : م ــني القط ذن
ــن . بالل

ســال وركــه : جيمــع نبــ�ات املــرار الطــري وينظــف ثــم يغســل بالمــاء ويغلــى بــه ثــم يكــب المــاء 	 
ويســلق املــرار مــع البصــل والزيــت . 

ــخ 	  ــد يطب ــا الســكر وق ــاف إليــه أحيان ــب ويض ــع احللي ــرز م ــخ ال ــب : حيــث يطب ــع احللي ــرز م ال
ــ�ة(. ــى )حبتي ــن ويس ــع الل ــرز م ال

الزالبي�ة : يعجن العجني ويقلى بزيت الزيتون ويسى )زالبي�ة ( 	 

املخمرات : يدهن اخلز املخبوز قبل يوم ويدهن بزيت الزيتون ثم يسخن يف الطابون 	 

املطبــق : يعجــن طحــني القمــح ثــم يــرق ويفــرد ويدهــن بزيــت الزيتــون ثــم يصفــط علــى شــكل 	 
مربــع اويلــف علــى شــكل دائــري ويــرش عليــه الســكر وخيــز يف الطابــون .

 وهناك انواع اخرى مثل املحايش وورق العنب ولسان الثور وغرها الكثر .

 الــزرب : حتفــر حفــرة يف االرض وتلــف جدرانهــا باحلجــارة ثــم توضــع فيهــا قطــع اخلشــب 	 
الكبــرة مــن االشــحار اليابســة وتشــعل فيهــا النــار حــى تصبــح جمــرا ثــم توضــع علــى اجلمــر 
اوتعلــق فوقــه قطــع اللحــم الــين ثــم توضــع على فوهــة احلفــرة قطعــة حديــد او صينبــ�ة معدني�ة 
كبــرة ثــم تدفــن بالــرتاب ملــدة معينــ�ة حيــث تفــوح راحئــة اللحــم املشــوي ثــم يــزال الــرتاب عــن 

فوهــة احلفــرة وتفتــح حيــث يكــون اللحــم قــد انشــوى ويتــم اكلــه ؟

اما شرابهم فكان الماء واحلليب واللن  والقهوة العربي�ة ثم انتشر تعاطي شراب الشاي .
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اللباس والزي الشعبي والتقليدي:
زي الرجال : 

 كان الرجــال يلبســون الثيــ�اب والعمامــة ويلبســون األحذيــة اجللديــة ثــم أصبــح 
الشــباب منهــم يلبســون الكــر )القمبــاز( ومــع انــدالع الثــورة الفلســطيني�ة عــام 1929م 
ــوار  ــي الث ــال لتخف ــة والعق ــس الكوفي ــم لب ــم تعم ــة ث ــدل العمام ــة ب ــوار الكوفي ــس الث لب
بــني النــاس ولبســوا الســروال حتــت الكــر وتعــددت أنــواع وألــوان قمــاش الكــر وكان 
أفضلهــا القمــاش األبيــض املخطــط باألســود أو األزرق ويســى ) الريــزا ( ويلبســون 
ــدون  ــوا يرت ــن كان ــار الس ــف ( وكب ــاكو ) املعط ــون الس ــتاء يلبس ــت ويف الش ــه اجلاكي فوق
الفــروة املصنوعــة مــن الصــوف . ويف الصيــف يلبســون العبــاءة بألوانهــا ولبســوا يف أرجلهم 
األحذيــة اجللديــة والصنــادل . واليــوم اســتب�دل الكــر بالبنطــال والقميــص وتــرك الــرأس 
بــدون غطــاء باســتثن�اء بعــض كبــار الســن الذين ظلــوا يلبســون الكوفيــة بألوانهــا املختلفة 

ــداش ( . ــوب ) الدش ــِر بالث ــم الِك ــتب�دل بعضه واس

أما بالنسبة للنساء 
فكــن يلبســن الثيــ�اب الســوداء  حيــث كــن يشــترين القمــاش األســود  ) احلــر أو التبيــت  ( ثــم يقمــن 
بتفصيلــه إىل قطــع مختلفــة ثــم يقمــن بالتطريــز عليــه بألــوان اخليــوط املختلفــة  اشــاكاال نب�اتيــ�ة زاهيــة 
األلــوان حبيــث تغطــي معظــم مقدمــة الثــوب . و بعــد االنتهــاء مــن اخلياطــة يقمــن بتجميعــه وخياطتــه 

ليصبــح جاهــز للبــس 

 وكــن يلبســن علــى رؤوســهن طاقيــة مطــرزة ومعلــق فيها قطــع الذهــب والفضــة والريــاالت الفضية 
واســمها)عراقية ( ويلبســن يف أعناقهــن قائــد الذهــب ويلبســن األســاور مــن الذهــب والفضــة يف 
أيديهــن وخواتــم الذهــب والفضــة  يف أصابعهــن واحللــق يف آذانهــن ويلبســن فــوق العراقيــة قطعــة مــن 

القمــاش امللــون الســميك اســمها ) مايــة ( .

ــن  ــر م ــث ال يظه ــن حبي ــى وجوهه ــة عل ــن املاي ــال يضمم ــن رج ــارع أو القاه ــني يف الش ــن إذا مش وك
ا جســامهن شــيئ�ا تــم تركــن لبــس العراقيــة واملايــة ولبســن علــى رؤوســهن قطعــة قمــاش بيضــاء 
ــص  ــال والقمي ــن البنط ــ�اب ولبس ــس الثي ــن لب ــرك معظمه ــل وت ــتب�دلنها باملندي ــم اس ــمها)غدفة( ث اس
وبعضهــن لبســن اجللبــاب فــوق البنطــال والقميــص وبعضهــن تركــن غطــاء الــرأس وتشــبهن بالرجــال  
وال حــول وال قــوة إال بــاهلل وحســبن�ا هللا ونعــم الوكيــل وكــن يلبســن يف أرجلهــن ) احلفايــة الباســتيكية ( 

ــا . ــكاال وأنواع ــة أش ــواع األحذي ــس أن ــن يف لب وأالن يتف
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ّبة الثوب الفلسطيين املطرزة يدويا
َ

الثوب الفلسطيين املطرز يدويا      ق

رجال ينتظرون اذان الصاة يف املسجد
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  الفرق الفنية :
. فرقة دالل املغربي�ة للدبكة.. 1

فرقة اجلبل األخضر للدبكة.. 2
فرقة جفرا للدبكة الشعبي�ة.. 3
فرقة البي�ادر. 4
فرقة ترقوميا للدبكة الشعبي�ة. 5

ــد وم  ــوم وج ــدف والي ــول وال ــاي والرغ ــبابة والن ــى الش ــزف عل ــدون الع ــن جيي ــن مم ــاك الكثيري وهن
ــيقية . ــن االدوات املوس ــا م ــو واالورغ وغره ــى البي�ان ــزف عل يع

الفرق الشعبية ودورها يف إحياء التراث الفلسطيني:
ــرق  ــن الف ــرة ع ــ�ة معاص ــات عربي ــتر دراس ــوىس الذباين�ة-ترقوميا-اخلليل-ماجس ــي م ــب وصف كت
الفنيــ�ة الشــعبي�ة –مقــال منشــور علــى صفحــات مجلــة الســنابل للدراســات والــرتاث الشــعيب قائــا-

املقــال مقتبــس بتصــرف -: “يف غمــرة االحتفــاالت الــي شــهدتها البــاد ،راجــت األغنيــ�ة الســريعة 
والبعيــدة عــن أي مــن أصــول وجــذور األغنيــ�ة الرتاثيــ�ة والــي تربــط النــاس بمجتمعهــم وماضيهــم 
وتراثهــم األصيــل، ظهــرت الفــرق الشــعبي�ة للــرتاث الشــعيب الــي تؤكــد علــى ترابط اإلنســان الفلســطيين 
بأرضــه وتراثــه ، وجتعلــه شــعلة تنــر درب الــرتاث الــذي حــاول املغتصبــون وأعوانــه طمســه وعوملــة 

ــن ويح  ــا م ــتمدت جذوره ــي اس ــرق ال ــك الف ــطيين تل ــرتاث الفلس ال

البطولــة والتضحيــة ، ومــن ويح دلعونــة وظريــف الطــول وميجانــا الي يشــهد العالــم بأنها فلســطيني�ة 
عربيــ�ة ، ولــم يســتطع الغاصــب نزعهــا مــن أعمــاق قلــوب الفلســطينيني الغيورين علــى تراثهم . 

ــرتاث  ــذا ال ــد أن ه ــطيين، لنج ــرتاث الفلس ــخ وال ــ�اط بالتاري ــة االرتب ــدى أهمي ــتعرضنا م ــا اس وإذا م
هويــة تمنــح لــكل فلســطيين، يســر عليهــا وتعرفــه لــدى األمــم األخــرى، كــر املغنــون وازداد الراقصــون 
ــى أرض  ــده عل ــه ويجس ــده وحيي ــن يعي ــر م ــا ينتظ ــم تراث ــوا أن له ــل تن�اس ــو ب ــن ، ونس ــار اللح ــى أوت عل
الواقــع فعنــوان كل دولــة تراثهــا وارتب�اطهــا بماضيهــا ) فمــن ال مــايض لــه ال مســتقبل لــه( ومــن خــال 
ــن  ــد م ــرت العدي ــطيين ظه ــرة كل فلس ــده يف ذاك ــرتاث وجتس ــاء ال ــى إحي ــد عل ــي تؤك ــات ال ــذه املعطي ه
الفــرق الشــعبي�ة الــي أخــذت علــى عاتقهــا بــث روح االنتمــاء للــرتاث الفلســطيين وأحيائــه ليكــون نــورا 
ونراســا نهتــدي بــه لتحريــر وطننــ�ا املغتصــب وجــاءت لتنــر الــدرب اىل التاريــخ والــرتاث املنــيس والــذي 
وصفــه البعــض بالقــدم والوهــن، تلــك الفــرق الــي امزجــت روحهــا بــروح البيــ�در واملــذراة والطاحونــة 
والصــاع والغربــال والســنابل الــي دخلــت قاموســنا الفلســطيين ، ورمــوز هويتنــ�ا الفلســطيني�ة ، طالمــا 
حــاول البعــض حذفهــا ، إال أنهــا باقيــة بقــاء الزمــن ومعلقــة بــني لســان مغنيهــا ودبــكات رجالهــا األوفيــاء 

لوطنهــم وتراثهــم حيــث كان الهــدف منهــا هــو جتســيد هويتنــ�ا الوطنيــ�ة مــن خــال أبــراز فننــ�ا 

الفلســطيين األصيــل الــذي أمــزج مــع جــرح الفــاح وقلــب املناضــل الــذي كلمــا تذكــر هــذا الفــاح 
ــا اىل أهلهــا.  وتذكــر األرض وتذكــر أن هنــاك أرض مغتصبــة جيــب أن يرده
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الفــأس واملعــول  النــاس اىل  الكلمــات املعزوفــة علــى أحلــان الشــبابة واألرغــول لتعيــد  وجــاءت 
واملحــراث ونســمات عبــر الصبــاح والنــدى املتطايــر علــى أكتــاف الفلســطيين وزقزقــة العصافــر الــي حتيي 
ــرأس.  ــ�ه وأبن�ائــه ليجلــب اخلــر وهــو مطمــن رافــع ال هــذا الفــاح الــذي خــرج اىل أرضــه مــن حضــن بيت

وهذه أبي�ات ترز فيها روح االنتماء واالرتب�اط بالرتاث القديم على لسان أحد مطريب هذه الفرق.
وهــذه بعــض األبيــ�ات الــي تؤكــد مــدى ارتبــ�اط الفلســطيين بأرضــه وتراثــه العــريب املمــزج باحلــب 
ــم كل  ــه ، ورغ ــا زادت معانات ــه مهم ــاح بعمل ــ�اط الف ــى ارتب ــة عل ــل الدال ــض املواوي ــاك بع ــان وهن واحلن

الضيــق الــذي أحــل بــه مــن قبــل املغتصبــون ومــن يعاونهــم، واليكــم هــذه املواويــل املعــرة:
والقمحات على البيدر بدهن كربال...جدي قال يا بني هات الغربال

حبات الزبيب والزيت احلار...والقعدات رهيبة عالصليبة مع

ملا تكون بتلحن ظريف الطول...محلى صوت الشبابة وصوت األرغول

والزجال تسمع له أحلى موال...والدبكات منصوبة بالعرض وطول

والسهرات محالها أيام زمان...وصوت النأي يطربنا بأحلى أحلان

وصف السامر تشهد له كل األجيال...بني اجلد واجلدة وكل اجليران      

واملذراة تلحن لك أحلى األحلان...ملا تقول عتابا ع الشبابة       

تقول هاتوا الصاع يا ربعي تعبي شوال...والدقران يتغنى والطبلة         

ويا الله حطله البركة فيها...يا فالح أحرث أرضك وارويها     

وداميا قول على الله االتكال...واحملراث اللي يضويها     

وما يحلى الطرب إال على الطاحونه...زمان السامر على الطاحونه     

جترش هالقمح بعد التعب...أمانة يا جدة هاتي الطاحونة

وكل الناس تستنى بيادر...بيادر أرضك بالدي بيادر     

يا صوت الناي واألرغول طاب...وملا أجدادنا نزلوا على البيادر     

الزم تعودي يا قدس العرب...غنوة حصيده تعبي الراس واملخ     

وهاتوا جمال تنشيل زرعنا...يا أهل احلي تعالوا شوفوا زرعنا     

جمع األحباب ملا كانوا أغراب...وحيوا البيادر اللي جتمع زرعنا   

أثاري الناس يحكولي باالجتناب...نظرت الليل أتقلب على األجناب                  

مدام النطق بلسان العرب...ولليش تكون دلعونة لألجناب  

تراث الوطن أغلى من الذهب...مهما الدهر ويالته جبلنا 

نبقى أهل يا أعز األصحاب...يا تاركني الوطن على األهل عودوا

نبقى أهل يا أعز االصحاب...لهل البيادر انضموا وعودوا
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  لعــل املســتقرئ لهــذه الكلمــات الــي إن دلــت علــى يشء فإنمــا تــدل علــى مــدى حلمــة وتعــاون املنتمــني 
لهــذه الفــرق إلبــراز الــرتاث الفلســطيين األصيــل وإبعــاد كل مــا هــو يتعــارض مــع تراثنــ�ا وصــد كل 
الهجمــات املقصــود بهــا حــى عوملــة تراثنــ�ا الفلســطيين ليبقــى فلســطيني�ا عربيــ�ا شــاء مــن شــاء وأىب مــن 

ــطيين.  ــل كل فلس ــب وعق ــرف يف قل ــم يرف ــو عل أىب فه

ترقيص الشوباصي:
حصــل نــزاع بــني أهــايل ترقوميــا واهــايل بلــدة دورا  علــى منطقــة ديــر اقطــي التابعــة لرتقوميــا حيــث 
أرســل أهــايل دورا احلراثــني مــن طرفهــم حلراثــة أرايض منطقــة ديــر اقطــي وزراعتهــا فتصــدى لهــم أهــايل 
ــت  ــوبايص وراح ــمه الش ــخص واس ــر ش ــم اس ــدث أن ت ــم ، وح ــار وطردوه ــم الن ــوا عليه ــا وأطلق ترقومي

النســوة يغنــني

يا يوم دير اقطي* ُمر وقايس                    بنوا عام* رقصوا الشوبايص*
دير اقطي:  منطقة قريب�ة-بنو عام:أهايل ترقوميا-العامية ، 

الشوبايص:اسم شخص–الراوي –يسرى محمود اسماعيل طنين�ه.

معتقدات شعبية وخرافات:
كان للمقامــات الدينيــ�ة اثــر يف نفــوس النــاس حيــث ترســخت يف اذهانهــم معتقــدات ان لهــذه 
املقامــات قــوة يف التاثــر يف مجريــات حياتهــم فــكان اذا مــرض احــد مــن ابن�ائهــم ينــ�ذرون النــذوراذا شــفي 
بــان ينــروا املقــام  ويســرجونه بالزيــت . وكانــوا يتحاشــون العبــث باملقــام ومــا حولــه وكان بعــض النــاس 
ــد  ــاول اح ــرقة واذا ح ــن الس ــ�ه م ــس حلمايت ــيخ قي ــام الش ــاحة مق ــه يف س ــه يضع ــاف زيتون ــم قط اذا ات
ســرقة الزيتــون قــد يتعــرض اىل عقــاب مــن املقــام وكذالــك اذا ادخــل احــد اغنامــه للرعــي حــول املقــام 
ــت  ــاالت حدث ــن ح ــص ع ــاس وقص ــس الن ــات يف انف ــخت حكاي ــد ترس ــه . وق ــض اغنام ــوت بع ــد تم فق

ــدات .  ــذه املعتق ــل ه ــد مث تؤك

ويف ليــايل الشــتاء الطويلــة البــاردة كان ينــ�ام االطفــال علــى فرشــة واحــدة ويتغطــون بلحــاف واحــد 
وجتلــس االم جبوارهــم فيطلبــون منهــا قائلــني ) حزرينــ�ا يمــا ( وتبــ�دأ بســرد بعــض القصــص عليهــم وهــي 
متعبــة مــن العمــل طــول النهــار فكانــت غالبــا مــا تســهو مــن النعــاس فتتوقــف عــن احلديــث فيصيــح 
االطفــال  طالبــني منهــا اكمــال القصــة ويتكــرر ذالــك كل ليلــة ب) حزاريــة (قصــة جديــدة . وكانــت كل 
ــع  ــا  بواقــع املجتم ــدور احداثه ــرا مات ــا وكث ــاول عاجه ــة وحت ــاكل االجتماعي ــن املش ــى م ــل مع قصــة حتم

وشــخصيات خياليــة مثــل ) الغــول ( واجلــان  وغــر ذالــك.
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من بعض االمثال الشعبية الدارجة على السنة الناس:
العني بصرة واليد قصرة	 

موت يا حمار تيجيك العليق	 

الطر بتسلى والصياد بتقلى 	 

اقلب اجلرة على ثمها تطلع البنت المها	 

ما بتعرف خري حى اجترب غري	 

ال يعجبهم العجب وال الصيام يف رجب	 

وحترنا منوين ).نبوسك.( يا قرعة	 

صحيح ال تشقموا ومشقوم ال توكلوا وكلوا تتنبّطوا	 

خر ما منو خر ودخانه بعي العينني	 

تيي تيي زي ما رحي زي ما جيي	 

القرد بعني امو غزال	 

اللي بدو يصر جّمال يوسع باب دارو	 

جارك القريب احسن من اخوك البعيد	 

اللي يف ايدو  املغرفة ما جبوع	 

يا باحش جورة الَسو يا واقع فيها	 

ابنك على ما ربيتو وجوزك على ما عودتو	 

لو فيه خر ما رماه الطر	 

من طين�ة بادك حط على خدادك	 

مشرتاة العبد وال ترابايتو	 

اللي بيخاف من القرد بيطلعله	 

جاجه حفرت على راسها نرت	 

إن اوجهت باض احلمام على الوتد 	 



الروضة البهية لرتقوميا العالمية86 



 87 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

 التعليم :

المؤسسات التعليمية:
يف العهــد العثمــاين:  كانــت األميــة متفشــية بشــكل كبر وذلك لعــدم االهتمــام  الكايف بالتعليــم .  وبعد 
احلــرب العامليــة األوىل ســنة 1918م ســيطر االنتــ�داب الريطــاين علــى فلســطني . وقــد أقيمــت أول غرفــة 
دراســية يف البلــدة عــام 1935م ثــم أضيفــت إليهــا غرفة أخــرى . ويف العــام الــدرايس 1942م-1943م كان 
أعلــي صــف يف املدرســة هــو الصــف الرابــع االبتــ�دايئ ثــم ارتفــع إىل الصــف اخلامــس يف أواخــر االحتــال 
ُس يف املدرســة ثاثــة معلمــني1. وكان التعليــم مقتصــرا علــى عــدد مــن الذكــور ومــع  الريطــاين وكان ُيــَدرِّ
ــوف  ــت الصف ــث كان ــة حي ــا إىل املدرس ــل بن�اته ــر ترس ــض األس ــدأت بع ــكان ب ــدى الس ــي ل ــاد الوع ازدي

مختلطــة إناثــا وذكــورا . وذالــك بســبب قلــة عــدد الطلبــة وعــدم توافــر أماكــن للدراســة .

ويف أثنــ�اء احلــرب ســنة 1948م تــرك الطلبــة املدرســة خوفــا مــن قيــام الصهاينــ�ة بضــرب املــدارس 
والتجــأ بعــض الطلبــة للدراســة يف مقــام الشــيخ قيــس وكان يدرســهم املعلــم اســماعيل البعليــين باجــرة 
ــن  ــة م ــوف مجمع ــة يف صف ــي مرق ــم فه ــا املعل ــدرس فيه ــة ب ــة مفتوح ــة احلكومي ــت املدرس رمزية.وكان

الصــف االول اىل الصــف الرابــع ثــم بدءيزايــد عــدد الطلبــة وعــدد املعلمــني .

ويف العهــد األردين ارتفــع مســتوى املدرســة إىل الصــف الثالــث اإلعــدادي وبنيــت بعــض الصفــوف 
ولكنهــا لــم تكــن كافيــة حيــث تــم اســتئجار بعــض الغــرف مــن بعــض البيــوت لتصبــح صفوفادراســية 
وذلــك بســبب ارتفــاع نســبة اإلقبــال علــى الدراســة وزيــادة الوعــي ألهميــة التعليــم . ثــم تــم بن�اء مدرســة 

لإلنــاث ينتهــي التعليــم فيهــا عنــد نهايــة الصــف الســادس االبتــ�دايئ .

املرحلــة  إىل  ينتقلــوا  لكــي  وزاري  امتحــان  اجتيــ�از  االبتــ�دايئ  الســادس  الصــف  طلبــة  علــى  وكان 
اإلعداديــة ويف العــام الــدرايس 1961\1962م تــم إلغــاء هــذا االمتحــان . ثــم كان أيضــا علــى طلبــة 
الصــف الثالــث  االعــدادي اجتيــ�از امتحــان وزاري ليتمكنــوا مــن االنتقــال إىل املرحلــة الثانويــة .ثــم 
الغــي هــذا النظــام وحــى أواخــر العــام الــدرايس 1966م-1967م لــم يكــن يف كل محافظــة اخلليــل ســوى 
مدرســتني ثانويتــني للذكــور همــا : املدرســة االبراهيميــة جبــوار بركــة الســلطان يف ا خلليــل ويــدرس فيهــا 

1- بالدنا فلسطين\\ مصطفى مراد الدباغ  \\ المدارس في قرى قضاء الخليل  ص260.
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طــاب الفــرع االديب ومدرســة احلســني بــن علــي الثانويــة علــى شــارع عــني ســارة ويــدرس فيهــا طــاب 
ــ�ات  ــة بن ــي مدرس ــاث ه ــدة لان ــة واح ــة ثانوي ــرع االديب , ومدرس ــاب الف ــن ط ــم م ــي وقس ــرع العل الف

ــي واالديب . ــني العل ــات الفرع ــا طالب ــدرس فيه ــاح  وي ــارع واد التف ــة يف ش ــل الثانوي اخللي

ــادس  ــف الس ــة الص ــى نهاي ــن ح ــم له ــتوى التعلي ــكان مس ــدة ف ــات يف البل ــبة إىل الطالب ــا بالنس أم
االبتــ�دايئ ومــن تريــد أن تكمــل تعليمهــا فــكان عليهــا أن تنتقــل إىل إحــدى املــدارس اإلعداديــة للبنــ�ات يف 
مدينــ�ة اخلليــل. كان طــاب القــرى املجــاورة للبلــدة ) إذنــا – بيــت أوال – نوبــا – بيــت كاحــل ( يأتــون إىل 

ــة . ــتهم اإلعدادي ــال دراس ــا إلكم ترقومي

ويف العام الدرايس 1966م-1967م افتتحت مدرسة اعدادية للبن�ات ضمت 189 طالبة.2	 

ويف عــام 1970م تــم افتتــ�اح املدرســة الثانويــة للذكــور يف البلــدة للفــرع األديب ثــم أضيــف إليهــا 	 
الفــرع العلــي ثــم التجــاري .

ويف عــام 1977م تــم تطويــر مدرســة البنــ�ات إىل مســتوى الصــف الثالــث اإلعــدادي ثــم إىل 	 
ــف  ــم أضي ــام 1993م ث ــد ع ــي يع ــرع العل ــا الف ــف إليه ــم أضي ــرع األديب ث ــة الف ــة الثانوي املرحل

ــاري . ــرع التج ــا الف إليه
يتمــز ســكان ترقوميــا حبرصهــم علــى التعليــم ويعترونــه ســاحا للمســتقبل . وقــد أدى هــذا احلــرص 
ــة  ــت إىل درج ــة وصل ــة العام ــان الثانوي ــة يف امتح ــ�اجئ متقدم ــى نت ــم عل ــم وحصوله ــة إىل تفوقه والعناي
احلصــول علــى املركــز األول علــى مســتوى فلســطني ولســنوات متعــددة .  واليــوم توجــد خمســة 
مــدارس للذكــور اربعــة منهــا للمرحلــة االساســية وهــي )1( مدرســة شــهداء ترقوميــا )2( مدرســة 
ــة  ــا الثانوي ــور ترقومي ــقان )5(مدرســة ذك ــية )4( مدرســة عس ــا االساس ــة ترقومي ــزايل )3( مدرس الغ
بالفــرع العلــي والفــرع االديب )العلــوم االنســاني�ة( والفــرع التجــاري وكذالــك احلــال بالنســبة ملــدارس 
ــة ا م  ــى )2(مدرس ــة االق ــي )1( مدرس ــية وه ــة االساس ــة للمرحل ــا اربع ــدارس منه ــة م ــاث خمس االن
ســلمة    )3( مدرســة بنــ�ات ترقوميــا االساســية )4( مدرســة االمــر قيــس  ) 5 ( مدرســة بنــ�ات ترقوميــا 

ــاري . ــاني�ة( والتج ــوم االنس ــي واالديب )العل ــرع العل ــة بالف الثانوي

]1[ بالدنا فلسطين مصطفى مراد الدباغ المدارس في قرى قضاء الخليل ص.256  -2
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مدارس ترقوميا ورياض االطفال عام 2006م وعام 2007م
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التعليم الجامعي :
ــاك  ــة  وكان هن ــة جامع ــ�ة أي ــة الغربي ــن يف الضف ــم يك ــايض ل ــرن الم ــن الق ــتين�ات  م ــر الس ــى أواخ ح
معهــد خضــوري يف طولكــرم ومعهــد حــوارة بالقــرب مــن رام هللا . فــكان علــى الطالــب الــذي يريــد إكمــال 
ــ�ة أو  ــدول العربي ــن ال ــره م ــارج إىل األردن أو غ ــفر إىل اخل ــن أو الس ــن املعهدي ــه إىل هذي ــه أن يتوج تعليم
ــ�اح كليــة الشــريعة يف اخلليــل وأنشــئت  ــ�ة , كل حســب ظروفــه وإمكاني�اتــه الماديــة . و تــم افتت األجنبي
كليــة النجــاح يف نابلــس ثــم تطــورت بعــد ذلــك لتصبــح جامعــة النجــاح الوطنيــ�ة  وكذلــك تطــورت كليــة 

الشــريعة يف اخلليــل لتصبــح جامعــة كاملــة  .

ثــم ازداد عــدد اجلامعــات حيــث جامعــة بيــت حلــم ثــم جامعــة القــدس )أبــو ديــس ( وجامعــة بــر 
زيــت  واجلامعــة األمريكيــة يف جنــني وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا ) البوليتكنــك (يف اخلليــل وجامعــة 
القــدس املفتوحــة الــي لهــا فــروع يف كل مــدن الضفــة وغــزة  .ونتيجــة لذلــك حصــل عــدد كبــر مــن أبنــ�اء 
البلــدة علــى شــهادات عليــا بدرجــة الدكتــوراه زيــادة عــن شــهادة الماجســتر والبكالوريــوس يف مختلــف 
نــوايح العلــم وشــاركت يف بنــ�اء الوطــن والــدول املجــاورة . وبســبب ضيق ســوق العمــل الفلســطيين وكرة 
عــدد اخلريجــني مــن هــذه  اجلامعــات يعــاين قطــاع اخلريجــني مــن ارتفــاع نســبة البطالــة وعــدم توفــر 
ــة  ــواد العلمي ــف امل ــة يف مختل ــاء دروس تقوي ــى إعط ــل عل ــة تعم ــز خاص ــدة مراك ــل. ويف البل ــرص العم ف

واللغــة االجنلزيــة مثــل مركــز آفــاق واجلمعيــة اخلريــة وغرهــا .

رياض األطفال  :
يف العام الدرايس 2006\2007م,كان يف بلدة ترقوميا 3 رياض اطفال, وهي املبين�ة يف اجلدول التايل:

رياض االطفال يف بلدة ترقوميا حسب االسم وعدد الصفوف وعدد االطفال واجلهة املشرفة
اجلهة املشرفةعدد املدرسنيعدد االطفالعدد الصفوفاسم الروضةالرقم

جمعية خرية61957روضة اطفال جمعية ترقوميا اخلرية1
خاصة3554روضة العودة2
خاصة41005روضة النجدة3

*املصدر: قاعدة بي�انات أريج. وزارة التعليم العايل– مكتب اخلليل 2006-2007م.

تنتشــر ريــاض األطفــال يف البلــدة الســتقبال األطفــال يف صفــوف البســتان والتمهيــدي والــي 
تقــوم  بتثقيــف األطفــال وتعليمهــم النظــام وتهيئتهــم جلــو املدرســة وتعليمهــم بعــض املهــارات كالرســم 

ــة وحفــظ األناشــيد ومــن هــذه الريــاض : والكتاب
روضة اجلمعية اخلرية الي تأسست عام 1964م وهي أقدم روضة. 1

روضة العودة تأسست عام 1992م. 2
روضة النجدة تأسست عام 2005م. 3
روضة الشموع تأسست عام 2007م. 4
روضة اليمامة. 5
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 روضة كراميش الريف :بدأت يف العام 2014\\2015م. 6
روضة افاق النموذجية  بدأت عام 2014 .. 7

وريــاض االطفــال بازديــاد نظــرا لزيــادة الوعــي عنــد الســكان وارســال اطفالهــم اناثــا وذكــورا اىل هــذة 
الريــاض ليكتســبوا العلــم واملعرفــة والرتبيــ�ة  واالنضبــاط تمهيــدا الرســالهم اىل املدرســة .

من مدارس ترقوميا :

مدرسة ترقوميا الثانوية للبنني

مدرسة عسقان االساسية للبنني
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مدرسة شهداء ترقوميا االساسية للبنني

مدرسة الغزاىل االساسية للبنني



 93 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

مددرسة ترقوميا االساسية للبنني

مدرسة ترقوميا الثانوية للبن�ات
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مدرسة أم سلمة االساسية للبن�ات

مدرسة االمر قيس االساسية للبن�ات
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مدرسة ترقوميا االساسية للبن�ات ) املغقر (

مدرسة االقى االساسية للبن�ات
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قطاع التعليم:
بلغــت نســبة االميــة لســكان ترقوميــا  للعــام 2007م حــوايل %6 وقــد شــكلت نســبة االنــاث 67,8%      
, وهــذه تعتــر نســبة كبــرة مقارنــة بنســبة الذكــور. ومــن مجمــوع الســكان املتعلمــني, كان هنالــك 
%14.7 يســتطيعون القــراءة والكتابــة, %25.6 أنهــوا دراســتهم اإلبت�دائيــ�ة , %28 أ نهــوا دراســتهم 
اإلعداديــة, %15.5 أنهــوا دراســتهم الثانويــة. اجلــدول التــايل يبــني املســتوى التعليــي يف بلــدة ترقوميــا , 

ــام 2007م. ــي للع ــل العل ــس والتحصي ــب اجلن حس

جدول1:سكان ترقوميا)01 سنوات فأكر(حسب اجلنس واحلالة التعليمية,7002
املجموع دكتوراة ماجيستر دبلوم 

عايل

بكالوريوس دبلوم 

متوسط

ثانوي اعدادي ابت�دايئ يعرف 
القراءة 
والكتابة

أيم اجلنس

1915 9 82 3 156 991 477 4341 5241 787 391 ذكور

7874 0 3 1 213 511 477 3631 9211 486 604 اناث

8799 9 13 4 156 413 8451 7972 4552 1741 995 املجموع

*املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين,2007م . التعداد العام للسكان واملساكن-2009م, النت�اجئ النهائي�ة .

حســب املصــدر امليــداين الــذي جــرى عــام 2007م, بلــغ عــدد املــدارس يف بلــدة ترقوميــا10 مــدارس, 
جميعهــا حكومية)وزارةالرتبي�ةوالتعليــم العــايل الفلســطيين(,منها5مدارس للذكور,و5مــدارس لإلناث.

)انظراجلدول رقم2(.

جدول2:املدارس يف بلدة ترقوميا حسب االسم واملرحلة واجلنس واجلهة املشرفة
اجلهة املشرفة اجلنس املرحلة اسم املدرسة الرقم

حكومية ذكور ثانوي مدرسة ترقوميا الثانويه للبنني 1
حكومية ذكور اسايس مدرسة ترقوميا األساسية للبنني)أ( 2
حكومية ذكور اسايس مدرسة ترقوميا األساسية للبنني)ب( 3
حكومية ذكور اسايس مدرسة سهداء ترقوميا األساسية للبنني 4
حكومية ذكور اسايس مدرسة الغزايل األساية للبنني 5
حكومية اناث ثانوي مدرسة ترقوميا الثانوية للبن�ات 6
حكومية اناث اسايس مدرسة األقى األساسة للبن�ات)أ( 7
حكومية اناث اسايس مدرسة األقى األساسية للبن�ات)ب( 8
حكومية اناث اسايس مدرسة ا مسلمة األساسية للبن�ات 9
حكومية اناث اسايس مدرسة ترقوميا األساسية للبن�ات 01

* املصدر: بي�انات أريج،2006م.
*  كانت هذه املدارس تقدم التعليم الصبايح واملسايئ للطاب يف مدين�ة ترقوميا.
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كمــا اظهــرت بي�انــات وزارة الرتبيــ�ة والتعليــم العــايل يف العــام الــدرايس 2006\2007م, ان عــدد 
الصفــوف الدراســية يف بلــدة ترقوميــا بلــغ 128 صفــا, وعــدد الطــاب 4664,طالبــا وطالبة,وعــدد 

ــم3(. ــدول رق ــر اجل ــة )انظ ــا ومعلم ــني 170 معلم املعلم

جدول3:عدد املدارس والصفوف والطاب يف بلدة ترقوميا حسب اجلنس
املجموعخاصةحكوميةاجلنس

5-5عدد املدارسذكور
66-66عدد الصفوف
88-88عدد املعلمني
9632-9632عدد الطاب

5-5عدد املدارساناث
26-26عدد الصفوف
28-28عدد املعلمني
5922-5922عدد الطاب

*املصدر: وزارة الرتبي�ة والتعليم العايل- مديرية اخلليل 2006\2007م.

ــفر اىل  ــرون اىل الس ــة بضط ــان الطلب ــدة ف ــي يف البل ــي والزراع ــم الصناع ــود التعلي ــدم وج ــة لع ونتيج
ــ�ة اخلليــل الــي تبعــد 14كــم عــن البلــدة, أو اىل مدرســة العــروب الزراعيــة  املدرســة الصناعيــة يف مدين

الــي تبعــد أيضــا 30كــم عــن البلــدة.

وترتكــز مــدارس البلــدة يف وســط البلــدة وشــمالها واملنطقــة اجلنوبيــ�ة مــن البلــدة حباجــة اىل وجــود 
مــدارس لانــاث والذكــور.



الروضة البهية لرتقوميا العالمية98 

مدارس ترقوميا للعام الدرايس 2014م \2015م

الُشعب   الطاباالذنةالهيئ�ة التدريسيةاملدرسةالرقم

52250451ذكور ترقوميا الثانوية1

32225331شهداء ترقوميا األساسية للبنني2

42218581الغزايل األساسية للبنني3

52232681ذكور ترقوميا األساسية4

5.4110429عسقان األساسية للبنني5

55.1119102237املجموع

72246321بن�ات ترقوميا الثانوية1

5.33200702مدرسة ام سلمة االساسية للبن�ات 2

225.170431األقى األساسية للبن�ات3

1118316املغفر األساسية للبن�ات4

03276691األمر قيس األساسية للبن�ات5

55.3215.8672207املجموع

7325.717744341معلم و معلمة10مدارساملجموع النهايئ
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الكتاب واألدباء 
والمؤلفون في ترقوميا

اسم الكتاب-االصدار اسم الكاتب أو املؤلف
اخلط العريب عبد املنعم محمد محمود  قباجه

صاحب دار اسامه للنشر-االردن وفلسطني نبي�ل خليل أبو حلتم-االردن
مطبعة واعانات عزيم احمد حسن الفطافطة

صحيفة صدى الشعب محمود حسني فطافطة
- من اجل عينيك-شعر 2891م

- فرح السجني وأحزان الصحراء-شعر 3891م
- يف مهب الريح وأوراق قديمة-قصص

- عودة املسافر-شعر
- البوح املؤجل-شعر

- نقوش على ثوب أيم

ربي محمود املرقطن

خريف االنتظار-رواية من أدب السجون حسن نعمان الفطافطة
مجموعات شعرية واحباث  صحفي محمود نعمان الفطافطة

قيث�ارة عشق-شعر
بني الغربة والعودة-مجموعة قصصية

محمود محمد عيى قباجه

عشرة الفطافطه من عزه-حبث يف االنساب عرفات عبد الهادي الفطافطه
اديب وناقد د. غسان اسماعيل الفطافطة

الكتاب الروضة البهية لرتقوميا العامية عرفات الفطافطه وإدريس جرادات
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األمسيات الشعرية:-
اقيــم يف ترقوميــا العديــد مــن االمســيات الشــعرية لشــعراء مــن ترقوميــا وغرهــا .وكان لشــعراء 
ترقوميــا دور كبــر يف هــذه االمســيات ومنهــم :- الشــاعر : ربــي محمــود محمــد املرقطــن ولــه عــدة 
اقــام عــدة امســيات شــعرية,االوىل والثانيــ�ة.  دواويــن شــعرية .والشــاعر: محمــد محمــود قباجــة 

والشاعران:محمود نعمان الفطافطة,وحسن نعمان الفطافطة.

ربــي محمــود املرقطــن الشــخصية الثقافيــة ملركــز الســنابل للدراســات والــرتاث الشــعيب لعــام 
2014م

مركــز الســنابل للدراســات والــرتاث الشــعيب خيتــار ربــي محمــود املرقطــن الشــخصية الثقافيــة لعــام 
2013م يف محافظــة اخلليــل يف اجتمــاع ضــم عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح ومفــوض املنظمــات 
الشــعبي�ة الســيد صخــر بسيســو \”ابــو خلــويص\” وأمنــاء ســر املكاتــب احلركيــة الحتــاد الفنانــني 
ــعر  ــعيب يف س ــرتاث الش ــات وال ــنابل للدراس ــز الس ــدم مرك ــن ق ــن املدعوي ــر م ــع غف ــطني وجم يف فلس
شــهادة تكريــم للشــاعر والكاتــب واملســريح ربــي محمــود املرقطن\”ابــو رائــد \” الختيــ�اره الشــخصية 
ــات  ــنابل للدراس ــز الس ــرادات مديــر مرك ــس ج ــرأ د.إدري ــام 2013م. ق ــل لع ــة اخللي ــة يف محافظ الثقافي
ــر  ــم ومعاي ــوغات التكري ــرا إىل مس ــور مش ــامع احلض ــى مس ــم عل ــوغات التكري ــعيب مس ــرتاث الش وال
االختيــ�ار علــى النحــو اآليت\”: *عمــل مديــرا لتحريــر مجــات ثقافية-مــرآة األمــة ومجلــة وطــين ورئيــس 
حتريــر صحيفــة فلســطني اليــوم. *صــدرت لــه عــدة دواويــن شــعرية منهــا مــن أجــل عينيك،وفــرح 
ــق،  ــ�ة العش ــوم املؤجل،وتغريب ــوب أيم،والي ــى ث ــافر،ونقوش عل ــودة املس ــزان الصحراء،وع ــجن وأح الس
ــاركة  ــح وأوراق قديمة.*املش ــب الري ــوان يف مه ــرحيات بعن ــة ومس ــة قصصي ــه مجموع ــدرت ل ــا ص كم
الواســعة واحلضــور اجلماهــري يف امللتقيــات الثقافيــة واملؤتمــرات األدبيــ�ة والفكريــة والسياســية 
ــ�ة  ــة وفني ــات ثقافي ــدة مهرجان ــى ع ــات الشــعرية. *االشــراف عل ــة املهرجان ــا خاص ــ�ا ودولي محليــا وعربي
وأدبيــ�ة واحتفــاالت شــعبي�ة واخــراج عــدة مســرحيات. *اســهم اســهاما حقيقيــا بالتعريــف بالشــخصية 
الفلســطيني�ة واملشــهد احلضــاري الفلســطيين عربيــ�ا ودوليــا. *كــرس حياتــه للحفــاظ علــى الهويــة 
الوطنيــ�ة واملــوروث الشــعيب الفلســطيين. *االمــني العــام الحتــاد الفنانــني الفلســطينيني. هــذه العوامــل 
مجتمعــة أدت اىل اختيــ�ار ابــو الرائــد الشــخصية الثقافيــة يف محافظــة اخلليــل لعــام 2013م. هــذا وســلم 
مفــوض املنظمــات الشــعبي�ة الســيد صخــر بسيســو شــهادة التكريــم للشــاعر والفنــان واملســريح ربــي 

محمــود املرقطــن ،كمــا رســم الفنــان التشــكيلي ســامر خميــس كاريكاتــرا بهــذه املناســبة.



 101 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

أغلفة كتب صادرة ألدباء وكتاب من ترقوميا:-
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ُحب ترقوميا

الشاعر:احمد عبد احلميد ابو ساكو ر       

َأهيُم بِها ويَْحِرُقني َهَواها لَِتْرقوِميََّة التَّْهياُم ِعْنِدي

َوُتْطِرُبني احلمائُِم في ُرباهاَوُتْفِرُحني ِجناُن النَّْبِت فيها

ًَّا َوشاَدْت فوَق ُذْرَوتِها ُعالَهاَقِد اتََّخَذْت ِمَن األنواِر ِزي

وحاَكْت ِمْن َمصاِدِرها ِغطاهاوصاَغْت ِمْن َسناها ُكلَّ َمْجٍد

وِعْشٌق ُمْسَتنيٌر في ِدماهالَها بُِعروقِ َصْدري ُكلُّ قْدٍر

هوُر فَكْيَف يَومًا ُفؤادي حَلَْظًة يَجفو َسناهاهَي األرُض الطَّ

َويْجِري ُمْسَتضيئًا في َثراهايَسيُر بِها الُعال َفْخراً َوتِيهًا

َويَْنَشُق ِمْن َجنائِِنها َشذاهاويَْكَحُل ِمْن َثراها ُمْقَلَتْيِه

َففي األعماقِ ُيْؤمِلُني ُبكاهاإِذا َسَكبْت ِمَن األحزاِن دْمعًا

ْبُع بي يَرضى َأساهاهَي احُلبُّ الذي َقْد َحلَّ قْلبي َفَكْيَف الطَّ

ارض اجلنان –الشاعر:محمد محمود قباجه
تتدثرين بالقصائد

ومتسكني قمرا  يرتقي  في  رباك

خطاه  تتودد ألرض   النضارة

والكفان مرفوعتان    يصافحان  أنواء   السماء

قطعة قطعة وسطرا سطرا

ينحنيان بني   فواصل  الزيتون  واألعناب

يغرفان من احلروف 

كلمة  تتوسد   مقاما  

)لألمير  قيس  والنبي  صالح( 

جتمع األضداد

وتصهر األلف مع الياء



 103 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

تذكر   سُبرا   ترحتل  وَعقدا بالشموخ   بناه) عيسى سالمه(  فخر  األجداد

إرادة  ترجتل

رحالها فوق مّد الرؤيا  تغدق   جماال   والهيام

تسافر بنا  بني   )خلة  الزيتونة   وطيبة  األعناب(

 ) وبئر    السفلى(   شريان يترع   اخليل  احلياة

وجزر يرسو )بئر   الطويل( والعيون  السواقي

وأنا   ......  السكون

الصمت

أرتوي    من     ) جند   ومن  كفرين( 

)والقلمون  ....    والقف(   يا  سيدا    الوديان

تفقس   خالياهما   

جتتاحني  باحلنان

أقاوم   التيارات

ليجثو    النجاح   بني  األغصان

مدها     يجوب        بقاعا  

**ترقوميا**
أيتها الفيحاء   في أرض اجلنان

 لهفة حتملني بني نبضتني 
 جتفو  غرابا  يعذبها في الترحال

والهوى همس يعشق    ربيعا آتيا 

الشهادة   ملقاة بني األرقام

خالد   .....  وليد   .....   عدلي

حتسني ....... محمد

أسماء   تتجانس في العبور

وتطوف   فلك املدى

 تتغير االجتاهات 
ولكن 

الِقبلة  واحدة
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توضيح بعض املصطلحات الواردة يف القصيدة
األمرقيس: مقام ألحد القادة الذين استشهدوا يف معركة أجنادين يقع يف وسط البلدة.	 
النيب صالح: اسم مقام يقال للنيب صالح عليه السام يقع يف منطقة ديرقطي.	 
خلة الزيتونة: اسم منطقة يف البلدة تشتهر بزراعة الزيتون الذي يتواجد فيها من زمن الروم	 
ــن 	  ــر م ــذي يعت ــب ال ــة العن ــتهر بزراع ــدة تش ــرق البل ــع ش ــة تق ــة مرتفع ــم منطق ــاب: اس ــ�ة  األعن الطيب

ــطني. ــب  فلس ــود عن أج
بر السفلى: اسم بر قديم كان يف المايض يسقي سكان بلديت ترقوميا واذنا املتجاورتني.	 
بر الطويل: بر قديم مهجور يقع يف غرب البلدة يمتاز بعمقه لذلك يسى الطويل.	 
بر النجد: بر يقع يف شرق البلدة بالقرب من منطقة الطيب�ة.	 
بر كفرين: بر مهجوريقع شرق برالسفلى ويقال انه كان يسقي  بلدتني  كنعانيتني.	 
واد القلمون: اسم واد يقع بني جبلني يف منطقة غرب البلدة  يمتاز بهوائه العليل وجمال منطقته.	 
واد القــف: اســم واد شــهر يوجــد فيــه محميــة طبيعيــة والعديــد مــن املشــاتل الزراعيــة التابعــة لــوزارة 	 

الزراعــة  واملشــاتل اخلاصــة.
االسماء: خالد , وليد ,عديل , حتسني , محمد .-اسماء من شهداء ترقوميا .	 

تألقي يا حروف شعري وخاطيب
ماجده األشقر

تألقي يا حروف شعري وخاطبي

بلدة شيمة أهلها الترحابا

وادها منجم اإلحساس والعشق

ويفتح للهوى دربًا وأبوابًا

انظر إلى الربيع فسوف ترى

ظاًل ولوزاً وعنابًا

وصوت البالبل يصدح  بروِضِ

وللنجوم عشاقًا وأحبابًا

تصد عن القلب حزنًا وأملًا

وتزيد في العزم ادرابًا

هي ترقوميا إن سألت عن اسمها



 105 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

والعطر يفوح منها منسابا

إذا وطئتها عشقت املوج األخضر

وترى وجه الفجر ما غابا

هي الكرم والعطاء بحب

فكأن حامت إليها أنابا

من القصائد الشعبي�ة الي كتبت يف ترقوميا
يفتاح  \  ترقومياالشاعر الشعيب رياض  سلمان اغريب

يا ابنة كنعان  معشوقة ناحور

تصهل نار الفتنة في صدرك

فواح عطر الرامات

يا ابن الريح وعني الشمس

اذبح قربانك !

جدك عمليق آت

واغسل قدميها عربونا

في البئر السفلى واحدة

واألخرى في جمرورة في البيارات

ان هبط الليل عليك صباحا

ال تعجب !!

هذا شعر احملبوبة شالالت

فاجدل في عني القف ضفيرة

واجدل في فرعة أخرى

وا نشر غرتها فوق النجد

ودرب عظيمات

والتاج لبعل سلمه

يقدمه آلتون

تباركه بحور البركات

احرق أثداء الدالية نبيذ ا
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في وهج الشمس ونور البدر

يشربه الفتية والفتيات

صخب نصف احلول يكون

مثل عرسك يفتاح

ترويه جميع اجلدات

وتدور معاصر خمرتنا في املساطيح

وام الطني

ومشعل  وجميع اخلالت

واملاء الثلجي كرمي  من بئر الطيبة

يتذوقه الناس بكل الشهوة

قطرات قطرات

والطيب ترشرشه بنت الكهف املسحور

في الناصرة الصغرى  زخات زخات

والدبكة في اجلرن

والرقص الوحشي على الصنجات

والنار وعيدان البخور من اجلفاتة

يشعلها صف العسكر  في كل احلارات

وسباق اخليل من احلمرة لألخوار لزنون

والفرجة في السعادات

الزفة من بئر الكفرين ألم البطم  لدوقاس

واجلمع  على ساح املرزوقة  للحوريات

فاضرب بالقوة راجوج

وانشر للفرح الرايات

أشعل كل مصابيح األرض

أنر درب التبانات

تأتيك جموعك من جاد والخيش وجبريل

يأتي أربع

تأتي اشنا ويطا
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شبانا وجميالت

يا ناحور العريس ادع الهرمس

جلعاد ....وجميع الفرسان وجوليات

**********
احذر قطاع الطرق املنبوذين

خذلوا كل الصديقني

غضبت عشتار وبعل عليهم

حتى األعظم في السماوات

ما بال األبيض  واألسود فوق سطوح  الذل ؟

يعلو الهامات

هل غدر صعاليك األرض

ووحش الغاب الرومي ؟

هل موت في كل الطرقات ؟

وجدائل يفتاح ؟

قصت !!!

وغصت بالدمع احلسناوات !

ذبح الناس بجهل

من سكر في يوم طال

حبط فوق  الشاقول !

من بقي جترع حسرات

يا ذل الكنعان وفينيق

بالثلج احترق احلنا بعل

وانصهرت قرطاج بنار

صارت أم املسبيات

نبي قيل سيظهر

ينتقم لقرطاج وبابل

ويرفع أحفاد الفينيق آشور وحمير

للعدل الرايات
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اجمع يا ابن احلكمة هذي العيدان

وانظر !

هل ديدان ؟

وتذوق طعم التفاحات

فلك هذي األرض تدور

نحن نعيش املاضي اليوم !

وغدا يأتي أمس وحتما آت

******
ما بال القيقب يبكي في شعبه ؟

والسنبري  بليل مات  ؟

معصوب با ألسود رأس النفاض

مراح السلمان وشعب الساكور ...

واألدهى املخفيات !!

يا ام سهيل يفتاح

يا أم سعيد  والكلتة واحلشمة

واألوتاد قنانات

******
عدتك أماه

فاملسقط أغلى من كل الروس

واألولى أقوى الصرخات

عدت وكهال في ثوبي

والظهر تثنى الفقرات

واملهر العربي اجلامح

غالته األعراب من املألين

األول يرجمه لكفر

واآلخر  في ذنب الصلوات

عدتك !

وقد لف الدنيا خدر
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أحمل رأسي بني  يدي

وفؤادي أبدا عربي النبضات

عدتك حبلى بجنني قبلي

ينمو في أحشائك لألسفل

حتى داحس والغبراء

طفقت بكل آالمي

احاول جمع احالمي

وتلوت الفاحتة جليل

قد مات

عدت

وفيك علوج الروم

ومسخ العرب وجند اليهوى

عقلوا الساقني وغلوا الهامات

******
نبقى ما عشت سويا

مع عسر مخاض

ميالد األمة

آت ....

ميالد األمة آت

*******
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شعر : رياض سلمان غريب
ــش األردين  ــلك اجلي ــل يف س ــب –عم ــى اغري ــودة مصطف ــاح ع ــد الفت ــاعر عب ــعرية للش ــدة ش قصي

ــرة . ــال ح ــتغل يف أعم ــنة 1975م واش ــة س لغاي

الكل غريب

كعصفور فاقد األمل بعشه هام باألفق البعيد بقلبه

يسمح  ويغفر ملن يستفزه هو غريب والغريب مساملًا

عامله باللطف واكسب وده يعرف الناس هذا حرام

وأمضى من السيف بحده رمبا  الغريب يكون أصياًل

يضحي بالنفس ليوفي بوعده صادق مصان ذو نخوة

وعامل اخلير يتسع حلدة فأنت مخلوق بعالم غربة

تسير  احلياة في عروقه من أنت ؟ وأنت تراب

وساعد املظلوم لنيل حقه هون عليك وكن صبوراً

تكذب على الصادق صدقه وعالم اليوم عالم أناس

وكفاف  العيش ال تقبل به مشغولة  باملال والوجاهة تبتغي

ماذا سيالقي في قبره قارون قضي ؟ واملال يختفي

والكل راجع إلى أصله فهذه الدار دار زوال

معشوقي

دق قلبي فشعرت باحراج جلليسة فوق رأسها تاج

جبينها الوضاء يبعث نوراً يفنت الناظر ويجعله باحراج

حدقت النظر بالعيون مخاطبًا فأجابت بلطف ودون احتجاج

باهرة اجلمال وبها صفة تشل العقل ويصيبه ارجتاج

تفهم احلديث وهي صاغية مبنتهى الراحة  وكلها ابتهاج
*******
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مخلوقة لم أشاهد مثلها من احلرير اخلالص شعرها

تضحي  وجتود ملن حبها وحتفظ الود وتصون عهدها

حميدة اخلصال وبها مضغة تنطق بالشهد ما أعذبها

بادرتها الود وقدمت نفسي وكنت بخياًل  بوفاء حقها

فهي سيدتي وانأ عبدها أحتمل األمر ألفي وعدها

*******

بادلتها احلب وهو أكيد معشوقتي بالقلب ال أزيد

هي الدم والقلب يدفعه بالشرايني  ليغذي به اجلسد

استحلفك بالله يا سامعي أليس حق الوالد على الولد

هو بكتاب الله منزل البر بالوالدين  من بعد

فهو احلق والكل يقدمه والبخيل به يكن جاحد

*******

هذه املعشوقة  أدمي  جرحها والكل  يعبر عن الهيام بحبها 

هي صامدة وعلى أرضها بغاة الطير تأكل حلمها 

تنادي احملبني وتطلب عونًا من العاشقني  ليفكو ا أسرها 

هي األصل والكل  ربيع ينمو ويكبر في مرجها 

تزهو به وتفحر دومًا واشراقة الوفاء على ثغرها 
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******

باسمة الوجه مرفوعة اجلبني بفقدها أصبح الكل حزين 

عربية االصل وهي فتاة تهوي العبادة وحتب العابدين 

مرمي العذراء في طهرها بأقصاها الشريف يسجد الساجدين 

عرج النبي من ارضها وبهذا أصبحت غراء اجلبني 

هذه املعشوقة وانا أعشقها سابوح االسم : أنها فلسطني
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الصحة والبيئة:

“الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال املرىض”

) ما انزل هللا من داء اال وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله  )حديث شريف (. (

كان النــاس قديمــا يعاجلــون مرضاهــم  بالنب�اتــات الطبيــ�ة املعروفــة مثــل املريميــة واجلعــدة واحللبــة 
ــع  ــس ويوض ــع يف كي ــعر يوض ــب الش ــام وح ــع ورص احلم ــون م ــي  )ورق الزيت ــوة وه ــص والرق والقري
أمــام املصلــني أثنــ�اء صــاة العيــد وعنــد املعاجلــة يؤخــذ جــزء منــه  وحيــرق ويقــوم املريــض باستنشــاق 
ــض  ــاج والبع ــعوذين للع ــني واملش ــب إىل الدجال ــض يذه ــرت(.وكان البع ــوس اندث ــي طق ــان وه الدخ
يتعالــج باحلجامــة والبعــض يتعالــج بالكــي بالنــار وتعالــج الكســور باجلبــرة العربيــ�ة وكانــت  )الدايــة 
(تقــوم  بعمليــة التوليــد بالنســبة للنســاء وتعالــج الرضــوض بالتدليــك بزيــت الزيتــون ويقــوم احلــاق 
خبلــع األســنان بالكماشــة بــدون أي شــكل مــن أشــكال التخديــر وأقيمــت أول عيــادة طبيــ�ة يف البلــدة أثنــ�اء 
ــام  ــب يف أي ــا طبي ــر إليه ــل وكان حيض ــة بقلي ــاء أول مدرس ــد إنش ــام 1938م بع ــاين يف ع ــال الريط االحت

محــددة يف األســبوع ويــداوم فيهــا ممــرض واحلــاالت املســتعصية حتــول إىل مستشــفى اخلليــل .

ــر  ــال األحم ــة اله ــة جلمعي ــادة تابع ــدة عي ــت يف البل ــي أقيم ــايف والص ــي والثق ــور العل ــد التط وبع
ــة   ــادة القديم ــت العي ــدة وأخلي ــة جدي ــادة حكومي ــت عي ــام 2000م بني ــام 1989م ويف ع ــطيين ع الفلس
وأصبحــت العيــادة اجلديــدة تقــدم اخلدمــة ألبنــ�اء البلــدة و ألبنــ�اء البلــدات املجــاورة )إذنــا وبيــت أوال( 
وحتتــوي العيــادة اجلديــدة علــى عــدة أقســام مثــل األمومــة والطفولــة والرعايــة األوليــة وعيــادة الســكري 
والعيــادة العامــة وكذلــك حتتــوي علــى مختــر وقســم للتصويــر اإلشــعاعي وصيدليــة خاصــة بالعيــادة 
والعمــل اآلن جــار علــى تطويــر العيــادة وبنــ�اء طابــق جديــد وزيــادة العيــادات وتزويدهــا باألجهــزة 

ــوالدة. ــاص بال ــم خ ــاء قس ــ�ة وانش احلديث

ومنــذ الثمانينــ�ات مــن القــرن المــايض  بــدأ بعــض أبنــ�اء البلــدة دراســة الطــب فتخــرج منهــم 
األطباءوفتحــوا لهــم عيــادات طبيــ�ة خاصــة ثــم ظهــرت املجمعــات الطبيــ�ة الــي حتتــوي علــى عيــادات يف 
ختصصــات مختلفــة مثــل مجمــع اجلمعيــة اخلريــة  ومجمــع الدكتــور انــس الشــالفة ومجمــع  الدكتــور 
شــاكر قباجــة باإلضافــة لعيــادات األســنان ومركــز التصويــر اإلشــعاعي ويوجــد بالبلــدة ســتة صيدليــات 

باإلضافــة إىل  صيدليــة العيــادة احلكوميــة وصيدليــة مجمــع اجلمعيــة اخلريــة.
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ويف عــام 2006م كان يوجــد يف البلــدة مركــزان صحيــان رئيســيان همــا مركــز ترقوميــا الصــي الــذي 
تديــره وزارة الصحــة الفلســطيني�ة و املركــز الصــي الــذي تديــره جمعيــة ترقوميــا اخلريــة , وكان يوجــد يف 
البلــدة اربــع عيــادات صحيــة )عيادتــان خاصتان,وعيادتــان تابعتــان جلمعيــات خريــة(, ومركز لألشــعة 
تابــع للهــال االحمــر الفلســطيين , ومختــران طبيــ�ان ومركــز حكــويم لألمومــة والطفولة ومركــز للتأهيل 

والعــاج الطبيعــي. واجلــدول التــايل يبــني نــوع وعــدد املؤسســات الصحيــة يف بلــدة ترقوميــا.

عدد املؤسسات الصحية يف بلدة ترقوميا حسب السلطة املشرفة يف العام 6002م
أهليةخريةخاصةحكوميةنوع املؤسسة

-22-عيادة طبيب عام
--2-عيادة طبيب أسنان

-1-1عيادة صحية
1---مركز أشعة
--2-مختر طيب

---1مركز أمومة وطفولة

--3-صيدلية
1---مركز عاج طبيعي

2932املجموع
*املصدر: قاعدة بي�انات أريج،6002م

أهم األمراض التي يعاني منها سكان البلدة
يعــاين ســكان البلــدة مــن كثــر مــن األمــراض مــن أهمهــا : الســرطان – الســكري—الضغط – 
الغضاريــف –األمــراض الــي تســبب اإلعاقــات املختلفــة – االلتهابــات املختلفــة – نقــص فيت�امــني  

B12 وغرهــا مــن األمــراض املختلفــة.

العوامل الي تساعد على انتشار األمراض يف البلدة :

القرب من املفاعل النووي اإلسرائيلي يف منطقة ديمونا .	 

املــواد 	  وحــرق  املصانــع  ودخــان  الســيارات  عــوادم  مــن  املنبعــث  الدخــان  بســبب  التلــوث 
. ســتيكية لبا ا

تلوث مياه الشرب من حفر االمتصاص لعدم وجود شبكات الصرف الصي.	 

استعمال املواد الكيماوية املفرط يف رش املحاصيل الزراعية.	 

تلوث نفايات املنازل املختلفة وعدم التخلص منها بسرعة .	 
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االعتمــاد الغــذايئ علــى المأكــوالت واملشــروبات املصنعــة واملعلبــات  والــي حتتــوي علــى مــواد 	 
مســرطنة ومضــرة بالصحــة العامــة .

سوء التغذية نتيجة لقلة الوعي الصي وضعف الوضع االقتصادي .	 

ــوث 	  ــدة  وتل ــل البل ــتيكية داخ ــواد الباس ــرق امل ــر وح ــوادث الس ــة , وح ــل املختلف ــوادث العم ح
اجلــو مــن دخــان املصانــع وعــوادم الســيارات والتلــوث مــن الضجيــج

 
ما تحتاجه البلدة يف املجال الصحي :

بن�اء مستشفى بكافة التخصصات ليخدم البلدة والبلدات املجاورة .	 

زيادة التوعية الصحية.	 

إجياد فرع للدفاع املدين يف البلدة .	 

توفر سيارات إسعاف يف البلدة .	 

مــن 	  التخلــص  والبيئ�ة,وســرعة  امليــاه  تلــوث  مــن  للتخلــص  صــي  صــرف  شــبكات  بنــ�اء 
. الصلبــة  النفايــات 

عيادة ترقوميا احلكومية صيدلية ترقوميا    

جلــان العمــل الصــي وبرنامــج التأهيــل املجتمعــي يف ترقوميــا عمــل برنامــج التأهيــل املجتمعــي  
ضمــن مؤسســة جلــان العمــل الصــي يف بلــدة ترقوميــا انطاقــا مــن عمــل برنامــج التأهيــل املجتمعــي يف 
مؤسســة جلــان العمــل الصــي يف منطقــة ترقوميــا  تقــدم اخلدمــات لــكل مــن االشــخاص ذوي االعاقــة 
ــتهداف ريــاض االطفــال و املــدراس و  و  لــكا اجلنســني و جلميــع االعمــار و للنســاء و االطفــال و اس
التجمعــات و النــوادي النســوية و مركــز الرعايــة  الصحيــة االوليــة و االمومــة االمنــة يف املنطقــة حيــث 

تقــوم بهــذا العمــل مرشــدة برنامــج التأهيــل املجتمعــي يف املنطقــة وهــي مؤهلــة لهــذا العمــل.
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 الخدمات التي تعمل ىلع تقديمها كالتالي : -

ــز . 1 ــدارس و مرك ــات و امل ــارة الروض ــق زي ــن طري ــك ع ــة و ذل ــن االعاق ــر  ع ــف مبك ــي و كش ــام تق ــل اي عم
ــ�ة .  ــام طبي ــل اي ــة  و عم ــة االولي ــة الصحي الرعاي

عمل ايام فرح ومرح لألشخاص ذوي االعاقة املدمجني يف الروضات واملراكز اخلاصة واملدارس . . 2
 حتقيــق مفهــوم الدمــج مــن خــال دمــج االشــخاص ذوي االعاقــة  كا يف مجالــه و حســب قدراتــه) . 3

الروضــة, مدرســة ,  العمــل , تدريــب مهــين ,,,,,,,الــخ ( . 
عمــل توعيــة مجتمعيــة حــول االعاقــة و قانــون املعاقــني و الــزواج املبكــر , زواج االقــارب ,الدمــج , التقبــل , . 4

تغــر النظــرة الســلبي�ة اجتــاه االشــخاص ذوي االعاقــة ,,,,الــخ و ذلــك يف املــدارس و التجمعــات ا لنســويه  . 
عمل ايام ترفهيه مثل ) الرحل , ايام فرح و مرح  , مخيمات صيفية ,,,,,,,,,,,,,, . . 5
عمــل انشــطة ترفيهيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة و  ألمهــات االشــخاص ذوي االعاقــة بمناســبات مختلفــة . 6

) يــوم الطفــل , يــوم املــرأة , يــوم االم  ,  يــوم املعــاق العالــي(  . 
القيــام بتحويــات طبيــ�ة مختلفــة ســواء علــى الصعيــد املحلــي يف املنطقــة نفســها او علــى املســتوى . 7

املنطقــة خــارج حــدود البلــدة ) اخلليــل , حلحــول (  او علــى املســتوى الوطــين اىل جمعيــة الكتــاب املقــدس 
ــة  .    ــ�ة و التاهيلي ــات الطبي ــع التخصص ــل  و جلمي ــ�ة للتأهي ــة العربي او اجلمعي

تامــني ادوات مســاعدة بأنواعهــا املختلفــة) نظــارات , بــوات طبيــ�ة , كــراس متحركــة , وكــر, روليــرت , . 8
ــخ,   ــف , ,,,ال ــا كفي ــكاز, عص ع

ــم . 9 ــث ت ــة حي ــة يف املنطق ــخاص ذوي االعاق ــام لألش ــة بالعظ ــة خاص ــات جراحي ــراء عملي ــى اج ــل عل العم
تنفيــذ )4 ( عمليــات تطويــل اوتــار ل ) 4( اشــخاص خــال عــام  2014 . 

  تنســيق و تشــبيك مــع العديــد مــن املؤسســات الــي تعمــل يف نفــس املجــال ســواء علــى املســتوى املحلــي . 10
او املنطقــة .  

تقديم بعض املساعدات املختلفة مثل االدوية واحلفاضات و بعض املواد الغذائي�ة يف شهر رمضان.. 11
الزيارات املزلية لألشخاص ذوي االعاقة من اجل املتابعات الطبي�ة و العاجية و التاهيلية  . . 12
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مراكز الخدمات الطبيه:
قائمة الصيدليات

صيدلية البشيي	 
صيدلية ترقوميا	 
صيدلية عامر	 
صيدلية خالد	 
صديلية األندلس	 
صيدلية ابو بكر الرازي	 
صيدلية اجلمعيه اخلريه	 

قائمة املختبرات
مختر فلسطني–عبد املجيد جعافره	 
يعقوب قعقور مختر الراية	 
أنس الطيب - مختر	 
مختر ميديا كلينيك-محمد حسن قباجه	 
مختر العياده احلكومية	 
مختر مركز الدكتور شاكر قباجة	 
مختر اجلمعية اخلرية	 

قائمة املراكز الطبيه
العياده احلكومية	 
اجلمعية اخلرية	 
مركز الدكتور شاكر قباجه	 
مركز الدكتور انس الشالفه	 
مركز الهال االحمر الفلسطيين	 

قائمة العيادات البيطرية
عيادة بيطرية –أكرم اجلعافرة	 
عيادة بيطرية-عيى قباجه	 
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مؤسسات البلدة

المجلس القروي:
اســتحدثت الدولــة العثمانيــ�ة وظيفــة مختــار يف كل بلديــة وقريــة فلســطيني�ة ليســهل عليــه التعامــل 
مــع النــاس حيــث كان عــدد الســكان قليــل ويجتمــع الســكان يف ديــوان واحــد وبالتــايل يســهل علــى 
ــة.وكان اول مختارللبلــدة مــن اخلليــل مــن عائلــة الطبــايخ  ثــم  املختــار تبليــغ الســكان بمــا تريــده الدول
جــاء بعــده مــن ســكان البلــدة : احمــد خليــل الفطافطــة ثــم ابنــ�ه عــواد تــم ابنــ�ه عبــد الرحمــن الفطافطــة 
واصبحــت ) املخــرتة (وراثيــ�ة ومــع ازديــاد الســكان اصبــح لبعــض العشــائر مخاتــر خاصــة بهــا  او وجيهــا 
مــن العشــائرالي ليــس لهــا مختــار يشــاركون يف حــل مــا حيــدث مــن مشــاكل بــني الســكان عــل حســب 

العــادات والتقاليــد العربيــ�ة املعمــول بهــا يف املنطقــة .
ويف عــام 1973م تأســس يف البلــدة مجلــس قــروي  مــن مخاتــر عشــائر البلــدة وكان يتكــون مــن 
ســبعة اعضــاء وهــم : 1- كامــل عبــد الرحمــن عــواد الفطافطــة-) رئيســا( 2-  خالــد محمــود اجلعافــرة 
3- محمــود محمــد قباجــة 4- مصبــاح ســامة طنينــ�ة 5-عبــد الوهــاب عــودة غريــب 6- عبــد اللطيــف 
احمــد عبــدهللا ابــو حلتــم 7- حســن خليــل حســن ابــو دبــوس * .و بــدأ بتقديــم بعــض اخلدمــات مثــل 
توســعة الشــوارع وتعبيــ�د بعضهــا وتمديــد شــبكة ميــاه يف البلــدة واملحافظــة علــى نظافــة شــوارع البلــدة 
.وانشــاء جمعيــة ترقوميــا للتنويــر الكهربــايئ. ويف عــام 1993م قــام املجلــس القــروي بربــط شــبكة كهربــاء 

البلــدة بالشــبكة اإلســرائيلية.

قائمة مخاتير حملوا ختم مختار يف ترقوميا
اسم العشرة اسم املختار

الفطافطة احمد خليل الفطافطة ثم ابن�ه عواد ثم ابن�ه عبد الرحمن ثم ابن�ه عواد ثم ابن�ه الثاين كامل 
عبد الرحمن

قباجه محمود محمد قباجه
اجلعافرة خالد محمود  اجلعافره-األب

محمود خالد اجلعافرة
اغريب عبد الوهاب عوده اغريب
طنين�ة مصباح سامة طنين�ه، عزات محمود طنين�ه      
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  املجلس البلدي:
املركزاالسمالرقم

الرئيسمحمد عبد الرحمن اجلعافرة1
نائب الرئيسيوسف محمد يوسف الدبابسه،2
عضوابراهيم حسني محمد قباجه3
عضوعبد الهادي عبد هللا محمد طنين�ه4
عضوانتصار كامل عبد الرحمن اغريب  5
عضوعزات عطيه محمد اجلعافره6
عضوأحمد عبد الفتاح  عبد احلليم اجلعافره7
عضوكامل عبد الرحمن عواد الفطافطه8
عضوفخري مصباح سامه طنين�ه9

عضوسمره سميح عبد الرحيم قباجه10
عضونعيم عبد الفتاح سلمان املرقطن11

عضوعبد الهادي محمد عبد الهادي قباجه12
عضوطارق محمد خليل الذباين�ه13

ــطيني�ة  ــ�ة الفلس ــلطة الوطني ــي يف الس ــم املحل ــن وزارة احلك ــرار م ــدر ق ــخ : 10\5\1997م ص بت�اري
برتقيــة مجلــس قــروي ترقوميــا إىل مجلــس بلــدي ترقوميــا وتــم تعيــني أعضــاء املجلــس بالــرتايض 

والتوافــق بــني اجلميــع, ويف 5\5\2005م تــم انتخــاب أول مجلــس بلــدي يتكــون مــن 13 عضــوا.
واســتمر املجلــس يف عملــة حــى اســتام املجلــس اجلديــد بت�اريــخ 20\2\2012 , وقــد اجنــز يف 
خــال هــذه الفــرتة العديــد مــن املنجــزات يف مجــال التعليــم كبنــ�اء بعــض املــدارس ,و يف مجــال الصحــة 
ــاه  ــبكات مي ــد ش ــدة , وتمدي ــوارع البل ــض ش ــ�د بع ــق وتعبي ــات , وش ــل النفاي ــة ونق ــام بالنظاف كاالهتم
داخــل البلــدة وبنــ�اء خــزان للميــاه يف البلــدة وإقامــة محطــة ضــخ امليــاه إىل املناطــق املرتفعــة يف البلــدة .

ويف20\2\2012م تم تعيني مجلس بلدي جديد من قبل حركة فتح برئاسة السيد سايم عواد الفطافطه.
اعضاء املجلس البلدي

املسى الوظيفياالسمالرقم

رئيس البلديةسايم عواد فطافطة1
نائب الرئيسنهاد بدوي قباجة2
عضوفخري مصباح طنين�ه3
عضوليلى طاهر سليم فطافطة4
عضوعاء وحيد شالفة5
عضوحجازي محمد أبو حلتم6
عضوجمال هاشم أبو رعية7
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عضوجميل محمد إسماعيل طنين�ه8
عضومحمود احمد أبو دبوس9

عضوتغريد عبد القادر اجلعافرة10
عضوعزات عطية جعافرة11

عضوناصر سلمان محمد مرقطن12
عضو رياض سلمان احمد غريب 13

اعضاء مجلس بلدية ترقوميا الحالي
فخري مصباح سامة طنين�ة . 1

عبد املنعم حسن مصطفى فطافطة . 2
عواد عبد املنعم عواد فطافطة. 3
سلمان محمد سلمان املرقطن . 4
حجازي ابراهيم عيى ابوحلتم . 5
ركاد عديل عبدالفتاح الشالفة . 6
هني�ة عبدالفتاح سلمان ابوساكور . 7
فدوى أحمد عبدالرحمن ابوحلتم . 8
عدنان عبداملجيد عبدالرحمن قباجة. . 9

جمال هاشم ابورعية . 10
محمد شحادة محمد قعقور . 11

جميل محمد احمد اسماعيل . 12
عبدالفتاح كامل عبدالفتاح غريب. 13

أقسام وأجهزة املجلس البلدي
تتكون البلدية من عدة أجهزة وأقسام وأهمها :

مكتــب الرئيــس:  وهــو املســئول عــن تســير أمــور البلديــة مــن جميــع اجلوانــب ويتبعــه مركــز 	 
الســكرتارية الــذي يقــوم بتنظيــم أمــور مكتــب الرئيــس.

قســم الصحــة والبيئــ�ة:  وهــو املســئول عــن النظافــة العامــة ومراقبة محــات البقالــة واملطاعم 	 
ومحــات بيــع اللحــوم والدواجــن ومحات بيــع املــواد الغذائي�ة.

ــراف 	  ــص واإلش ــ�ة والرتخي ــوارع واألبني ــات للش ــداد املخطط ــن إع ــئول ع ــة : مس ــم الهندس قس
الهنــديس علــى املشــاريع العامــة الــي تنفــذ لصالــح البلديــة.

قســم املســاحة واخلرائــط : مســئول عــن مســح األرايض ومراقبــة األبنيــ�ة اجلديــدة ومنــع 	 
ــوارع. ــرم الش ــى ح ــدي عل التع
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ــاء 	  ــبكات الكهرب ــاح اإلعطــاب وتمديــد ش ــاء وإص ــر الكهرب ــاء : مســئول عــن توف ــم الكهرب قس
وتركيــب املحــوالت الكهربائيــ�ة ويتبعــه قســم جبايــة الدفــع املســبق الســتهاك الكهرباء،وقــد 

ــاء لغايــة 2016/1/17م بلغــت 3250 مشــرتك بلــغ عــدد اشــرتاكات الكهرب
ــد 	  ــاه وتمدي ــبكات املي ــة ش ــدة وصيان ــاء البل ــى أحي ــاه عل ــع املي ــن توزي ــئول ع ــاه :مس ــم املي قس

اخلطــوط اجلديــدة . وقــد بلــغ عــدد اشــرتاكات امليــاه لغايــة 2016/1/17م بلغــت 2747 
مشــرتك

قســم الماليــة و املحاســبة : مســئول عــن األمــور الماليــة واملحاســبة ومتابعــة املتخلفــني عــن   	 
دفــع مســتحقات البلديــة مــن الرســوم  والفواتــر املســتحقة الدفــع وغرهــا .

قسم اجلباية : مسئول عن قراءة عدادات املياه والكهرباء وجباية مستحقاتها.	 
قسم املخازن : وهو يشرف على كل ما يدخل مخازن البلدية وما خيرج منها .	 
قسم الشؤون اإلدارية : مهمته متابعة شؤون املوظفني وحضورهم وغيابهم.	 
واملــدارس 	  اجلامعــات  لطــاب  واملراجــع  للكتــب  املطالعــة  خدمــة  :تقــدم  البلديــة  مكتبــ�ة 

ملنتســبيها.  اإلعــارة  بــاب  وتفتــح  وغرهــم 
ــع وزارة 	  ــايض ويتب ــرن الم ــن الق ــبعين�ات م ــل الس ــح يف أوائ ــة: افتت ــؤون االجتماعي ــب الش مكت

الشــؤون االجتماعيــة ويقــوم بتقديــم اخلدمــة واملســاعدة الماديــة والعينيــ�ة لألســر املحتاجــة 
ــة إىل  ــم باإلضاف ــي له ــني الص ــر التأم ــة وتوف ــات املختلف ــاب اإلعاق ــ�ام وأصح ــل واأليت واألرام

توفــر برامــج أخــرى لهــذه الفئــات  ويوجــد مقــر املكتــب ضمــن مبــى البلديــة.
ــع 	  ــايض ويتب ــرن الم ــن الق ــبعين�ات م ــل الس ــح يف أوائ ــي: افتت ــاد الزراع ــة واإلرش ــب الزراع مكت

وزارة الزراعــة ويقــوم بتقديــم خدمــة اإلرشــاد الزراعــي النبــ�ايت واحليــواين وتوفــر األشــجار 
الزراعيــة بأســعار رمزيــة وتطعيــم الماشــية   ضــد األمــراض املختلفــة, ويوجــد املكتــب ضمــن 

ــة . ــى البلدي مب
جمعيــة ترقوميــا اخلريــة-أم املؤسسات-:تأسســت عــام 1964م مــن عــدد مــن األعضــاء 	 

وكانــت تقــدم اخلدمــة للمحتاجــني وتوفــر الطعــام لألطفــال واملحتاجــني وأقامــت مبــى لهــا ثــم 
تطــورت وبنــت طابــق ثــان وفتحــت روضــة لألطفــال ويف عــام 2006م أقامــت يف ســاحتها مبــى 
مــن ثــاث طوابــق  خصــص الطابــق األول قاعــة لاجتماعــات واملناســبات املختلفــة ويف الطابــق 
الثــاين  مركــز للحاســوب ومكتــب اإلدارة وخصــص الطابــق الثالــث ملجمــع طــيب يشــتمل علــى 
ــر  ــرى –مخت ــادات أخ ــنان – عي ــادة أس ــال –عي ــادة أطف ــة – عي ــادة عام ــة : عي ــادات  مختلف عي
ــا  ــام فيه ــك تق ــات  وكذل ــف التخصص ــ�ة يف مختل ــ�ة مجاني ــام طبي ــا أي ــام فيه ــة . وتق – صيدلي

مناســبات ونشــاطات مختلــة  ,  وتقــام فيهــا دورات تعليميــة لطلبــة الثانويــة العامــة.
جمعيــة ترقوميــا للتنويــر الكهربــايئ :تاسســت عــام 1975م  بهــدف توفــر التيــ�ار الكهربــايئ للبلدة 	 

واسســت شــبكة كهربــاء مملوكــة للجمعيــة حيــث كان لهــا مولداتهــا اخلــاص هبهــا وتقــوم 
بتشــغيلها بضــع ســاعات ظهــرا وبضــع ســاعات ليــا, ويف عــام 1993م تــم نقــل صاحياتهــا اىل 

املجلــس القــروي ثــم اىل البلديــة حيــث تــم وصــل الكهربــاء للشــبكة القطريــة االســرائيليه .
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جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيين: أقيمــت عــام 1989م كانــت عبــارة عــن عيــادة طــوارئ ثــم 	 
تطــورت إىل عــدة عيــادات ومختــر وصيدليــة وبعــد حتديــث العيــادة احلكوميــة وانتشــار املركــز 
ــس  ــذي تأس ــاء ال ــز الرج ــا  مرك ــا, ويتبعه ــال عليه ــف اإلقب ــة ضع ــادات اخلاص ــة والعي الصحي

عــام 2005م  ويقــدم الرتبيــ�ة اخلاصــة لــذوي اإلعاقــات العقليــة البســيطة واملتوســطة.

اقــراض 	  مهامهــا  مــن  وكان  1967م  عــام  قبــل  الزراعي:تأسســت  والتوفــر  التســليف  جمعيــة 
1967م  ســنة  للضفــة  اإلســرائيلي  االحتــال  بعــد  عملهــا  وتوقــف  الزراعــي  القطــاع  لتنميــة  املزارعــني 

اجلامعــات 	  2002م وتعمــل علــى مســاعدة طلبــة  العايل:تأسســت عــام  التعليــم  جمعيــة 
ــطيني�ة  ــات الفلس ــض اجلامع ــ�ة يف بع ــية املجاني ــد الدراس ــن املقاع ــدد م ــر ع ــني وتوف املحتاج

،ويوجــد مكتبهــا ضمــن مبــى جمعيــة ترقوميــا اخلريــة.  

اجلمعيــة التعاونيــ�ة لعصــر الزيتون:شــملت أعضــاء مــن كافــة إحنــاء محافظــة اخلليــل وأقامــت 	 
معصــرة حديثــ�ة لعصــر الزيتــون وعملــت بنجــاح لفــرتة مــن الزمــن ولكــن خلافــات بــني أعضــاء 

الهيئــ�ة اإلداريــة توقــف عملها.وتمــت تصفيتهــا .

البســيطة 	  القــروض  بتوفــر  وتقــوم  النســاء  مــن  أعضاؤهــا  والتوفــر:  التســليف  جمعيــة 
معينــ�ة. مــدة  خــال  شــهريه  بأقســاط  تســديدها  ويتــم  ألعضائهــا 

جمعية مريب الروة احليواني�ة: تأسست عام 2014م ملساعدة مريب الروة احليواني�ة.	 

مكتــب بريــد ترقوميــا: تأســس عــام 1974م وكان يقــدم خدمــة إرســال وتوصيــل الرســائل 	 
اخلاصــة والعامــة ثــم تطــورت خدماتــه ليقــوم خبدمــات بنكيــة لفــرتة مــن الزمــن ثــم عــاد 

ملمارســة عملــه يف اخلدمــات الريديــة .

مكتــب العمــل: تأســس عــام 1974م يهتــم بأمــور العمــل والعمــال واملحافظــة علــى حقوقهــم 	 
ــو يف  ــنة 1948م وه ــة س ــق املحتل ــل يف املناط ــل  للعم ــح العم ــتام تصاري ــم اس ــه يت ــن طريق وع

ــت أوال (. ــا وبي ــاورة ) إذن ــدات املج ــا والبل ــال ترقومي ــة لعم ــدم اخلدم ــتأجر ويق مبــى مس

نــادي شــباب ترقوميــا: تأســس عــام1972م وهــو نــاد ريــايض ثقــايف شــبايب  يهتــم بأمــور الشــباب 	 
ورعايتهــم مــن الناحيــة الثقافيــة والرياضيــة  املختلفــة ككــرة القــدم والعــاب القــوى املختلفة .

نادي صقور ترقوميا	 
ــة  ــن الناحي ــم م ــباب ورعايته ــور الش ــم بأم ــبايب يهت ــايف ش ــايض ثق ــاد ري ــو ن ــام2006م وه ــس ع تأس

ــة. ــة املختلف ــا ضي ــة والري الثقافي
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نــادي نســوي ترقوميــا: تأســس عــام 1995م يقــوم بتقديــم اخلدمــة ألعضائــه وعقــد دورات يف 	 
مجــاالت مختلفــة والقيــام بأنشــطة نســويه مختلفــة.

وتقديــم 	  واأليتــ�ام   واألرامــل  املحتاجــني  بمســاعدة  تقــوم   ترقوميــا:  وصدقــات  زكاة  جلنــة 
املســاعدة الماديــة والعينيــ�ة لهــم واملســاعدة يف توفــر الكفالــة لأليتــ�ام وتنظيــم افطــارات 

جماعيــة يف شــهر رمضــان للمحتاجــني .وتمتلــك عــدة مخــازن مؤجــرة الغــراض جتاريــة .

املحكمــة الشــرعية: تقــوم بتقديــم اخلدمــة يف األمــور الشــرعية مثــل : الــزواج والطــاق واملراث 	 
واحلقــوق الشــرعية وطلبــات حصــر اإلرث والــوكاالت الشــرعية وغــر ذلــك . وتقــدم اخلدمــة 

لســكان غــرب اخلليــل  ترقوميــا وإذنــا وبيــت أوال. 

مقــر األمــن الوقــايئ والوطــين: وبعــد اتفاقيــة أوســلو وإقامــة أجهــزة أمنيــ�ة للســلطة تــم إقامــة 	 
ــل  ــودة قب ــت موج ــي كان ــر ال ــليف والتوف ــة التس ــر جمعي ــدة يف مق ــايئ يف البل ــن الوق ــز لألم مرك
ــر  ــايئ مق ــن الوق ــف إىل األم ــن وأضي ــني جديدي ــة طابق ــى وإقام ــم تطويــر املب ــنة 1967م وت س

ــين . ــن الوط لألم

البنوك	 
يوجد يف البلدة اربعة فروع الربعة بنوك وهي : 

بنك فلسطني  يوجد على مفرتق بيت أوال .	 

البنك اإلسايم الفلسطيين فرع للصراف اآليل يف وسط البلدة.	 

البنك العريب فرع للصراف اآليل على مدخل البلدة من جهة واد القف .	 

بنــك القــدس علــى طريــق معــر ترقوميــا . وتقــوم هــذه الفــروع بتقديــم كافــة اخلدمــات 	 
البنكيــة واملصرفيــة لزبائنها .

ــ�ة يف 	  ــت أوال والثاني ــرق بي ــى مف ــود األوىل عل ــان للوق ــدة محطت ــد يف البل ــود: يوج ــات الوق محط
ــور .  ــا للجمه ــدم خدماته ــف وتق ــة واد الق ــن جه ــدة م ــل البل ــى مدخ ــة عل ــة احليل منطق

مكتبــ�ة بلديــة ترقوميــا: هــي مكتبــ�ة عامــة تقــدم خدماتهــا مجانــا جلميــع فئــات الشــعب دون 	 
تميــز فهــي مركــز احليــاة الفكريــة والثقافبــة واالجتماعيــة .

اهداف مكتب�ة البلدية :
اختي�اروتنظيم املعلومات املختلفة وجعلها يف متن�اول القراء .. 14

ــتواهم 51.  ــع مس ــهم يف رف ــا يس ــراءة مم ــادة الق ــرس ع ــ�ة وغ ــ�اد املكتب ــراءة وارتي ــى الق ــني عل ــجيع املواطن  تش
ــايف. ــي والثق العل

اجناســهم . 16 عــن  النظــر  بغــض  املواطنــني  لكافــة  املختلقــة  واملعلوماتيــ�ة  املكتبيــ�ة  اخلدمــات  تقديــم 
واعمارهــم.
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رفع مستوى التثقيف السيايس والوطين لافراد وخلق التثقيف الذايت .. 17
توفــر مجموعــة حديثــ�ة وشــاملة مــن مصــادر املعلومــات الــي ترتبــط باملناهــج الدراســية والرامــج . 18

العلميــة. والبحــوث  األكاديميــة 
االرتقاء باخلدمة املكتبي�ة املقدمة للقراء ومد جسور محتويات املكتب�ة .. 19

الدواويــن : كان لســكان ترقوميــا ديــوان واحــد جيتمــع فيــه اجلميع يتســامرون وحيلون مشــاكلهم 	 
فيــه باحــرتام وتقديــر وتفاهــم وتســامح . ولمــا ازداد عددهــم اقامــت كل عشــرة ديوانــا خــاص 
ــ�ا لــكل افــراد العشــرة يتلقــون فيــه واجــب العــزاء واســتقبال اجلاهــة  بهــا ويعتــر الديــوان بيت

اثنــ�اء حــدوث املشــاكل , والبعــض يقيــم فيــه مناســبات الــزواج واملناســبات االخــرى .

منــزه البلديــة العــام : يقــع يف شــمال شــرق البلــدة يف منطقــة جبــل أبــو حشــمة يف أول منطقــة 	 
ــف  ــراش وادي الق ــة أح ــث يف محمي ــزه حدي ــو مت ــزال وه ــعب ن ــوق ش ــف ف ــراش وادي الق أح
يقصــده املتزهــون للراحــة واالســتجمام حتيــط بــه منطقــة حرجيــة جميلــة. وتــم اعتمــاد حــراش 

واد القــف كأكــر محميــة طبيعيــة يف الضفــة الغربيــ�ة .

واد القف 
 الكل حيف ويزف ..... يله على واد القف

موقع واد القف :-
يقــع الــوادي علــى بعد6كــم مــن الطريــق الواصلــة بــني اخلليــل وترقوميــا وبيــت اوال ونوبــا وخــاراس, 

وقســم مــن ارايض املحميــة تعــود ملكيتــ�ه الهــايل ترقوميــا وبيــت كاحــل .

كيفية الوصول الى املكان :
-يمكن الوصول اليه بالسيارات اخلاصة او بسيارات االجرة او بسيارات ترقوميا وبيت اوال . 

وصف عام للمكان :-
الشــارع الــذي خيــرتق واد القــف شــارع حيــوي ورئيــيس لعــدة بلــدات منهــا ترقوميــا وبيــت اوال ونوبــا 
وخــاراس وصوريــف واذنــا )ســابقا( وكان ومــا زال طريقــا رئيســا يصــل بــني الســاحل واملنطــة اجلبليــة 
ــاتل  ــت مش ــة اقيم ــة املحمي ــاورة.ويف بداي ــدات املج ــض البل ــدة لبع ــرق جدي ــقت ط ــرا ش ــرقا ,ومؤخ ش
ــارس  ــا ح ــم فيهم ــن كان يقي ــني مهجوري ــني بيت ــن الع ــرب م ــد بالق ــف ويوج ــون واة الق ــول عي ــة ح زراعي

ــة. ــوزارة الزراع ــاص ب ــم مشــتل خ ــاء اقي ــني الم ــى ع ــة وعل ــوا وزارة الزراع ــة وموظف املحمي

ويبلــغ معــدل ضــخ ميــاه العــني يف الركــة مــن 15 -30 م3 يوميــا وال يتوفــر يف املحميــة أي خدمــات 
ســياحية وقــد اقامــت بلديــة بيــت كاحــل منزهــا علــى اجلهــة الشــرقية مــن املحميــة .ويف العهــد االردين 
ســاهم طــاب معســكرات احلســني يف محافظــة اخلليــل عــام 1963م يزراعــة املزيــد مــن االشــجار 

ــة . ــاحة املحمي ــن مس ــا زاد م ــاورة مم ــا املج ــة يف ارايض ترقومي احلرجي
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اصل التسمية :-
يتــ�داول البعــض قصصــا ال دليــل علــى صحتهــا ومنهــا : ان  هللا ســال ســيدنا مــوىس عمــا يكــره فاجابه 
الكلــب االســود فنقــل هللا الكلــب اىل وادي القــف , وحــني مــر ســيدنا مــوىس باملنطقــة وجــد الكلــب وقــد 
زاد وزنه.فســال هللا هــل هــذا عقابــك للكلــب ؟ فاجابــه هللا : ان تكــره ال تقطــع رزقــه , وكان الكلــب يــاكل 

مــن الســمك يف الركــة ومــن احليوانــات الصغــرة باملنطقــة .

وحيكــى ايضــا :ان بقــرة ســيدنا مــوىس دخلــت يف النفــق املحفــور يف اجلبــال يف منطقــة الــواد وخرجــت 
ــك  ــف لذال ــى ق ــر يس ــواد صخريةوالصخ ــة ال ــح ان منطق ــه يف القدس.والصحي ــا من ــني يوم ــد اربع بع

ســى بــواد القــف .

ــور  ــم )ط ــا اس ــق عليه ــه 6م ويطل ــق ارتفاع ــع يف نف ــم وتق ــا 2ك ــ�ة طوله ــارة روماني ــواد مغ ــد يف ال يوج
يف  محميــة  اكــر  املحميــة  هــذه  تعتــر   . للســكن  وغــرف  امليــاه  حلمــع  اماكــن  بهــا  ويوجــد   ) الصفــا 
فلســطني وتوجــد بهــا كائنــ�ات حيــة متنوعــة مــن الطيوربالوانهــا وانواعهــا مثــل نقــار اخلشــب والهدهــد 
واحلمــام الــري والنســور وغرهــا الكثــر واالشــجار متنوعــة مثــل الصنوبــر والســرو واخلــروب والبلــوط 
الفلســطيين والبطــم والزعــرور وغرهــا الكثروالعديــد مــن احليوانــات مثــل الغــزال والنيــص والثعلــب 

ــر . ــا الكث ــناس والغريــرة وغره والنس

تبرعات املواطنين للبلدية :-

أبن�اء املرحوم خالد محمود اجلعافرة  قطعة ارض مساحتها1900 م2 يف منطقة خربة البطم .. 1
أبنــ�اء املرحــوم عبــد الهــادي مصطفــى الفطافطــه قطعــة ارض بمســاحة ) دونــم ( واحــد يف منطقــة التقيــة . 2

إلقامــة مســجد وقاعــة للبلديــة.
أبن�اء املرحوم حسن محمد طه الفطافطه   قطعة ارض مساحة 3612 م2 يف منطقة البصة .. 3
محمــد احمــد عبــد القــادر الشــالفه عــن روح والديــه قطعــة ارض مســاحة 512 م يف منطقــة حمــرة رأس . 4

الــواد.
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المساجد والمقامات 

املسجد العمري
يقــع يف وســط البلــدة علــى ســفح تلــة حتتــوي بداخلهــا الكثــر مــن الكهــوف ومعاصــر الزيــت القديمــة 
ويضــم يف ســاحته رفــات ) 40 ( مــن شــهداء معركــة اجناديــن وهــو أول وأقــدم مســجد يف البلــدة و تكــر يف 
فلســطني املســاجد الــي حتمــل هــذا االســم وُيعتقــد بأنــه أثنــ�اء الفتــح اإلســايم لفلســطني بقيــادة عمــرو 
ــد  ــا  وبع ــم وقته ــث يدركه ــون حي ــا ويصل ــاة يف وقته ــؤدون الص ــون ي ــلمون الفاحت ــاص كان املس ــن الع ب
ــون بعــض احلجــارة علــى شــكل املحــراب حــول مــكان صــاة اإلمــام ) وُيعتقــد بأنــه عمــرو بــن  الصــاة يصفُّ
العــاص (ريض هللا عنــه صلــى يف هــذا املــكان أثنــ�اء الفتــح اإلســايم لفلســطني وأثنــ�اء معركــة اجناديــن 
الــي كان مكانهــا قريــب مــن ترقوميــا ) يف املنطقــة الواقعــة بــني بلــدة عجــور وبلــدة بيــت جبريــن( وكانــت 
منطقــة ترقوميــا مركــز خلفــي للجيــش اإلســايم ملــداواة اجلــرىح ومــن تــويف مــن اجلــرىح دفــن  بالقــرب 
ــلمني يف  ــتقرار املس ــايم واس ــح اإلس ــاء الفت ــد انته ــاص .وبع ــن الع ــرو ب ــه عم ــى في ــذي صل ــكان ال ــن امل م

فلســطني بــدؤوا بعمــارة املســاجد يف األماكــن الــي ُيعتقــد أن عمــرو بــن العــاص صلــى فيهــا .

وبــين املســجد األول يف العهــد اململوكــي باحلجــارة واجلــر وجدرانــه عريضــة الســمك وســقفه معقــود 
ــاه  , وقــد  ــر للمي علــى شــكل قبــة ويف اجلهــة القبليــة وجتويــف للمحــراب ويف ســاحته الشــمالية حفــر ب
ــاحة إىل  ــر والس ــم الب ــث ض ــمالية حي ــة الش ــن اجله ــعته م ــم توس ــام 1939م 1ت ــه ويف ع ــدت عمارت أعي
ــ�ات  ــرقية ويف الثمانين ــة الش ــن اجله ــعته م ــم توس ــايض  ت ــرن الم ــن الق ــتين�ات م ــر الس ــجد ويف أواخ املس
مــن القــرن المــايض تــم توســعته مــن اجلهــة الغربيــ�ة ويف عــام 1996م تــم بنــ�اء طابــق ثــان علــى اجلــزء 
ــ�ة ,  ــة  عمراني ــح حتف ــام 2015م واصب ــارج ع ــل واخل ــن الداخ ــه م ــم ترميم ــرا ت ــجد واخ ــن املس ــريق م الش

وهــو املســجد الكبــر يف البلــدة وتقــام فيــه كل الصلــوات وصــاة اجلنــازة

مسجد اإلمام مالك بن انس
بــين عــام 1989ومقــام يف أســفل وعــر القطيــع وهــو مســجد كبــر تقــام فيــه كل الصلــوات باإلضافــة 

لصــاة اجلمعــة وصــاة العيــد وهــو يتســع ل -500مصلــي

1- بالدنا فلسطني مصطفى مراد الدباغ ص.256
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مسجد عبد اهلل عزام
ــع ل –  ــو يتس ــة وه ــد واجلمع ــاة العي ــدا ص ــوات ع ــه كل الصل ــام في ــاس وتق ــة دوق ــام يف منطق مق

150مصــل وأقيــم عــام 1991م .

مسجد الصحابي صهيب الرومي
ــاة  ــة وص ــاة اجلمع ــتثن�اء ص ــوات باس ــه الصل ــام في ــر تق ــى صغ ــو مصل ــزال وه ــعب ن ــام يف ش مق

العيــد وأقيــم عــام 1996م ليتســع ل-100مصلــي .

مسجد اإلمام الشافعي
مقــام يف أســفل منطقــة دوقــاس وهــو مســجد كبــر تقــام فيــه كل الصلــوات باإلضافــة لصــاة 

اجلمعــة وصــاة العيــد وقــد أقيــم عــام 2002م ويتســع ل – 300 مصــل.

مسجد الخلفاء الراشدين
مقــام يف منطقــة خلــة أبــو ضــوء وهــو مســجد واســع تقــام فيــه الصلــوات  وصــاة اجلمعــة وصــاة 

العيــد  وأقيــم عــام 2004م ويتســع ل – 400 مصــل.

مسجد األمير قيس
مقــام علــى ارض الوقــف اخلاصــة باألمــر قيــس وهــو مســجد حديــث واســع تقــام فيــه كل الصلــوات 

وصــاة اجلمعــة وصــاة العيــد وأقيــم عــام 1997م ويتســع ل –500مصــل.



 129 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

مسجد األبرار
مقام يف منطقة املجعونة وهو مسجد كبر تم جتهزه حديث�ا ويتسع حلوايل  400 مصل .

مسجد خالد بن الوليد
مقام  يف منطقة احلمرة على طريق معر ترقوميا  ويتسع حلوايل 400  مصل.

مسجد بر الوالدين
مقام يف منطقة حارة الصاحلية وهو مسجد حديث البن�اء تقام فيه صاة اجلمعة
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المقامات في ترقوميا
تزخر أرايض البلدة بالعديد من املقامات الي كان السكان يتركون بها ومن أهمها :

مقام األمير قيس
ــه فنــاء تــرايب  ويف الفنــاء يــر قديمــة ويتكــون  محــاط بســور خجــري قديــم ولــه مدخــل مســقوف ول
املقــام مــن حجرتــني ومصلــى صغرتعلــو احلجرتــني اربــع قبــاب ورواق وخيمتــني وقبابــه نصــف كرويــة 
ويوجــد يف احــدى الغرفتــني مقــام مبــين مــن احلجــارة والشــيد مغطــى بقمــاش ناعــم اخضــر اللــون ومــن 
اجلهــة الغربيــ�ة مــن املقــام جهــة الــرأس مغطــى بعمامــة مــن القمــاش االبيــض , ويعتقــد بــان املقــام بــين 
علــى قــر االمــر قيــس بــن ســعد بــن معــاذ احــد امــراء املســلمني الذيــن شــاركوا يف معركــة اجناديــن ويعود 
البنــ�اء اىل العصــر الفاطــي وكان النــاس يصلــون يف املصلــى واخــذ بعــض النــاس يدفنــون موتاهــم جبــوار 
املقــام تــركا حــى أضحــت مقــرة كبــرة حتيــط باملقــام مــن جميــع اجلهــات وكان يســرج بالزيــت وتنــ�ذر 
لــه النــذور ويهــاب النــاس مــن العبــث بــه وبمــا حييطــه وقــد تــوارث النــاس ذلــك منــذ العصــر الفاطــي 
ــرة  ــاحة كب ــه مس ــف ل ــادات. وأوق ــدات والع ــذه املعتق ــت ه ــين اختف ــي الدي ــاد الوع ــع ازدي ــن اآلن م ولك
مــن االرض لانفــاق علــى املقــام وترميمــه , ومــع ازديــاد عــدد الســكان والتطــور احلضــاري تــم اســتغال 
معظــم هــذة االرض حيــث بنيــت عليهــا العيــادة الصحيــة ومدرســة ترقوميــا االساســية للبنــني ومدرســة 

بنــ�ات ترقوميــا الثانويــة ومدرســة االمــر قيــس االساســية للبنــ�ات ومســجد االمــر قيــس . 

أشــار د. يونــس عمــرو والباحثــه جنــاح أبــو ســاره يف كتابهمــا الزوايــا واملقامــات يف خليــل الرحمــن بأنــه 
ال يعــرف يشء عــن ســرة صاحــب هــذا املقــام ،وهــو مــن األوليــاء الصاحلــني ،ومــن املجاهديــن املســلمني 
ولعــل مــا يرجــح ذلــك هــو أنــه لقــب باألمــر ، فضــا عــن أنــه ذكــر علــى انــه مــن الصحابــة الذيــن 

ــام . ــدر االس ــهدوا يف ص استش

وصف املقام:
يقــوم علــى أرض محاطــه بســور حجــري قديــم لــه مدخــل مســقوف وأمامــه فنــاء تــرايب تبلغ مســاحته 

300مــرت مربــع تنبــت فيــه االعشــاب واالشــواك ويف الفنــاء بر قديمــه-ص 158.

ترميم املقام:
رمــم املقــام وذلــك باعــادة بنــ�اء القنطــره والقبــة الشــرقية وترميــم القبــاب األخــرى وســائر البنــ�اء مــن 

اخلــارج 
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وصف البناء من الخارج:
مكــون مــن أربــع قبــاب ورواق وخيمتــني وغرفتــني ، والقبــاب كلهــا نصــف كرويــة ، الغرفــة االوىل تقــع                 

غــرب البنــ�اء ، وفيهــا يقــوم مشــهد القــر يزيــد ارتفاعــه علــى املــرت مكســو بالكســوة اخلضــراء .

أمــا الغرفــة الثانيــ�ة فتقــع يف الناحيــة القبليــة مــن البنــ�اء وهــي عبــارة عــن مســجد صغــر يتوســطها    
محــراب وقــد فرشــت باحلصــر .

أهمية املقام:
 ال يزال املقام موضعا للزيارة وتقدمة النذور ،وال تقام فيه الصلوات ، وال يوجد فيه من خيدمه .

تبعية املقام:
املقــام مــن أمــاك دائــرة االوقــاف االســامية باالســتن�اد اىل شــهادة تســجيل الــي حتمــل رقــم طلــب 
ــن  ــم 6 م ــة رق ــى الصحيف ــخ 1941/3/27م عل ــهادة 1941/1/179 بت�اري ــم الش 1935/1/317م ورق
املجلــد 1 يف ســجل االمــاك رقــم 125 ، ورد يف هــذه الشــهادة :” أن العقــار وقــف صحيــح ضمــن املقــرة 
االســاميةالي حدودهــا : مــن الشــمال:الطريق وســعيد مــوىس بــركات وســامه طنينيــ�ه وشــركاه ، ومــن 
ــه  ــو رعي ــد اب ــرق : محم ــن الش ــق ، وم ــطه والطري ــم اس ــاح ابراهي ــد الفت ــه وعب ــي ط ــاج عل ــوب: احل اجلن
وشــركاه ومصطفــى الزبيــيب وشــركاه ، وعبــد الفتــاح درويــش وابراهيــم طنينــ�ه وابراهيــم محمــد ســالم 
ــة  ــوده خليل.حبص ــركاه وع ــ�ه وش ــالم طنين ــامه س ــم وس ــن ابراهي ــى حس ــرب :عي ــن الغ ــ�ه ، وم طنين
كاملــة .مســاحتها 39,667 مــرتا مربعــا. املعلومــات مقتبســة مــن الزوايــا واملقامــات يف خليــل الرحمــن 

ــة 159. صفح

شهادة املقام:
صــدرت شــهادة املقــام بت�اريــخ 1941/4/30 مذيلــة بالعبــارة التاليــة:” أن العقــار املدونــة تفاصيلــه 
ــل ،  ــن يف اخللي ــامية القاط ــاف االس ــويل األوق ــه مت ــل بصفت ــاف اخللي ــور أوق ــم مام ــجل باس ــاه مس أع
وقــد أعطيــت لــه هــذه الشــهادة اشــعارا بالتســجيل املذكــور. املعلومــات مقتبســة مــن الزوايــا واملقامــات 

يف خليــل الرحمــن صفحــة 159.

أرض وقف املقام:
ــت  ــد وقف ــون وق ــجار الزيت ــة اش ــرة وخباص ــجار املثم ــة لألش ــن األرايض املتضمن ــاحات م ــاك مس هن

علــى املقــام.
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مقام محمد أبو الشعر:
اسمه ونسبه:

 ال يعرف عن سرة حياة هذا الرجل أكر من أنه من األولياء الصاحلني.

موقع املقام: 
يقع يف وسط بلدة ترقوميا جبانب املسجد العمري اىل الناحية الشمالية الغربي�ة منه يف وسط البلدة 

وصف املقام: 
مكان مدمر قد غطته االعشاب,اشار د. يونس عمرو انه تمكن من العثورعلى أطال مشهد القر 

أهمية املقام: 
تقدم له النذور من الشموع والبخور .

تسجيل املقام: 
رقــم  الطلــب  ذات  الشــهادة  اىل  اســتن�ادا  االســامية  األوقــاف  امــاك  ضمــن  مســجل  املوقــع 
1935/4/317 وذات ارقــم 1941/184 بت�اريــخ 1941/3/27م ، الصحيفــة رقــم 11 مــن املجلــد رقــم 
ــار  ــ�ة:أن العق ــات اآلتي ــا املعلوم ــد وردت فيه ــة 126 وق ــاك صفح ــجل األم ــن س ــجلت ضم ــد س 1 ، وق
عبــارة عــن أرض نوعهــا وقــف صحيــح ، حيدهــا مــن الشــمال : مــوىس أحمــد الفطافطــه ، ومــن اجلنــوب 
: الطريــق ، ومــن الشــرق : احلــاج عــواد أحمــد الفطافطــه ،ومــن الغــرب :ســليمان غريــب ، ومســاحتها 
110 مــرتا مربعــا حبصــة كاملــة . وذيلــت الشــهادة بالعبــارة االليــة: “ ان العقــار املدونــة تفاصيلــه أعــاه 
ــد  ــل . وق ــن يف اخللي ــامية القاط ــاف االس ــويل األوق ــه مت ــل بصفت ــاف اخللي ــور أوق ــم مام ــجل باس مس
اعطيــت لــه هــذه الشــهادة اشــعارا بالتســجيل املذكــور “ .وقــد صــدرت بت�اريــخ 1941/4/30م.ومرفــق 
بهــذه الشــهادة مخطــط باملوقــع رقمــه 38/186/ج 5 ، أعــد بت�اريــخ 1938/8/19م. مقتبــس مــن 

ــة 163.  ــن صفح ــل الرحم ــات يف خلي ــا واملقام ــاب الزواي كت

الست فاطمة :
ــرج  ــا تس ــا وأحيان ــث فيه ــون العب ــاس يهاب ــرويم ( كان الن ــم )ال ــون القدي ــجار الزيت ــض أش ــي بع ه

ــدة. ــ�ان البل ــل بني ــي اآلن داخ ــا وه ــدة إذن ــة لبل ــق املوصل ــى الطري ــع عل ــون تق ــت الزيت بزي



 133 الروضة البهية لرتقوميا العالمية

مقام النبي صالح في دير قطي     
يقــع خــارج مبــاين البلــدة يف منطقــة ) ديــر قطــي ( وهــو مقــام مبــين عليــه حجــرة صغــرة علــى شــكل 
ــقي  ــاه يس ــر للمي ــام ب ــام املق ــة أم ــاحة املفتوح ــه ويف الس ــاة في ــؤدون الص ــه ي ــارة بطريق ــة وكان الم قب

ــه .  ــم من ــاة أغنامه الرع

مقام أبو شعر
يقع يف وسط البلدة وهو عبارة عن كوم من احلجارة يعتقد انه قر ألحد الصاحلني.

خروبة ام الشرايط

وهــي عبــارة عــن شــجرة خــروب قديمــة وضخمــة وجبوارهــا شــجره بلــوط كبرةتقــع يف شــرق البلــدة 
علــى قمــة جبــل وعــر القطيــع علــى الطريــق الــي كان يســلكها النــاس للوصــول إىل منطقــة  )الطيبــ�ة ( 
ويعتقــد أن ســبب التســمية :أن البنــ�ات الصبايــا كــن يذهــن لاحتطــاب مــن اجلبــال الشــرقية وحيملــن 
ــت  ــت حت ــض الوق ــة بع ــن للراح ــة  جيلس ــذه اخلروب ــن له ــد وصوله ــهن ، وعن ــى رؤوس ــب عل ــزم احلط ح
ظلهــا وكانــت كل بنــت تربــط قطعــة مــن القمــاش علــى أغصــان هــذه اخلروبــة عــى أن يأتيهــا نصيبهــا 

بمــن تريــد.
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بلوطة الشيخ عبد الله
 هــي عبــارة عــن شــجرة بلــوط كبــرة وقديمــة تقــع يف منطقــة ) خربــة البطــم ( كان النــاس يســتظلون 

بظلهــا وقــد امتــد إليهــا البنيــ�ان حاليــا ولــم تعــد ظاهــرة للمــارة 

الوقف اإلسالمي
ــح  ــون وارض مفتل ــجار الزيت ــجرة بأش ــمل ارض مش ــن األرض وتش ــرة م ــاحة كب ــك مس ــت هنال كان
موقوفــة وريعهــا لإلنفــاق علــى مقــام األمــر قيــس وعندمــا ازداد عــدد الســكان وزادت احلاجــة للمــدارس 
وغرهــا تــم بنــ�اء ثــاث مــدارس يف ارض الوقــف واحــدة للذكــور واثنتــ�ان لإلنــاث وكذلــك تــم بنــ�اء عيــادة 
ــف إال  ــن ارض الوق ــق م ــم يب ــف ول ــة يف ارض الوق ــوارع عريض ــح ش ــور وفت ــجد وقب ــ�اء مس ــة وبن صحي

مســاحة صغــرة.

المقابر:
ــكان  ــدد الس ــاد ع ــبب ازدي ــس  وبس ــر قي ــرة األم ــرقية و مق ــرة الش ــان : املق ــدة مقرت ــد يف البل يوج

ــرى ــر أخ ــاد مقاب ــة إلجي ــة ماس ــدة اآلن حباج ــر والبل ــألت املقاب ــات امت ــادة الوفي وزي
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السكان :
كان عــدد الســكان قليــا وقــد ســكنت بعــض العائــات مــن مدينــ�ة اخلليــل ترقوميــا يف اواخــر العهــد 
العثمــاين واشــرتت بعــض األرايض وبنــت البيــوت ) العقــود ( ومــن هــذه العائــات  عائلــة )أبــو ســاكور 
العويــوي ( وعائلــة األخضــر ) ارطيــش ( وعائلــة  )والش (و)العجــل ( وغرهــا ولكــن بعــد حــرب 1948م 

عــادت معظــم هــذه العائــات إىل اخلليــل ولــم يبــق منهــا إال عائلــة ) أبــو ســاكور وعائلــة ارطيــش (. 

وقد تطور عدد السكان  يف البلدةعلى النحو التايل :
عدد السكانالعام

679نسمة2291م
3711نسمة يقيمون يف 522 بيت)316ذكور و065 اناث(1391م

0551 نسمة5491م
1562 نسمة )6031 ذكور و 5431 اناث(]1[1691م

0044 نسمة2891م
76501 نسمة7991م

20241 نسمة5002م
90151 نسمة7002م
00002 نسمة4102م

وســوريا  األردن  يف  وتقيــم  1967م  ســنة  حــرب  بعــد  نزحــت  كبــرة  جاليــة  إىل  باإلضافــة  هــذا 
. وغرهــا  والســعودية 

يطلــق ســكان البلــدات املجــاورة علــى ســكان ترقوميــا اســم العياميــة نســبة إىل قبيلــة قيــس عيــان 
العربيــ�ة فســكانها غالبيتهــم مــن العــرب القيســية .

يف اثن�اءحــرب 1948م جلــأ عــدد مــن أهــايل البلــدات املجــاورة الــي احتلــت مــن  قبــل اليهــود إىل 
ترقوميــا  وعاشــوا فيهــا رحــل بعضهــم معززيــن إىل أماكــن أخــرى ومــن بقــي فيهــا تملــك فيهــا ويعيــش 

التطور السكاني أصل 
وشجرة العائالت



الروضة البهية لرتقوميا العالمية136 

معــززا مكرمــا وترابــط مــع أهلهــا بالنســب واملصاهــرة وأصبــح واحــدا مــن ســكانها , ويتــوزع ســكان 
ــا . ــنذكرها يف محله ــي س ــائر ال ــن العش ــدد م ــى ع ــا عل ترقومي

بلــغ عــدد ســكان ترقوميــا حســب احصائيــ�ات جهــاز االحصــاء املركــزي الفلســطييب لعــام )2016م( 
ــم 51.5%  ــور منه ــبه الذك ــت نس ــث بلغ ــمة18960 حي ــة -  نس ــنوي – الزنام ــل الس ــورة يف الدلي واملنش

ــاث 48.5% . ونســبه اإلن

وبتحليــل الســكان بالنســبة لســن العمــر، تبــني أن : )%43.7(يقــع ضمــن الفئــة العمريــة اقــل مــن 
15 عامــا. )%53.65( يقــع ضمــن الفئــة العمريــة : مــن 15-64 عامــا.)%2.7( يقــع ضمــن الفئــة 

العمريــة أكــر مــن 64 عامــا.

ويأيت توزيع السكان حسب النشاط السكاين:
)%50( منهم يعمل يف سوق العمل داخل اخلط األخضر.

)%31( يف استغال املوارد الزراعية.
)%10( يعملون يف مختلف الوظائف احلكومية.

)%3( يف مجال التجارة الداخلية.
)%1( يف مجال الصناعة التقليدية.
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عشائر ترقوميا :
يقول هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم  : 

) إن هللا اصطفــى ادم ونوحــا وال إبراهيــم وال عمــران علــى العاملــني * 33 * ذريــة بعضهــا مــن بعــض 
وهللا ســميع عليــم  * 34 *1. وقــال أيضــا:) يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة 
وخلــق منهــا زوجهــا وبــث منهمــا رجــاال كثــرا ونســاء واتقــوا هللا الــذي تســاءلون بــه واألرحــام إن هللا كان 
عليكــم رقيبــ�ا(2. وقــال أيضــا : )يــا أيهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر وأنــى وجعلناكــم شــعوبا وقبائــل 

لتعارفــوا إن أكرمكــم  عنــد هللا اتقاكــم ان هللا عليــم خبــر(3 .
وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم : كلكم من ادم وادم من تراب 

وقال أيضا : ال فرق لعريب على عجي إال بالتقوى .
ونهى الرسول عليه الصاة والسام عن العصبي�ة اجلاهلية حيث قال : “دعوها فإنها منتن�ة”. 

يســكن ترقوميــا اآلن العديــد مــن العشــائر واألسر.ويســودهم التعــاون واملحبــة واالحــرتام املتبــ�ادل 
ويتشــاركون باألفــراح واألتــراح وجتمعهــم روابــط الديــن واللغــة واجلــوار واملصاهــرة والنســب وهــم 

ــدة . ــرة واح ــون كاس يعيش
ــة  ــ�اء نكب ــا أثن ــل إليه ــا ارتح ــر م ــن األس ــنني وم ــات الس ــذ مئ ــا من ــكن ترقومي ــا س ــائر م ــن العش وم
ــوا  ــرة وأصبح ــب واملصاه ــط النس ــكانها برواب ــع س ــوا م ــا وارتبط ــوا فيه ــنة 1948م وتملك ــطني س فلس

ــكانها . ــن س ــزءا م ج
 ومن عشائر ترقوميا :

عشــرة الفطافطــة : يرجــع نســبها إىل قبيلــة  عــزة الوائليــة الــي تنتــي إىل قبيلــة ربيعــة العربيــ�ة العدنانيــ�ة . 1
القيســية والــي يرجــع نســبها إىل إســماعيل بــن إبراهيــم عليهمــا الســام 4 .

عشــرة املرقطــن : أحــد بطــون عشــرة الفطافطــة أبنــ�اء مــوىس ذيــاب الفطافطــة والــذي احنــدر منــه  عيــى . 2
ومــن عيــى ســالم ومــن ســالم محمــد والــذي لقــب ب- ) املرقطــن ( واليــه تنتســب .

ــ�ة . 3 ــذام القحطاني ــن ج ــة ب ــين عقب ــن ب ــرو م ــ�ات- العم ــبهم إىل : الثبيت ــون يف نس ــرة : يرجع ــرة اجلعاف  عش
خرجــوا مــن اجلزيــرة العربيــ�ة وســكنوا يف منطقــة الكــرك )جنــوب شــرق األردن ( حيــث حتالفــوا مــع قبيلــة 
احلباشــنة ثــم رحلــوا إىل فلســطني وســكنوا يف املنطقــة بــني بلــدة الدوايمــة وبلــدة القبيبــ�ة  . اســتنجدت 
بهــم عشــرة الذباينــ�ة حلمايتهــم مــن عشــرة أبــو حلتــم فأتــوا إىل ترقوميــا وســكنوها  وتقاســموا مــع 

ــوب األردن 5 . ــرك جن ــواحرة ويف الك ــة الس ــارب يف منطق ــم أق ــم وله ــ�ة يف أرضه الذباين
 عشــرة الشــالفة : مــن الصــويف مــن الرتابــني  وقبيلــة الرتابــني جدهــم عطيــة بــن بكــر بــن وائــل مــن العــرب . 4

1-سورة آل عمران ايه رقم)34-33(.

2 -سورة النساء ايه رقم )1( . 

3 -سورة الحجرات ايه رقم)13( .

4 -اصدق الدالئل يف انساب بني وائل \\عبد الله بن دهيمش بن عبار العنزي.

5 -العشائر االردنيه\\ عبد الرءوف الروابده ص 125 وكتاب حنا عامري ج1.
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ــد  ــلمني وبع ــني املس ــع الفاحت ــاءوا م ــة .ج ــة املكرم ــرق مك ــة( ش ــدة )ترب ــاكنهم يف بل ــت مس ــ�ة . كان العدناني
فتــح مصــر اســتقروا يف صحــراء ســين�اء ثــم رحلــوا إىل بــر الســبع . وأن جدهــم عطيــة جــاء إىل ســين�اء قبــل 
700عــام وكانــوا يســمون افخادهــم :النجمــات فالنجمــات فخــد مــن افخــاد الرتابــني ومــن النجمــات 

عشــرة الصــويف والشــالفة مــن جنــم الصــويف قدمــوا مــن بلــدة زيتــ�ا ولهــم أقــارب يف غــزة2.
عشــرة قباجــة : جــاءوا مــن شــمال اجلزيــرة العربيــ�ة ثــم ســكنوا يف بلــدة تقــوع ) بيــت حلــم ( ثــم رحلــوا اىل . 5

)اجلــوره ( قــرب عســقان ثــم رحــل قســم منهــم اىل ترقوميــا وبقــي قســم يف اجلــورة وبعــد حــرب 1948م 
رحل من يف اجلورة اىل غزة والقدس2 .  

عشــرة غريــب : احــدى عشــائر ترقوميــا يقولــون انهــم مــن الزربي�ة,والزربيــ�ة مــن ســرحان مــن عــزام مــن . 6
ــ�ة . ــر القحطاني حم

ابو دبوس : يقولون ان اصلهم من ال غريب وان جدهم عطيه عليان انشق عن ال غريب واصبحوا عشرة مستقلة .. 7
عشــرة طنينــ�ة : احــدى عشــائر ترقوميــا  يقولــون : أن  جدهــم االول ويدعــى ) رشــيد ( لقــب باســم طنينــ�ة . 8

و انهــم يرجعــون يف نســبهم اىل قبيلــة احلباشــنة يف الكــرك .
ابــو حلتــم : احــدى عشــائر ترقوميــا  قدمــوا مــن بلــدة العســاكرة شــريق بيــت حلــم والعســاكرة مــن . 9

. التعامــرة   مــن  احلجاحجــة 
قعقــور : احــدى عشــائر ترقوميــا وتوجــد عشــرة حتمــل نفــس االســم يف بلــدة )بعاصــر ( يف منطقــة ) . 10

الشــوف ( يف لبنــ�ان وان اصولهــم كرديــة قدمــوا مــن شــمال العــراق .                                              
ــو رعيــة : احــدى عشــائر ترقوميــا يقولــون انهــم مــن اكــراد العــراق  قدمــوا مــن منطقــة البصــرة جنــوب . 11 اب

العــراق ثــم انتقلــوا اىل منطقــة الربــة يف الكــرك ومنهــا اىل الماحلــة يف القــدس ثــم اىل زعــرتة يف بيــت حلــم ثــم 
انتقــل قســم منهــم اىل ترقوميــا وبقــي القســم االخــر يف منطقــة زعــرتة  

 الذباين�ة : احدى عشائر ترقوميا يقولون انهم يرجعون اىل قبيلة ذبي�ان العربي�ة .. 12
 ال عودة : احدى عشائر ترقوميا وانهم اول من سكن البلدة وكانت مساكنهم حول عني فرعة يف دير قطي .   . 13
الكرابليــة : احــدى عشــائر ترقوميــا جــاءوا مــن العــراق و جدهــم تامرمــن الدليــم وانهــم ابنــ�اء )مــوىس . 14

احلمــد اجلاســم بــن علــي بــن ســبت بــن تامــر جــد ) الدليــم ( يف العــراق وانهــم ســموا بهــذا االســم نســبة اىل 
جدهم)مــوىس (الــذي كان هــو واخوالــه يتســابقون ويمزحون—فوضعــوا لهــم خطــا الجتيــ�ازه واتفقــوا على 
ان الــذي يفشــل يف اجتيــ�از اخلــط يقــوم بعمــل ) وليمــة ( للاخريــن , فلمــا جــاء دور مــوىس جلــس داخــل 
اخلــط ولــم يســتطع القفــز مــن فوقــه , فقــال اصحابــه : )تكربــل ( مــوىس اي وقــع وتكربلــت ارجلــه ,ولمــا 

صــار لــه اوالد كثــرون قالــوا عنهــم اوالد املكربــل ثــم صــار االســم الكرابلــه[3] .

2-انساب العشائر الفلسطينيه \ الجزء األول محمد يوسف العملة ص 245.

2 -العشائر االردنية والفلسطينية \ الجزء االول احمد ابو خوصة ص 289.

][ العشائر العراقيه\\عشائر الدليم\\العزاوي  -3
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األسر الوافدة الى بلدة ترقوميا :
   اثنــ�اء العــدوان الصهيــوين علــى فلســطني وجرائمــه االرهابيــ�ة  ســنة  1948م هاجــر ابنــ�اء وعائــات 
القــرى والبلــدات املجــاوره اىل البلــدات ا لقريبــ�ة املجــاورة وكان ان انتقــل عــدد كبــر مــن هــؤالء املهاجريــن 
اىل بلــدة ترقوميــا علــى امــل الرجــوع اىل قراهــم وبلداتهــم بعــد مــدة قصــرة . ولمــا طــال بهــم املقــام انتقــل 
ــم  ــل قس ــ�ة , وفض ــة الغربي ــات يف الضف ــم مخيم ــت له ــرى واقيم ــدن اخ ــدات وم ــم اىل بل ــر منه ــم كب قس
ــن  ــا معززي ــون يف ترقومي ــوت ويعيش ــا البي ــوا عليه ــض االرايض وبن ــوا بع ــا وامتلك ــاء يف ترقومي ــر البق آخ
ــاك  ــدة .وهن ــكان البل ــن س ــزء م ــزءا ال يتج ــوا ج ــدة واصبح ــكان البل ــع س ــب م ــوا بالنس ــني واختلط مكرم

بعــض األســر الــي انتقلــت اىل  البلــدة قبــل ســنة 1948م .

وهذه األسر هي : 

الشحرور : من عشرة السويطي يف بيت عوا .. 1
 ارطيش : من عشرة األخضر يف اخلليل .. 2
 ابــو ســاكور: مــن عائلــة ابــو عيشــة يف اخلليــل ويقولــون بــأن جــد عائلــة ابــو عيشــة هــو :محمــد عبــد الــرزاق . 3

بــن االمــر نــور الديــن امللقــب ) ابــو عائشــة ( ويرجعــون يف نســبهم اىل احلــارث بــن عبــد املطلــب .
 عائلة املصري : قدمت من مصرقبل عام 1948م  وسكنت ترقوميا .. 4
عائلة االسطة  :كانت تسكن خربة ام برج ثم رحلت وسكنت ترقوميا .. 5
 عائلة عكة : تعود يف اصولها اىل عائلة مايض  االيوبيني من االكراد يف اخلليل وتسكن االن يف ترقوميا .. 6
 عائلة البن�ا : قدمت من مصروسكنت ترقوميا.. 7
عائلة ابو فرحة : من سكان ترقوميا الوافدين, قدمت من سعر .. 8
 عائلة الطرشان : من عشرة الدعاجنة والي تضم :- ابو طربوش – طرشان – مريزيق – القطاوي – ابو حيى .. 9

 احلســنات : مــن اجلبــارات وجدهــم هــو جــد املشــارقة . انضمــوا اىل الرتابــني كانــت منازلهــم يف تــل النجيلــة . 10
, وتضــم : ) ابــو معيليــق , العوامــرة ,احلســنات ( ولهــم اقــارب يف وادي مــوىس بــاالردن .

 البــدوي : مــن الرتيمــات مــن عقيــل وتنقســم اىل فرعــني : -1 ارتيمــات ابــو العــدوس -2 وارتيمــات الفقــرا . 11
. ويقــال لهــم املشــارقة .

الشطرات : قدموا من قرية دير خناس غرب ترقوميا .. 12
 ارشيدات )اجبرات(. 13

عائات سكنت ترقوميا بعد سنة 1948م لعدة سنوات ثم ارتحلت اىل اماكن اخرى : 

ــكان  ــم س ــر معظ ــنة 1948م هاج ــ�ة س ــ�ة االرهابي ــات الصهيوني ــا العصاب ــي ارتكبته ــم ال ــر اجلرائ    اث
ــا  ــزل يف ترقومي ــد ن ــ�ة  وق ــة الغربي ــي بالضف ــا س ــدن م ــدات وم ــرى وبل ــاورة اىل  ق ــرى املج ــدات والق البل
العديــد مــن االســر الــي تفاوتــت فــرتات مكوثهــا يف ترقوميــا فبعضهــا عــاش لغايــة نكســة ســنة1967م 
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ــر : -  ــذه االس ــن ه ــنة 1967م .  وم ــل س ــادر قب ــا غ ــي اىل االن وبعضه ــا بق وبعضه

 من عرب الدقس من قبيلة اجلبارات. . 1
 ابو خوصة من عرب الفقرة من اجلبارات.. 2
 ابو شبيب من عرب السواركة .. 3
 ابو دامس من عرب اجلبارات .. 4
 الزايعة من عشرة العايد.. 5
 العطات من قبيلة مطر.. 6
 ابو طربوش من  الدعاجنة من بيت جبرين.. 7
 العزة والقوقا من بيت جبرين .. 8
 غانم وابو قطام وقفة  من دير خناس.. 9

 املكحل من العريب�ات من اجلبارات.. 10
 ابو العدوس من الرتيمات من شمر.. 11

 ابو سعيفان من الواليد.. 12
اجلسراوي من بلدة اجلسر.. 13
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العمل والعمال

كان غالبيــ�ة الســكان يعملــون بالزراعــة وتربيــ�ة احليوانــات والقليــل يعمــل ببعــض احلــرف اليدويــة 
البســيطة كالنجــارة )لصناعــة وتصليــح األبــواب وأدوات احلراثــة والفاحــة( وبعــد ســنة 1948م 
وإقامــة دولــة إســرائي�ل تــم ضــم الضفــة الغربيــ�ة إىل شــرق األردن عــام 1950م وتكونــت اململكــة األردنيــ�ة 

الهاشــمية حيــث قــام بعــض الشــباب بااللتحــاق جبهــاز احلــرس الوطــين األردين.

ومع انتشار التعليم التحق املتعلمون بالوظائف احلكومية املختلفة .

وبعــد االحتــال اإلســرائيلي ســنة 1967م انتقــل امللتحقــون جبهــاز احلــرس الوطــين وعائاتهــم إىل 
الضفــة الشــرقية وســموا ب ) النازحــني( ونــزح قســم مــن املوظفــني وغرهــم إىل األردن وبعــد فتــح 
ســوق العمــل يف األرايض املحتلــة ســنة 1948م انتقــل معظــم الشــباب القادريــن علــى العمــل إىل العمــل 
يف قطاعــي البنــ�اء والزراعــة داخــل اخلــط األخضــر ممــا أدى إىل قلــة االهتمــام بالزراعــة وتربيــ�ة احليــوان 

وهاجــر قســم آخــر للبحــث عــن العمــل يف دول اخلليــج العــريب .

ومــع بــدء االنتفاضــة الفلســطيني�ة عــام 1987م منعــت إســرائي�ل الفلســطينيني مــن دخــول األرايض 
املحتلــة ســنة 1948م إال بتصاريــح خاصــة تصدرهــا دولــة االحتــال باإلضافــة إىل إقامــة احلواجــز 
العســكرية للحــد مــن تنقــات الفلســطينيني ممــا أدى إىل ارتفــاع نســبة البطالــة .وقــد أقــام االحتــال 
حاجــزا غــرب البلــدة ) حاجــز أو معــر ترقوميــا ( ملراقبــة دخــول الفلســطينيون وخروجهــم ويعــاين العمــال 

مــن سياســة االحتــال يف اإلذالل  والتعذيــب والقتــل العمــد أحيانــا .

وبعــد دخــول الســلطة الفلســطيني�ة ســنة 1994م وإنشــاء مؤسســات لهــا التحــق بعــض العاطلــني 
عــن العمــل بأجهــزة الســطة العســكرية واملدنيــ�ة .

ويعــاين قطــاع الشــباب وخاصــة األعــداد املزايــدة مــن خريــيج اجلامعــات مــن قلــة فــرص العمــل 
ــل  ــبة الدخ ــاض نس ــطيين واخنف ــاد الفلس ــرر باالقتص ــق الض ــا يلح ــرة مم ــبة كب ــة بنس ــاع البطال وارتف
ــة  ــرتاتيجية صحيح ــع اس ــة لوض ــر حباج ــكان , فاألم ــاة  الس ــن معان ــد م ــا يزي ــطيين مم ــن الفلس للمواط

ــه. ــى أرض ــ�ات عل ــطيين يف الثب ــن الفلس ــود املواط ــم صم ــكلة ودع ــة املش ملعاجل
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يعتمــد معظــم ســكان بلــدة ترقوميــا علــى العمــل يف ســوق العمــل اإلســرائيلي,حيث يســتوعب 50% 
مــن القــوى العاملــة يف البلــدة, يليــه العمــل يف النشــاطات الزراعيــة املختلفــة.

ــدة  ــادي يف بل ــاط اإلقتص ــب النش ــة حبس ــدي العامل ــع االي ــداين لتوزي ــح املي ــ�اجئ املس ــرت نت ــد اظه وق
ــي : ــا يل ــه مؤسســة أريــج ســنة 2006م, م ــذي قامــت ب ــا ال ترقومي

قطاع سوق العمل اإلسرائيلي، يشكل 50 %من األيدي العاملة.	 
الزراعة، يشكل 30 %من األيدي العاملة.	 
قطاع املوظفني، يشكل 15 %من األيدي العاملة.	 
قطاع التجارة، يشكل %3من األيدي العاملة.	 
قطاع الصناعة، يشكل %1من األيدي العاملة.	 
قطاع اخلدمات، يشكل %1من األيدي العاملة.	 

القوى العاملة في البلدة
يف  العاملــة  القــوى  عــدد  2007م,أن  لعــام  واملســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  بي�انــات  اظهــرت 
ــم 85.5%  ــيطني اقتصاديا)منه ــوا نش ــخصا كان ــم 3089 ش ــخصا, منه ــغ 10878 ش ــا بل ــدة ترقومي بل
ــاب, و 30.6%  ــن الط ــم %59 م ــيطني اقتصاديا)منه ــر نش ــخصا غ ــاك 7789 ش ــون( وكان هن يعمل

مــن املتفرغــني ألعمــال املزل(حســب اجلــدول التــايل:

سكان ترقوميا)01سنوات فأكر( حسب اجلنس والعاقة بقوى العمل- 7002م

غر نشيطني اقتصاديانشيطون اقتصادبا

املجموع
يعملاجلنس

عاطل عن 
العمل)وسبق 

له العمل(

عاطل عن 
العمل)لم 

يسبق له 
العمل

املجموع
طالب 
متفرغ 

للدراسة
عاجز عن ربة مزل

العمل
ال يعمل وال 
يبحث عن 

عمل
املجموعأخرى

9532971381127213027013547707421915ذكور
282412786343029902232311491447874اناث

146239155298035604600324585811987787801املجموع

*املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين,7002م.التعداد العام للسكان واملساكن-9002م,النت�اجئ النهائي�ة
معاناة العمال يوميا على معر ترقوميا اثن�اء الدخول اىل ارايض املحتلة سنة 1948م
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الصراعات القبلية والعشائرية

صف العملة والعزة والعمرو:
كانــت ترقوميــا مــن ضمــن قــرى صــف العملــة يف أواخــر العهــد الرتكــي  العثمــاين وشــاركوا يف احلــروب 
والصراعــات بــني صــف العملــة وصــف العمــرو ، وتطلــق القــرى املجــاورة علــى ســكان ترقوميــا لقــب” 
العيلميــة “ أو العاميــة نســبة لكــون معظــم ســكانها مــن قبائــل قيــس عيــام .كانــت  ترقوميــا مــن 
ــين  ــة ب ــون إىل قبيل ــن ينتم ــية الذي ــف القيس ــم حل ــة تزع ــف العمل ــف ص ــن حتال ــن وم ــت جبري ــال بي اعم
قيــس العربيــ�ة واشــتهروا خبصوماتهــم للعــرب اليمنيــني وســكنوا بــاد اخلليــل منــذ زمــن قديــم، ومنهــم 

القيســية التحاتــه الــذي يقســم إىل قســمني:

ــف . 1 ــاراس وصوري ــا وخ ــا ونوب ــرى ترقومي ــم ق ــة وتض ــر العمل ــه نم ــذي تزعم ــف ال ــة العملة:التحال مقاطع
ومركزهــا بيــت أوال- الــى  تقــع إىل الشــمال الغــريب ملدينــ�ة اخلليــل-، ووســع التحالــف مــع عشــرة العــدم 
الــي قدمــت مــن حلحــول والذيــن يعرفــون بــأوالد محمــد وعائلــة أبــو حســن والعداربــه الذيــن جــاءوا مــن 
ــكلوا  ــول وش ــار يف حلح ــة بق ــن خرب ــراحني م ــار والس ــت فج ــن بي ــاء م ــن ج ــكل الذي ــة الع ــة وعائل الدوايم
وحــدة ووقعــوا مذكــرة تفاهــم ووحــدة حــال ومــا علــى العشــرة يقــع عليهــم ومــا للعشــرة لهــم وتــم توزيــع 
ــر  ــيخ نم ــنابره الوالد الش ــه والس ــن وزعقوق ــرج وام القط ــى ارايض ام ب ــى ان تبق ــاع عليهم،عل األرض املش
ــع األرايض  ــبب توزي ــة بس ــر العمل ــني أوالد نم ــاف ب ــا دب اخل ــن هن ــد النيب.وم ــن وعب ــا حس ــه وهم العمل
ــر القــوس  ــة قيلــة غــرب ب ــرك نمــر ومــن معــه العشــرة وتوجــه إىل خرب ــ�اء عمــه وت ودب اخلــاف بــني أبن
ومعــه عشــرة الســراحني1 .تدخــل الشــيخ نوفــل قادريــة مــن صوريــف وأصلــح بينهــم ورجــع إىل بيــت أوال 
مســقط رأســه بعــد تقســيم األرض بينهمــا بالتســاوي2 .تــم تعيــني الشــيخ إســماعيل محمــد العملــة ناظــرا 

علــى صــف العملــة والقــرى ملحيطــة و الــي تقــع حتــت ســطوتهم.
مقاطعــة العزة:ناحيــة مــن بيــت جبريــن ومــن أبــرز شــيوخها :الشــيخ مصلــح العــزة الــذي شــغل منصــب . 2

1- محمد يوسف العملة\\عشرية آل العملة ص)56-55(.

2 - محمد يوسف العملة\\عشرية آل العملة ص)57(.
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قائمقــام ملدينــ�ة اخلليــل عــام 1864م، ويعتــر الشــخصية الوحيــدة مــن بــني الزعامــات املحليــة الــي 
حظيــت بــإدارة قضــاء اخلليــل لقــوة شــخصيت�ه وهيبتــ�ه، وبراعتــه السياســية وقدرتــه علــى اســتغال 
الظــروف مــرة يتحالــف مــع الزعامــات املحليــة ومــرة يتحالــف مــع كامــل باشــا متــويل القــدس خــال  حملته 

ــن2. ــت جبري ــاق بي ــى بعم ــام 1855م. وكان يدع ــل ع ــى اخللي عل
ــا ودورا . 3 ــى إذن ــيطر عل ــام 1797م وس ــن ع ــت جبري ــر بي ــذي حاص ــرو ال ــيخ عم ــه الش ــف العمرو:وتزعم ص

ــراك. ــى األت ــار عل ــذي ث ــرو ال ــن عم ــد الرحم ــه عب ــن أبن�ائ ــا وم ــكانها عنه ــى س وأجل

ترقوميا من اعمال بيت جبرين-صف القيسية التحتا
تبعــد بيــت جبريــن 26 كــم شــمال غــريب اخلليــل وترتفــع عــن ســطح البحــر زهــاء 300م وترجــع اىل 
جبابــرة العمالقــة الــي ســكنت فلســطني  قبــل امليــاد ومعــى بيــت جبريــن بيــت االقويــاء ، شــهر منهــا يف 
العهــد اململوكــي محمــد بــن نبهــان بــن عمــر بــن نبهــان اجلريــين ،هدمهــا اليهــود وشــردوا  ســكانها واقامــوا 

علــى مقربــة منهــا مســتعمرة بيــت جفريــن وتســتغل االثــار اســتغاال ســياحيا3.

بعــد نكبــة 48م اقامــت حمولــة العــزة يف مخيــي الفــوار والعــزة  حيــث انشــغلوا  باعــادة البنــ�اء 
حســب التنظيــم االجتماعــي العائلــي للمحافظــة علــى العاقــات االجتماعيــة وليتمكنــوا مــن الصمــود 

أمــام  رداءة أوضاعهــم االقتصاديــة واملعيشــية.

اكتســبت منطقــة بيــت جبريــن أهميــة اســرتاتيجية حبكــم موقعهــا بــني التــال ممــا اعطاهــا أهميــة 
ــى  ــا عل ــا ووقوعه ــرة مياهه ــا وك ــة أراضيه ــك خصوب ــني وكذل ــاف املهاجم ــم اكتش ــث يت ــكرية  حي عس
مفــرتق مواصــات وكانــت مركــزا جتاريــا وعلميــا وفيهــا قــايض صلــح ومركــز بوليــس ) شــرطة ( وســوق 

ــاري. ــس التج اخلمي

تبعية القرى ال 14  لبيت جبرين
عــدد القــرى التابعــة اداريــا لبيــت جبريــن 14 قريــة منهــا ديــر حنــاس، ذكرين،عجور،بركوســيا،كدنه، 
زيتــ�ا، عــراق املنشــية ،القبيبــ�ة ، الدوايمــه ، وجميعهــا قــرى مهدمــة عــام 48م وكذلــك بيــت أوال ، واذنــا 

وترقوميــا والــي تتبــع اداريــا فيمــا بعــد اىل اخلليــل وجنــت مــن شــر اليهــود عــام 48م.

نفوذ حمولة العزة:
كان حلمولــة العــزة نفــوذ كبــر اقتصــادي واداري واجتماعــي حيــث ملكــوا نصيــب الســبع يف مســاحة 
االرايض يف بيــت جبريــن وشــكل صــف العــزة  والــذي أطلــق عليــه صــف القيســية التحتــا وكل املخاتــر 
والوجهــاء مــن حمولــة العــزة والعــرس اجلريــين كان يشــارك فيــه ال 14 قريــة –صــف العــزة- ، امــا صف 
دورا –عمرو-أطلــق عليــه صــف القيســية العليــا وكانــت حتــدث نزاعــات وصراعــات بــني الصفــني  حيــث 

ارســل عيــى عمــرو مــن صــف القيســية العليــا رســالة تهديــد اىل صــف القيســية التحتــا  :

2-القساطيل الدمشقي\\الروضه النعامنيه يف سياحة فلسطني وبعض البلدان الشاميه \\الرحلة النعامنيه ص47

3-محمد حسن رشاب\\معجم بلدان فلسطني\\ط2 \\ص)182-181(.
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يا راكٍب على حمرة ال رظعت جيرانها بدواويري4

تلفي على بيت جبرين مشايخ كبارها

تلقى بكارج النب عالنار ومبهرين داللهم بالتباهير

قلهم دشروكو من احلرب واتبعوا التجارة

إحنا بني قيس إحنا مشاهير إحنا على كل القبايل كبارها

ال يعجبك ال رعنا5 وال الدير6 والعراق7 حطها في حلقة العني

وربع العجان في بيت محسير8 وأطلق عليكم وآخذ واد الصرارة

4- سكان بلدة دورا

5- من القرى الفلسطينية املدمرة املجاورة لقرية بيت جربين

6- من القرى الفلسطينية املدمرة املجاورة لقرية بيت جربين

7- من القرى الفلسطينية املدمرة املجاورة لقرية بيت جربين

8- قرية فلسطينية مدمرة تقع بالقرب من قرية بيت جربين.
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اللهجة المحكية:

*الكشكشة :
 تب�ديــل حــرف الــكاف بالشــني )ch(حيــث ان لهجــة ســكان ترقوميــا تســتعمل الكشــكة للمؤنــث وال 

تســتعملها للمذكــر فمثــا يقــال للرجل:رأســك وللمــرأة راســي- ثوبــي –داريش.
ــة  ــذوا اللغ ــة واخت ــامية القديم ــم الس ــوا لهجته ــني ترك ــات أن العراني ــي للهج ــور التاري ــار التط أش
الكنعانيــ�ة لغــة لهــم، ودخلــوا فلســطني وهــم ذو خشــونة وبــداوة واســتعمروا أرض الكنعانيــني وأخــذوا 

ــم1 . ــم تمدنه عنه
تعتــر فلســطني ســاحة حــرب وحضــارة جلميــع احلضــارات والقبائــل والســاالت وامللــل والنحــل، 
وتــرك بعضهــا آثــارا واضحــة ســواء يف احليــاة املدنيــ�ة أو الثقافيــة واملدنيــ�ة، وهــذا يدلــل علــى قــوة وصابة 
الثقافــة العربيــ�ة الكنعانيــ�ة ، ومهمــا تعرضــت لعواصــف وأعاصــر وزوابــع ثقافيــة واحتاليــة تســتطيع 
أن حتافــظ علــى نفســها وتســتطيع دمــج هــذه الثقافــات واللغــات واللهجــات ضمــن بوتقــة عريقــة 

تنهــض مــن جديــد وتتكيــف مــع الواقــع، وأن االنفتــاح بــني احلضــارات ســبي�ل واع للحــوار والنقــاش.

تأثر الدول الي حكمت فلسطني على اللهجات املحكية:

أثر األتراك يف اللهجات :
*إضافة مقطع يج للتعريف باملهن مثل: مكويج ,  قهويج , عربيج , بسطيج , سوركيج .

*إضافة تاء لاسم مثل: بهجت , ثروت , صفوت , رفعت , نشأت ,دولت .
*إضافة مقطع باش للداللة على املراكز باش مهندس , باش كاتب .

أثر االنجليز يف اللهجات:
*اكتساب مصطلحات جديدة cup: كباية . سوري:اسف.

.oky هاي ، حسنا , أوكي*

1- د.فيليب حتي\\تاريخ سوريا وفلسطني ولبنان ص 52-51. 

  د. معني هللون\\اللهجه الشعبيه \\ ورقة عمل مقدمه ملؤمتر الرتاث الشفوي يف جامعة بيت لحم 5\6\2009.]2[
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*الرتجمة احلرفية لبعض املخرتعات واآلالت .
*ســاد يف عهــد االجنلــز أربعــني لغــة تبعــا للطوائــف وامللــل الــي كانــت تســكن فلســطني والــي 

ارتبطــت باحليــاة اليوميــة للســكان ولكنهــا لــم تؤثــر يف جوهــر اللغــة العربيــ�ة [2].

أثر االحتالل اإلسرائيلي في اللهجة
ــيدر ,  ــة , بس ــات عري ــت  كلم ــورش ,دخل ــت يف ال ــال واملبي ــام العم ــل أم ــوق العم ــح س ــة فت *نتيج

قمور,كــني, حــداش, شــلوم .

*تغيــر أســماء األماكــن واملناطــق اجلغرافيــة وأســماء املســتوطنات ,وأجهــزة االتصــال مثــل: بلفــون, 
املحمــول , النقــال , اجلــوال .

مميزات اللهجة المحكية- الدارجة:-
*غر مكتوبة ، حتتوي على أصوات موجودة يف اللغة الفصيحة .

*متأثرة باللهجات القبلية للبدو الرحل .
*تأثرت بالفتوحات اإلسامية .

*تأثرت باحلمات االستعمارية .
*تأثرت بالزاوج وحمات الهجرة والزوح .

*اشــتقت مفرداتهــا متأثــرة باللغــات األجنبيــ�ة كاللغــة الفارســية واالجنلزيــة والفرنســية وااليطاليــة 
واليونانيــ�ة والرتكيــة والعريــة .

مكونات اللهجة الشعبية - المحكية – الدارجة:-
ــوادر  ــت والن ــاز والنك ــال واأللغ ــوال واألمث ــات واألق ــد واحلكاي ــل والقصائ ــاين ،والزج ــل يف :األغ تتمث

والزجــل واحلــرف واملهــن.

مثال على  املفردات الشعبي�ة السائدة يف ترقوميا:

يهو اجلندي على الليه بده الهويات
هيو:هو

يهو:هذا
اللية : منطقة مربع الشارع االلتفايف بني ترقوميا واذنا

بده : يريد
الهويات: الهوية الشخصية وجمعها هويات

الــام بامليــم مثــا البارحــة تلفــظ امبــارح ، مكوى-مشــوى –  يظهــر بوضــوح اســتب�دال حــرف 
كشكشــة ،حاشــورة ، اشــثر بــدل كثــر .
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خاتمة 

ــكنها وأكل  ــن س ــى كل م ــة عل ــدة غالي ــن بل ــع ع ــث املتواض ــذا البح ــاز ه ــم اجن ــه ت ــون هللا وتوفيق بع
مــن خراتهــا وشــرب مــن مائهــا وتنفــس مــن هوائهــا وعلــى أرضهــا ُوِلــد وترعــرع ولعــب يف طفولتــه علــى 
أرضهــا وتعلــم يف مدارســها فابــد أن تكــون لــه ذكريــات جميلــة ختزنهــا ذاكرتــه يرجــع اليهــا كلمــا شــده 

احلنــني اليهــا .

حيــث تضمــن الكتــاب  نبــ�ذة عــن املوقــع والتضاريــس واملنــاخ والنبــ�ات واحليــوان واملــوارد الطبيعية, 
ثــم عــن االنســان وســكنه وحضارتــة وتراثــة وانشــطته املختلفــة عــر العصــور املتت�الية .

كلنــا أمــل ان نقــدم شــيئ�ا مفيــدا عــن هــذه البلــدة الغاليــة  يــرد شــيئ�ا ولــو قليــا مــن حقهــا علــى مــن 
ســكنها . وونعتــذر عمــا لــم نســتطع اكمالــه بالنســبة ملوضــوع انســاب عشــائر البلــدة رغــم اين قــد طلبــت 
مــرارا مــن ابنــ�اء هــذه العشــائر بزويــدي عــن ايــة معلومــات تتوفــر لديهــم , ومــا وصلــين ذكرتــه يف هــذا 
البحــث  فارجــو املعــذرة يف ذالــك ألن البحــث يف أصــول العشــائر موضــوع شــائك وال يوجــد وثائــق متوفــرة 

لتسلســل النســب .

كذالــك آمــل مــن كل مــن لديــه القــدرة  علــى اضافــة ايــة معلومــات تزيــد عــن مــا يف هــذا البحــث ان ال 
يبخــل يف ذالــك . فهــذا جهــد املقــل  وحباجــة اىل مــن يزيــد يف الطبعــة الثانيــ�ة.

كذالك آمل من كل من وجد خطأ ايا كان نوعه ان يهديه اىل الباحثني وله الشكر  فالكمال هلل .
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