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  عن معركة يعبد ةيناطيربلا تاطلسلا نع ردص يذلا البالغ الرسمي
  هقافرو امقسال ينالدز ع خيشلا اهيف دهشتسا يتلا 

  
٢٠/١١/١٩٣٥   

  
  

  ٤٣ - ٣٥  رقم احلادثالبالغ الرسمي عن      

كان قد جتمع يف املدة األخيرة عصابة من األشقياء يف اجلهة الشمالية من قضاء نابلس تنتقل بين اجلبال، وكان 
، أحد أفراد هذه ]نوفمبر[تشرين الثاين  ١٧املدعو حممد أبو قاسم خلف الذي قتله البوليس يف كفر قاد يوم 

  .العصابة

وعلى بعد عشرة ) شمال يعبد(لكرم وجنين بقرية الشيخ زيد ويف فجر اليوم أحاطت قوة من بوليس نابلس وطو     
  . أميال غربي جنين حيث كان االعتقاد أن العصابة متجمعة هناك، وقد أطلق عليها الرصاص من حرش قريب

ويف أثناء املناوشات التي أخذت . وعندما تبادلت العصابة الطلقات، تبين للبوليس أنه أمام عصابة مسلحة     
  . سفل الواديأقل، انتهى حوايل الساعة العاشرة صباحاً يف نمتشكل عراك 

وقبض على خمسة آخرين، أحدهم مصاب بجراح خطرة، واملعتقد أن  .وقد قتل أربعة أو خمسة من أفراد العصابة     
هذا يشمل جميع أفراد العصابة، وقد استوىل على تسع بنادق وبندقية صيد وبندقية سريعة الطلقات وكمية من 

  . الذخيرة

  .بت وأصيب بوليس إجنليزي آخر بجراح خفيفة. ت. س. وقد قتل من أفراد البوليس اإلجنليزي ر     

سعيد . أحمد الشيخ سعيد .الشيخ يوسف عبد الله .وعرف من أفراد العصابة املقتولين الشيخ عز الدين القسام    
  .عطية أحمد

ن السعدي بجراح خطرة وكان يوقد أصيب نمر حس. يعثر عليه بعدغير أنه مل . ن أسعد مصلح احلسين قد قتلإوقيل 
  . الشيخ عز الدين القسام الذي اختفى من بيته يف أوائل هذا الشهر وهو املنظم والرئيس لهذه العصابة

  
  .١٩٣٥سنة  ]نوفمبر[تشرين الثاين  ٢٠
  
  

  

 

                                                             
  من أوراق أكرم زعيتر. "١٩٣٩ – ١٩١٨وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية، " .)دادعإ( نايب ،توحلا :املصدر .
  .٣٩٨ – ٣٩٧، ص )١٩٨٤مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت(



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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