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بسم هللا الرحمن الرحیم
السیلة الحارثیھ

معلومات تاریخیة:
تقع إلى الشمال الغربي من مدینة جنین ، وتبعد عنھا 10كم . وترتفع عن سطح البحر 150م . یرجع اسمھا نسبة إلى قبیلة حارثة

العربیة التي كانت سیدة الدیار في الماضي . تبلغ مساحة أراضیھا 8931 دونما ویحیط بھا أراضي قرى تعنك والیامون ورمانة
وعانین وعرقة. قدر عدد سكانھا في عام 1922 (1041) نسمة وعام 1945 حوالي (1860) نسمة وفي عام 1967

كان (2700) نسمة وفي عام 1987 حوالي (5400) نسمة ، وفي عام 1997 (7342) نسمة وتقع في اراضي سیلة
الحارثیة خربة زاید وخربة القصور وتحتوي خربة زاید على أساسات وصھاریج منقورة في الصخر وقطع أعمدة وخراب وفسیفساء .
وینسب إلى سیلة الحارثیة البطل الشھید " یوسف سعید أبو درة " الذي شارك في أحداث ثورة 1936-1939 ومن المعارك التي
خاضھا معركة (أم الزیات ) حیث قابل 125 محاھدا آالف الجنود البریطانیین ، وتمكن المجاھدون من اسقاط طائرتین وقتل 7 ضباط

و 125 جندیاً . ھاجم سجن عتلیت فأباد حراسھ وحرر السجناء . ولما انتھت ثورة 1939 انسحب إلى دمشق ومنھا إلى عمان ،
حیث اعتقلھ البریطاني غلوب وسلمھ إلى حكام بریطانیا في فلسطین ، حیث مثل امام محكمة عسكریة في القدس وصدر علیھ حكم
باالعدام ونفذ الحكم في 30-9-1939 . وكما أنجبت ھذه البلدة المجاھد الشھید البطل الشیخ عبدهللا عزام الغني عن التعریف.

عائالتھا الرئیسیة:
الشواھنة، الجرادات ، الطحاینة، الزیود, الكیالني

مختار البلدة:
المختار فخري شریف ، عقیدة عائلة الشواھنة وینتمي لفخذ الحسن األحمد. وتتمركز دار المختار في وسط البلدة بالقرب من مسجد

البلدة الرئیسي. وقد انتقل المختار إلى رحمة هللا في صیف العام 2007 تاركاً وراءه أبناء السیلة في نضالھم النبیل الستعادة حقوقھم
المسلوبة
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صفحة 1 من اصل 1

التستطیع الرد على المواضیع في ھذا المنتدىصالحیات ھذا المنتدى:
صغار نت  :: سیلة الحارثیھ :: ملتقى سیلة الحارثیھ

انتقل الى اختر منتدى  انتقل الى: 
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: Partagez cette page

أیضا الكتشاف

((((( العشره المبشرون بالجنھ (((((( وقصصھم كاملة(((((

قصیدة شاب . لفتاه اتصلت علیھ بالغلط

من اروع قصائد محمد بن فطیس المري
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