


كانت یافا المدینة الساحلیة، المعروفة بعروس البحر، وطنًا للنخبة الفلسطینیة، ومركًزا عالمیًا جاِمًعا للثقافة 
كبیًرا  تغیًرا  تغیر طابِعھا  والقصف،  الحصار  أشھر من  بعد  أیار ۱۹٤۸  في  یافا  بعد سقوط  ولكن  العربیة. 
وطُِمس تاریخھا بصورة ممنھجة، ومازالت عملیة إجالء الفلسطینیین من أراضیھم بمختلف األشكال ُمستمرة 
حتى یومنا ھذا، وال یُسَمح لالجئین الفلسطینیین عموًما بممارسة حقھم في العودة إلى أرضھم ووطنھم، ومعھم 

بال شك فلسطینیو یافا.

عائلة أبوغزالھ من العائالت التي تم تھجیرھا وتركت خلفھا الكثیر من األمالك، وفي ھذا الكتیّب 
نتطرق للحدیث عن اثنین من أھم الممتلكات التي تسعى العائلة الستردادھا، والتي تشمل بیت 
عائلة الحاج توفیق أبوغزالھ، والفندق الذي كان قد بناه في یافا، حیث استولى علیھما االحتالل 
اإلسرائیلي إبان النكبة، باإلضافة إلى قطعة األرض التي كان قد منحھا الحاج توفیق إلى ابنھ 

طالل، عندما كان في الرابعة من عمره. 

مقدمة 

یافا في ثالثینیات
القرن الماضــــــــي



تعد عائلة أبوغزالھ من عائالت یافا التي رفدت المجتمع العربي 
بالعدید من المثقفین والشخصیات الھامة، التي لعبت دوراً متمیزاً 

في مختلف المجاالت. 

والحاج توفیق أبوغزالھ من الشخصیات التي برزت في مدینة یافا 
في العدید من المجاالت، فعمل جندیا في الجیش العثماني عندما 
بعد، حیث عمل في  فیما  األعمال  كان شابا، وأصبح من رجال 
من  واسعة  مساحات  لھ  فكانت  الریادیة،  المشاریع  من  العدید 
"یافا"  وشركة  للثلج،  ومصنعاً  والفواكھ،  الخضار  مزارع 
للحافالت التي عملت بین القدس ویافا، والتي كانت وسیلة النقل 

الوحیدة الرابطة بین المدینتین آنذاك. 

وللحاج توفیق تسعة أبناء وأربع بنات، توفي عن عمر یناھز مئة 
الرجل  بشخصیة  یتمتع  كان  ولكنھ  أمیا  وكان  سنوات،  وسبع 

الشرقي القوي، الذي یھابھ جمیع أفراد أسرتھ احتراما وتقدیرا. ونظرا لسمعتھ 
أحد  على  (أبوغزالھ)،  اسمھ  إطالق  تم  وشھرتھ،  المنطقة  في  وأثره  الطیبة 

شوارع یافا تقدیراً لھ.۲

من  "اخرجوا  كافة  یافا  أحیاء  في  الصوت  مكبّرات  نادت   ،۱۹٤۸ عام  في 
منازلكم وتوجھوا إلى الشاطئ لسالمة العملیات العسكریة"، عندھا خرج الحاج 
وراءه  تاركا  شيء،  كل  من  مسلوبا  وھُّجر  فلسطین  من  وعائلتھ  ھو  توفیق 
إلى  وصعد  والممتلكات،  والحافالت  والمصانع  والمزارع  واألموال  البیوت 
باخرة شحن تأخذه والعائلة إلى شاطئ جنوب لبنان، حیث بدأت رحلة اللجوء. 

یسعى طالل أبوغزالھ ابن الحاج توفیق اآلن إلثبات حقھ في تلك الممتلكات، والتي تضم مما تبقى (منزل العائلة 
الذي بناه والده في ثالثینیات القرن الماضي) و(فندق أبوغزالھ) الذي استولى علیھ الیھود وقسموه إلى ُشقق 
العودة"، كما یردد  الیوم، حیث ال بدیل عن "حق  صغیرة تم تأجیرھا ألسر یھودیة ما زالت مسكونة حتى 

أبوغزالھ في كل مناسبة. 

تھجیر الفلسطینیین عبر البحر عام ۱۹٤۸ ۱

۱- www.lawrenceofcyberia.blogs.com



تعد عائلة أبوغزالھ من عائالت یافا التي رفدت المجتمع العربي 
بالعدید من المثقفین والشخصیات الھامة، التي لعبت دوراً متمیزاً 

في مختلف المجاالت. 

والحاج توفیق أبوغزالھ من الشخصیات التي برزت في مدینة یافا 
في العدید من المجاالت، فعمل جندیا في الجیش العثماني عندما 
بعد، حیث عمل في  فیما  األعمال  كان شابا، وأصبح من رجال 
من  واسعة  مساحات  لھ  فكانت  الریادیة،  المشاریع  من  العدید 
"یافا"  وشركة  للثلج،  ومصنعاً  والفواكھ،  الخضار  مزارع 
للحافالت التي عملت بین القدس ویافا، والتي كانت وسیلة النقل 

الوحیدة الرابطة بین المدینتین آنذاك. 

وللحاج توفیق تسعة أبناء وأربع بنات، توفي عن عمر یناھز مئة 
الرجل  بشخصیة  یتمتع  كان  ولكنھ  أمیا  وكان  سنوات،  وسبع 

۳

عائلة أبوغزالھ 

الشرقي القوي، الذي یھابھ جمیع أفراد أسرتھ احتراما وتقدیرا. ونظرا لسمعتھ 
أحد  على  (أبوغزالھ)،  اسمھ  إطالق  تم  وشھرتھ،  المنطقة  في  وأثره  الطیبة 

شوارع یافا تقدیراً لھ.۲

من  "اخرجوا  كافة  یافا  أحیاء  في  الصوت  مكبّرات  نادت   ،۱۹٤۸ عام  في 
منازلكم وتوجھوا إلى الشاطئ لسالمة العملیات العسكریة"، عندھا خرج الحاج 
وراءه  تاركا  شيء،  كل  من  مسلوبا  وھُّجر  فلسطین  من  وعائلتھ  ھو  توفیق 
إلى  وصعد  والممتلكات،  والحافالت  والمصانع  والمزارع  واألموال  البیوت 
باخرة شحن تأخذه والعائلة إلى شاطئ جنوب لبنان، حیث بدأت رحلة اللجوء. 

یسعى طالل أبوغزالھ ابن الحاج توفیق اآلن إلثبات حقھ في تلك الممتلكات، والتي تضم مما تبقى (منزل العائلة 
الذي بناه والده في ثالثینیات القرن الماضي) و(فندق أبوغزالھ) الذي استولى علیھ الیھود وقسموه إلى ُشقق 
العودة"، كما یردد  الیوم، حیث ال بدیل عن "حق  صغیرة تم تأجیرھا ألسر یھودیة ما زالت مسكونة حتى 

أبوغزالھ في كل مناسبة. 

الحاج توفیق أبوغزالھ وزوجتھ السیدة أدیبة



تعد عائلة أبوغزالھ من عائالت یافا التي رفدت المجتمع العربي 
بالعدید من المثقفین والشخصیات الھامة، التي لعبت دوراً متمیزاً 

في مختلف المجاالت. 

والحاج توفیق أبوغزالھ من الشخصیات التي برزت في مدینة یافا 
في العدید من المجاالت، فعمل جندیا في الجیش العثماني عندما 
بعد، حیث عمل في  فیما  األعمال  كان شابا، وأصبح من رجال 
من  واسعة  مساحات  لھ  فكانت  الریادیة،  المشاریع  من  العدید 
"یافا"  وشركة  للثلج،  ومصنعاً  والفواكھ،  الخضار  مزارع 
للحافالت التي عملت بین القدس ویافا، والتي كانت وسیلة النقل 

الوحیدة الرابطة بین المدینتین آنذاك. 

وللحاج توفیق تسعة أبناء وأربع بنات، توفي عن عمر یناھز مئة 
الرجل  بشخصیة  یتمتع  كان  ولكنھ  أمیا  وكان  سنوات،  وسبع 

الشرقي القوي، الذي یھابھ جمیع أفراد أسرتھ احتراما وتقدیرا. ونظرا لسمعتھ 
أحد  على  (أبوغزالھ)،  اسمھ  إطالق  تم  وشھرتھ،  المنطقة  في  وأثره  الطیبة 

شوارع یافا تقدیراً لھ.۲

من  "اخرجوا  كافة  یافا  أحیاء  في  الصوت  مكبّرات  نادت   ،۱۹٤۸ عام  في 
منازلكم وتوجھوا إلى الشاطئ لسالمة العملیات العسكریة"، عندھا خرج الحاج 
وراءه  تاركا  شيء،  كل  من  مسلوبا  وھُّجر  فلسطین  من  وعائلتھ  ھو  توفیق 
إلى  وصعد  والممتلكات،  والحافالت  والمصانع  والمزارع  واألموال  البیوت 
باخرة شحن تأخذه والعائلة إلى شاطئ جنوب لبنان، حیث بدأت رحلة اللجوء. 

یسعى طالل أبوغزالھ ابن الحاج توفیق اآلن إلثبات حقھ في تلك الممتلكات، والتي تضم مما تبقى (منزل العائلة 
الذي بناه والده في ثالثینیات القرن الماضي) و(فندق أبوغزالھ) الذي استولى علیھ الیھود وقسموه إلى ُشقق 
العودة"، كما یردد  الیوم، حیث ال بدیل عن "حق  صغیرة تم تأجیرھا ألسر یھودیة ما زالت مسكونة حتى 

أبوغزالھ في كل مناسبة. 

شارع أبوغزالھ – یافا

۲- كتاب سر المجد - سیرة حیاة الدكتور طالل أبوغزالھ (لیلى الرفاعي)

٤



تعد عائلة أبوغزالھ من عائالت یافا التي رفدت المجتمع العربي 
بالعدید من المثقفین والشخصیات الھامة، التي لعبت دوراً متمیزاً 

في مختلف المجاالت. 

والحاج توفیق أبوغزالھ من الشخصیات التي برزت في مدینة یافا 
في العدید من المجاالت، فعمل جندیا في الجیش العثماني عندما 
بعد، حیث عمل في  فیما  األعمال  كان شابا، وأصبح من رجال 
من  واسعة  مساحات  لھ  فكانت  الریادیة،  المشاریع  من  العدید 
"یافا"  وشركة  للثلج،  ومصنعاً  والفواكھ،  الخضار  مزارع 
للحافالت التي عملت بین القدس ویافا، والتي كانت وسیلة النقل 

الوحیدة الرابطة بین المدینتین آنذاك. 

وللحاج توفیق تسعة أبناء وأربع بنات، توفي عن عمر یناھز مئة 
الرجل  بشخصیة  یتمتع  كان  ولكنھ  أمیا  وكان  سنوات،  وسبع 

الشرقي القوي، الذي یھابھ جمیع أفراد أسرتھ احتراما وتقدیرا. ونظرا لسمعتھ 
أحد  على  (أبوغزالھ)،  اسمھ  إطالق  تم  وشھرتھ،  المنطقة  في  وأثره  الطیبة 

شوارع یافا تقدیراً لھ.۲

من  "اخرجوا  كافة  یافا  أحیاء  في  الصوت  مكبّرات  نادت   ،۱۹٤۸ عام  في 
منازلكم وتوجھوا إلى الشاطئ لسالمة العملیات العسكریة"، عندھا خرج الحاج 
وراءه  تاركا  شيء،  كل  من  مسلوبا  وھُّجر  فلسطین  من  وعائلتھ  ھو  توفیق 
إلى  وصعد  والممتلكات،  والحافالت  والمصانع  والمزارع  واألموال  البیوت 
باخرة شحن تأخذه والعائلة إلى شاطئ جنوب لبنان، حیث بدأت رحلة اللجوء. 

یسعى طالل أبوغزالھ ابن الحاج توفیق اآلن إلثبات حقھ في تلك الممتلكات، والتي تضم مما تبقى (منزل العائلة 
الذي بناه والده في ثالثینیات القرن الماضي) و(فندق أبوغزالھ) الذي استولى علیھ الیھود وقسموه إلى ُشقق 
العودة"، كما یردد  الیوم، حیث ال بدیل عن "حق  صغیرة تم تأجیرھا ألسر یھودیة ما زالت مسكونة حتى 

أبوغزالھ في كل مناسبة. 

إعداد محصول یافا من البرتقال للشحن قبل الغزو الصھیوني لفلسطین ۳

۳- www.lawrenceofcyberia.blogs.com



٦

بنى الحاج توفیق أبوغزالھ بیتھ في بدایة ثالثینات القرن الماضي في شارع الصالحي في مدینة یافا، ولم یكن 
یعلم حینھا أنھ لن یستطیع أن یعیش فیھ مع عائلتھ حتى نھایة االربعینیات، لیھّجر وإیاھم بسبب نكبة فلسطین 

۱۹٤۸ قسرا مع ما یزید على ۷٥۰,۰۰۰ فلسطیني على ید القوات الصھیونیة إلى المجھول. 

المنزل أسس وبُني على الطریق التاریخیة إلى مدینة القدس - شارع الصالحي في زاویة شارع الھبا 
(EL HABA) الذي تم تغییر اسمھ بعد ذلك إلى شارع الملك غازي. یقع منزل أبوغزالھ بالقرب من جادة 
الملك جورج، "Boulevard King George"، والتي كانت تسمى في األصل جادة "جمال باشا"، وعلى 
یمینھ تقع جادة "القدس" بجانب مبنى البلدیة (قبل النكبة) على الحدود الشمالیة لحّي النزھة اآلخذ بالتطور، على 

مقربة من السوق. ٤ 

بُني المنزل الذي ولد فیھ عدد من أبناء الحاج توفیق ومنھم طالل على ھیئة طابقین، ویطّل على الشارع من 
كافة زوایاه. وبحسب طراز البناء الذي كان متّبعاً في یافا أیام الثالثینیات، فقد كان للمنزل ساحة مركزیة، 
تتفّرع منھا سبع غرف نوم، إضافة إلى الصالونات وغرف الطعام واالستقبال. وتم تخطیط الطابق السفلي 
بھدف االستفادة منھ لمصالح تجاریة، حیث كان یشتمل على مخازن ومستودعات، وفقا للعدید من المستندات.

منزل عائلة الحاج توفیق أبوغزالھ 

وبحسب التاریخ فإن المنزل یبدأ بالظھور في الصور 
 American كولوني،  ”أمریكان  لمصّوري  الجویة 
في  الموقع  یظھر  بینما   ،۱۹۳٥ عام  منذ   ،Colony
بیـن  األلماني  الجوي  السالح  لقوات  الجویة  الصور 

العامین ۱۹۱۷-۱۹۱۸، نقیّـاً وملیئاً بالبساتین. ٥ 

وفقا للتقدیرات تم بناء منزل الحاج توفیق أبوغزالھ بعد 
زاویة   ۳٦ تسیون  عولي  في   – المقابل  المنزل  بناء 
 36Olei Zion, corner of 2 أڤرھام،  َمچـِن 
Magen Avraham،  وتم بناء المنزل المقابل ألمین 
ناصف، وقام بتصمیمھ المھندس المعماري م.أ. چـیبن 
عام  بناؤه  وانتھى  عام ۱۹۲۲،   (M. A. Gibben)

 .۱۹۳۳

وفي كتابھ "عائالت وشخصیات من یافا وقضائھا"، یصف طاھر أدیب قلیوبي ساللة أبوغزالھ بأنھا "عائلة 
كبیرة تمتد من الفترة العثمانیة، أصلھا من جنین، ویازور، والخلیل والحجاز".۸

یشمل ملف البناء الموجود في أرشیف البلدیة على مستندات عدیدة من السنوات ۱۹۳۰ حتى ۱۹٤۸. ومن بین 
الطابق  في  التجاریة  المصالح  بشأن  السلطات  مع  والمراسالت  األصلیة،  البناء  مخططات  المستندات  تلك 

األرضي، والمراسالت مع وزارة الصحة بشأن ترخیص المطعم الواقع على الشارع.

تم الحفاظ على واجھة المبنى الخارجیة بما تحتویھ من أقواس وشرفات. وتشیر المستندات التي تم العثور علیھا 
العام  القیّم  لملكیة  انتقل  بأسره  المبنى  أن  إال  و۱۹٥٤،   ۱۹٥۰ السنوات  من  أبیب  تل  بلدیة  أرشیف  من 
التطویر.  القیّم إلى سلطة  المبنى من ملكیة  انتقل  السنین  الغائبین، وعلى ّمر  لقانون أمالك  اإلسرائیلي، وفقاً 
الساحة  تعدیل  وتم  للیھود،  وتأجیره  إدارتھ  على  وتعمل  األمالك،  إدارة  لشركة  الیوم  ملكیتھ  تعود  والمبنى 

الداخلیة للمنزل بتحویلھا إلى شقق سكنیة، لتأجیرھا أیضا.۹

َمچـِن  ۳٤ زاویة  تسیون  الواقع في شارع عولي  أبوغزالھ  بیت عائلة  یبین  التالیة  الصورة  المخطط في 
 Olei Zion, corner of 2 Magen  34) سابقاً،  غازي  الملك  زاویة  الصالحي  شارع  أڤرھام 
والقسیمة:   ۷۰۸۱ الحوض:  في  الواقع   (Avraham / Al-Salhi corner of Al-Malek Ghazi
تشیر  كما  أبیب.  تل  بلدیة  أرشیف  في  المحفوظة  والقسائم  للقطع  محدثة  خریطة  وفق  وذلك   ،۲۲
الحوض  في  المنزل  یقع  االنتدابیة،  التقسیم  لخریطة  وفقًا  أنھ  إلى  الثالثینیات  بدایة  في  البناء  مخططات 
الملك  المتفرع من وسط ساحة  أبوغزالھ  أیضا شارع  یقع  المنزل  ۱۸۰، وبالقرب من  ۷۰۲۳ والقسیمة 

جورج.٦
 

یسجل المؤرخون أن المنطقة واألحیاء الجدیدة في یافا تطورت بشكل سریع، انعكس على زیادة حركة البناء 
والتجارة في المنطقة. فقد استغل أمین ناصف ومن بعده الحاج توفیق أبوغزالھ الفرصة آنذاك واستثمرا في تلك 
المنطقة المركزیة، التي كانت تعتبر من أكثر مناطق البلدة نشاطاً، فیما أكد المؤرخ الیافّي سامي أبو شحادة أن 
على  تجاریة  ومصالح  كثیرة  أمالك  وصاحبة  المدینة،  في  الثریة  العائالت  إحدى  كانت  أبوغزالھ  عائلة 

أنواعھا".۷ 

٤- كتاب سر المجد - سیرة حیاة الدكتور طالل أبوغزالھ (لیلى الرفاعي)



لوحة حجریة على مدخل المنزل محفور علیھا "إن ھذه العمارة ملك لتوفیق أبوغزالھ"

بنى الحاج توفیق أبوغزالھ بیتھ في بدایة ثالثینات القرن الماضي في شارع الصالحي في مدینة یافا، ولم یكن 
یعلم حینھا أنھ لن یستطیع أن یعیش فیھ مع عائلتھ حتى نھایة االربعینیات، لیھّجر وإیاھم بسبب نكبة فلسطین 

۱۹٤۸ قسرا مع ما یزید على ۷٥۰,۰۰۰ فلسطیني على ید القوات الصھیونیة إلى المجھول. 

المنزل أسس وبُني على الطریق التاریخیة إلى مدینة القدس - شارع الصالحي في زاویة شارع الھبا 
(EL HABA) الذي تم تغییر اسمھ بعد ذلك إلى شارع الملك غازي. یقع منزل أبوغزالھ بالقرب من جادة 
الملك جورج، "Boulevard King George"، والتي كانت تسمى في األصل جادة "جمال باشا"، وعلى 
یمینھ تقع جادة "القدس" بجانب مبنى البلدیة (قبل النكبة) على الحدود الشمالیة لحّي النزھة اآلخذ بالتطور، على 

مقربة من السوق. ٤ 

بُني المنزل الذي ولد فیھ عدد من أبناء الحاج توفیق ومنھم طالل على ھیئة طابقین، ویطّل على الشارع من 
كافة زوایاه. وبحسب طراز البناء الذي كان متّبعاً في یافا أیام الثالثینیات، فقد كان للمنزل ساحة مركزیة، 
تتفّرع منھا سبع غرف نوم، إضافة إلى الصالونات وغرف الطعام واالستقبال. وتم تخطیط الطابق السفلي 
بھدف االستفادة منھ لمصالح تجاریة، حیث كان یشتمل على مخازن ومستودعات، وفقا للعدید من المستندات.

وبحسب التاریخ فإن المنزل یبدأ بالظھور في الصور 
 American كولوني،  ”أمریكان  لمصّوري  الجویة 
في  الموقع  یظھر  بینما   ،۱۹۳٥ عام  منذ   ،Colony
بیـن  األلماني  الجوي  السالح  لقوات  الجویة  الصور 

العامین ۱۹۱۷-۱۹۱۸، نقیّـاً وملیئاً بالبساتین. ٥ 

وفقا للتقدیرات تم بناء منزل الحاج توفیق أبوغزالھ بعد 
زاویة   ۳٦ تسیون  عولي  في   – المقابل  المنزل  بناء 
 36Olei Zion, corner of 2 أڤرھام،  َمچـِن 
Magen Avraham،  وتم بناء المنزل المقابل ألمین 
ناصف، وقام بتصمیمھ المھندس المعماري م.أ. چـیبن 
عام  بناؤه  وانتھى  عام ۱۹۲۲،   (M. A. Gibben)

 .۱۹۳۳

وفي كتابھ "عائالت وشخصیات من یافا وقضائھا"، یصف طاھر أدیب قلیوبي ساللة أبوغزالھ بأنھا "عائلة 
كبیرة تمتد من الفترة العثمانیة، أصلھا من جنین، ویازور، والخلیل والحجاز".۸

یشمل ملف البناء الموجود في أرشیف البلدیة على مستندات عدیدة من السنوات ۱۹۳۰ حتى ۱۹٤۸. ومن بین 
الطابق  في  التجاریة  المصالح  بشأن  السلطات  مع  والمراسالت  األصلیة،  البناء  مخططات  المستندات  تلك 

األرضي، والمراسالت مع وزارة الصحة بشأن ترخیص المطعم الواقع على الشارع.

تم الحفاظ على واجھة المبنى الخارجیة بما تحتویھ من أقواس وشرفات. وتشیر المستندات التي تم العثور علیھا 
العام  القیّم  لملكیة  انتقل  بأسره  المبنى  أن  إال  و۱۹٥٤،   ۱۹٥۰ السنوات  من  أبیب  تل  بلدیة  أرشیف  من 
التطویر.  القیّم إلى سلطة  المبنى من ملكیة  انتقل  السنین  الغائبین، وعلى ّمر  لقانون أمالك  اإلسرائیلي، وفقاً 
الساحة  تعدیل  وتم  للیھود،  وتأجیره  إدارتھ  على  وتعمل  األمالك،  إدارة  لشركة  الیوم  ملكیتھ  تعود  والمبنى 

الداخلیة للمنزل بتحویلھا إلى شقق سكنیة، لتأجیرھا أیضا.۹

َمچـِن  ۳٤ زاویة  تسیون  الواقع في شارع عولي  أبوغزالھ  بیت عائلة  یبین  التالیة  الصورة  المخطط في 
 Olei Zion, corner of 2 Magen  34) سابقاً،  غازي  الملك  زاویة  الصالحي  شارع  أڤرھام 
والقسیمة:   ۷۰۸۱ الحوض:  في  الواقع   (Avraham / Al-Salhi corner of Al-Malek Ghazi
تشیر  كما  أبیب.  تل  بلدیة  أرشیف  في  المحفوظة  والقسائم  للقطع  محدثة  خریطة  وفق  وذلك   ،۲۲
الحوض  في  المنزل  یقع  االنتدابیة،  التقسیم  لخریطة  وفقًا  أنھ  إلى  الثالثینیات  بدایة  في  البناء  مخططات 
الملك  المتفرع من وسط ساحة  أبوغزالھ  أیضا شارع  یقع  المنزل  ۱۸۰، وبالقرب من  ۷۰۲۳ والقسیمة 

جورج.٦
 

یسجل المؤرخون أن المنطقة واألحیاء الجدیدة في یافا تطورت بشكل سریع، انعكس على زیادة حركة البناء 
والتجارة في المنطقة. فقد استغل أمین ناصف ومن بعده الحاج توفیق أبوغزالھ الفرصة آنذاك واستثمرا في تلك 
المنطقة المركزیة، التي كانت تعتبر من أكثر مناطق البلدة نشاطاً، فیما أكد المؤرخ الیافّي سامي أبو شحادة أن 
على  تجاریة  ومصالح  كثیرة  أمالك  وصاحبة  المدینة،  في  الثریة  العائالت  إحدى  كانت  أبوغزالھ  عائلة 

أنواعھا".۷ 



صورة لواجھة المنزل عام ۱۹۳٦

۸

بنى الحاج توفیق أبوغزالھ بیتھ في بدایة ثالثینات القرن الماضي في شارع الصالحي في مدینة یافا، ولم یكن 
یعلم حینھا أنھ لن یستطیع أن یعیش فیھ مع عائلتھ حتى نھایة االربعینیات، لیھّجر وإیاھم بسبب نكبة فلسطین 

۱۹٤۸ قسرا مع ما یزید على ۷٥۰,۰۰۰ فلسطیني على ید القوات الصھیونیة إلى المجھول. 

المنزل أسس وبُني على الطریق التاریخیة إلى مدینة القدس - شارع الصالحي في زاویة شارع الھبا 
(EL HABA) الذي تم تغییر اسمھ بعد ذلك إلى شارع الملك غازي. یقع منزل أبوغزالھ بالقرب من جادة 
الملك جورج، "Boulevard King George"، والتي كانت تسمى في األصل جادة "جمال باشا"، وعلى 
یمینھ تقع جادة "القدس" بجانب مبنى البلدیة (قبل النكبة) على الحدود الشمالیة لحّي النزھة اآلخذ بالتطور، على 

مقربة من السوق. ٤ 

بُني المنزل الذي ولد فیھ عدد من أبناء الحاج توفیق ومنھم طالل على ھیئة طابقین، ویطّل على الشارع من 
كافة زوایاه. وبحسب طراز البناء الذي كان متّبعاً في یافا أیام الثالثینیات، فقد كان للمنزل ساحة مركزیة، 
تتفّرع منھا سبع غرف نوم، إضافة إلى الصالونات وغرف الطعام واالستقبال. وتم تخطیط الطابق السفلي 
بھدف االستفادة منھ لمصالح تجاریة، حیث كان یشتمل على مخازن ومستودعات، وفقا للعدید من المستندات.

وبحسب التاریخ فإن المنزل یبدأ بالظھور في الصور 
 American كولوني،  ”أمریكان  لمصّوري  الجویة 
في  الموقع  یظھر  بینما   ،۱۹۳٥ عام  منذ   ،Colony
بیـن  األلماني  الجوي  السالح  لقوات  الجویة  الصور 

العامین ۱۹۱۷-۱۹۱۸، نقیّـاً وملیئاً بالبساتین. ٥ 

وفقا للتقدیرات تم بناء منزل الحاج توفیق أبوغزالھ بعد 
زاویة   ۳٦ تسیون  عولي  في   – المقابل  المنزل  بناء 
 36Olei Zion, corner of 2 أڤرھام،  َمچـِن 
Magen Avraham،  وتم بناء المنزل المقابل ألمین 
ناصف، وقام بتصمیمھ المھندس المعماري م.أ. چـیبن 
عام  بناؤه  وانتھى  عام ۱۹۲۲،   (M. A. Gibben)

 .۱۹۳۳

وفي كتابھ "عائالت وشخصیات من یافا وقضائھا"، یصف طاھر أدیب قلیوبي ساللة أبوغزالھ بأنھا "عائلة 
كبیرة تمتد من الفترة العثمانیة، أصلھا من جنین، ویازور، والخلیل والحجاز".۸

یشمل ملف البناء الموجود في أرشیف البلدیة على مستندات عدیدة من السنوات ۱۹۳۰ حتى ۱۹٤۸. ومن بین 
الطابق  في  التجاریة  المصالح  بشأن  السلطات  مع  والمراسالت  األصلیة،  البناء  مخططات  المستندات  تلك 

األرضي، والمراسالت مع وزارة الصحة بشأن ترخیص المطعم الواقع على الشارع.

تم الحفاظ على واجھة المبنى الخارجیة بما تحتویھ من أقواس وشرفات. وتشیر المستندات التي تم العثور علیھا 
العام  القیّم  لملكیة  انتقل  بأسره  المبنى  أن  إال  و۱۹٥٤،   ۱۹٥۰ السنوات  من  أبیب  تل  بلدیة  أرشیف  من 
التطویر.  القیّم إلى سلطة  المبنى من ملكیة  انتقل  السنین  الغائبین، وعلى ّمر  لقانون أمالك  اإلسرائیلي، وفقاً 
الساحة  تعدیل  وتم  للیھود،  وتأجیره  إدارتھ  على  وتعمل  األمالك،  إدارة  لشركة  الیوم  ملكیتھ  تعود  والمبنى 

الداخلیة للمنزل بتحویلھا إلى شقق سكنیة، لتأجیرھا أیضا.۹

َمچـِن  ۳٤ زاویة  تسیون  الواقع في شارع عولي  أبوغزالھ  بیت عائلة  یبین  التالیة  الصورة  المخطط في 
 Olei Zion, corner of 2 Magen  34) سابقاً،  غازي  الملك  زاویة  الصالحي  شارع  أڤرھام 
والقسیمة:   ۷۰۸۱ الحوض:  في  الواقع   (Avraham / Al-Salhi corner of Al-Malek Ghazi
تشیر  كما  أبیب.  تل  بلدیة  أرشیف  في  المحفوظة  والقسائم  للقطع  محدثة  خریطة  وفق  وذلك   ،۲۲
الحوض  في  المنزل  یقع  االنتدابیة،  التقسیم  لخریطة  وفقًا  أنھ  إلى  الثالثینیات  بدایة  في  البناء  مخططات 
الملك  المتفرع من وسط ساحة  أبوغزالھ  أیضا شارع  یقع  المنزل  ۱۸۰، وبالقرب من  ۷۰۲۳ والقسیمة 

جورج.٦
 

یسجل المؤرخون أن المنطقة واألحیاء الجدیدة في یافا تطورت بشكل سریع، انعكس على زیادة حركة البناء 
والتجارة في المنطقة. فقد استغل أمین ناصف ومن بعده الحاج توفیق أبوغزالھ الفرصة آنذاك واستثمرا في تلك 
المنطقة المركزیة، التي كانت تعتبر من أكثر مناطق البلدة نشاطاً، فیما أكد المؤرخ الیافّي سامي أبو شحادة أن 
على  تجاریة  ومصالح  كثیرة  أمالك  وصاحبة  المدینة،  في  الثریة  العائالت  إحدى  كانت  أبوغزالھ  عائلة 

أنواعھا".۷ 

٥- www.haokets.org (بیوت بعد الواصلة)



۹

بنى الحاج توفیق أبوغزالھ بیتھ في بدایة ثالثینات القرن الماضي في شارع الصالحي في مدینة یافا، ولم یكن 
یعلم حینھا أنھ لن یستطیع أن یعیش فیھ مع عائلتھ حتى نھایة االربعینیات، لیھّجر وإیاھم بسبب نكبة فلسطین 

۱۹٤۸ قسرا مع ما یزید على ۷٥۰,۰۰۰ فلسطیني على ید القوات الصھیونیة إلى المجھول. 

المنزل أسس وبُني على الطریق التاریخیة إلى مدینة القدس - شارع الصالحي في زاویة شارع الھبا 
(EL HABA) الذي تم تغییر اسمھ بعد ذلك إلى شارع الملك غازي. یقع منزل أبوغزالھ بالقرب من جادة 
الملك جورج، "Boulevard King George"، والتي كانت تسمى في األصل جادة "جمال باشا"، وعلى 
یمینھ تقع جادة "القدس" بجانب مبنى البلدیة (قبل النكبة) على الحدود الشمالیة لحّي النزھة اآلخذ بالتطور، على 

مقربة من السوق. ٤ 

بُني المنزل الذي ولد فیھ عدد من أبناء الحاج توفیق ومنھم طالل على ھیئة طابقین، ویطّل على الشارع من 
كافة زوایاه. وبحسب طراز البناء الذي كان متّبعاً في یافا أیام الثالثینیات، فقد كان للمنزل ساحة مركزیة، 
تتفّرع منھا سبع غرف نوم، إضافة إلى الصالونات وغرف الطعام واالستقبال. وتم تخطیط الطابق السفلي 
بھدف االستفادة منھ لمصالح تجاریة، حیث كان یشتمل على مخازن ومستودعات، وفقا للعدید من المستندات.

وبحسب التاریخ فإن المنزل یبدأ بالظھور في الصور 
 American كولوني،  ”أمریكان  لمصّوري  الجویة 
في  الموقع  یظھر  بینما   ،۱۹۳٥ عام  منذ   ،Colony
بیـن  األلماني  الجوي  السالح  لقوات  الجویة  الصور 

العامین ۱۹۱۷-۱۹۱۸، نقیّـاً وملیئاً بالبساتین. ٥ 

وفقا للتقدیرات تم بناء منزل الحاج توفیق أبوغزالھ بعد 
زاویة   ۳٦ تسیون  عولي  في   – المقابل  المنزل  بناء 
 36Olei Zion, corner of 2 أڤرھام،  َمچـِن 
Magen Avraham،  وتم بناء المنزل المقابل ألمین 
ناصف، وقام بتصمیمھ المھندس المعماري م.أ. چـیبن 
عام  بناؤه  وانتھى  عام ۱۹۲۲،   (M. A. Gibben)

 .۱۹۳۳

وفي كتابھ "عائالت وشخصیات من یافا وقضائھا"، یصف طاھر أدیب قلیوبي ساللة أبوغزالھ بأنھا "عائلة 
كبیرة تمتد من الفترة العثمانیة، أصلھا من جنین، ویازور، والخلیل والحجاز".۸

یشمل ملف البناء الموجود في أرشیف البلدیة على مستندات عدیدة من السنوات ۱۹۳۰ حتى ۱۹٤۸. ومن بین 
الطابق  في  التجاریة  المصالح  بشأن  السلطات  مع  والمراسالت  األصلیة،  البناء  مخططات  المستندات  تلك 

األرضي، والمراسالت مع وزارة الصحة بشأن ترخیص المطعم الواقع على الشارع.

تم الحفاظ على واجھة المبنى الخارجیة بما تحتویھ من أقواس وشرفات. وتشیر المستندات التي تم العثور علیھا 
العام  القیّم  لملكیة  انتقل  بأسره  المبنى  أن  إال  و۱۹٥٤،   ۱۹٥۰ السنوات  من  أبیب  تل  بلدیة  أرشیف  من 
التطویر.  القیّم إلى سلطة  المبنى من ملكیة  انتقل  السنین  الغائبین، وعلى ّمر  لقانون أمالك  اإلسرائیلي، وفقاً 
الساحة  تعدیل  وتم  للیھود،  وتأجیره  إدارتھ  على  وتعمل  األمالك،  إدارة  لشركة  الیوم  ملكیتھ  تعود  والمبنى 

الداخلیة للمنزل بتحویلھا إلى شقق سكنیة، لتأجیرھا أیضا.۹

َمچـِن  ۳٤ زاویة  تسیون  الواقع في شارع عولي  أبوغزالھ  بیت عائلة  یبین  التالیة  الصورة  المخطط في 
 Olei Zion, corner of 2 Magen  34) سابقاً،  غازي  الملك  زاویة  الصالحي  شارع  أڤرھام 
والقسیمة:   ۷۰۸۱ الحوض:  في  الواقع   (Avraham / Al-Salhi corner of Al-Malek Ghazi
تشیر  كما  أبیب.  تل  بلدیة  أرشیف  في  المحفوظة  والقسائم  للقطع  محدثة  خریطة  وفق  وذلك   ،۲۲
الحوض  في  المنزل  یقع  االنتدابیة،  التقسیم  لخریطة  وفقًا  أنھ  إلى  الثالثینیات  بدایة  في  البناء  مخططات 
الملك  المتفرع من وسط ساحة  أبوغزالھ  أیضا شارع  یقع  المنزل  ۱۸۰، وبالقرب من  ۷۰۲۳ والقسیمة 

جورج.٦
 

یسجل المؤرخون أن المنطقة واألحیاء الجدیدة في یافا تطورت بشكل سریع، انعكس على زیادة حركة البناء 
والتجارة في المنطقة. فقد استغل أمین ناصف ومن بعده الحاج توفیق أبوغزالھ الفرصة آنذاك واستثمرا في تلك 
المنطقة المركزیة، التي كانت تعتبر من أكثر مناطق البلدة نشاطاً، فیما أكد المؤرخ الیافّي سامي أبو شحادة أن 
على  تجاریة  ومصالح  كثیرة  أمالك  وصاحبة  المدینة،  في  الثریة  العائالت  إحدى  كانت  أبوغزالھ  عائلة 

أنواعھا".۷ 

٦ ،۷- www.haokets.org (بیوت بعد الواصلة)



بنى الحاج توفیق أبوغزالھ بیتھ في بدایة ثالثینات القرن الماضي في شارع الصالحي في مدینة یافا، ولم یكن 
یعلم حینھا أنھ لن یستطیع أن یعیش فیھ مع عائلتھ حتى نھایة االربعینیات، لیھّجر وإیاھم بسبب نكبة فلسطین 

۱۹٤۸ قسرا مع ما یزید على ۷٥۰,۰۰۰ فلسطیني على ید القوات الصھیونیة إلى المجھول. 

المنزل أسس وبُني على الطریق التاریخیة إلى مدینة القدس - شارع الصالحي في زاویة شارع الھبا 
(EL HABA) الذي تم تغییر اسمھ بعد ذلك إلى شارع الملك غازي. یقع منزل أبوغزالھ بالقرب من جادة 
الملك جورج، "Boulevard King George"، والتي كانت تسمى في األصل جادة "جمال باشا"، وعلى 
یمینھ تقع جادة "القدس" بجانب مبنى البلدیة (قبل النكبة) على الحدود الشمالیة لحّي النزھة اآلخذ بالتطور، على 

مقربة من السوق. ٤ 

بُني المنزل الذي ولد فیھ عدد من أبناء الحاج توفیق ومنھم طالل على ھیئة طابقین، ویطّل على الشارع من 
كافة زوایاه. وبحسب طراز البناء الذي كان متّبعاً في یافا أیام الثالثینیات، فقد كان للمنزل ساحة مركزیة، 
تتفّرع منھا سبع غرف نوم، إضافة إلى الصالونات وغرف الطعام واالستقبال. وتم تخطیط الطابق السفلي 
بھدف االستفادة منھ لمصالح تجاریة، حیث كان یشتمل على مخازن ومستودعات، وفقا للعدید من المستندات.

وبحسب التاریخ فإن المنزل یبدأ بالظھور في الصور 
 American كولوني،  ”أمریكان  لمصّوري  الجویة 
في  الموقع  یظھر  بینما   ،۱۹۳٥ عام  منذ   ،Colony
بیـن  األلماني  الجوي  السالح  لقوات  الجویة  الصور 

العامین ۱۹۱۷-۱۹۱۸، نقیّـاً وملیئاً بالبساتین. ٥ 

وفقا للتقدیرات تم بناء منزل الحاج توفیق أبوغزالھ بعد 
زاویة   ۳٦ تسیون  عولي  في   – المقابل  المنزل  بناء 
 36Olei Zion, corner of 2 أڤرھام،  َمچـِن 
Magen Avraham،  وتم بناء المنزل المقابل ألمین 
ناصف، وقام بتصمیمھ المھندس المعماري م.أ. چـیبن 
عام  بناؤه  وانتھى  عام ۱۹۲۲،   (M. A. Gibben)

 .۱۹۳۳

وفي كتابھ "عائالت وشخصیات من یافا وقضائھا"، یصف طاھر أدیب قلیوبي ساللة أبوغزالھ بأنھا "عائلة 
كبیرة تمتد من الفترة العثمانیة، أصلھا من جنین، ویازور، والخلیل والحجاز".۸

یشمل ملف البناء الموجود في أرشیف البلدیة على مستندات عدیدة من السنوات ۱۹۳۰ حتى ۱۹٤۸. ومن بین 
الطابق  في  التجاریة  المصالح  بشأن  السلطات  مع  والمراسالت  األصلیة،  البناء  مخططات  المستندات  تلك 

األرضي، والمراسالت مع وزارة الصحة بشأن ترخیص المطعم الواقع على الشارع.

تم الحفاظ على واجھة المبنى الخارجیة بما تحتویھ من أقواس وشرفات. وتشیر المستندات التي تم العثور علیھا 
العام  القیّم  لملكیة  انتقل  بأسره  المبنى  أن  إال  و۱۹٥٤،   ۱۹٥۰ السنوات  من  أبیب  تل  بلدیة  أرشیف  من 
التطویر.  القیّم إلى سلطة  المبنى من ملكیة  انتقل  السنین  الغائبین، وعلى ّمر  لقانون أمالك  اإلسرائیلي، وفقاً 
الساحة  تعدیل  وتم  للیھود،  وتأجیره  إدارتھ  على  وتعمل  األمالك،  إدارة  لشركة  الیوم  ملكیتھ  تعود  والمبنى 

الداخلیة للمنزل بتحویلھا إلى شقق سكنیة، لتأجیرھا أیضا.۹

َمچـِن  ۳٤ زاویة  تسیون  الواقع في شارع عولي  أبوغزالھ  بیت عائلة  یبین  التالیة  الصورة  المخطط في 
 Olei Zion, corner of 2 Magen  34) سابقاً،  غازي  الملك  زاویة  الصالحي  شارع  أڤرھام 
والقسیمة:   ۷۰۸۱ الحوض:  في  الواقع   (Avraham / Al-Salhi corner of Al-Malek Ghazi
تشیر  كما  أبیب.  تل  بلدیة  أرشیف  في  المحفوظة  والقسائم  للقطع  محدثة  خریطة  وفق  وذلك   ،۲۲
الحوض  في  المنزل  یقع  االنتدابیة،  التقسیم  لخریطة  وفقًا  أنھ  إلى  الثالثینیات  بدایة  في  البناء  مخططات 
الملك  المتفرع من وسط ساحة  أبوغزالھ  أیضا شارع  یقع  المنزل  ۱۸۰، وبالقرب من  ۷۰۲۳ والقسیمة 

جورج.٦
 

یسجل المؤرخون أن المنطقة واألحیاء الجدیدة في یافا تطورت بشكل سریع، انعكس على زیادة حركة البناء 
والتجارة في المنطقة. فقد استغل أمین ناصف ومن بعده الحاج توفیق أبوغزالھ الفرصة آنذاك واستثمرا في تلك 
المنطقة المركزیة، التي كانت تعتبر من أكثر مناطق البلدة نشاطاً، فیما أكد المؤرخ الیافّي سامي أبو شحادة أن 
على  تجاریة  ومصالح  كثیرة  أمالك  وصاحبة  المدینة،  في  الثریة  العائالت  إحدى  كانت  أبوغزالھ  عائلة 

أنواعھا".۷ 
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یمینھ تقع جادة "القدس" بجانب مبنى البلدیة (قبل النكبة) على الحدود الشمالیة لحّي النزھة اآلخذ بالتطور، على 

مقربة من السوق. ٤ 

بُني المنزل الذي ولد فیھ عدد من أبناء الحاج توفیق ومنھم طالل على ھیئة طابقین، ویطّل على الشارع من 
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۱۱

۸، ۹- www.haokets.org (بیوت بعد الواصلة)
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جورج.٦
 

یسجل المؤرخون أن المنطقة واألحیاء الجدیدة في یافا تطورت بشكل سریع، انعكس على زیادة حركة البناء 
والتجارة في المنطقة. فقد استغل أمین ناصف ومن بعده الحاج توفیق أبوغزالھ الفرصة آنذاك واستثمرا في تلك 
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أنواعھا".۷ 



۱۲

طالل توفیق أبوغزالھ المولود في یافا عام ۱۹۳۸ كان باراً بوالدیھ، حنوناً، عطوفاً، ومحباً لھما، وكان متمیزاً 
عن إخوتھ رغم ِصَغر سنِّھ وحداثة عمره. 

كان طالل مقّرباً جّداً من والده، اكتسب منھ طباعھ وأخالقھ وحنكتھ التّجاریّة، وكان محط محبتھ وثقتھ فسّجل 
لھ والده قطعة أرٍض صغیرٍة باسمھ وھو مازال في الّرابعة من عمره، قیمتھا في ذلك الوقت تقّدر بأربعمائة 
باالرتباط باألرض وأّال ینسى أنّھ مزارع، فالمزارع بنظره ھو أكثر النّاس  جنیھ، وكان والده یوصیھ دائماً 

وطنیّةً وإخالصاً وحبّاً ألرضھ، كما كان یوصیھ بالتجارة فیقول لھ: "التّجارة ثلثّي اإلمارة".

تم تسجل األرض لدى حكومة فلسطین وفقا لشھادة التسجیل في ۱۹٤۲/٤/۱۸ وتقع على طریق القدس شمال 
(أمین ناصیف) وجنوب حراج إبراھیم أبوخلیفة، وشرق قسیمة ۲٤/۱۸٤ بمساحة ۲٥۲,۹۱ مترا مربعا بأصل 

۱٦٥ حصة من ۱۱۸۸ حصة بحسب شھادة التسجیل.

أرض طالل أبوغزالھ



شھادة تسجیل أرض طالل أبوغزالھ في یافا
۱۳



یبرز فندق أبوغزالھ في یافا، الكائن في شارع ماجن ابراھام (Magen Avraham) (شارع الملك غازي 
سابقا)، الذي بناه الحاج توفیق أبوغزالھ وتعود ملكیتھ بالتالي إلى عائلة أبوغزالھ قبل تھجیرھا كمعلم تاریخي 
في المدینة، وكجزء ھام من تاریخ یافا الذي یعمل االحتالل على طمسھ. وأعید إحیاء ھذا الجزء من تاریخ 
المدینة في مقالة مصورة للصحافیة سیلفیا بواریني نشرھا الموقع اإللكتروني غیر الربحي المستقل "االنتفاضة 

اإللكترونیة". ۱۰

أبوغزالھ من أصحابھ  فندق  انتُِزع  المھجرین،  للفلسطینیین  تعود  التي  الممتلكات  مع معظم  الحال  ھو  وكما 
شقق صغیرة  إلى  تقسیمھ  وتم  فلسطین،  أرض  على  الشرعي  غیر  الصھیوني  الكیان  إنشاء  بعد  الشرعیین 

لتأجیرھا لعائالت یھودیة. 

وألن حقائق التاریخ ال تطمس بسھولة فقد عاد ھذا الجزء الھام من التاریخ إلى الظھور، كأحد الحقائق التاریخیة 
المجّسدة بالمنازل والممتلكات الخاصة التي تُعرض باستمرار باعتبارھا معالم فلسطینیة ومواقع أثریة بارزة 
في مبادرة بعنوان "بیوت وراء التقاطع" "Houses beyond the Hyphen“ التي أُعلن عنھا في شھر أیار 

من عام ۲۰۱٦

۱٤

فندق أبوغزالھ

بوشر بمشروع "بیوت وراء التقاطع" من قبل "زوخروت"، وھي منظمة إسرائیلیة متخصصة إلعادة اكتشاف 
التاریخ الفلسطیني في البالد، والتي تھدف الى "تعزیز مسؤولیة الشعب اإلسرائیلي الیھودي عن النكبة القائمة 

وممارسة حق الالجئین الفلسطینیین في العودة باعتباره حق تاریخي ضروري". ۱۱

من خالل عرض صور للفندق من الداخل، یظھر أنھ لم یخضع ألي عملیات ترمیم، وما یزال یحتفظ بكامل 
معالمھ األصلیة، بما في ذلك أرضیتھ والزخارف المعدنیة األصلیة التي تزین األدراج.

في سیاق إصراره الدائم على حقّھ في العودة لمدینتھ األصلیة "یافا"، یقوم الدكتور طالل أبوغزالھ "المالك 
الشرعي للمبنى" حالیاً بالتشاور مع مستشاریھ القانونیین لتحدید الطرق القانونیة التي یمكن اتخاذھا من أجل 

استعادة ملكیة األسرة الشرعیة لمبنى العائلة. 

۱۰- www.electronicintifada.net (تقّصي تاریخ یافا المطموس)



فندق أبوغزالھ



۱٦

یبرز فندق أبوغزالھ في یافا، الكائن في شارع ماجن ابراھام (Magen Avraham) (شارع الملك غازي 
سابقا)، الذي بناه الحاج توفیق أبوغزالھ وتعود ملكیتھ بالتالي إلى عائلة أبوغزالھ قبل تھجیرھا كمعلم تاریخي 
في المدینة، وكجزء ھام من تاریخ یافا الذي یعمل االحتالل على طمسھ. وأعید إحیاء ھذا الجزء من تاریخ 
المدینة في مقالة مصورة للصحافیة سیلفیا بواریني نشرھا الموقع اإللكتروني غیر الربحي المستقل "االنتفاضة 

اإللكترونیة". ۱۰

أبوغزالھ من أصحابھ  فندق  انتُِزع  المھجرین،  للفلسطینیین  تعود  التي  الممتلكات  مع معظم  الحال  ھو  وكما 
شقق صغیرة  إلى  تقسیمھ  وتم  فلسطین،  أرض  على  الشرعي  غیر  الصھیوني  الكیان  إنشاء  بعد  الشرعیین 

لتأجیرھا لعائالت یھودیة. 

وألن حقائق التاریخ ال تطمس بسھولة فقد عاد ھذا الجزء الھام من التاریخ إلى الظھور، كأحد الحقائق التاریخیة 
المجّسدة بالمنازل والممتلكات الخاصة التي تُعرض باستمرار باعتبارھا معالم فلسطینیة ومواقع أثریة بارزة 
في مبادرة بعنوان "بیوت وراء التقاطع" "Houses beyond the Hyphen“ التي أُعلن عنھا في شھر أیار 

من عام ۲۰۱٦

بوشر بمشروع "بیوت وراء التقاطع" من قبل "زوخروت"، وھي منظمة إسرائیلیة متخصصة إلعادة اكتشاف 
التاریخ الفلسطیني في البالد، والتي تھدف الى "تعزیز مسؤولیة الشعب اإلسرائیلي الیھودي عن النكبة القائمة 

وممارسة حق الالجئین الفلسطینیین في العودة باعتباره حق تاریخي ضروري". ۱۱

من خالل عرض صور للفندق من الداخل، یظھر أنھ لم یخضع ألي عملیات ترمیم، وما یزال یحتفظ بكامل 
معالمھ األصلیة، بما في ذلك أرضیتھ والزخارف المعدنیة األصلیة التي تزین األدراج.

في سیاق إصراره الدائم على حقّھ في العودة لمدینتھ األصلیة "یافا"، یقوم الدكتور طالل أبوغزالھ "المالك 
الشرعي للمبنى" حالیاً بالتشاور مع مستشاریھ القانونیین لتحدید الطرق القانونیة التي یمكن اتخاذھا من أجل 

استعادة ملكیة األسرة الشرعیة لمبنى العائلة. 

۱۱- www.electronicintifada.net (تقّصي تاریخ یافا المطموس)



فندق أبوغزالھ من الداخل



أدراج الفندقأرضیة الفندق

۱۸

"اسرائیل"  في   ۱۹٥۰ لعام  الغائبین  أمالك  قانون  أن  من  بالرغم 
الذین  األشخاص  أمالك  على  االستیالء  حق  االحتالل  یمنح  قانون 
ھّجروا من أراضیھم إلى أراض أخرى في العام ۱۹٤۸، إال أن حق 
الدولي،  القانون  من  مستمد  كونھ  للتصرف"،  قابل  "غیر  العودة 
في ۱۰  الذي صدر  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  بمواد  ومكفول 

كانون أول ۱۹٤۸. 

وللفلسطیني الذي أُخرج من موطنھ عام ۱۹٤۸ أو في أي وقت بعد 
ذلك، الحق في العودة إلى دیاره وأرضھ وبیتھ الذي كان یعیش فیھ 
فلسطیني  كل  على  ینطبق  الحق  وھذا   ،۱۹٤۸ قبل  اعتیادیة  حیاة 
سواء كان رجالً أو امرأة، وینطبق كذلك على ذریة أي منھما مھما 
لسیاسیة  وظروفھا  والدتھا  ومكان  تواجدھا  وأماكن  عددھا  بلغ 
واالجتماعیة واالقتصادیة، وھو حق غیر قابل للتصرف، مستمد من 
بمواد  مكفول  العودة  فحق  عالمیاً.  بھ  المعترف  الدولي  القانون 
كانون   ۱۰ في  صدر  الذي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق 

أول/دیسمبر ۱۹٤۸، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة ۱۳ على أنھ لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 
وفي العودة إلى بلده".۱۲

القرار  أول/دیسمبر ۱۹٤۸ صدر  كانون  أي في ۱۱  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  التالي لصدور  الیوم  وفي 
الشھیر رقم ۱۹٤ من الجمعیة العامة لألمم المتحدة الذي قضى بحق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض 
وأصر المجتمع الدولي على تأكید القرار أكثر من ۱۳٥ مرة ولم تعارضھ إال (إسرائیل). وحق العودة ال یسقط 

بالتقادم، أو مع مرور الزمن، مھما طالت المدة وال یخضع للمفاوضة أو التنازل.۱۳ 



۱۹

"اسرائیل"  في   ۱۹٥۰ لعام  الغائبین  أمالك  قانون  أن  من  بالرغم 
الذین  األشخاص  أمالك  على  االستیالء  حق  االحتالل  یمنح  قانون 
ھّجروا من أراضیھم إلى أراض أخرى في العام ۱۹٤۸، إال أن حق 
الدولي،  القانون  من  مستمد  كونھ  للتصرف"،  قابل  "غیر  العودة 
في ۱۰  الذي صدر  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  بمواد  ومكفول 

كانون أول ۱۹٤۸. 

وللفلسطیني الذي أُخرج من موطنھ عام ۱۹٤۸ أو في أي وقت بعد 
ذلك، الحق في العودة إلى دیاره وأرضھ وبیتھ الذي كان یعیش فیھ 
فلسطیني  كل  على  ینطبق  الحق  وھذا   ،۱۹٤۸ قبل  اعتیادیة  حیاة 
سواء كان رجالً أو امرأة، وینطبق كذلك على ذریة أي منھما مھما 
لسیاسیة  وظروفھا  والدتھا  ومكان  تواجدھا  وأماكن  عددھا  بلغ 
واالجتماعیة واالقتصادیة، وھو حق غیر قابل للتصرف، مستمد من 
بمواد  مكفول  العودة  فحق  عالمیاً.  بھ  المعترف  الدولي  القانون 
كانون   ۱۰ في  صدر  الذي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق 

حق العودة

أول/دیسمبر ۱۹٤۸، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة ۱۳ على أنھ لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 
وفي العودة إلى بلده".۱۲

القرار  أول/دیسمبر ۱۹٤۸ صدر  كانون  أي في ۱۱  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  التالي لصدور  الیوم  وفي 
الشھیر رقم ۱۹٤ من الجمعیة العامة لألمم المتحدة الذي قضى بحق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض 
وأصر المجتمع الدولي على تأكید القرار أكثر من ۱۳٥ مرة ولم تعارضھ إال (إسرائیل). وحق العودة ال یسقط 

بالتقادم، أو مع مرور الزمن، مھما طالت المدة وال یخضع للمفاوضة أو التنازل.۱۳ 



۲۰

المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  ونائب رئیس  المتحدة،  لألمم  تابعة  ومبادرة  فریق عمل  ترأس ۱٤  أبوغزالھ  والدكتور 
المعلومات  بتكنولوجیا  المعني  المتحدة  األمم  عمل  فریق  ورئیس  مون)،  كي  وبان  عنان  كوفي  مع  (باالشتراك 

واالتصاالت، ورئیس التحالف العالمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتنمیة في األمم المتحدة.

وترأس كذلك كل من فریق عمل األمم المتحدة المعني بمواءمة المؤھالت المھنیة، وفریق الخبراء الحكومي الدولي التابع 
لألمم المتحدة في مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالیة، ورئیس شبكة التكنولوجیا الرقمیة من أجل التحّضر المستدام 

(الشبكة ۱۱)، ومجلس إدارة أكثر من ٥۰ شركة في جمیع دول العالم.

بالمسؤولیة  معنیة  العالم، ورئیس ألكثر من ۳۰ جمعیة  دول  في جمیع  أنھ رئیس فخري ألكثر من ۲۰ مؤسسة  كما 
االجتماعیة للشركات، وعضو المجلس التجاري التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، وعضو مجلس خبراء منظمة 
التجارة العالمیة بشأن مستقبل التجارة العالمیة، وعضو مجالس إدارة جمیع الھیئات الدولیة للمحاسبین، حاصل على أربع 

درجات دكتوراه فخریة (الوالیات المتحدة األمریكیة، األردن، فلسطین). 

وتعد مجموعة طالل أبوغزالھ أكبر مجموعة عالمیة من شركات الخدمات المھنیة التي تعمل في حقول المحاسبة، التدقیق 
الخارجي، التدقیق الداخلي، حوكمة الشركات، الضرائب، االستشارات التعلیمیة، الدراسات االقتصادیة واالستراتیجیة، 

"اسرائیل"  في   ۱۹٥۰ لعام  الغائبین  أمالك  قانون  أن  من  بالرغم 
الذین  األشخاص  أمالك  على  االستیالء  حق  االحتالل  یمنح  قانون 
ھّجروا من أراضیھم إلى أراض أخرى في العام ۱۹٤۸، إال أن حق 
الدولي،  القانون  من  مستمد  كونھ  للتصرف"،  قابل  "غیر  العودة 
في ۱۰  الذي صدر  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  بمواد  ومكفول 

كانون أول ۱۹٤۸. 

وللفلسطیني الذي أُخرج من موطنھ عام ۱۹٤۸ أو في أي وقت بعد 
ذلك، الحق في العودة إلى دیاره وأرضھ وبیتھ الذي كان یعیش فیھ 
فلسطیني  كل  على  ینطبق  الحق  وھذا   ،۱۹٤۸ قبل  اعتیادیة  حیاة 
سواء كان رجالً أو امرأة، وینطبق كذلك على ذریة أي منھما مھما 
لسیاسیة  وظروفھا  والدتھا  ومكان  تواجدھا  وأماكن  عددھا  بلغ 
واالجتماعیة واالقتصادیة، وھو حق غیر قابل للتصرف، مستمد من 
بمواد  مكفول  العودة  فحق  عالمیاً.  بھ  المعترف  الدولي  القانون 
كانون   ۱۰ في  صدر  الذي  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق 

أول/دیسمبر ۱۹٤۸، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة ۱۳ على أنھ لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 
وفي العودة إلى بلده".۱۲

القرار  أول/دیسمبر ۱۹٤۸ صدر  كانون  أي في ۱۱  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  التالي لصدور  الیوم  وفي 
الشھیر رقم ۱۹٤ من الجمعیة العامة لألمم المتحدة الذي قضى بحق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض 
وأصر المجتمع الدولي على تأكید القرار أكثر من ۱۳٥ مرة ولم تعارضھ إال (إسرائیل). وحق العودة ال یسقط 

بالتقادم، أو مع مرور الزمن، مھما طالت المدة وال یخضع للمفاوضة أو التنازل.۱۳ 

الدكتور طالل أبوغزالھ في ۲۲ نیسان ۱۹۳۸ 
طالل  لمجموعة  والرئیس  المؤسس  وھو 
 ۱۹۷۲ عام  في  تأسیسھا  تم  التي  أبوغزالھ، 
لتكون، المزود العالمي الرائد للخدمات المھنیة 
خالل  من  عمالءھا  تخدم  حیث  والتعلیمیة، 
مكاتبھا البالغ عددھا ۸٦ مكتبا، و۱٥۰ مكتب 

تمثل حول العالم. 

تم تعیینھ من قبل جاللة الملك عبدهللا الثاني ملك 
مجلس  في  عضوا  الھاشمیة  األردنیة  المملكة 
األعیان للمرة الثانیة عام ۲۰۱٦، وھو حاصل 
على أكثر من ٤۰ وساماً وجائزة رسمیة. (من 
المتحدة،  واألمم  وتونس،  وفرنسا،  األردن، 

والصین، والبحرین، ولبنان وغیرھا).

۱۲، ۱۳ -www.palestineremembered.com (فلسطین في الذاكرة)

خدمات االستشارات اإلداریة، التدریب المھني والفني، نقل التقنیة وإدارة المشاریع، إدارة العقارات، خدمات المستثمرین 
واستشارات األعمال، الموارد البشریة وخدمات التوظیف، الحكومة اإللكترونیة، التجارة اإللكترونیة، التعلیم اإللكتروني 
تسجیل  المواقع،  تعریب  المھنیة،  والترجمة  الفوریة  الترجمة  المواقع،  تطویر وتصمیم  المعلومات،  تقنیة  أمن  وتدقیق 
أسماء المجال، التخطیط االستراتیجي لتقنیة المعلومات واالتصاالت، الخدمات االستشاریة لتخطیط موارد المشاریع، 
تقییم أعمال وموجودات  الفكریة،  الملكیة  أنباء  المعلومات واإلنترنت وامتحاناتھا، وكالة  تقنیة  التدریب على مھارات 
الفكریة، حمایة وإدارة  الملكیة  الفكریة، تجدیدات  الملكیة  التجاریة، تسجیل وحمایة  الفكریة وخدمات األعمال  الملكیة 

حقوق الملكیة، الخدمات القانونیة (استشارات ومحاماة) واالكتتابات العامة. ۱٤ 



۲۱

المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  ونائب رئیس  المتحدة،  لألمم  تابعة  ومبادرة  فریق عمل  ترأس ۱٤  أبوغزالھ  والدكتور 
المعلومات  بتكنولوجیا  المعني  المتحدة  األمم  عمل  فریق  ورئیس  مون)،  كي  وبان  عنان  كوفي  مع  (باالشتراك 

واالتصاالت، ورئیس التحالف العالمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتنمیة في األمم المتحدة.

وترأس كذلك كل من فریق عمل األمم المتحدة المعني بمواءمة المؤھالت المھنیة، وفریق الخبراء الحكومي الدولي التابع 
لألمم المتحدة في مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالیة، ورئیس شبكة التكنولوجیا الرقمیة من أجل التحّضر المستدام 

(الشبكة ۱۱)، ومجلس إدارة أكثر من ٥۰ شركة في جمیع دول العالم.

بالمسؤولیة  معنیة  العالم، ورئیس ألكثر من ۳۰ جمعیة  دول  في جمیع  أنھ رئیس فخري ألكثر من ۲۰ مؤسسة  كما 
االجتماعیة للشركات، وعضو المجلس التجاري التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، وعضو مجلس خبراء منظمة 
التجارة العالمیة بشأن مستقبل التجارة العالمیة، وعضو مجالس إدارة جمیع الھیئات الدولیة للمحاسبین، حاصل على أربع 

درجات دكتوراه فخریة (الوالیات المتحدة األمریكیة، األردن، فلسطین). 

وتعد مجموعة طالل أبوغزالھ أكبر مجموعة عالمیة من شركات الخدمات المھنیة التي تعمل في حقول المحاسبة، التدقیق 
الخارجي، التدقیق الداخلي، حوكمة الشركات، الضرائب، االستشارات التعلیمیة، الدراسات االقتصادیة واالستراتیجیة، 

"اسرائیل"  في   ۱۹٥۰ لعام  الغائبین  أمالك  قانون  أن  من  بالرغم 
الذین  األشخاص  أمالك  على  االستیالء  حق  االحتالل  یمنح  قانون 
ھّجروا من أراضیھم إلى أراض أخرى في العام ۱۹٤۸، إال أن حق 
الدولي،  القانون  من  مستمد  كونھ  للتصرف"،  قابل  "غیر  العودة 
في ۱۰  الذي صدر  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  بمواد  ومكفول 
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ــــة مالمــح بـــارزة فــي مســـــــیــــرة "أبــوغزالــــھ" خـــالل الـ ٤٥ عـاماً الماضیـ
أول/دیسمبر ۱۹٤۸، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة ۱۳ على أنھ لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده 

وفي العودة إلى بلده".۱۲

القرار  أول/دیسمبر ۱۹٤۸ صدر  كانون  أي في ۱۱  اإلنسان  لحقوق  العالمي  المیثاق  التالي لصدور  الیوم  وفي 
الشھیر رقم ۱۹٤ من الجمعیة العامة لألمم المتحدة الذي قضى بحق الالجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض 
وأصر المجتمع الدولي على تأكید القرار أكثر من ۱۳٥ مرة ولم تعارضھ إال (إسرائیل). وحق العودة ال یسقط 

بالتقادم، أو مع مرور الزمن، مھما طالت المدة وال یخضع للمفاوضة أو التنازل.۱۳ 

الدكتور طالل أبوغزالھ في ۲۲ نیسان ۱۹۳۸ 
طالل  لمجموعة  والرئیس  المؤسس  وھو 
 ۱۹۷۲ عام  في  تأسیسھا  تم  التي  أبوغزالھ، 
لتكون، المزود العالمي الرائد للخدمات المھنیة 
خالل  من  عمالءھا  تخدم  حیث  والتعلیمیة، 
مكاتبھا البالغ عددھا ۸٦ مكتبا، و۱٥۰ مكتب 

تمثل حول العالم. 

تم تعیینھ من قبل جاللة الملك عبدهللا الثاني ملك 
مجلس  في  عضوا  الھاشمیة  األردنیة  المملكة 
األعیان للمرة الثانیة عام ۲۰۱٦، وھو حاصل 
على أكثر من ٤۰ وساماً وجائزة رسمیة. (من 
المتحدة،  واألمم  وتونس،  وفرنسا،  األردن، 

والصین، والبحرین، ولبنان وغیرھا).

خدمات االستشارات اإلداریة، التدریب المھني والفني، نقل التقنیة وإدارة المشاریع، إدارة العقارات، خدمات المستثمرین 
واستشارات األعمال، الموارد البشریة وخدمات التوظیف، الحكومة اإللكترونیة، التجارة اإللكترونیة، التعلیم اإللكتروني 
تسجیل  المواقع،  تعریب  المھنیة،  والترجمة  الفوریة  الترجمة  المواقع،  تطویر وتصمیم  المعلومات،  تقنیة  أمن  وتدقیق 
أسماء المجال، التخطیط االستراتیجي لتقنیة المعلومات واالتصاالت، الخدمات االستشاریة لتخطیط موارد المشاریع، 
تقییم أعمال وموجودات  الفكریة،  الملكیة  أنباء  المعلومات واإلنترنت وامتحاناتھا، وكالة  تقنیة  التدریب على مھارات 
الفكریة، حمایة وإدارة  الملكیة  الفكریة، تجدیدات  الملكیة  التجاریة، تسجیل وحمایة  الفكریة وخدمات األعمال  الملكیة 

حقوق الملكیة، الخدمات القانونیة (استشارات ومحاماة) واالكتتابات العامة. ۱٤ 

الھویة الشخصیة لـطالل أبوغزالھ



۲۲

المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  ونائب رئیس  المتحدة،  لألمم  تابعة  ومبادرة  فریق عمل  ترأس ۱٤  أبوغزالھ  والدكتور 
المعلومات  بتكنولوجیا  المعني  المتحدة  األمم  عمل  فریق  ورئیس  مون)،  كي  وبان  عنان  كوفي  مع  (باالشتراك 

واالتصاالت، ورئیس التحالف العالمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتنمیة في األمم المتحدة.

وترأس كذلك كل من فریق عمل األمم المتحدة المعني بمواءمة المؤھالت المھنیة، وفریق الخبراء الحكومي الدولي التابع 
لألمم المتحدة في مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالیة، ورئیس شبكة التكنولوجیا الرقمیة من أجل التحّضر المستدام 

(الشبكة ۱۱)، ومجلس إدارة أكثر من ٥۰ شركة في جمیع دول العالم.

بالمسؤولیة  معنیة  العالم، ورئیس ألكثر من ۳۰ جمعیة  دول  في جمیع  أنھ رئیس فخري ألكثر من ۲۰ مؤسسة  كما 
االجتماعیة للشركات، وعضو المجلس التجاري التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، وعضو مجلس خبراء منظمة 
التجارة العالمیة بشأن مستقبل التجارة العالمیة، وعضو مجالس إدارة جمیع الھیئات الدولیة للمحاسبین، حاصل على أربع 

درجات دكتوراه فخریة (الوالیات المتحدة األمریكیة، األردن، فلسطین). 
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والصین، والبحرین، ولبنان وغیرھا).
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واستشارات األعمال، الموارد البشریة وخدمات التوظیف، الحكومة اإللكترونیة، التجارة اإللكترونیة، التعلیم اإللكتروني 
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حقوق الملكیة، الخدمات القانونیة (استشارات ومحاماة) واالكتتابات العامة. ۱٤ 
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واالتصاالت، ورئیس التحالف العالمي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتنمیة في األمم المتحدة.
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 ۱۹۷۲ عام  في  تأسیسھا  تم  التي  أبوغزالھ، 
لتكون، المزود العالمي الرائد للخدمات المھنیة 
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أسماء المجال، التخطیط االستراتیجي لتقنیة المعلومات واالتصاالت، الخدمات االستشاریة لتخطیط موارد المشاریع، 
تقییم أعمال وموجودات  الفكریة،  الملكیة  أنباء  المعلومات واإلنترنت وامتحاناتھا، وكالة  تقنیة  التدریب على مھارات 
الفكریة، حمایة وإدارة  الملكیة  الفكریة، تجدیدات  الملكیة  التجاریة، تسجیل وحمایة  الفكریة وخدمات األعمال  الملكیة 
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۲۳

۱٤- www.tagorg.com (مجموعة طالل أبوغزالھ)
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