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قرية السميرية بعيد احتاللها عام 1948
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‰Ó„˜‰ ı¯‡· ˙È„Â‰È ‰È„Ó ˙Ó˜‰ ¢ ÏÚ ·È·‡ Ï˙· ÊÈ¯Î‰ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· „Â„˘ ÌÂÈ Â˙Â‡·
 „ÂÚ Ï˘ ˘Â·ÈÎ ÔÂÙˆ·  ¢‰‚‰‰¢ ˙ÂÁÂÎ ÂÚˆÈ· ¨¢Ï‡¯˘È ˙È„Ó ‰Ó˘Â Ï‡¯˘È
 ¯ÙÎ‰  ÆÔÂ·Ï  ÔÂÂÈÎÏ  ‰ÂÙˆ  Ì‰È·˘Â˙  ˙‡  Â˘¯È‚Â  ÏÈÏ‚·  ÌÈÈÈËÒÏÙ  ÌÈ¯ÙÎ
 ÚÂÓÏ È„Î ÂÈ˙· ·Â¯ ˙‡ „ÈÓ Ò¯‰ È¯Ë‰ ˘·ÂÎ‰ ÆÈ‡Ó· ±¥ ≠· ÏÙ ‰À iXŸÈ ÃÓ‹ÒÏ‡
 Ì˙Ó„‡ ˙‡ Â„·Ú ¨Ì‰È˙·· Ì„Â˜ ÌÂÈ ÂÈÁ˘ Ì„‡ È· ∏∏∞ Ï˘ ‰·È˘ ˙Â¯˘Ù‡

ÆÌ‡ˆ ˙‡ ÂÚ¯Â
 ÌÈ·¯Ú‰  ˙¯ÊÁ  ˙‡  ÚÂÓÏ  È„Î  ˙È„Â‰È‰  ‰È„Ó‰  ‰Ë˜˘  ÌÈÂ˘‰  ÌÈ„Úˆ‰
 ¯Â‰ÈË Úˆ·ÓÓ ˜ÏÁ ÂÈ‰ Ì‰È¯ÚÏÂ Ì‰È¯ÙÎÏ ¨ÌÈ˘¯Â‚Ó‰ ı¯‡‰ È„ÈÏÈ ¨ÌÈÈËÒÏÙ‰
 ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ÁÈÏˆÈ ÔÂÈ¯Â‚ Ô·˘ È„Î – ‰‡¯Î ¨ÚÓ È˙Ï· Í‡ – ¯‰ˆÂÓ ‡Ï È˙‡

  ÆÌÂÈ Â˙Â‡ „Ú ÌÈÈ˜ ‰È‰ ‡Ï˘ ¨È„Â‰È ·Â¯ ÌÚ ‰˘„Á‰ Â˙È„Ó
 ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÓÓ‰  ̆¨˙ÈÈËÒÏÙ‰ ‰·k‰ ÈÚÂ¯È‡ ˙‡ „Ú˙Ï ˙ÏÚÂÙ ˙Â¯ÎÂÊ ˙˙ÂÓÚ
 ˙‡ ¨ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰ ¯˜ÈÚ·Â ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙ· ‡È·‰Ï È„Î ¨ÌÈÏÚ‰Ï Ï„˙˘Ó

  ÆÌÈ˘ ∂± ‰ÊÓ ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰·k‰ ˙È˘‡¯ ÌÚ ÏÈÁ˙‰˘ ÍÂÒÎÒ‰ È˘¯Â˘
 ÈÈËÒÏÙ‰ ÌÚÏ Ì¯‚˘ Ï·Ò‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Á˜Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ˆÏ ˙‡¯Â˜ ˙Â¯ÎÂÊ
 ÌÈÓÚ‰ ÔÈ· ÍÂÒÎÒÏ È¯˘Ù‡ ÔÂ¯˙Ù ÏÎÏ ÒÈÒ·Î Ì‰È˙ÂÓ„‡Ï ÌÈËÈÏÙ‰ ˙·˘‰ÏÂ

Æ˙‡Ê‰ ı¯‡· ÌÈÈÁ‰
 ˙ÈÎ˙‰  Æ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ÈÈËÒÏÙ‰  ¯ÙÎ‰  ÏÚ  ‰·Á¯  ˙ÈÎ˙Ó  ˜ÏÁ  ‡È‰  ÂÊ  ˙¯·ÂÁ
 ˙ÂÂ¯ÎÊÂ ˙ÂÈÂ„Ú ˙ÈÈ·‚ – Â¯˜Á˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ ÏÚ ˙ÂÈÎ˙‰ ÂÓÎ – ˙ÏÏÂÎ
 ˙·ˆ‰ ¨¯ÙÎ‰ ÁË˘· ¯Â·ÈˆÏ ÁÂ˙Ù È„ÂÓÈÏ ¯ÂÈÒ ÔÂ‚¯È‡ ¨¯ÙÎ‰Ó ˙ÂØÌÈËÈÏÙ Ï˘

ÆÌÈ·Â˘Á‰ ÂÈ¯˙‡ÏÂ ¯ÙÎÏ ÔÂ¯ÎÊ ˙Â‡Î ÌÈËÏ˘
 Ì˘ ˙‡ ˙ÂÏÏÂÎ ÔÈÈ„Ú˘ ˙ÂÙÓ ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡ ÏÚ È¯ÂËÒÈ‰ Ú„ÈÓ ‰‡È·Ó ÂÊ ˙¯·ÂÁ
 Ì‚ ˙Â‡·ÂÓ ˙¯·ÂÁ· ÆÌÂÈ‰ ¯ÙÎ‰ ÁË˘ ·ˆÓÏ ¨˙ÂÂÓ˙·Â ÌÈÏÓ· ¨¯Â‡È˙Â ¯ÙÎ‰
 „Á‡· ÌÂÈ‰ „Ú ¯‚˘ ¨ÏÈÓß‚ Â·‡ ˙‡ ∫‰È¯ÈÓÒÏ‡Ó ÌÈËÈÏÙ È˘ Ï˘ ˙ÂÈÂ„Ú È˙˘
 ÆÌÈÈ˜ ÂÈ‡˘ ¨È¯Â˜Ó‰ Â˙È·Ï Â˙È‡ ÂÎÏ‰Â ÈÁÎÂ‰ Â˙È·· Â¯˜È· ¨ÏÈÏ‚‰ È¯ÙÎÓ
 ‰„ÈÓÏ˙ ¨¯˘ ÏÈ‚ Í¯„ Â‚˘‰ ¨·¢‰¯‡· ¯‚‰ ¯ÂË‡Ï‡ ‡È¯kÊ ¯Ó Ï˘ ˙Â„Ú‰ ˙‡
 ‰·˙Î˙‰ ¯˘‡ ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡ ˙ÂÓ„‡ ÏÚ Ì˜Â‰˘ ˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ ıÂ·È˜Ó ˙ÈÏ‡¯˘È
 ¯ÙÎ‰ ˙Â„Â‡ Ú„ÈÓ ˘ÂÙÈÁ ˙¯‚ÒÓ· ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰ Í¯„ ÌÈÈ˙˘Î ÈÙÏ Â˙È‡
 ˙Â·˙Î˙‰ Ì‚ ˙ÏÏÂÎ ˙¯·ÂÁ‰ ÆÂÈÏÚ ˙È¯ÙÒ ˙È· ‰„Â·Ú ˙·È˙Î Ì˘Ï ¨ÒÂ¯‰‰ ÔÎ˘‰

Æ˙Â¯ÎÂÊÓ ÔÈË˘Â¯· Ô˙È‡ ÔÈ·Ï ÏÈ‚ ‰˙Â‡ ÔÈ· ‡˘ÂÏ ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰˘„Á
 ˙˙ÂÓÚ˘  ˙Â¯·ÂÁ‰  ˙¯„Ò·  ≥±  ≠‰  ˙¯·ÂÁ‰  ‡È‰  ¢‰È¯ÈÓ‹ÒÏ‡  ˙‡  ˙Â¯ÎÂÊ¢  
 ÂÓ„˜ Æ±π¥∏ Ê‡Ó Â˜Â¯Â Â˘·Î˘ ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ „ÂÚÈ˙Ï ‰˜ÈÙÓ ˙Â¯ÎÂÊ
 ¨¯Âß‚Ú  ¨Ì¯‡k  ÔÈÚ  ¨¯ÓÁ‡Ï‡  Ò‡¯Ï‡  ¨ÌœÒ ŸÓœÒ  ∫‰Ï‡‰  ˙ÂÓÂ˜Ó‰  ÏÚ  ˙Â¯·ÂÁ  ‰Ï
 ÈÓß‚ÚÏ‡  ¨‰ÁÏ‡ÓÏ‡  ¨ÒœpÃ » ‹Ó  ßÁÈ˘Ï‡  ¨ÊÂÏÏ‡  ˙·¯ßÁ  ¨ß‚¯‹a  Ì‡  ˙·¯ßÁ  ¨˙‡kÈÂk
 ¨ÔÂß‚ÃlÏ‡  ¨ÏÈœÏßŸ‚  ¨ÚŸaÃÒÏ‡  ¯Ÿ‡œa  ¨‡ÁÈ˘¯˙  ¨‰TßÃ‚ Ã̆ Ï‡  ¨ÔÈVŸÙÃkÏ‡  ¨ÔÈhœÁ  ¨‡Ù‡È·
 ¨‡kÚ ¨„œlÏ‡ ¨‰ÏÓUÏ‡ ¨‰ÓÃÏßÃ‚  ˙a¯ßœÁ  ¨ÏAßŸ‚ ÃÓÏ‡Â  „»„ŸÒœ‡  ¨Ô‡Ï»ß‚Ï‡ ¨‡˙‡ÓÁ‹Ò

ÆÔÈÒ‡È ¯È„Â ‡˙ŸÙœÏ ¨Ï‡ÊßÃÚ ÔÈÚ ¨˛ÈÏÚ ‡„ÈÒ¸ ÌUÃÁÏ‡ ¨ÈÒŸ ÃÓÏ‡ ÔÈÚ ¨‡ÙÈÃÁ

˙Â¯ÎÂÊ
≤∞∞π ÏÈ¯Ù‡
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في نفس اليوم الذي أعان فيه دفيد بن جوريون من تل أبيب عن "إقامة دولة مقدمة
االحتالل  قوات  كانت   ، إسرائيل"  دولة   واسمها  إسرائيل  أرض  في  يهودية 
تسيطر على قرى الجليل الواحدة تلو األخرى بحملة عسكرية أسموها "حملة 

بن عمي" وتطرد سكانها الفلسطينيين شماًال باتجاه األراضي اللبنانية. 
أيار 1948 وهدمت القوات المحتلة معظم منازل  سقطت السميرية في 14 
 إنسانًا كانوا قبل يوم يعيشون داخل بيوتهم 
 وهدمت القوات المحتلة معظم منازل 
 إنسانًا كانوا قبل يوم يعيشون داخل بيوتهم 
 وهدمت القوات المحتلة معظم منازل 

880القرية مباشرة لتمنع عودة 880القرية مباشرة لتمنع عودة 880
ويفلحون أرضهم ويرعون ماشيتهم. 

إن الممارسات التي اتبعتها دولة إسرائيل لتمنع عودة الفلسطينيين، أصحاب 
األرض األصليين،  إلى قراهم ومدنهم  كانت تطبيقًا لعملية تطهير عرقي غير 
إن الممارسات التي اتبعتها دولة إسرائيل لتمنع عودة الفلسطينيين، أصحاب 
األرض األصليين،  إلى قراهم ومدنهم  كانت تطبيقًا لعملية تطهير عرقي غير 
إن الممارسات التي اتبعتها دولة إسرائيل لتمنع عودة الفلسطينيين، أصحاب 

الدولة  بإقامة  يتّم، حتى ينجح دفيد بن جوريون  أن  معلن، ولكن كان يجب 
الجديدة مع أغلبية يهودية لم تكن متوفرة له حتى ذلك اليوم.

تقوم جمعية "زوخروت" من خالل فعالياتها بتوثيق أحداث النكبة الفلسطينية، 
التي تحاول المؤسسة اإلسرائيلية طمسها، حتى يّطلع الجمهور، وخاصة 

 عامًا.  
التي تحاول المؤسسة اإلسرائيلية طمسها، حتى يّطلع الجمهور، وخاصة 

 عامًا.  
التي تحاول المؤسسة اإلسرائيلية طمسها، حتى يّطلع الجمهور، وخاصة 

الجمهور اإلسرائيلي، على جذور هذه النكبة التي بدأت قبل 61
تدعو "زوخروت" الطرف اإلسرائيلي إلى تحمل المسؤولية عن معاناة الشعب 
الفلسطيني وإعادة الالجئين إلى أراضيهم كأساس ألي حل ممكن للصراع 

على هذه األرض. 
هذا الكتيب هو جزء من برنامج متكامل عن قرية السميرية يشمل باإلضافة 
القرى المهجرة األخرى -  توثيق شهادات وذكريات الالجئين  إليه – كبرنامج 
القرية،  للجمهور في موقع  زيارة مفتوحة  تنظيم  الفلسطينيين،  والالجئات 

نصب الفتات في المكان إلحياء اسم القرية ومعالمها. 
السميرية وخرائط تحمل اسمها،  تاريخية عن  بمعلومات  الكتيب  يأتي هذا 
اثنين  الجئين  ذكريات  فيه  اليوم.  القرية  لوضع  والصور  بالكلمات  ووصف 
بمقابلته  قمنا  الجليل،  في  اليوم  حتى  يسكن  الذي  جميل،  أبو  القرية:  من 
في بيته الحالي وزرنا بيته األصلي. أما السيد زكريا الناطور الذي يسكن في 
الواليات المتحدة األمريكية فقد وصلتنا ذكرياته من خالل جيل شنر، طالبة 
على  القائم  هجيطؤوت"  "لوحمي  كيبوتس  في  تسكن  إسرائيلية  مدرسة 
األلكتروني  البريد  عبر  سنتين  قبل  معه  تكاتبت  قد  كانت  السميرية،  أرض 
لكتابة بحث مدرسي عن القرية. يأتي الكتيب أيضًا بمراسلة حديثة بين إيتن 
األلكتروني  البريد  عبر  سنتين  قبل  معه  تكاتبت  قد  كانت  السميرية،  أرض 
لكتابة بحث مدرسي عن القرية. يأتي الكتيب أيضًا بمراسلة حديثة بين إيتن 
األلكتروني  البريد  عبر  سنتين  قبل  معه  تكاتبت  قد  كانت  السميرية،  أرض 

برونشطبن وبين الطالبة جيل حول مواضيع تتعلق بالنكبة. 
تصدرها  التي  المهجرة  القرى  ذاكرات  سلسلة  من   31 الـ  الكتيب  هو  هذا 
جمعية زوخروت، صدر قبله كتيبات عن المواقع المنكوبة التالية: سمسم، 
الشيخ  اللوز،  خربة  برج،  أم  كويكات،  عجور،  كارم،   عين  األحمر،  الراس 
بئر  الكفرين، الشجرة، ترشيحا،  يافا، حطين،  العجمي في  المالحة،  مونّـس، 
جلمة،  خربة  والمجدل،  اسدود  الجوالن،  سحماتا،  اللجون،  اجليل،  السبع، 
اللد، عكا، حيفا، عين المنسي، الحرم (سيدنا علي)، عين غزال، لفتا  الرملة، 

ودير ياسين.

"زوخروت"
نيسان 2009
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 Â„ÓÏÂ ¨±π¥≥ ˙˘· „Á‡ ¯„ÁÎ ‰·˘ ÌÈ·Ï ¯ÙÒ ˙È·Â „‚ÒÓ

 ÆÌÈ„ÈÓÏ˙ ∂∞ ≠Î ±π¥∏ ˙˘· Â·
 „·Ú Ì‰Ó ÔË˜ ¯ÙÒÓÂ ˙Â‡Ï˜Á· Â„·Ú ‰È¯ÈÓÒÏ‡ È·˘Â˙ ·Â¯
 ÌÂ„ ∂∏∞∞ Î· ¨‰Ó„‡ ÌÂ„ ∑∏µ∂ ÂÈ‰ ¯ÙÎÏ Æ¯ÙÎ‰ ˙Â·ˆÁÓ·
 ÈÚËÓ ÂÈ‰ ÌÂ„ ∂≥∞ Î ¨Ô‰ÈÈÓÏ ˙ÂÈË˜ ¯ÙÎ‰ È·˘Â˙ ÂÏ„È‚
 ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ˙Â˜¯È ÏÂ„È‚Ï ÂÈ‰ ÌÂ„ ≥µ∞ ÎÂ ¯„‰ È¯ÙÂ ˙Â·

Æ˙È¯Â·Èˆ ‰Ó„‡ ÌÂ„ ∂∞∞ Î ¯ÙÎÏ ÂÈ‰
 Â·Â  ‰È¯ÈÓÒÏ‡  Ï˙  ‡Â‰  ÔÂ˘‡¯‰  ¨ÌÈ˜È˙Ú  ÌÈ¯˙‡  È˘  ¯ÙÎ·
 È˘‰ ÆÔ·‡Ó ÌÈ„ÂÓÚÂ  ÌÈ¯·˜ ¨ÒÙÈÒÙ ˙Ùˆ¯ ¨˙Â·ÂˆÁ ÌÈ·‡

ÆÒ¯Á È¯·˘Â ÈÓÏÒÓ ˘Â„˜ ÌÂ˜Ó Â·Â ‰ÀaÃ̇ ÀÚ Â·‡ ¯ÂÊ‡ ‡¯˜

 ß„  ˙ÈÎ˙Ï Ì‡˙‰· ¨±π¥∏ È‡Ó· ±¥ ≠‰ ¯˜Â·· ˘·Î  ¯ÙÎ‰
 ÏÂ·‚ „ÚÂ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ÈÏÓ¯Î ˙·ÈËÁ Ï˘ ˘Â·ÈÎ‰ ÚÒÓ·
 Â˙Â‡  ÂÙ˜˙  ¨˙ÂÓ‚¯Ó·  ¯ÙÎ‰  ˙‡  Â˘ÈÚ¯‰  ÌÈÙ˜Â˙‰  ÆÔÂ·Ï
 ÌÈ·˘Â˙Ï ‰ÁÂ˙Ù Í¯„ Â¯È‡˘‰Â ÌÂ¯„ „ˆÓÂ ·¯ÚÓ ÔÂÙˆ „ˆÓ
 ¯·Î ‰È¯ÈÓÒÏ‡ È·˘Â˙Ó ÌÈ·¯  Æ‰Á¯ÊÓ ËÏÓÈ‰Ï ÌÈÈËÒÏÙ‰
 ‰ÏÙ  ÌÁÂ¯˘ ÔÂÂÈÎ  ¨ÔÎ  ÈÙÏ  Â‡  È‡Ó·  ±≥≠·  Ì¯ÙÎÓ ÂËÏÓ
 ˙È·¯Ú‰  ˙Ùˆ  Ï˘Â  ˙È·¯Ú‰  ‰ÙÈÁ  Ï˘  Ô˙ÏÈÙ  ˙Â·˜Ú·
 ÌÈ˘ÂÓÁ ≥∞ ≠ ≤∞ ≠Î ÆÈ·¯Ú‰ ‰Ïˆ‰‰ ‡·ˆ „ˆÓ ÚÂÈÒ ¯„Ú‰·Â
 ‰Ú˘Î È¯Á‡ ÂÏ˘Î Í‡ ‰Ù˜˙‰‰ ˙‡ ÛÂ„‰Ï ÂÒÈ ¯ÙÎ‰ È·Ó
 ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ Í˘Ó· ÆÌ‰Ï˘ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ˙ÏÈÊ‡Â È¯È ÈÙÂÏÈÁ Ï˘
 È˘‡ ÂˆˆÂÙ È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚· ÌÈÈ·¯Ú‰ ÌÈ¯ÙÎ‰ ˘Â·ÈÎ ¯Á‡Ï

 ÆÌÈÈËÒÏÙ‰ È˙· ˙‡ ¢‰‚‰¢‰ Ï˘ ‰Ò„‰‰
 Ï˘ Â„Â˜ÈÙ· ‰‚ÂÏÙ ÏÚ ‰ÏËÂ‰ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ˙‡ ˙ÂÙÏ ‰ÓÈ˘Ó‰
 Í¯„ ‰ÙÈÁ·˘ ÔÓ˘ ÛÂÁÓ ‰Î¯„ ˙‡ ‰˙˘Ú ‰‚ÂÏÙ‰ ÆÒ‡‰ ÈÒÂÈ
 ÔÂÈˆ È·˘· Ì„ÂÈˆ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÌÈÓÁÂÏ‰Ó ˜ÏÁ ÆÔÂÈˆ È·˘Ï ÌÈ‰
 Ì˜ÏÁ ˙‡ Úˆ·Ï ÂÏÈÁ˙‰ ¯·Î ‰·‚¯ È˘‡ Æ‰·‚¯ ÔÂÂÈÎÏ Â‡ˆÈÂ
 ÍÂ˙Ó Ì‚Â ÌÈÓ‰ Ï„‚ÓÏ ÏÚÓ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ¯·ÚÏ Â¯ÈÂ ¨‰ÏÂÚÙ·
 ÈÒÂÈ Ù¢Ó‰ ÚˆÙ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ¯·ÚÏ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ÔÓÊ· ÆÁË˘‰
 ıˆÂÙÏ È„Î ‰„ÈÁÈÏ Û¯Âˆ˘ ¯ÊÂ‡‰ ÈÒÂÈ È„Â„‚‰ ÔÏ·Á‰ ÆÒ‡‰

 ÏÚ

‰È¯ÈÓÒÏ‡

˘Â¯È‚Â ˘Â·ÈÎ
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 Æ‰‚ÂÏÙ‰  ÏÚ  „Â˜ÈÙ‰  ˙‡  Ï·È˜  ¨˘Â·ÈÎ‰  ¯Á‡Ï  ¯ÙÎ·  ÌÈ·Ó
 È·ˆ „˜ÈÙ ‰ÈÏÚ˘ ‰¯ÈÈ˘‰Ó ¯ÙÎ‰ ˘È·Î· ÚÂÈÒ ‰Ï·È˜ ‰‚ÂÏÙ‰
 Û‡ ‰ÚÈ‚‰ ÔÂÈˆ È·˘· ‰ÒÓÚÂ‰˘ ÛÈÊÙÈÊ ‰‡ÏÓ ˙È‡˘Ó ÆÈ¯‡ Ô·

 Æ˘È·Î·˘ ˙ÂÏÚ˙‰ ˙‡ ÂÓ˙Ò ‰È˘‡Â ¯ÙÎÏ ‡È‰

 Ô·Ó ¯Â˘È‡· – Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈÈ˜‰ Ô¯˜‰ ‰ÏÁ‰ ±π¥∏ ÈÂÈ ˘„ÂÁ·
 Ì˜Â‰ ±π¥∏ ˙˘· Æ¯ÙÎ‰ È·ÓÓ ¯˙Â˘ ‰Ó ˙ÒÈ¯‰· – ÔÂÈ¯Â‚
 ıÂ·È˜ Ì˜Â‰ ±π¥π ¯‡ÂÈ·Â ¨¯ÙÎ‰ ˙ÂÓ„‡ ÏÚ ˙¯Ó˘ ·Â˘ÈÈ‰
 ÌÈ·˘ÂÓ‰ È˘ Æ‡Â‰ Ì‚ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ˙ÂÓ„‡ ÏÚ ˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ
 ÌÈ‡ˆÓ ±π¥∂ · Ì˜Â‰˘ ‰·‚¯Â ±π≥∂ ˙˘· Ì˜Â‰˘ ÔÂÈˆ È·˘
 ¨˙‡Ê  ˙ÓÂÚÏ  Æ‰ÈÏÚ  Â·  ‡Ï  Í‡  ¯ÙÎ‰  ˙Ó„‡Ï  „Â‡Ó  ÍÂÓÒ
 ˙˘·  Ì˜Â‰  ¨·˘ÂÓÏ  ‰ÒÈÎ·˘  ¢‰·‚¯  ‚È·¢  È¯ÁÒÓ‰  ÊÎ¯Ó‰
 ˘„Á‰  ‰·Ó‰  ÔÎÂ  ¨¯ÙÎ‰  È·˘Â˙Ï  ˙ÎÈÈ˘‰  ‰Ó„‡  ÏÚ  ≤∞∞∞
 ¯ÙÎ‰ È˙· ˙Â·¯ÂÁ ÏÚ Ì˜Â‰ ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘

 ÆÂÏ˘ ˙Â¯·˜‰ ˙È·Ï „Â‡Ó ·Â¯˜Â
 ¢ÈÂ·‰¢ ÁË˘· ÌÈ¯ÊÂÙÓ ÔÈÈ„Ú ˙Â¯È˜‰ È˜ÏÁÂ ÌÈ˙·‰ ˙ÂÒÈ¯‰
 ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ¯ˆ·Ó Ï˘ ÂÈ„È¯˘ ÌÈËÏÂ· ¯ÙÎ‰ ÊÎ¯Ó· ¨¯ÙÎ‰ Ï˘
 Æ¯„Â‚Ó ‡Â‰Â ˙ÈÒÁÈ ·ÂË ·ˆÓ· ÌÈÈ  ̃ÔÈÈ„Ú ˙Â¯·˜‰ ˙È· ¨˜È˙Ú‰
 Ï˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Á ‡Â‰ ¯ÙÎ ÁË˘· „ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú˘ „ÈÁÈ‰ ‰·Ó‰

   ÆÌÈÓÂË‡ ÂÈÁ˙Ù ÏÎ ÌÂÈÎÂ ±π≥∂ ˙˘· ‰·˘ „‚ÒÓ‰

مقبرة السميرية ومبنى المجلس اإلقليمي اإلسرائيلي - مطي آشر. تصوير مقبولة نصار
¯‡Ò ‰ÏÂ·˜Ó ‰ÓÏÈˆ Æ¯˘‡ ‰ËÓ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰·Ó Â„ÈÏÂ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ Ï˘ ˙Â¯·˜‰ ˙È·

∫˙Â¯Â˜Ó
 ˙ÈÈÚ·  Ï˘  ‰˙„ÈÏ  ¨  ÒÈ¯ÂÓ  È·  ≠
 ÌÚ ¨±π¥∑≠±π¥π ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈËÈÏÙ‰

ÆÌÈ˜Ù‡ ˙È¯ÙÒ ¨„·ÂÚ
 ÏÈÏ‚‰¨  ®±π∏∏  ¨Á¢Ó˘˙©  Ô¯Â˜  „Â„  ≠
 Ï˙¨  ˙Â‡ÓˆÚ‰  ˙ÓÁÏÓ·  È·¯ÚÓ‰

ÆË„ÈÈ ¨·È·‡
 ¨ÌÂ˜Ó‰ÌÂ˜Ó‰ ¯ÂÙÈÒ ˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ ıÂ·È  ̃≠ ˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ ıÂ·È  ̃≠¯ÂÙÈÒ ˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ ıÂ·È  ̃≠¯ÂÙÈÒ
 ÈÓÁÂÏ ıÂ·È˜ ˙‡ˆÂ‰ ¨® ≤∞∞µ ¨‰¢Ò˘˙©

Æ¯Â¯„ ‰˜È·ˆ ∫‰ÎÈ¯Ú ¨˙Â‡Ë‚‰
- www.palestineremembered.com
- Walid Kalidi; All that remains, the 
institution for palestine studies, 
u.s.a. 1992

˘Â·ÈÎ‰ È¯Á‡



تقع قرية السميرية - التي  كان يسّميها الصليبيون سوميليريا 
قرب  عكا  مدينة  كيلومترات شمالي   6 بعد  على   -  (Someleria)
الزيتون  أشجار  به  تحيط  سهل  في  المتوسط  البحر  شاطيء 
تمّر  التي  األثرية  الكابري  قنوات  منها  الجنوب  إلى  تقع  والتين. 
بوادي المجنونة وتل الزهور. كانت القرية مرتبطة بعكا وبرأس 

الناقورة ومن ثم ببيروت من خالل الطريق العام الساحلي. 
قّدر عدد سكان السميرية عام 1944 بحوالي 760 نسمة، وعام 
 شخصًا. كان الكثير من منازلها مبنيًا بالحجر 

 بحوالي 
 شخصًا. كان الكثير من منازلها مبنيًا بالحجر 

 بحوالي 
1948 بحوالي 880

السميرية  بالطوب. كان عدد منازل  الرملي وبعضها كان مبنيًا 
 بحوالي 

السميرية  بالطوب. كان عدد منازل  الرملي وبعضها كان مبنيًا 
 بحوالي 

 منزًال، وعام 1948 حوالي 200 منزل. كان 
السميرية  بالطوب. كان عدد منازل  الرملي وبعضها كان مبنيًا 

 منزًال، وعام 
السميرية  بالطوب. كان عدد منازل  الرملي وبعضها كان مبنيًا 

عام 1931 حوالي 92
في القرية مسجد ومدرسة أسست عام 1943 وضّمت حوالي 

 طالبًا. 
في القرية مسجد ومدرسة أسست عام 

 طالبًا. 
في القرية مسجد ومدرسة أسست عام 

60
عمل أغلب سكان السميرية بالزراعة، بينما اشتغل بعضهم في 
مجموعه   ما  كان   1944 عام  في  للقرية.  التابعة  الحجارة  مقالع 
مزروعًا  دونمًا   6854 منها  كان  للزراعة،  مخصصًا  دونمًا   

عام  في  للقرية.  التابعة  الحجارة  مقالع 
منها  كان  للزراعة،  مخصصًا  دونمًا   

عام  في  للقرية.  التابعة  الحجارة  مقالع 
7856

بالحبوب، و 632 دونمًا مزروعًا بالحمضيات والموز، و354 دونمًا 
التي  األرض  مساحة  كانت  حيث  للبساتين.  ومستخدمًا  مرويًا 
 دونمًا، منها 
التي  األرض  مساحة  كانت  حيث  للبساتين.  ومستخدمًا  مرويًا 
 دونمًا، منها 
التي  األرض  مساحة  كانت  حيث  للبساتين.  ومستخدمًا  مرويًا 

8542ملكها أهل القرية في تلك السنة تقّدر  بحوالي 8542ملكها أهل القرية في تلك السنة تقّدر  بحوالي 8542
 دونمًا كانت مسطح القسم المبني من 

ملكها أهل القرية في تلك السنة تقّدر  بحوالي 
 دونمًا كانت مسطح القسم المبني من 

ملكها أهل القرية في تلك السنة تقّدر  بحوالي 
607 دونمات مشاع، و28

القرية والباقي للزراعة.
كان في القرية موقعان أثريان: أحدهما تل السميرية الذي يحوي 
حجارة منحوتة وأرضية من الفسيفساء وقبورًا وأعمدة حجرية، 
كان في القرية موقعان أثريان: أحدهما تل السميرية الذي يحوي 
حجارة منحوتة وأرضية من الفسيفساء وقبورًا وأعمدة حجرية، 
كان في القرية موقعان أثريان: أحدهما تل السميرية الذي يحوي 

واآلخر هو منطقة أبو عتبة التي تشمل مقامًا إسالميًا وبعض 
قطع السيراميك.

احتلت القرية صباح 14 أيار 1948، حسب الخطة د، ضمن حملة 
الجليل  في  العربية  القرى  والحتالل  للسيطرة  "كرملي"  لواء 
بالمدافع،  القرية  المهاجمون  قصف  لبنان.  حدود  حتى  الغربي 
اإلبقاء  مع  والجنوب،  الغربي  الشمال  جهتي  من  وهاجموها 
على الجانب الشرقي مفتوحًا لدفع السكان العرب على الهرب، 
اإلبقاء  مع  والجنوب،  الغربي  الشمال  جهتي  من  وهاجموها 
على الجانب الشرقي مفتوحًا لدفع السكان العرب على الهرب، 
اإلبقاء  مع  والجنوب،  الغربي  الشمال  جهتي  من  وهاجموها 

وهذا ما حدث. بعد سقوط مدينتي حيفا وصفد قبل ذلك بأيام 
هبطت معنويات الفلسطينيين وغادر قسم من أهل السميرية 
قريتهم قبل الهجوم عليها. حاول عدد من المقاومين من أهالي 
القرية (20 - 30 شخصا) صد الهجوم ولكنهم فشلوا بعد تبادل 

كثيف إلطالق النار ونفاذ ذخيرتهم. 
"الوحدة  قامت  الفلسطينية  القرى  احتالل  بعد  أيام  عدة  خالل   

الهندسية" التابعة لـ"الهجناه" بتفجير  بيوت الفلسطينيين.
يوسي  بقيادة  وحدٍة  على  السميرية  قرية  تفريغ  مهمة  أوكلت 
هاس، انطلقت هذه الوحدة من شاطْي "شيمن" في حيفا عن 

السميرية

االحتالل والتهجير
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المقاتلين  من  قسم  حصل  تسيون".  "شبي  إلى  البحر  طريق 
طريق  من  وخرجوا  تسيون"  "شبي  في  عتادهم  على  اليهود 
"رجبه". مستوطنو "رجبه" كانوا قد بدأوا بتنفيذ وظيفتهم في 
العملية وأطلقوا النار باتجاه السميرية. عندما جرح قائد الوحدة 
يوسي هاس، تولى القيادة خبير المتفجرات يوسي هاوزنر، الذي 
مساندة  وصلت  احتاللها.  بعد  المنازل  لتفجير  للوحدة  انضم 
للوحدة المهاجمة من قبل قافلة عسكرية بقيادة تسبي بن أري. 
بالحصى  مملوءة  تسيون"  "َشبي  من  شاحنة  كذلك  ووصلت 
للوحدة المهاجمة من قبل قافلة عسكرية بقيادة تسبي بن أري. 
بالحصى  مملوءة  تسيون"  "َشبي  من  شاحنة  كذلك  ووصلت 
للوحدة المهاجمة من قبل قافلة عسكرية بقيادة تسبي بن أري. 

لسد القنوات التي حفرت في الشارع.  

قد  اليهودي  القومي  الصندوق  كان   1948 حزيران  شهر  في 
شرع -بإذن من بن جوريون- بهدم ما تبقى من السميرية كليًا. 
قد  اليهودي  القومي  الصندوق  كان   
شرع -بإذن من بن جوريون- بهدم ما تبقى من السميرية كليًا. 
قد  اليهودي  القومي  الصندوق  كان  حزيران   شهر  في 
شرع -بإذن من بن جوريون- بهدم ما تبقى من السميرية كليًا. 

حزيران  شهر  في 

1948أقيمت على أراضي القرية مستعمرة "شمرات" سنة 1948أقيمت على أراضي القرية مستعمرة "شمرات" سنة 1948، وفي 
السميرية  أراضي  على  أيضًا  أنشيء   
، وفي 
السميرية  أراضي  على  أيضًا  أنشيء   
، وفي  أقيمت على أراضي القرية مستعمرة "شمرات" سنة 
السميرية  أراضي  على  أيضًا  أنشيء   

أقيمت على أراضي القرية مستعمرة "شمرات" سنة 
1949 عام  الثاني  كانون 

القريبتان  المستعمرتان  أما  هجيطؤوت".  "لوحمي  كيبوتس 
"شبي تسيون" التي أقيمت عام 1936 و"رجبه" التي أقيمت عام 
1946 فتقعان بالقرب من أراضي القرية ولكن ليس عليها. وأقيم 
عام 2000 مجمع تجاري حديث في مدخل "رجبه" ويسمى "بيج 
رجبه" على أرض القرية. أما المبنى الحديث للمجلس اإلقليمي 
"مطيه آشر" والذي تتبع المنطقة إلدارته البلدية، فقد بني على 

أنقاض بيوت السميرية وقرب مقبرتها. 
سد  تم  وقد  مسجدها  من  جزء  سوى  السميرية  من  يبق  لم 
القرية موجودة وهي  مدخله ونوافذه، وما زالت كذلك مقبرة 
اآلن مسّيجة. اما موقع بيوت السميرية فهو فارغ وغير مستغل 
وما زالت أطالل المنازل المدمرة مبعثرة في المنطقة حول أطالل 

قلعة أثرية تقع في مركز القرية.

بعد االحتالل



أصحاب «األمالك المتروكة»

بيارة متروكة  األيام جلست في  "في أحد 
أورانج“  ”جافا  وقّشـرت  الشارع  وراء 
حول  البال  مشغول  كنت  يافا].  [برتقال 
والبدائية  المتروكة  البيارة  تحويل  كيفية 
إحدى  عصرية.  بطريقة  ُتعتنى  بيارة  إلى 
بين  الماء  نسّير  كيف  كانت  القضايا 
المتطرفة  األشجار  تحصل  حتى  السروب 
الَمَيالن  رغم  الماء  من  كافية  وجبة  على 
بالخطوات  وِقست  قمت  األرض.  في 
أمامي  ظهر  وفجأة  والمسافات.  األبعاد 
وقف  تقريبًا،  ذراع  بعد  على  بجانبي،  ِظّل. 
أمامي  ظهر  وفجأة  والمسافات.  األبعاد 
وقف  تقريبًا،  ذراع  بعد  على  بجانبي،  ِظّل. 
أمامي  ظهر  وفجأة  والمسافات.  األبعاد 

إنسان. كانت مفاجأتي أكبر عندما الحظت 
أن هذا الغريب ليس من بني قومي. عّرف 
الغريب على نفسه: ”أنا أحمد، هذه البيارة 
نفسي  استعدت  عندما  ذهلت.  لي“. 
أجريت محادثة مع الضيف الذي زارني بال 
وفي  عكا  سكان  من  اآلن  إنه  قال  دعوة. 
[هكذا  سمرية  سكان  من  كان  الماضي 
بدأ  السميرية]. فجأة  قرية  اليهود  يسمي 

المدخل المسدود لمسجد 
السميرية، نيسان 2009،

 تصوير رنين جريس

 „‚ÒÓ Ï˘ ‰ÓÂË‡‰ ‰ÒÈÎ‰
 ¨≤∞∞π ÏÈ¯Ù‡ ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡

ÒÈ¯ß‚ ÔÈ¯ ‰ÓÏÈˆ

The seated entrance 
of al≠Sumayriyya’s 
Mosque¨ April ≤∞∞π

أطراف  سقي  يمكن  كيف  يعرف  إنه  يقول 
بمساعدة  ذلك  نفعل  أن  اقترح  األرض. 
زالت  ما  التي  دفع)  (شفاطة  ”بوستر“  الـ 
الموجودة  البئر  على  يعتقد،  كما  مرّكبة، 
الذي سكّنا  الحجر  ”قرب بيت  حسب قوله 
فيه حتى الحرب“. تبّين أنه كان من أغنياء 
حتى  البيارة.  هذه  صاحب  وكان  سمرية 
”أمالك  هي  البيارة  أن  عرفت  الحين  ذلك 
متروكة“ ولم يخطر ببالي قّط أن لألمالك 

المتروكة أصحابًا يملكونها“.
متروكة“ ولم يخطر ببالي قّط أن لألمالك 

المتروكة أصحابًا يملكونها“.
متروكة“ ولم يخطر ببالي قّط أن لألمالك 

( أبرهم تسورف، من سكان كيبوتس ”لوحمي 
أن  بعد  الكلمات  هذه  كتب  هجيطؤوت“، 

استوطنوا في أرض القرية ”المتروكة“)    



ßß˘ÂË ˘ÂÎ¯ßß Ï˘ ÂÈÏÚ·

 ¯·ÚÓ  ˘ÂË  Ò„¯Ù·  È˙·˘È  „Á‡  ÌÂÈ”
 Æ‘‚¯Â‡  ‰Ù‡‘‚  ÈÓˆÚÏ  È˙ÙÏÈ˜Â  ˘È·ÎÏ

 ˙‡ ÌÈÎÙÂ‰ „ˆÈÎ ‰Ï‡˘· „¯ËÂÓ È˙ÈÈ‰

 „·ÂÚÓ‰ Ò„¯ÙÏ Ï˘Á‰Â ·ÂÊÚ‰ Ò„¯Ù‰

 ‰˙ÈÈ‰  ˙ÂÈ‚ÂÒ‰  ˙Á‡  Æ˙È¯„ÂÓ  ‰¯Âˆ·

 ÍÎ ¨˙Â¯Â˘‰ ÔÈ· ÌÈÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯Ê‰Ï ÍÈ‡

 ‰ˆ˜·˘  ÌÈˆÚ‰  Ì‚  ÚÂÙÈ˘‰  ˙Â¯ÓÏ˘

 ÆÌÈÓ  Ï˘  ˙˜ÙÒÓ  ‰ÓÏ  ÂÎÊÈ  ‰˜ÏÁ‰

 ÌÈ˜Á¯Ó‰  ˙‡  ÌÈ„Úˆ·  È˙„„ÓÂ  È˙Ó˜

 ÆÏˆ  ÈÏÂÓ  ÏÙ  Ú˙ÙÏ  ÆÌÈÁÂÂ¯‰  ˙‡Â

 ÆÌ„‡ „ÓÚ ¨Ú‚Ó Ï˘ ÁÂÂË· ËÚÓÎ ¨È„ÈÏ

 ÂÈ‡  ¯Ê‰˘  È˙Á·‰˘Î  ‰Ï„‚  È˙Ú˙Ù‰

 ∫ÂÓˆÚ  ˙‡  ‚Èˆ‰  È¯ÎÂ‰  ÆÂÓÚ  È·Ó

 ÆÈ˙Ó‰„ Æ“ÈÏ˘ Ò„¯Ù‰ Â‰Ê ¨„ÓÁ‡ ‡‡”
 ÌÚ ‰ÁÈ˘· È˙Á˙Ù È˙˘˘Â‡˙‰˘ ¯Á‡Ï

 ÂÈ˘ÎÚ˘ ¯Ó‡ ‡Â‰ Æ‡Â¯˜ È˙Ï·‰ Á¯Â‡‰

 Æ‰È¯ÓÒ ·˘Â  ̇‰È‰ ¯·Ú·Â ÂÎÚ ·˘Â  ̇‡Â‰

 Ú„ÂÈ  ‡Â‰˘  ¯È·Ò‰Ï  ÏÈÁ˙‰  ÌÂ‡˙Ù

 „Ú  ˙Â˜ÏÁ‰  ˙‡  ˙Â˜˘‰Ï  ¯˘Ù‡  ÍÈ‡

 ˙¯ÊÚ· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÚÈˆ‰ ‡Â‰ ÆÔ‰È˙Âˆ˜

 ¨ÔÈÈ„Ú  Ô˜˙ÂÓ‰ ®ÛÁ„  ˙·‡˘Ó©  ¯ËÒÂ·‰

 ÂÈ¯·„Ï  ˙‡ˆÓ˘  ¯‡·‰  ÏÚ  ¨ÔÈÓ‡‰  ÍÎ

 „Ú  Â¯‚  Â·˘  ÌÈ·‡‰  ˙È·  „È  ÏÚ”
 È¯È˘ÚÓ  ‰È‰  ‡Â‰˘  ¯¯·˙‰  Æ“‰ÓÁÏÓ‰

 „Ú  Æ‰Ê‰  Ò„¯Ù‰  Ï˘  ÌÈÏÚ·‰Â  ‰È¯ÓÒ

 ‘˘ÂË  ˘ÂÎ¯’  ‡Â‰  Ò„¯Ù‰˘  È˙Ú„È  Ê‡

 ˘È ‘˘ÂË ˘ÂÎ¯‘Ï˘ È˙Ú„· ‰ÏÚ ‡Ï ÏÏÎÂ

 Æ“ÌÈÏÚ·

 ·˘Â˙ Û¯Âˆ Ì‰¯·‡ ÈßßÚ ·˙Î ‰Ê ÚË˜

 ÏÚ ÂÏÚßß˘ È¯Á‡ ˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ ıÂ·È˜

Æßß˘Ëßß˘ ¯Á‡Ï ¯ÙÎ‰ Ï˘ ßßÚ˜¯˜‰
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˙Â„Ú ¯ÙÎ·  ±π≥µ  ˙˘·  „ÏÂ  ¨®ÈÂ„·  Ì˘©  ÏÈÓß‚  Â·‡

 ÆÏÈÏ‚·  ÌÈ¯ÙÎ‰  „Á‡·  ¯‚  ‡Â‰  ÌÂÈ‰  ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡

 ÂÏ  ¯ÒÓ  Ì‚Â  ÂÈ˙ÂÂ¯ÎÊÓ  ÂÏ  ¯ÙÈÒ  ÏÈÓß‚  Â·‡

 ·Â˙ÎÏ ‰ˆÂ¯ È‡¢  ¨Â„È  ·˙Î· ÌÈ·Â˙Î ÌÈÙ„ ‰ÓÎ

 Æ¯Ó‡  ‡Â‰  ¨¢¯ÈÚˆ‰  ¯Â„‰  ÏÈ·˘·  È˙ÂÂ¯ÎÊ  ˙‡

 ‰È‰  ‡Â‰‰  ıÚ‰  „ÈÏ¢  ¨Â¯ÙÎ  È„È¯˘Ï  Â˙È‡  ÂÎÏ‰

 ¨‰·Î‰ ÈÙÏ ¨Ì˘ ÆÈ˙Ï„‚Â È˙„ÏÂ Â· ¨ÂÏ˘ ˙È·‰

 È‡  ÆÔÂË·Ó  ˘„Á  ˙È·  ˙Â·Ï  ÏÈÁ˙‰  ÈÏ˘  ‡·‡

 Â·‡ Æ¢‰ÈÈ·‰ ¯˙È‰·Â ˙È·‰ ˙ÈÎ˙· ˜ÈÊÁÓ ÔÈÈ„Ú

 ‰ÓÂ‡‰Ó ‰·ÊÎ‡‰ ÏÚÂ ·‡Î‰ ÏÚ Ô‡Î ¯ÙÒÓ ÏÈÓß‚

 ‰·Î‰  Ï˘  ÔÂ˘‡¯‰  ¯Â„‰  ÏÚ  Ô‚Ó  ‡Â‰  Æ˙È·¯Ú‰

 ˙Â˘  Í¯Â‡Ï  Æ˙„ÏÂÓ‰  Ô„·Â‡·  ÂÈ¯·„Ï  Ì˘‡ÂÓ˘

 ÆÌÈ„Â‰È‰ ÂÈÎ˘ ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ¯ˆÈ ‡Â‰ Ï‡¯˘È· ÂÈÈÁ

ÆÌ˘ ÌÂÏÈÚ· ¯‡˘È‰Ï ˘˜È· ‡Â‰

‰È¯‡·ßÚ‡ ¯Ó‹ÚÂ ÒÈ¯ß‚ ÔÈ¯
≤∞∞π ÏÈ¯Ù‡

 ÂÈ‰ ÌÈ˘‡‰ ·Â  ̄ÆÌÈÈ·ÈËÈÓÈ¯Ù ÌÈÈÁ ÂÈ‰ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ È·˘Â˙Ï
 ÏÎ ËÚÓÎ ÆÌÈ„ÏÈ ¯˜ÈÚ· Â‚¯‰Â ¯ÂÊ‡· Â˘Ù ˙ÂÏÁÓÂ ÌÈÈÚ
 ˙ÏÁÓ Â‡ ÌÈÈÈÚ ˙ÂÏÁÓ ÏÏ‚· ÌÈÈ  ̆Â‡ „ÏÈ ‰„·È‡ ‰ÁÙ˘Ó
 ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ˘ ‰ÒÈÎ‰ ÏÂÓÂ „‚ÒÓ ‰È‰ ¯ÙÎ‰ ÊÎ¯Ó· Æ‰È¯ÏÓ‰
 Â‡ ¢Á‡¯ÓÏ‡¢ ‰Ï Â‡¯˜ Ú·Â¯Ó ¯ËÓ ÛÏ‡ Ï˘ Ï„Â‚· ¯ˆÁ
 Ì‰Ï˘  ÌÈ¯„Ú‰  ˙‡  ÌÈ‡È·Ó  ÂÈ‰  ¯ÙÎ‰  È·˘Â˙  Æ¢˘ÂÁÏ‡¢
 ÁÎ˘‡ ‡Ï È‡ ÆÌÈÚÂ¯Ï Ì˙Â‡ ÌÈ¯ÒÂÓ ÂÈ‰ Ì˘Â ¯ˆÁÏ ¯˜Â··
 ÂÈ‰Â ÌÈ¯„Ú‰ ˙‡ÈˆÈ È¯Á‡ ¯ˆÁÏ ˙ÂÚÈ‚Ó ÂÈ‰˘ ÌÈ˘‰ ˙‡
 ÍÎ ¯Á‡˘ ÌÈ¯Â„Î Ì‰Ó ˙Â˘ÂÚÂ ˙ÂÓ‰·‰ ÈÏÏ‚ ˙‡ ˙ÂÙÒÂ‡
 Ì‰Ó Â˘ÚÂ ÌÈ˘·È ÌÈ¯Â„Î Ï·˜Ï È„Î ˘Ó˘· ˙Â˘·ÈÈÓ ÂÈ‰

ÆÌÈÓ ˙Á˙¯‰ Â‡ ‰ÈÈÙ‡ Â‡ ÏÂ˘È·Ï ˘‡ ˙˜Ï„‰Ï ¢ÌÁÙ¢
 ÌÁÏ Â‚È˘‰ ‡Ï ˙Â·¯ ˙ÂÁÙ˘Ó ¨ÌÈÈÚ ÂÈ‰ ÌÈ˘‡‰Ó ˜ÏÁ
 È¯Á‡  ˘·ÈÈ˙Ó  Ò¯È˙  ÌÁÏ  ¨Ò¯È˙  ÌÁÏ·  Â˜Ù˙Ò‰Â  ‰ËÈÁ
 ÆÌÈËÂ˘Ù ÌÈ˙· ÂÈ‰ ÌÈ˙·‰ ·Â  ̄Æ¢˘»„¯Ãk¢ ‰È‰ ÂÓ˘Â ÌÈÈ˙Ú˘
 ˙Â˙˘˜‰ ÔÈ· ¨˙Â˙˘˜Ó ÌÈÈÂ· ÂÈ‰ Æ˙Â˘È ÌÈ¯Î„· ÌÈÈÂ·
 ÂÈ‰ ÌÈˆÚÏ ÏÚÓ ¨ÌÈ¯‰‰Ó Â‡È·‰˘ ÌÈˆÚ ÈÙÚ ÌÈÒÈÎÓ ÂÈ‰
 ıÂ· Ï˘ ‰·Î˘ ‰Ê ÏÚÂ ¨Ó¢Ò µ∞ Ï˘ È·ÂÚ· ‰Ó„‡ ÌÈ‡ÏÓÓ
 ˘ÓÈ˘˘ ˜ÏÁ ‰È‰ ÌÈÁ‡ÏÙ Ï˘ ˙È· ÏÎ· Æ˘˜ ÌÚ ··¯ÂÚÓ
 ¯ÂÚ  ̃ÈÏÎ ‡Â‰  ̆¢„Ã »E œÓ¢‰ ˙‡ ¯ÎÂÊ È‡ ÂÎÂ˙·Â ˙ÂÈÁÏ ‰ÂÂ¯‡
 ÏÎÂ‡‰ ˙‡ ÌÈÓ˘ Â·Â ¯„Á‰ ˙ÂÈÙ ˙Á‡· ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÁÂÓ



أبو جميل (اسم مستعار)، ولد عام 1935 في قرية السميرية، 
يسكن في إحدى قرى الجليل. تحدث معنا عن ذكرياته وأعطانا 
أوراقًا كتبها بنفسه عن تاريخ بلده وعن حياته، ثم رافقنا في 
يسكن في إحدى قرى الجليل. تحدث معنا عن ذكرياته وأعطانا 
أوراقًا كتبها بنفسه عن تاريخ بلده وعن حياته، ثم رافقنا في 
يسكن في إحدى قرى الجليل. تحدث معنا عن ذكرياته وأعطانا 

ولد  الذي  المنزل  موقع  يذكر  زال  ما  قريته.  أطالل  بين  جولة 
وكبر فيه ومكان منزلهم الجديد الذي بدأ أبوه بتعميره قبيل 
النكبة. يحكي عن ألمه وعن خيبة أمله من أمته ويدافع عن جيل 
النكبة المتهم بضياع الوطن. خالل سنّي حياته داخل إسرائيل 
كشف  عدم  منا  وطلب  اليهود  جيرانه  مع  عمل  عالقات  بنى 

هويته.

رنين جريس وعمر اغبارية
نيسان 2009

حياة بسيطة
عاش أهل البلد حياة شبه بدائية، فكان الناس فقراء وكان 
المرض متفشيًا ويفتك خاصة باألوالد الصغار. كل عائلة 
العيون ومرض  ولدين بسبب مرض  أو  ولدًا  تقريبًا فقدت 
المالريا. بيتنا كان يقع في مركز البلد جامع وأمامه ساحة 
مساحتها ألف متر مربع تسمى المراح أو الحوش. كان أهل 
البلد يحضرون مواشيهم إلى الساحة في ساعات الصباح 
كنا  الحقول.  في  للرعي  يأخذها  الذي  للراعي  ليسّلموها 
المنظر  ذلك  أنسى  ال  ”العجّـال“.  المواشي  قطيع  نسمي 
الساحة  من  الحيوانات  روث  بجمع  النساء  تقوم  عندما 
أقراصًا صغيرة  الروث  القطيع وكّن يعملن من  بعد خروج 
ينشرنها في الشمس حتى تنشف وبعد ذلك يستعملنها 
الماء وكانوا يسمونها  الخبز أو تسخين  أو  كوقود للطبخ 
كثيرة  عائالت  فقراء،  الناس  كان قسم من  ”جلّـة“.  أقراص 
لم تأكل خبز القمح واكتفوا بخبز الذرة. خبز الذرة يجف بعد 

ساعتين ويسمى الكردوش ( كراديش ذرة ). 
كانت أغلب البيوت بدائية. ومبنية من قناطر وبين قنطرة 
من  يحضرونها  متناسقة  غير  أخشاب  يضعون  وأخرى 
الجبال ويضعون على األخشاب ”البّالن“، أي أغصان شجر، 
وفوقها يضعون التراب بسمك 50 سم مع طبقة مجبولة 
مع التبن. في كل بيت كان يوجد اسطبل مع ِمدَود لوضع 
أكل للحيوانات. كانت الحيوانات تنام داخل البيوت. أما بيتنا 
فال، لم نكن من مالكي المواشي، أبي كان يعمل حّجارًا وكان 

شهادة الجيء
13//12



 ÈÏÚ· ÆÌÈ˙·· ‰Ï‡Î ÌÈÏÎ ÌÂÈ‰ ÔÈ‡ Æ˙ÂÈÁÏ
 ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏ Æ˙È·‰ ÍÂ˙· ÌÈ˘È ÂÈ‰ ÌÈÈÁ‰
 ¯˜· Â‡ Ô‡  ̂Ì‰Ï ‰È‰  ̆ÌÈ˘‡‰ Ï·‡ ¨˙ÂÈÁ
 ‡·‡  Æ˙È·‰  ÍÂ˙Ï  ˙ÂÈÁ‰  ˙‡  ÂÒÈÎ‰  Ì‰
 ·ˆÂÁ  ‰È‰  ¨˙˙ÒÂ  ÌÈ·‡  ·ˆÂÁ  ‰È‰  ÈÏ˘
 ÌÈ„Â‰È – ÌÈ˘‡ ¨ÌÈ‰ ÛÂÁ „ÈÏ ÌÈ·‡‰ ˙‡
 ¨ÌÈ˙· Ì‰· Â·Â ÌÈ·‡‰ ˙‡ Â˜ – ÌÈ·¯ÚÂ

Æ˜ÂÏ·‰ È·‡ ˙‡ Â¯ÈÎ‰˘ ÈÙÏ ‰È‰ ‰Ê
 ÌÈ˘Á‰ ¨ÌÈ˘Á ‰·¯‰ ÂÈ‰ ¯ÙÎ·  ̆¯ÎÂÊ È‡
 ¨Ì˘ ÌÈÏÁÂÊÂ ˙È·‰ Ï˘ ‰¯˜˙Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰
 ˙È·‰  ÍÂ˙Ï  ÂÏÙ  ÌÈ˘Á‰˘  ÌÈ¯˜Ó  ÂÈ‰

Æ„ÈÁÙÓ ‰È‰ ‰Ê ÆÂ˘È ÌÈ˘‡‰˘ ÔÓÊ·

    ˙ÂÁÙ˘Ó
 ¨¯È˘·  ∫‰È¯ÈÓÒÏ‡  ˙ÂÁÙ˘Ó  Ô‰  ‰Ï‡
 a‡a ¨Á‡À iÃÒÏ‡ ¨„È˘¯ ¨¯Èß ÕÁÏ‡ Â·‡ ¨ÛÒ»ÈÏ‡
 ¨aÈ¯ßÃÚÏ‡  ¨¯ÂÒÓ  ¨ÏÁÈÕÏŸÁ  ¨ÒœaŸÚD  ¨‰ÏÏ‡
 ¨„‡À‡ÂÙ  Â·‡  ‰ÈXÃÒ  ¨ÌÈÁ¯Ï‡  „aÚ  „ÓÁ‡
 ¨‰¯ÈËÏ‡Ó  ¯Â˜Ó·  ‡È‰˘  ¯ÈßÕ‚ ŸÁ  ˙ÁÙ˘Ó

Æ‡ÙÈÁ ˙¯ÈË

 ‰ÈÙ¯‚Â‡‚Â ‰È¯ÂËÒÈ‰
 ‰Ó  ÈÙÏ  Æ˙ÂÓ„‡  ‰·¯‰  ÂÈ‰  ‰È¯ÈÓÒÏ‡Ï
 ÌÈÏÈÁ˙Ó  ̆ÌÂ„ ∑π≥µ ÂÈ‰ ÌÈ¯ÙÒ· ·Â˙Î˘
 ¢ÔÂÈˆ  È·˘¢  ÏÚ  ÌÂ¯„·  ‰ÓŸÊßÃ‚Ï‡  È„‡ÂÂÓ
 ˙ÂÏÂ·‚ „Ú ·¯ÚÓ· ÌÈ‰Ó ¨ÔÂÙˆ· ¢‰·‚¯¢Â
 ÌÈ¯ÙÎ‰ È˘ ˙ÂÓ„‡ ÔÈ· ÆÁ¯ÊÓ· Ô‡Ò Â·‡
 ¨È¯·‡kÏ‡ ÔÈ· ˙¯·ÁÓ˘ ¯ÙÚ Í¯„ ‰„È¯ÙÓ
 ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ¨ÔÂ„  ßÁÈ˘Ï‡  ¨‰ÈÒ·‡ßÚÏ‡

ÆÌÂÈ‰ ¢ÌÈÓÚ Ò¢ „ÈÏ ‰¯·Ú Í¯„‰ Æ‡ÎÚÂ
 ˙‡ ÌÈ·  ̄ÌÈ˘ÏÂÙ Â˘·Î ¨‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÍÏ‰Ó·
 ÌÈËÊÈ·‰ ¨ÌÈÒ¯Ù‰ ¨ÌÈ‡ÓÂ¯‰ Æ‰Ê‰ ¯ÂÊ‡‰
 ‰ÙÂ˜˙Ï  ¯ÂÊ‡·  ÈÁ  ˘·ÂÎ  ÏÎ  ÆÌÈ·Ïˆ‰Â
 ÌÈÓÈÈ˜  ÔÈÈ„Ú˘  ÌÈ„È¯˘  ÂÈ¯Á‡  ¯È‡˘‰Â
 ÌÈËÊÈ·‰  Â·˘  ÌÈ¯ˆ·Ó  Ì˘È  ÆÌÂÈ‰  „Ú
 ‰¯Â·Á˙Ï  ‰ÁË·‡  ˙Â„Â˜Î  ÌÈ·Ïˆ‰Â
 ¯ˆ·Ó  ˙‡  ˘È  ÂÏˆ‡  ¨˙ÂÈ˘‡¯‰  ÌÈÎ¯„·
 ÌÈ·Ïˆ‰  Æ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ¯ˆ·ÓÂ  ‰Ú¯ÊÓÏ‡

 Â‡  ¢‰È¯ÏÒ¢  ‰‡¯‰  ÏÎÎ  ÌÂ˜ÓÏ  Â‡¯˜
 ÔÎÓ  ¯Á‡ÏÂ  ¢‡È¯ÓÒ  ¢  Â‡  ¢‰È¯ÈÏÈÓÂÒ¢
 ÏÎÎ  Æ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ÌÂ˜ÓÏ  Â‡¯˜  ÌÈ·¯Ú‰
 ÈÙÏ ˘„Á‰ ¯ÙÎ‰ ˙‡ Â· ÌÈ·¯Ú‰ ‰‡¯‰
 È„È¯˘  ÏÚ  Ì‰È˙·  ˙‡  Â·  Ì‰  ¨‰˘  ≤µ∞
 ¯ËÓ ±µ∞ Ï˘ ˜Á¯Ó· ¨¯ˆ·Ó‰ „ÈÏ Æ¯ˆ·Ó‰
 È˘‡˘  ÌÈÓ  ÔÈÈÚÓ  ˘È  ¨·¯ÚÓ  ÔÂÙˆ  „ˆÓ
 ¨ÌÈÁ¯Ù‰ ˙ÙÈË˜ ÔÈÈÚÓ ÂÏ Â‡¯˜ ‰È¯ÈÓÒÏ‡
 ÆÌÈÁ¯Ù  ‰·¯‰  ‰·¯‰  ˘È  ÔÈÈÚÓ‰  ·È·Ò  ÈÎ
 ‡Â‰  ¯ÂÊ‡‰  Ï˘  ÌÈËÏÂ·‰  ÌÈÓÈÒ‰  „Á‡
 ÌÈÏ˘‰˘ ˛‰ÁÙ‰ ˙ÏÚ˙¸ ¢‡˘‡aÏ‡ ˙‡˜¢
 Ô‡ÓÈÏÒ ‡kÚ Ï˘ÂÓ ±∏±¥ ˙˘· ‰˙ÈÈ· ˙‡±∏±¥ ˙˘· ‰˙ÈÈ· ˙‡±∏±¥
 ‡˘‡·  „ÓÁ‡  Ï˘  Â·  ‡Â‰  ¨˛‰ÁÙ¸  ‡˘‡a
 ‰ÙÂ˜˙·  ÌÒ¯ÂÙÓ‰  ‡ÎÚ  Ï˘ÂÓ  ¯‡Êß‚Ï‡
 È„È  ÏÚ  ˙‰·‚ÂÓ  ÌÈÓ‰  ˙Ó‡  Æ˙È‡Óß˙Ú‰
 È¯·‡ÎÏ‡ ˙ÂÈÈÚÓÓ ÌÈÓ ‰¯È·Ú‰Â ˙Â˙˘˜

 Æ¯ËÓÂÏÈ˜ ±≤ ‰Î¯Â‡ ¨‡ÎÚ ¯ÈÚÏ

ÈÏ˘ ˙È·· ‰È‚ÂÏÂ‡Î¯‡
 ÈÓ¯‚  ‚ÂÏÂ‡Î¯‡ ÌÚ È˙„·Ú ‰·Î‰ È¯Á‡
 ¨ÈÏ  ̆¯ÙÎ· ¯ÂÙÁÏ ÂÎÏ‰ Æ‰È¯‰· ¯‚ ‰È‰˘
 ¨ÂÏ  ˙ÈÁ¯ÊÓ  ¯ËÓ  µ∞  ¨„‚ÒÓ‰  „ÈÏ  Â‡ˆÓ
 ıÓ‡Ó  È¯Á‡  ¨˙ÈÎÂÎÊ  ÍÂ˙È‰Ï  ˜È˙Ú  ¯Â˙
 ÁÏ˘ ‡Â‰ ÍÎ ¯Á‡ ¨Â˙Â‡ ÌÈ¯‰Ï ÂÁÏˆ‰
 Ú„ÂÈ  ‡Ï È‡ ÆÌÈÏ˘Â¯È· Ï‡¯˘È ÔÂ‡ÈÊÂÓÏ

Æ‰È‰ ‡Â‰ ‰ÙÂ˜˙ ‰ÊÈ‡Ó
 ¨¯ÙÎ· ‰Ú·‚ ÏÚÓ Â„ÓÚ ¨ÌÈÓÚÙ‰ ˙Á‡·
 ˘È  ‰Ù˘  ‚ÂÏÂ‡Î¯‡Ï  ¯È·Ò‰Ï  È˙ÏÁ˙‰
 ÆßÂÎÂ  ¯ˆÁ  ‰Ù  ¨¯„Á  ‰È‰  ‰Ù  ¨˙È·  ˙Â„ÂÒÈ
 È˙¯Ó‡ ¨ø¢Ú„ÂÈ ‰˙‡ ÍÈ‡¢ È˙Â‡ Ï‡˘ ‡Â‰

  ÆÈÏ˘ ˙È·‰ ‰È‰ ‰Ê ÈÎ ÂÏ

   ˙Â‡Ï˜Á
 ¯˜ÈÚ·  ¨±π¥∏  ˙˘  „ÚÂ  ±π∞∞  ˙˘  È¯Á‡
 È·˘Â˙  Â¯ÙÁ  ¨ÈËÈ¯·‰  Ë„Ó‰  ˙ÏÈÁ˙  ÌÚ
 ÂÈ‰  ˙Â¯‡·  ≥µ  ¨˙Â·¯  ÌÈÓ  ˙Â¯‡·  ¯ÙÎ‰
 ˙Â˜¯È  ¯˙ÂÈ  ÂÏ˙˘  Ì‰  ¨‰·Î‰  „Ú  ¯ÙÎ·
 ÌÈÒ„¯ÙÂ  ÌÈ‡˙Ò·  ¯˙ÂÈ  ÂÈ‰  Æ¯„‰  ÈˆÚÂ



يقتطع الحجارة من منطقة الساحل وكان 
يستعملها الناس عربًا ويهود لبناء البيوت 
قبل أن يعرفوا حجارة الطوب ”بلوك“. أذكر 
أن األفاعي كانت منتشرة في بلدنا. كانت 
األفاعي تصل سطح المنزل وأحيانًا كانت 
أن األفاعي كانت منتشرة في بلدنا. كانت 
األفاعي تصل سطح المنزل وأحيانًا كانت 
أن األفاعي كانت منتشرة في بلدنا. كانت 

ذلك  كان  وأحيانًا  البيت،  داخل  تسقط 
األفاعي تصل سطح المنزل وأحيانًا كانت 
ذلك  كان  وأحيانًا  البيت،  داخل  تسقط 
األفاعي تصل سطح المنزل وأحيانًا كانت 

يحدث في الليل والناس نائمة.  

عائالت
السميرية  سكنت  التي  العائالت  أسماء 
رشيد،  الخير،  أبو  اليوسف،  بشير،  هي: 
الصياح، باب اهللا، دعبس، حليحل، منصور، 
الغريب، أحمد عبد الرحيم، سرية أبو فؤاد، 
عائلة حجير وهي سابقًا من الطيرة، طيرة 

حيفا. 

تاريخ وجغرافية
7935 السميرية  قرية  مساحة  كانت 

وادي  من  أراضيها  وتمتد  الكتب)  (حسب 
مستوطنة  حتى  الجنوب  في  الجزمة 
في  ”رجبه“  ومستوطنة  تسيون“  ”شافي 
أبو  حدود  حتى  غربًا  البحر  ومن  الشمال، 
في  ”رجبه“  ومستوطنة  تسيون“  ”شافي 
أبو  حدود  حتى  غربًا  البحر  ومن  الشمال، 
في  ”رجبه“  ومستوطنة  تسيون“  ”شافي 

البلدين   أراضي  بين  تفصل  شرقًا.  سنان 
طريق المعترضة وهو طريق ترابي يصل 
جنب  ويمر  عكا  مع  القرى  وباقي  الكابري 

”نس عميم“ اليوم. 
احتل هذه البالد غزاة كثيرون، مثل الرومان 
والصليبيين،  والبيزنطيين  والفرس 
وأقاموا فيها وتركوا وراءهم آثارًا ما زالت 
موجودة حتى اليوم. من اآلثار التي بقيت 
هي  والبيزنطيين  الصليبيين  زمن  منذ 
قلعة  مثل  المواصالت  طرق  حماية  قالع 
المزرعة وقلعة السميرية، يقال إن الحامية 
التي بناها الصليبيون كان لها عدة أسماء: 
”سلريا“ أو ”سوميليريا“ أو ”سمريا“ وبعد 
ذلك سّماها العرب السميرية. سكن العرب 

قبل  يبدو  كما  السميرية  قرية  الحاليون 
على  بيوتهم  وأقاموا  سنة،   250 حوالي 
للشرب  ماء  عين  توجد  القلعة.  أنقاض 
تبعد عن القلعة حوالي 150 متر من جهة 
الشمال الغربي في مكان تكثر فيه الزهور 
قطف  عين  البلد  أهل  يسميها  كان  لذلك 
اآلن  حتى  بقيت  التي  اآلثار  ومن  الزهور. 
عكا  حاكم  بناءها  أكمل  التي  الباشا  قناة 
باشا  أحمد  ابن   1814 عام  باشا  سليمان 
الجزار حاكم عكا المشهور في قترة الحكم 
على  المبنية  القناة  أنشئت  العثماني. 
إلى  الكابري  الماء من قرية  قناطر إليصال 

مدينة عكا، يبلغ طولها 12 كيلومتر. 

آثار في بيتي
بعد النكبة عملت مع منقب آثار ألماني كان 
يسكن في مدينة نهريا. ذهبنا للتنقيب عن 
المسجد، 50 قرب  بلدي. وجدنا  اآلثار في 

لصهر  بدائي  فرن  المسجد،  شرقي  متر 
الزجاج وتمكنا من رفعه وترميمه ثم نقلوه 
إلى متحف إسرائيل في القدس. ال أدري من 

أي زمن هذا الفرن.
في إحدى المرات كنا ننقب عن آثار، وقفت 
األلماني  اآلثار  لمنقب  وشرحت  تلة  قرب 
أنه كان هنا بيت وهنا كانت غرفة وهناك 
ساحة ....إلخ. سألني ”وكيف تعرف“؟ فقلت 

له ألن هذا كان بيتي.

زراعة
سكان  زاد   1948 وحتى   1900 سنة  بعد 
البلد من زراعة البيارات والبساتين وحفروا 
حفرها  التي  اآلبار  مجموع  بلغ  حتى  اآلبار 
عمق  وكان  بئرًا،   
حفرها  التي  اآلبار  مجموع  بلغ  حتى  اآلبار 
عمق  وكان  بئرًا،   
حفرها  التي  اآلبار  مجموع  بلغ  حتى  اآلبار 

35 قرابة  السميرية  أهل 
إلى 13 مترًا. كل بئر مع محرك  البئر من 8 
األرض  فالحة  رغم  الماء.  لسحب  ”موتور“ 
الناس  أغلب  بقي  الخضروات  وزراعة 
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∏ Ï˘ ˜ÓÂÚ· ‰˙ÈÈ‰ ¯‡·‰ Æ¯ÙÎ‰ ˙ÂÓ„‡·
 ÌÚ ‰·‡˘Ó ‰˙ÈÈ‰ ¯‡· ÏÎÏ ¨¯ËÓ ±≥ „Ú
 ˙ÏÈ˙˘Â ‰Ó„‡‰ ˙„Â·Ú ˙Â¯ÓÏ ÆÏÊÈ„ ÚÂÓ
 ˙ÂËÈ˘  ÆÌÈÈÚ  ÂÈ‰  ÌÈ˘‡‰  ·Â¯  ˙Â˜¯È‰
 ÌÈÓÚÙ  ‰·¯‰Â  ˙ÂÈ·ÈËÈÓÈ¯Ù  ÂÈ‰  ‰„Â·Ú‰

 ÆÌÈ˜¯ÁÂ ˙ÂÏÁÓ ÏÏ‚· „·‡ ÏÂ·È‰
 ÏÚ Â¯‚ ˙ÂÈÓ¯‚ ˙ÂÁÙ˘Ó ˘ÂÏ˘  ̆¯ÎÂÊ È‡
 ‡Ï  ¨ÌÈ˙·  Â·Â  ‰Ó„‡  Â˜  ¨¯ÙÎ‰  ˙ÂÓ„‡
 ÌÈÁ¯Ù  ÂÏ„È‚  Ì‰  ¨Â„ÈÏ  ‡Ï‡  ¯ÙÎ‰  ÍÂ˙·
 ÂÏ„È‚  Ì‚  Ì‰  ¨Ì˙Â‡  Â¯ÎÓÂ  ÌÈ‚ÂÒ‰  ÏÎÓ
 ÂÈ‰  Ì‚  Ì‰˘  ÌÈ¯ÓÂ‡  ÂÈ‰  ÌÈ˘‡  ÆÌÈ¯ÈÊÁ

Æ‰ÈÓ¯‚ ˙È„Ó Ï˘ ÌÈÏ‚¯Ó

ÌÈ„Â‰È ÌÚ ÌÈÒÁÈ
 ÂÈ‰  ‰ÓÁÏÓ‰  ÈÙÏ  ÌÈ„Â‰È‰  ÌÚ  ÌÈÒÁÈ‰
 ÂÈ¯‚˙‰ ‡ÏÂ Â· Â¯‚˙‰ ‡Ï ÆÌÈ·ÂË ÌÈÒÁÈ
 È‡Ï˜Á „ÂÈˆÂ ÌÈÏÈ˙˘ ÌÏˆ‡Ó ÂÈ˜ ÆÌ‰·
 Ì‰È˙ÂÓ„‡  Æ‰ÈÈ·  È·‡  ÂÏˆ‡Ó  Â˜  Ì‰Â
 ÂÈÈ·  ÂÈ‰  ‡Ï  ÆÂÈ˙ÂÓ„‡Ï  ÍÂÓÒ·  ÂÈ‰
 ÂÏÈÙ‡Â  ˙È·¯Ú  È¯·Â„  ÂÈ‰  ‡Ï  Ì‰  Æ˙ÂÈÚ·
 È˙ÈÈ‰˘Î  Æ˙ÈÓ¯‚  Â¯·È„  Ì‰  ¨˙È¯·Ú  ‡Ï
 È·˘¢Ó ÌÈ˘‡‰ „Á‡Ï ‰È‰˘ ¯ÎÂÊ È‡ ¨„ÏÈ
 ÂÈÏÚ·Ó  Á¯Â·  ‰È‰  ¯ÂÓÁ‰  Æ¯ÂÓÁ  ¢ÔÂÈˆ
 ‰È‰  ÈÏ˘  ‡·‡  ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡·  ÂÈÏ‡  ÚÈ‚ÓÂ
 ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î ¯ÂÓÁ‰ ÌÚ È˙Â‡ ÁÏÂ˘ „ÈÓ˙
 ÈÓ¯‚  ¨¯ÂÓÁ‰  ÏÚ·  Æ¢ÔÂÈˆ  È·˘¢Ï  Â˙Â‡
 ˙ÈÓ¯‚·  ÈÏ  ¯ÓÂ‡  ÌÚÙ  ÏÎ  ‰È‰  ¨ÏÂ„‚
 ÆÌÈÈÈËÒÏÙ  ˘Â¯‚  µ  ÈÏ  Ô˙ÂÂ  ¢È˘‰˜„¢

ÆÌÂÈ ÏÎ Á¯·È ¯ÂÓÁ‰˘ ÏÏÙ˙Ó È˙ÈÈ‰
 ‰Ïˆ‰‰  ‡·ˆ  ÚÈ‚‰  ¯˘‡Î  ÏÈÁ˙‰  Á˙Ó‰
 È¯Á‡  ¯˙ÂÈ  Í·˙Ò‰  ·ˆÓ‰  Æ¯ÂÊ‡Ï  È·¯Ú‰
 È¯·‡ÎÏ‡ „ÈÏ ÌÚÈÁÈ  ˙¯ÈÈ˘ ÏÚ ‰Ù˜˙‰‰
 ÌÈ˘‡‰  ·Â¯  ÆÌÈ·¯  ÌÈ„Â‰È  Â‚¯‰  ‰·˘
 ‰˜ÈËÈÏÂÙ  ÂÈ·‰  ‡Ï  ¨ÌÈËÂ˘Ù ÌÈ˘‡  ÂÈ‰
 ÚÈ‚‰˘  È¯Á‡  ÆÌ·È·Ò  ‰¯Â˜  ‰Ó  ÂÚ„È  ‡ÏÂ
 ‰Ó  ˙ˆ˜  ÔÈ·‰Ï  ÂÏÁ˙‰  ‰Ïˆ‰‰  ‡·ˆ
 ÌÚÙ  È„Ó  ÚÈ‚Ó  ‰È‰  ‰Ïˆ‰‰  ‡·ˆ  Æ‰¯Â˜
 ¢‰·‚¯¢  ÔÂÂÈÎÏ  ‰¯ÂÈÂ  ¯ÙÎ‰  „ÈÏ  ‰Ú·‚Ï

 ÂÙ˜˙  ‡Ï  ÌÈ„Â‰È‰  ÔÎ  ÈÙÏ  Æ‡kÚÏ  ¯ÊÂÁÂ
 Â˘È‚¯‰  ‡Ï  ¯ÙÎ‰  È˘‡  Æ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ˙‡
 ‡Ï Ï·‡ ÔÈÒ‡È ¯È„ ÏÚ ÂÚÓ˘ ÌÓ‡ Æ‰ÎÒ·

ÆÔ‡ÎÏ Ì‚ ÚÈ‚˙ ‰ÓÁÏÓ‰˘ Â·˘Á

˘Â·ÈÎ
 ÈÎ  ‰È¯ÈÓÒÏ‡·  ÏÈÁ˙‰  ÈÏÈÏ‚‰  ˘Â·ÈÎ
 ¯ÂÊÚÏ È„Î Í¯„‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ Âˆ¯ ÌÈ„Â‰È‰

 ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ÆÌÈ„Â‰È‰  ÏÈÏ‚‰  È·˘Â˙Ï
 Ï˘  ˙ÂÓ„˜˙‰‰  ˙‡  ÌÒÂÁ˘  ÌÂ˜Ó·  ‰È‰
 ÂÈ‰  ÌÈ„Â‰È‰  È‡Ó·  ±¥  ÍÈ¯‡˙·  ÆÌÈ„Â‰È‰
 ÏÚ  ÂËÈÏÁ‰  ¨ÏÈÏ‚‰  ˙‡  ˘Â·ÎÏ  ÌÈ˘ÂÁ
 ‰ÂÙˆ  Í¯„‰  ˙ˆÈ¯ÙÂ  ‰È¯ÈÓÒÏ‡  ˙ÙÈ˜˙
 ‰¯ÈÈ˘‰  ÆÌÈÈ„Â‰È‰  ÌÈ·Â˘ÈÈ‰  ÔÂÂÈÎÏ



مسجد السميرية - المبنى الوحيد القائم اليوم في موقع القرية
¯ÙÎ‰ ÁË˘· ÌÂÈ‰ „Ú „ÓÂÚ ÔÈÈ„Ú˘ „ÈÁÈ‰ ‰·Ó‰ ≠ ‰È¯ÈÃÓ‹ÒÏ‡ „‚ÒÓ

وأحيانًا  بدائيًا  الزراعة  أسلوب  كان  فقراء، 
الحشرات  بسبب  يهلك  المحصول  كان 

واألمراض.
ألمانية كانت تسكن  أن ثالث عائالت  أذكر 
في أرض السميرية، ليس في داخلها، بنوا 
مزارع  لهم  كانت  أراضي،  واشتروا  بيوتًا 
في أرض السميرية، ليس في داخلها، بنوا 
مزارع  لهم  كانت  أراضي،  واشتروا  بيوتًا 
في أرض السميرية، ليس في داخلها، بنوا 

وكانوا  للتجارة  األصناف  جميع  من  ورود 
أنهم  يقولون  الناس  كان  الخنازير.  يربون 

كانوا عيونًا لدولة ألمانيا في المنطقة.

عالقة مع اليهود
كانت عالقتنا مع اليهود قبل الحرب عالقة 
بنا.  يتحرشوا  ولم  بهم  نتحرش  لم  جيدة. 

وأشياء  شتل  عندهم  من  نشتري  كنا 
للزراعة وكانوا يشترون من عندنا حجارة 
للبناء. أرضهم كانت قرب أرضنا ولم تكن 
وال  العربية  يتحدثوا  لم  مشاكل.  بيننا 
األلمانية.  يتحدثون  كانوا  العبرية،  حتى 
لما كنت ولدًا صغيرًا، أذكر أن ألحد سكان 
مستوطنة ”شافي تسيون“ كان حمار، كان 
والدي  وكان  دائمًا  منه  يهرب  الحمار  هذا 
مستوطنة ”شافي تسيون“ كان حمار، كان 
والدي  وكان  دائمًا  منه  يهرب  الحمار  هذا 
مستوطنة ”شافي تسيون“ كان حمار، كان 

مرة  وكل  لصاحبه،  أعيده  أن  مني  يطلب 
الحمار  صاحب  الضخم  األلماني  هذا  كان 
باأللمانية  شكرًا  أي  ”دانكيشه“  لي  يقول 
الحمار  صاحب  الضخم  األلماني  هذا  كان 
باأللمانية  شكرًا  أي  ”دانكيشه“  لي  يقول 
الحمار  صاحب  الضخم  األلماني  هذا  كان 

فلسطينية،  قروش  خمس  ويعطيني 
فكنت أتمنى أن يهرب الحمار كل يوم.

اإلنقاذ  جيش  هجوم  كان  األزمة  زاد  ما 
على قافلة ”يحيعم“ قرب الكابري وتسبيب 

خسائر كبيرة لليهود.
يفهموا  ولم  بسطاء  كانوا  الناس  أغلب 
بما  دراية  على  يكونوا  ولم  يالسياسة 
اإلنقاذ  يحصل حولهم. مع وصول جيش 
االنقاذ  جيش  األزمة.  نستوعب  بدأنا 
البلد ويطلق  قريبة من  تّلة  إلى  يأتي  كان 
يعودون  ثم  ”رجبا“  مستوطنة  على  النار 
على  اليهود  يعتِد  لم  ذلك  قبل  عكا.  إلى 
بالخطر.  لم يشعروا  البلد  أهل  السميرية. 
لم  ولكن  ياسين  دير  عن  سمعوا  صحيح 

يستوعبوا أن الحرب ستصل هنا.

احتالل
على  السميرية  من  بدأ  الجليل  احتالل 
الطريق  يفتحوا  بدهن  اليهود  انه  أساس 
اليهود.  الجليل  سكان  ينقذوا  الزم  وكان 
اللي  بموقع  موجودة  كانت  والسميرية 

بعرقل التحرك اليهودي. 
احتالل  على  اليهود  صمم  أيار   14 بتاريخ 
وفتح  السميرية  مهاجمة  قرروا  الجليل، 
المستعمرات  على  للشمال  الطريق 
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 Æ¯ÙÎ‰  ÍÏ‰  ÍÎ  ¨ÌÂ¯„Ó  ‰ÚÈ‚‰  ˙Ù˜Â˙‰
 Â‡ˆÈÂ Â„ÁÙ ¨‰Ê‚Ù‰ ˙ÂÏÂ˜ ÂÚÓ˘ ÌÈ˘‡‰
 ¯ÙÎ‰Ó  ÌÈ˘ÂÓÁ  ÌÈ˘‡  ‰ÓÎ  ¨¯ÙÎ‰Ó
 ÂÙ˜˙ ÌÈ„Â‰È‰ ÆÌÈÙ˜Â˙‰ ˙‡ ÛÂ„‰Ï ÂÒÈ
 ˙Â˙˘˜ „ÈÏ ¨˛ÌÂÈ‰¸ ¢‰‚Ó¢ ÔÂÂÈÎÓ ‰ÏÁ˙‰·
 ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ Ì‰Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ¨‰ÁÙ‰
 „ˆÓ ¨ÌÂ¯„ ÔÂÂÈÎÓ ÛÂ˜˙Ï È„Î ¯ÙÎ‰ È˘‡
 ¯ÙÎ‰ ÊÎ¯Ó· „Á‡ ˘È‡· ÂÏ˜˙ Ì‰ Æ‡kÚ
 ÌÈÈÙÂ‡ ÏÚ ‡ˆÈ˘ ¯Á‡ ˘È‡ ÆÂ˙Â‡ Â‚¯‰Â
 ‰È‰ ‰Ê ¨Â˙Â‡ Ì‚ Â‚¯‰ ¨‰¯ÊÚ ˜ÈÚÊ‰Ï È„Î

ÆÈÒÈ‚ Ï˘ ‡·‡
 ¨‰ÁÈ¯Ê‰ ÈÙÏ ¯˜Â·· Ì„˜ÂÓ ÂÙ˜  ̇ÌÈ„Â‰È‰
 ‰ÁÙ‰  ˙Â˙˘˜  ÔÂÂÈÎÓ  ˙Â¯ÈÏ  ÂÏÈÁ˙‰  Ì‰
 ÌÈ˜ÂÒÚ ÂÈ‰Â ˘‡ Â·È˘‰ ¯ÙÎ‰Ó ÌÈ˘ÂÓÁ‰Â
 ¨ÌÈ˘ÂÓÁ  ÌÈ¯˘Ú  ËÚÓÎ  ÂÈ‰  ¨‰Ê‰  „ˆ·
 Â˙Â‡  Â‡È·‰  Ì‰  ¨ÚÂ¯‚  ‰È‰  Ì‰Ï˘  ˜˘‰

Æ‰Ú˘Î ÂÎ˘Ó È¯È‰ ÈÙÂÏÈÁ Æ‰È¯ÂÒÓ
 ¨¯ÙÎ‰Ó  È˙Á¯·  È¯È‰  ÏÈÁ˙‰  ¯˘‡Î  ¨È‡
 ˙·¯˜˙Ó˘ ˙È„Â‰È‰ ‰¯ÈÈ˘‰ ˙‡ È˙È‡¯ Ê‡
 ¨¢Ô˙ „È¢ „ÈÏ ‰˙Â‡ È˙˘‚Ù ÆÌÂ¯„ ÔÂÂÈÎÓ
 ¯·Â„Ó˘  È˙·‰Â  ¨ÌÂÈ‰  ‰ÏÏÎÓ‰  „ÈÏ
 ˙Ó„˜˙Ó  ‰˙È‰  ‰¯ÈÈ˘‰  Æ˙È„Â‰È  ‰¯ÈÈ˘·
 ‰Ï‡Ó˘  Â¯È  ÌÈÚÏ˜Ó  Æ¯·Ú  ÏÎÏ  ‰¯ÂÈÂ

ÆÈ¯È ‰·¯‰ Æ‰ÈÓÈÂ
 ‡ˆÈ ‡Â‰ ¨a˘ Â·‡ „ÂÓÁÓ ˙‡ Ì˘ È˙È‡¯
 ‡Ï  ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡Ó  È˙‡ˆÈ  È‡Â  ‰È˘ÓÏ‡Ó
≤∞∞ ÈÏÂ‡ ÂÈÈ· ¨È˘‰Ó „Á‡ ÌÈ˜ÂÁ  ̄ÂÈÈ‰≤∞∞ ÈÏÂ‡ ÂÈÈ· ¨È˘‰Ó „Á‡ ÌÈ˜ÂÁ  ̄ÂÈÈ‰≤∞∞
 ˙‡ ÂÚÓ˘Â ‰¯ÈÈ˘‰ ˙‡ ÂÈ‡¯ ¯˘‡Î ¨¯ËÓ
 ˙Á˙Ó ‡·Á˙‰ ‡Â‰ ¨‰Ê‚Ù‰‰Â È¯È‰ ˙ÂÏÂ˜
 ˙Á˙ ÍÂ˙· È˙‡·Á˙‰Â È˙ˆÙ˜ È‡Â ¯˘‚Ï
 Í¯„·  ‰Â˘‡¯‰  ˜Ï„‰  ˙Á˙  ˙‡Ê  Æ˜Ï„‰

 Æ‡kÚÏ

˘Â¯È‚
 ¯ÙÎ‰  ÍÂ˙·  ¯·Î  ÂÈ‰  ÌÈ„Â‰È‰  ‰Ê  ÔÓÊ·
 ÂÎÏ‰  ÈÏ˘  ‰ÁÙ˘Ó‰Â  È‡  ¨Â˙Â‡  Â˘·ÎÂ
 ¯ÙÎÏ  ÂÚ‚‰  ‰Ê  È¯Á‡  ¨„Á‡  ÌÂÈÏ  ‡ÎÚÏ
 Æ‡Î¯È ¯ÙÎÏ Ì˘Ó ÂÎ˘Ó‰ ˙¯ÁÓÏÂ ‡˜ÓÚ

 ˜¯  ‰ÓÏÂ  ‡ÎÚÏ  ÂÎÏ‰  ‰ÓÏ  È˙Ú„È  ‡Ï
 ‡ÏÏ ¨ÔÂÎ˙ ‡ÏÏ ÂÎÏ‰ ÌÈ˘‡‰ ¨„Á‡ ÌÂÈÏ
 ‰¯˜ ‰Ó ÔÈ·Ó ‡Ï È‡ ÆÂÎÏ‰ ËÂ˘Ù ¨‰·È˘Á
 Ï˘ ÔÂÚ‚˘ ¨ÔÂÚ‚˘ Ï˘ ·ˆÓ ‰È‰ ¨ÌÈ˘‡Ï
 ÁÂË· ÌÂ˜Ó ˘ÙÁÏ ÂÎÏ‰ ÌÈ˘‡‰ ¨˙ÂÚÂÓ˘
 Ì˘˘ Â·˘Á  ÌÈ˘‡  ÈÎ  ø‡Î¯È  ‰ÓÏ  Æ¯˙ÂÈ
 ÛÈÒ‡È ¯ÙÎ Ï˘ ‚È‰Ó‰ ÂÏÈÙ‡ Æ¯˙ÂÈ ÁÂË·

 ÆÂ˙Â‡ È˙È‡¯ È‡ ¨Ì˘Ï ÚÈ‚‰ ÈpÀ È ÈpÀ È
 Â˘·ÎÂ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ˙‡ ÂÊÈ‚Ù‰˘ ÌÂÈ Â˙Â‡·
 Æ¯ÙÎ‰  È˙·  ·Â¯  ˙‡  ÂÒ¯‰  ÌÈ„Â‰È‰  ¨Â˙Â‡
 ¨·‚‡  Í¯„  ÆÂÏ˘  ÌÈ˙··  Â¯‚  ‡Ï  ÌÈ„Â‰È
 ¨‰ÏÏ‡  a‡a  aÈÊ  ‰Ó˘  ‰˜Ê  ¨˙Á‡  ‰˘‡
 ÔÓÊ·  ¨‰˙Ó˘  „Ú  „·Ï  ‰˙È··  ‰¯‡˘
 ÂÈ‰ ¯ÙÎ‰Ó ÌÈ˘‡Â ‰Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰  ¨Ï‡¯˘È
 ¯ÙÎ‰  È·˘Â˙  Æ‰Ï  ÌÈ¯ÊÂÚÂ  ‰˙Â‡  ÌÈ¯˜·Ó
 Ô‡Ï ¯‡˘ ‡Ï Ì‚ ¨Ì‰È˙·Ï ¯ÂÊÁÏ ÂÒÈ ‡Ï
 ÌÈˆÙÁ ˙Á˜Ï È„Î ˜  ̄¯ÊÁ Ì‰Ó ˜ÏÁ Æ¯ÂÊÁÏ

 ÆÌÈ˙·‰ ÍÂ˙Ó

‡Î¯È
 ˙ÈÊÂ¯„‰ ‰„Ú‰ ¨‰È¯Á‡ Ì‚Â ‡È‰‰ ‰ÙÂ˜˙·
 ˙·ÂËÏ  ‰ËÂÂ  ¯„¯„˙Ó  ·ˆÓ‰˘  ‰˙‡¯
 ¨Ì‰È¯ÙÎ ˙‡ ÌÈ˘ËÂ ÌÈ·˘Â˙‰Â ¨ÌÈ„Â‰È‰
 Ì‰Ï ÂÚÈ„Â‰Â ÌÈ„Â‰È‰ ÌÚ ¯˘˜ Â¯ˆÈ Ì‰ Ê‡
 „ˆ ÂÙ˜˙È ‡Ï˘Â ‰„‹‰ ˙Â˘ÚÏ Ì˙ÂÂÎ·˘
 ÂÒÎ ÌÈ„Â‰È‰ ¯˘‡Î Æ‰È‰ ÍÎ ÆÈ˘‰ ˙‡
 ˙ÂÈ¯È ÌÚ ˙È‚È‚Á ‰¯ÈÂ‡· ÂÒÎ Ì‰ ¨‡Î¯ÈÏ

Æ¯ÈÂ‡· ‰ÁÓ˘
≤µ∞∞  ≠Î  Æ‡Î¯ÈÏ  ÂÚÈ‚‰  ¯ÂÊ‡‰  ÈËÈÏÙ
 ÂÈ‰ ¨±∞∞∞ ËÚÓÎ ÂÈ‰ ‡Î¯È È·˘Â˙Â ¨ÌÈËÈÏÙ±∞∞∞ ËÚÓÎ ÂÈ‰ ‡Î¯È È·˘Â˙Â ¨ÌÈËÈÏÙ±∞∞∞
 ÆÌÈ¯ÂÓÁ‰Â ¯˜·‰Â Ô‡ˆ‰ È¯„ÚÓ ıÂÁ ≥µ∞∞
 ÌÈÓ‰  ˙ÂÓÎ  ¨ÌÈÓ  ˙Â¯‡·  ÏÚ  ‰ÈÁ  ‡Î¯È
 ¨È¯·‡ÎÏ‡Ó ¨ÌÈ·¯ ÌÈËÈÏÙ ÂÚÈ‚‰ ¨˙Ï·‚ÂÓ
 ÏÎ  ÂÏ  Æ‡ÎÚÂ  aÈÊÏ‡  ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡  ¨‰Àq·Ï‡
 ‡Î¯È· ÌÈ¯‡˘ ÂÈ‰ ‰Ï‡‰ ÌÈËÈÏÙ‰ ÈÂÓ‰
 ÌÈ˘‡‰Â  ÌÈ¯Ó‚  ÂÈ‰  ÌÈÓ‰  ¨ÚÂ·˘  „ÂÚÏ

 ÆÈ˘‰ ˙‡ „Á‡ ÌÈ‚¯Â‰ ÂÈ‰
 ÌÈËÈÏÙ‰˘ È¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰Ú·¯‡ Â‡ ‰˘ÂÏ˘



القبل  جهة  من  القافلة  وأجت  اليهودية. 
(الجنوب) وهيك راحت البلد.

الناس سمعت قصف، خافت وطلعت، في 
اليهود  قاوموا.  البلد  أهل  كم شخص من 
هجموا باألول من جهة "ميجا"، وين قناطر 
أهل  يلهوا  انهم  الهدف  وكان  الباشا، 
من  (الجنوب)  القبل  من  ييجوا  حتى  البلد 
البلد  جهة عكا. في واحد صادفوه بنص 
وقتلوه، وفي واحد كان رايح يجيب نجدة 
وقتلوه،  بالطريق  البسكليت والقوه  على 

هذا بكون أبوه لجوز أختي.
اليهود هجمت الصبح  قبل طلوع الشمس، 
وصاروا يطلقوا النار من تحت قناطر الباشا 
والمسلحين من أهل البلد حوالي عشرين 
مسلح التهوا فيهم. سالحهم كان سيء، 
كانت  النار  إطالق  مدة  سوريا.  من  جابوه 

قرابة الساعة.
البلد،  من  هربت  أنا  نار،  اطالق  صار  لما 
اليهودية،  القافلة  صادفت  هربت  ولما 
"يد  جنب  صادفتها  القبل،  من  أجت  اللي 
وين  يهودية،  قافلة  إنها  وعرفت  نتان" 
الكليّـة اليوم. القافلة كانت تمشي وتطخ 
تضرب  كانت  الرشاشات  ويمين،  شمال 

على الشمال وعلى اليمين.
لما مّرت القافلة كنت أنا ومحمود أبو شنب 
قراب من بعض، هو نزل من المنشية وأنا 
من السميرية، كانت المسافة بيننا حوالي 
القصف،  وسمعنا  شفنا  لما  متر،   200
قفزت  وأنا  بالعبّـارة  تخبَّى  راح  شنب  أبو 
هاي  الغرب،  من  البنزين  بمحطة  وتخّبيت 

أول محطة بنزين من جهة عكا. 

تهجير
كان اليهود بهديك اللحظه صاروا محتلين 
يوم  عكا  على  رحنا  وعائلتي  أنا  البلد. 
وبعدها رحنا على عمقا يوم ومن بعدها 

عكا،  على  رحنا  ليش  بعرف  ما  يركا.  على 
ما  عفوية،  بطريقة  تتصرف  كانت  العالم 
العالم،  صاب  شو  بعرف  ما  تفكر،  كانت 
صار في هوس، جنون اإلشاعات، والناس 
اكثر. يعني لو  أمان  صارت تدّور  وين في 
عكا   صارت  والساحل  نابليون  تل  احتلوا 
حسب  ليش  أكثر.  آمنه  ويركا  آمنه  غير 
رايك زعيم كفرياسيف يّني يّني هرب على 
يركا وأنا شفته هناك. بس النه بيركا كان 

في آمان اكثر.

تدمير
بنفس  معظمها  هدوا  السميرية  بيوت 
يوم القصف وما سكنوا فيها يهود. وعلى 
اهللا،  باب  زينب  اسمها  واحدة  في  فكرة 
ماتت  ما  لحد  بالسميرية  بقيت  ختيارة 
البلد  وأهل  وبناتها  أوالدها  وكان  هناك 

يروحوا ويهتموا فيها. 
الناس ما حاولت ترجع على بيوتها تسكن 
فيها بس رجعوا قسم من العائالت واخدوا 

أغراض من بيوتهم. 

يركا
بهديك الفترة وبعد مدة، الطائفة الدرزية 
شافت إنه الوضع بدأ يتدهور وصار يميل 
تركوها،  القرى  سكان  وأن  اليهود  لصالح 
بدنا  إحنا  انه  لهم  وقالوا  باليهود  اتصلوا 
نعمل هدنة لعدم االعتداء علينا. ولما فات 
احتفالية  بأجواء  فاتوا  يركا،  على  اليهود 

وطلق رصاص. 
عددهم  كان  بيركا،  الالجئين  تجمعوا 
ألف  البلد  وأهل  نسمة،   2500 حوالي 
نسمة،   500 و  آالف   3 فصاروا  نسمة، 
كانت  يركا  والحمير.  والبقر  المواشي  غير 
محدودة،  والمي  مي،  بيارة  على  تعيش 
أجوا عليها كتير الجئين من البصة والكابري 

19//18



 ¨Ì¯ÙÎ ÏÚ Â„ÁÙ ‡Î¯È È˘‡ ¨‡Î¯ÈÏ ÂÚÈ‚‰
 ÂÚÎ˘Â  ¯ÙÎ‰  ÏÚ  ‰Ù˜˙Ó  ÂÓÈÈ·  Ì‰  ÔÎÏ
 ÛÂ˜˙Ï  ÌÈÂÂÎ˙Ó  ÌÈ„Â‰È‰˘  ÌÈ˘‡‰  ˙‡
±µ∞∞ ËÚÓÎÂ Â„ÁÙ ÌÈ˘‡‰ ·Â¯ Æ‡Î¯È ˙‡
 ÔÈ· Á¯ÊÓ ÔÂÂÈÎÏ ‡Î¯ÈÓ „ÁÈ· ÂÁ¯· ÌÈ˘‡
 ÔÂÒ‡· ˙ÈÊÎ¯Ó ‰·ÈÒ ÂÈ‰ ˙ÂÚÂÓ˘ ÆÌÈ¯‰‰

ÆÂÏ ‰¯˜˘ „·Î‰
 ÌÈÁ‡‰Â  ‡Ó‡Â  ‡·‡  ¨ÂÁ‡  ‰ÏÈÏ  Â˙Â‡·
 Â‡ˆÈ ‰ÏÚ·Â È˙ÂÁ‡ ˜¯ ÆÂ‡ˆÈ ‡Ï ¨ÌÈË˜‰
 ÆÔÂ·ÏÏ  ‰ÏÚ·  ˙ÁÙ˘Ó  ÌÚÂ  Ì‰È„ÏÈ  ÌÚ
 È‡  ¨˙Á‡  ˙·Â  ÌÈ·  ‰˘ÂÏ˘  ÂÈÈ‰  ÂÁ‡

 Æ±≥ – ±≤ Ô· È˙ÈÈ‰Â ÌÈ· ÔÈ· ÏÂ„‚‰

 ‰Ïˆ‰‰ ‡·ˆ
 Ò¯È˙ ˜˘ Á˜Ï ÈÏ  ̆‡·‡ ‰ÙÂ˜˙ ‰ÊÈ‡ È¯Á‡
 ‰¯ÊÁ Í¯„· Æ‡ÁÈ˘¯˙· Â˙Â‡ ÔÂÁËÏ ÍÏ‰Â
 È·¯Ú‰  ‰Ïˆ‰‰  ‡·ˆÓ  ÌÈÏÈÈÁ  Â˙Â‡  Â˘‚Ù
 ‡Â‰ ¨ÍÏÂ‰ ‡Â‰ Ô‡Ï Â˙Â‡ ÂÏ‡˘ ¨ŸÁ»‡È „ÈÏ
 ¨ÂÏ˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ Ì˘ ‡Î¯ÈÏ ¯ÊÂÁ ‡Â‰˘ ¯Ó‡
 ¯È·ÚÓÂ „‚Â· ‡Â‰˘Â Ô¯˜˘ ‡Â‰˘ ÂÏ Â¯Ó‡
 ‰Ï‡‰ ‰Ïˆ‰‰ ‡·ˆ ÆÌÈ„Â‰ÈÏ ‰ËÈÁÂ ÏÎÂ‡
 ÈÏ˘  ‡·‡  ÏÚ  ˘ÂÙÈÁ  Â˘Ú  ÆÌÈ˙Á˘ÂÓ  ÂÈ‰

 Æ„‚Â· ‡Â‰˘ ÂÈÏÚ Â¯Ó‡Â
 ¯Ó‡  ‰Ïˆ‰‰  ‡·ˆÓ  Â‰˘ÈÓ˘  È˙ÚÓ˘
 ÌÈÎÏÂ‰ Ì‰ ÈÎ ÌÈ¯ÙÎ‰ ˙‡ ÂÙÈ˘ ÌÈ·˘Â˙Ï
 È˙ÚÓ˘ Ì‚ ÆÌÈ„Â‰È‰ È˘‡¯ ÏÚ Ì˙Â‡ ÒÂ¯‰Ï
 ‰¯Â˜‡Ï‡  Ò‡¯·  ‰È‰˘  ¯Á‡  Â‰˘ÈÓ  ÏÚ
 È˘‡¯  ÏÚ  ÏÈÏ‚‰  ˙‡  ·È¯ÁÈ  ‡Â‰˘  ¯Ó‡˘
 È·¯Ú‰  ‰Ïˆ‰‰  ‡·ˆ˘  ¯ÓÂ‡  ‰Ê  ÆÌÈ„Â‰È‰
 ÂÈ‰  ÌÈ˘‡‰  ÍÎ  Æ˙‡ˆÏ  ÌÈ˘‡‰  ˙‡  „„ÂÚ
 ÌÈ¯ÂÂÈÚ ÂÓÎ Â¯¯‚ ÂÁ‡ È˙Ú„Ï ÆÌÈÚÓÂ˘
 ‡Ï ‰Ïˆ‰‰ ‡·ˆ  ̆¯¯·˙‰ Æ‰Ïˆ‰‰ ‡·  ̂È¯Á‡
 ÆÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ Í·ÈÒ ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰ ÆÏÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ

ÆÂÏ˘ ÔÂÒ‡Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á‡ ‰È‰ ‡Â‰

˙ÂËÈÏÙ
 Ì‰  ¨ÌÈ¯‰‰  Í¯„  ÔÂ·ÏÏ  ÂÎÏ‰  ÌÈ˘‡‰
 ˜ÏÁ  Æ˘ßœ‚Ï‡  ÔÂÂÈÎÏ  ‰Á¯ÊÓ  ÂÎÏ‰  Ì„Â˜

 ¨¯ÙÎ‰ ÏÚ ‰Ù˜˙‰‰ ÈÙÏ Â·ÊÚ ÌÈ¯È˘Ú‰Ó
 Â·˘Á ¨˙ÂÈÂÎÓ· ˙Â¯ÈÈ· ˘È·Î· ÂÚÒ Ì‰
 ÍÎ  ¯Á‡Â  ˘„ÂÁ  ‰ÊÈ‡  ˙Â¯ÈÈ··  ˙ÂÏ·Ï
 ˘È·ÎÏ  ·Â¯˜  ‰È‰  ÂÏ˘  ˙È·‰  ¨¯ÂÊÁÏ
 Æ˘È·Î· ÍÏ‰ Â‡ ÚÒ˘ ÈÓ ÏÎ ˙‡ È˙È‡¯Â
 ˙ÂÁÙ˘Ó‰Ó  ˜ÏÁ  ±π¥∑  ˙ÏÈÁ˙·  ÂÏÈÙ‡

 Æ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ˙‡ Â·ÊÚ ˙Â¯È˘Ú‰
 È˙ÂÁ‡ ÆÔÂ·Ï· ÌÈ‡ˆÓ ÌÂÈ‰ ÈÏ  ̆ÌÈ·Â¯˜‰
 ¯ÈÓÒ  ‰È„ÏÈ  È˘Â  ‰ÏÚ·  ÌÚ  ‰·ÊÚ  ¨ÌÈ¯Ó
 ‰˙ÈÈ‰  ‡È‰  ¨ÔÂÈ¯‰·  ‰˙ÈÈ‰  ‡È‰  ¨‰¯ÈÓÒÂ
±≤ ‰„ÏÈ ÈÏ˘ ‡Ó‡ Æ‰ÁÙ˘Ó· ‰„ÈÁÈ‰ ˙·‰
 Â˙Ó ∏  ¨ÌÈÈÁ· Â¯‡˘ ‰Ú·¯‡ ˜¯ ¨ÌÈÓÚÙ
 Â‡¯  ̃˙‡Ê È˙ÂÁ‡Ï ÆÌÈ˙Ó Â„ÏÂ Â‡ ˙ÂÏÁÓÓ
 ÂÓ‡ Ô‡¯ÓÚ ˙· ÌÈ¯Ó ‰˘Â„˜‰ Ì  ̆ÏÚ ¨ÌÈ¯Ó
 È˙ÂÁ‡ ‰ÚÈ‚‰ ¯˘‡Î ÆÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ Â˘È Ï˘
 „Á‡ Û‡ Ì˘ ¨Â˙Â‡ ˘ÙÁÏ ‰ÏÈÁ˙‰ ÔÂ·ÏÏ
 ÌÈ„Â‰È‰  ̆‰·˘Á ‡È‰ ¨ÂÁ‡ ‰ÙÈ‡ Ú„È ‡Ï
 ‰˙ÈÈ‰ ¨ÔÈÒ‡È ¯È„· Â˘Ú˘ ÂÓÎ ¨Â˙Â‡ Â‚¯‰
 ‰ÒÎ ‡È‰ Æ˙„ÁÂÙÓÂ ˙Ï‰Â·Ó ¨‰˘  ̃·ˆÓ·
 ˘„ÂÁ·  ‰˙ÈÈ‰  ¨˙„ÏÏ  È„Î  ÌÈÏÂÁ‰  ˙È·Ï
 Ì‚ ¨ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·· ‰˙Ó ‡È‰ Ï·‡ ¨ÈÈÓ˘‰
 È˙Ú„È˘Î  ·ÂˆÚ  „Â‡Ó  È˙ÈÈ‰  È‡  Æ¯·ÂÚ‰
 ‰·¯‰  ÂÈÈÁ  ‡Ï˘  ˙Â¯ÓÏ  Æ‰˙Ó  ‡È‰˘
 È˙ÈÈ‰˘Î ±π¥≥ ˙˘· ‰˙Á˙‰ ‡È‰ ¨„ÁÈ·
 „Â‡Ó  ‰Ú‚Ù  ÈÏ˘  ‡Ó‡  ÆÍ¯Ú·  ∏  Ô·  „ÏÈ
 ‰˘˜ È˘Ù ·ˆÓÏ ‰ÒÎ ‡È‰ ¨È˙ÂÁ‡ ˙ÂÓÓ
 ¨‰Ï  ‰¯˜˘  ‰ÓÏÂ  ‰È·‚Ï  ‰Ó˘‡  ‰˘È‚¯‰Â
 ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰Â È‡ÂÂÏ‰˘ ˙¯ÓÂ‡ „ÈÓ˙ ‰˙ÈÈ‰
 ‰„·È‡  ‡È‰˘  È„  ‡Ï  ¨ÔÂ·ÏÏ  ‰˙‡  ˙·ÊÂÚ
 ‡È‰  ÂÈ˘ÎÚ  ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡·  ÌÈË˜  ÌÈ„ÏÈ  ∏

 Æ‰Ï˘ ˙·‰ ˙‡ Ì‚ ‰„·È‡
 ¨ÔÂ·ÏÏ ‰È¯Á‡ ‡Â· ÂÁ‡˘ ‰·˘Á È˙ÂÁ‡
 ˙ÂÎÊ· Â¯‡˘ Æ‡Î¯È· Â¯‡˘ ÂÁ‡ Ï·‡
 ‰ÀÙ„Ã »  ‰Ó˘Â  ˙ÈÊÂ¯„  ‰˘‡  ¨‡Î¯ÈÓ  ‰˘‡
 ˙È·Ï ÍÂÓÒ‰ ˙È·· ‰¯‚ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ ¨ÈÏÚÏ‡
 ‡È‰  ÆÌÈ˘˜  ÌÈÓÈ  Ì˙Â‡·  Â·  Â˘È˘  „·‰
 ‰Ó  ¨È„ÈÏ  Ô‡Î  È¯‡˘˙  ∫ÈÏ˘  ‡Ó‡Ï  ‰¯Ó‡
 ÌÈ·ÏÂ  ÍÏ  ‰¯˜È  ÈÏ˘  ˙Â·ÏÂ  ÈÏ  ‰¯˜È˘



الزيب وعكا وغيرها. ولو  والسميرية، من 
بيركا  بقيوا  وجموعهم  الالجئين  هاي 
أسبوع واحد لكانت نشفت المي ولكانت 

الناس قتلت بعض.
الالجئين  أيام من وجود  أربع  أو  بعد ثالث 
الكبير  الالجئين  عدد  من  خافوا  بيركا، 
واخترعوا معركة وهمية وخيالية واقنعوا 
الناس  تهجم،  بدها  اليهود  انه  الناس 
من  شخص   1500 حوالي  وهربوا  خافت 
يركا باتجاه الشرق بين الجبال.  اإلشاعات 
المصيبة  في  الرئيسي  السبب  كانت 

الكبيرة اللي أصابتنا.
بهديك الليلة أمي وأبوي واخوتي الصغار 
اختي طلعت مع  يركا، بس  ما طلعنا من 
جوزها وأوالدها وأهل زوجها على لبنان. 
ولد  اكبر  وأنا  وبنت  شباب  ثالث  كنا  إحنا 

كان عمري 12 او 13 سنه. 

جيش اإلنقاذ
ذرة  شوال  اخد  أبوي  الزمن  من  مدة  بعد 
راجع القاه جيش  بترشيحا، وهو  وطحنه 
اإلنقاذ قرب يانوح، قالوا له وين رايح؟ قالهم 
عند أوالدي على يركا، قالوا له انت كذاب، 
لليهود.  وطحين  أكل  وماخذ  خاين  انت 
جيش اإلنقاذ كانوا نّصابين. فتشوا أبوي 
وصاروا يقولوله انت خاين. سمعت إنه في 
البالد  اخلوا  قال:  اإلنقاذ  جيش  من  واحد 
وكمان  رؤوسهم،  على  المدن  وسندّمر 
واحد كان في راس الناقوره وقال انه راح 
يدمر الجليل على رؤوسهم. بما معناه انه 
هيك  تطلع.  الناس  شجع  العربي  الجيش 
انقدنا  نحن  برأيي  تسمع.  الناس  كانت 
بشكل أعمى وراء جيش اإلنقاذ، وتبين أن 
جيش اإلنقاذ ال يستطيع أن ينقذنا بل زاد 

األمور تعقيدًا وكان السبب في مصيبتنا.

لجوء
طريق  عن  لبنان  على  طلعت  الناس 
طريق  عن  الشرق  من  وتوجهوا  الجبال 
قبل  رحلوا  األغنياء  من  وقسم  الجش، 
الهجوم على البلد، رحلوا عن طريق شارع 
شهر  يقضوا  حتى  بالسيارات  بيروت 
بيتنا كان على  بيروت ويرجعوا.  زمان في 
من  طلع  واحد  كل  شفت  وأنا  الشارع 
العائالت  بدأت   47 ال  بداية  من  الشارع. 
السميرية. من  تطلع  منيح  وضعها  اللي 

أهلي اليوم في لبنان، اختي مريم من بعد 
ما طلعت مع زوجها وأوالدها االثنين سمير 
البنت  كانت  هي  حبلى،  كانت  وسميرة، 
طفل،   12 خلفت  أمي  بالبيت،  الوحيدة 
كلهم مرضوا وماتوا وبقي أربعة من 12. 
النساء  تيّمنًا بسيدة  مريم  اهلي سّموها 

كلهم مرضوا وماتوا وبقي أربعة من 
النساء  تيّمنًا بسيدة  مريم  اهلي سّموها 

كلهم مرضوا وماتوا وبقي أربعة من 

مريم ابنة عمران أم المسيح عليه السالم. 
توقف  كانت  لبنان  على  اختي  وصلت  لما 
عن  الناس  وتسأل  الطريق  على  يوم  كل 
أهلها، الناس ما قدرت تساعدها، وفكرت 
إنه اليهود قتلوا أهلها مثل ما عملوا بدير 
وهيك  وجنون،  صراع  وصابها  ياسين، 
نفسيّـتها انهارت، ولما راحت تخلف بعد ما 
صارت بالشهر الثامن ماتت بالمستشفى 
ألنه  ماتت  لما  كتير  تأثرت  أنا  الجنين.  مع 
عشت أنا وإياها، هي تجّوزت بسنة 1943
وانجبت ولما طلعت كانوا أطفالها صغار.

وفاتت  اختي  موت  من  تأثرت  أمي 
بالذنب،  وحّست  رهيب،  نفسي  بضغط 
على  طلعت  انها  لو  تقول  كانت  ودايما 
ثماني  دفنت  انها  بكفي  وما  لبنان، 
بنتها. فقدت  كمان  بالسميرية،  أوالد 

أختي فكرت انه إحنا راح نلحقها، بس إحنا 
بقينا بيركا، إحنا بقينا ألنه كان ساكن جنب 
المعصرة اللي سكّنا فيها بيركا امراة درزية 
خليِك  إلمي  قالت  العلي،  وضفة  اسمها 
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 ‰˘‡‰  „ÈÏ  ÔÂÁË·  ‰˘È‚¯‰  ‡Ó‡  ÆÍÏ˘
 ˙‡Ê‰ ‰˘‡‰ ‡ÏÂÏ Æ‡Î¯È· ‰¯‡˘Â ˙‡Ê‰

ÆÔÂ·Ï· ÌÂÈ‰ ÂÈÈ‰ ÂÁ‡ Ì‚

‰ÓÈ˘‡Ó Ú·ˆ‡
 ÌÈ„ÏÈ‰˘ ‡Â‰ ÈÏ ÌÈ·È‡ÎÓ˘ ÌÈ¯·„‰ „Á‡
 ‰ÓÈ˘‡Ó Ú·ˆ‡ ÌÈÙÓ ÈÏ˘ ÌÈ„Î‰Â ÈÏ˘
 Æ‰·Î‰  Ï˘  ÔÂ˘‡¯‰  ¯Â„‰  ÂÁ‡  ¨ÂÈÏ‡
 ÔÈËÒÏÙ Ô„·‡Ï ‰·ÈÒ‰ ÂÁ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰
 Æ˙„ÏÂÓ‰ ÏÚ Â¯Ó˘ ‡ÏÂ ‰˙Â‡ Â¯ÎÓ ÈÎÂ
 ÌÈ„ÁÙÓ˘  ÌÈ„ÁÙ  ÂÁ‡˘  ÂÈÏÚ  Â¯Ó‡
 ¯ÒÂÓ Ì‰Ï ÛÈË‰Ï ˙ÂÎÊ ÂÏ ÔÈ‡ ÆÌÈ„Â‰È‰Ó
 ÂÈÏÚ ÌÈÏÈËÓ Ì‰ ÆÌÏÈ·˘· ‰Ó‚Â„ ÂÈ‡Â
 Í¯Â‡Ï ÈÈËÒÏÙ‰ ÌÚ‰ Ï·ÒÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡
 ÏÚ  ÌÈ‡¯Á‡  Ì‰ÈÈÚ·  ÂÁ‡  ¨‰˘  ∂∞

 ÆÂÏ˘ ˙ÂÂÒ‡‰
 ÂÏ˘  ‰·ÎÏ  ÂÓ¯‚˘  ˙Â·ÈÒ‰˘  ¯ÓÂ‡  È‡
 ˙˘· ‡ÏÂ  ÔÎ  ÈÙÏ ÌÈ˘ ˙Â¯˘Ú ÂÏÈÁ˙‰
 ÌÈÙ·Ó Ò·ÂÓ ÌÚ ÂÈÈ‰ ÂÁ‡ Æ‰ÓˆÚ ‰·Î‰
 ˙È˙Â·¯˙  ¨˙È˙¯·Á  ¨˙ÈËÈÏÂÙ  ‰ÈÁ·Ó

ÆÂÏ˘ ÔÂÒ‡Ï Ì¯‚˘ ‰Ó ‰Ê Æ˙È˙„Â

هون جنبي، واللي بصير علّي وعلى بناتي 
اطمأنت  أمي  أوالدك.  وعلى  عليِك  بصير 
لهاي المرأة وظلت بيركا، ولو ما كانت هاي 

المرأة كنا إحنا طلعنا على لبنان.  

أصابع اتهام
وأحفادي  أوالدي  أن  آلمني  ما  أشّد 
جيل  نحن  إلينا  االتهام  أصابع  يوجهون 
ضياع  في  السبب  إننا  يقولون  النكبة، 
فلسطين وأننا بعناها ولم نحافظ عليها، 
اليهود،  من  نخاف  وأننا  بالجبناء  وصفونا 
وال يحق لنا أن نعطي نصائح أو أن نكون 
معاناة  سبب  يحّملوننا  إنهم  لهم.  قدوة 
عامًا،   60 مدى  على  الفلسطيني  الشعب 

نحن بنظرهم سبب الويالت والمصائب.
نكبتنا  إلى  أّدت  التي  األسباب  أن  أقول  أنا 
وليس  السنين  بعشرات  ذلك  قبل  بدأت 
في عام النكبة نفسه. لقد كنا هزمنا قبل 
ذلك اجتماعيًا وسياسيًا وحضاريًا ودينيًا، 
في عام النكبة نفسه. لقد كنا هزمنا قبل 
ذلك اجتماعيًا وسياسيًا وحضاريًا ودينيًا، 
في عام النكبة نفسه. لقد كنا هزمنا قبل 

وهذا ما أدى إلى مصيبتنا. 

قلعة السميرية - تصوير رنين جريس
ÒœÈY‘‚ ÔÈ¯ ‰ÓÏÈˆ ≠ ‰È¯ÈÓÒÏ‡ ¯ˆ·Ó
al-Sumayriyya Castle



 غرسنا أشجارًا كثيرة. أشجار السرو في 
كل  جميلة.  حديقتنا 
ذلك،  يقول  ضيف 
ــًا  ــض ــن أي ــح ون
نشعر بذلك، 
ــل  ــل أه ــث م
ــه“  ــي ــان ”دج
ــًا  ــض ــن أي ــح ن
فــــــخــــــورون 
لكن،  بــســرواتــنــا. 
الحديقة  ــي  ف تــقــف 
ـــروة،  ـــس ــك ال ــل ت
التوائم،  سروة 
السروة التي 
نغرسها  لم 

نحن.
مواجهة  تجب 
الـــحـــقـــائـــق، ال 
ألن  ــا،  ــه ــل ــاه ــج ت
ــرون  ــب ــك ي االوالد 
لنا  يقولون  وأحيانًا 
رؤية  يمكن  أنــه 
على  الــكــذب 

وجوهنا“ 

 ‰·¯‰ ÂÚË
 ÌÈ˘Â¯·‰ ÆÌÈˆÚ
 Ì‰ ÂÏ˘ ¯ˆÁ·
 Á¯Â‡ ÏÎ ÆÌÈÙÈ

 ¨˙‡Ê ¯ÓÂ‡
 ÂÁ‡ Ì‚ ÍÎÂ
 ÂÓÎ ÆÌÈ˘È‚¯Ó

 ¨‰È‚„ È˘‡
 ÌÈ‡‚˙Ó Â‡ Ì‚

 ÌÈ˘Â¯··
 Ï·‡ ÆÂÏ˘

 Ì‚ ¯ˆÁ· Â˘È
 ¨‡Â‰‰ ˘Â¯·‰

 ¨ÌÈÓÂ‡˙‰ ˘Â¯·
 Â‡ ‡Ï˘ ˘Â¯·‰

ÆÂÚË
 ˙Â„·ÂÚ ÌÚ

 ¨„„ÂÓ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ
 ¨ÌÏÚ˙‰Ï ‡Ï

 ˙¯Á‡˘
 ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÈÏ„‚

 Ì‰ ÌÈÓÚÙÏÂ
 ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡

 ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡˘
 ÏÚ ¯˜˘‰ ˙‡
 “ÆÂÏ˘ ÌÈÙ‰

 ıÂ·È˜ ¯·Á ¨¯Â¯„ ‰˜È·ˆ
 ˙¯·ÂÁ¨˙Â‡Ë‚‰ ÈÓÁÂÏ
∫±π∏± ¨¯·Óˆ„ ¨“ÌÈÙ„”

تسفيقه درور، عضو في كيبوتس 
”لوحمي هجيطؤوت“، نشرة 

”دفيم“ (أوراق)، كانون أول، 1981:  
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 ‡È¯kÊ  ÔÈ·Ï  ˙Â‡Ë‚‰  ÈÓÁÂÏÓ  ÏÈ‚  ÔÈ·  ˙Â·˙Î˙‰‰  ¯Á‡Ï
 È„Î ÏÈ‚ ÌÚ ¯˘˜ ˙Â¯ÎÂÊÓ ÔÈÈË˘Â¯· Ô˙È‡ ¯ˆÈ ¨‰È¯ÈÓÒÏ‡Ó
 ˜Â„·Ï  ˙Ó  ÏÚ  ‰Ï˘  ¯˜ÁÓ·  ‰‚È˘‰˘  ÌÈ¯ÓÂÁ‰  ˙‡  ˘˜·Ï
 ˙Â¯ÎÂÊ  ˙˙ÂÓÚ˘  ÂÊ  ˙¯·ÂÁ·  ÂÓÓ  ÌÈ˜ÏÁ  ·Ï˘Ï  ˙Â¯˘Ù‡
 ˘„ÂÁ  ÍÏ‰Ó·  ¨Ì‰ÈÈ·  ˙Â·˙Î˙‰·  Æ¯ÙÎ‰  ˙Â„Â‡  ÏÚ  ‰˜ÈÙÓ
 ‡˘Â ÏÚ ¢ÌÈÏ‡¯˘È¢ È˘ ÔÈ· ÔÈÈÚÓ ÁÈ˘ ¯ˆÂ ¨≤∞∞π ÏÈ¯Ù‡

ÆÈÈËÒÏÙ – ÈÂÈˆ‰ ÍÂÒÎÒ‰Â ÌÈËÈÏÙ‰ ¨‰·k‰
 ∫ÂÊ‰ ˙Â·˙Î˙‰‰Ó ÌÈÚË˜ ÔÏ‰ÏÂÊ‰ ˙Â·˙Î˙‰‰Ó ÌÈÚË˜ ÔÏ‰Ï

 ‰ˆ˜ ÍÏ È˙˙Â Í˙È‡ È˙¯·È„ ÂÓÊ·˘ ÈÏ ‰Ó„ ÆÈÈ˜Â‡ ≠ Ô˙È‡
ÆËÂ˘Ù „ÈÓ˙ ‡Ï ‰Ê Ï·‡ ø‡Ï ¨‰Ï‡Î ÌÈËÈÏÙ ¯˙‡Ï ¯˘˜

ÆÌÈËÈÏÙ ÂÈ‰È Ô‚¯‡˘ ¯ÂÈÒ· ˙·˘·
 Ì‰˘ ∫ÔÈÈÚÓ Â‰˘Ó ÍÏ ·˙Î ·¢‰¯‡· ËÈÏÙ Â˙Â‡˘ È˙È‡¯ ¨·‚‡
 ˙‡ ‰È·Ó ˙‡ ÍÈ‡ Æ¢ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÌÈ„Â‰È‰¢ ÌÚ ı¯‡· ·ËÈ‰ ÂÈÁ

ø‰Ê‰ ÈÂËÈ·‰
øÔÈÈÚ‰ ˙‡ ‰È·Ó È‡ ÍÈ‡ ≠ ÏÈ‚

 ÌÈ„Â‰ÈÏ ˙¯Ú˘Ó È‡ ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰ ¢ÌÈÈËÒÏÙ ÌÈ„Â‰È¢ Ô·ÂÓ·
 ˙ÈÂÈˆ‰  ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ÌˆÚ·  ‰ÏÁ‰˘  ÈÙÏ  ¯ÂÊÈ‡·  ÂÎ˘˘

Æ„Â‡Ó ˙Â·¯ ÌÈ˘ ¯ÂÊÈ‡· ÂÈÁ˘ ÌÈ„Â‰È‰ ¨¯ÂÊÈ‡·
 ÌÈ„Â‰È‰  ÌÈ·Â˘È‰  ÔÈ·  ˙ÂÁÂÎ‰  È˜·‡Ó  ÔÈÈÚÏ  ˙Ú„ÂÓ  È‡
 ˘È·Î‰  ÏÚ  ˙ÂÈÂÎÓ  ÏÚ  È¯È  È¯˜Ó  ÏÚ  È˙‡¯˜  ¨¯ÙÎ‰  È·˘Â˙Ï
 ¯ÙÎ‰  ˘Â¯È‚Ø˙˘ÈË  ¯ÂÙÈÒ  ˙‡Â  ¯ÙÎ‰  Í¯„  ¯·Ú˘  ‰È¯‰Ï
 ‰È‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‡˘Â‰ Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂÂÊÓ ˙Â‡¯ÏÂ Á˙Ï ¯˘Ù‡

∫·‰‡ ‡Ï ‡Â‰ ÌÈÂÈˆ‰ ˙‡˘ ˙Â˘¯ÂÙÓ ÈÏ ·˙Î ‡Â‰¨ËÂ˘Ù
You ask me about my feeling to the Zionists¨ yes¢
I don’t like them they took my land¨ they destroyed

“my homeÆ They made me a refugee since ±π¥∏
 ‡Â‰  ÍÈ‡  ‰‡Â¯  „ÏÈ  ¨ÂÏ˘  Ë·Ó‰  ˙„Â˜  ˙‡  ÔÈ·‰Ï  ‰ÏÂÎÈ  È‡
 ‰‡¯ÈÈ˘  ÂÏÈ‡Ó  Ô·ÂÓÂ  Ì˙È·  ˙‡  ·ÂÊÚÏ  ÌÈˆÏ‡  Â˙ÁÙ˘ÓÂ
 ÍÎÂ ÂÏ˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ ¯ÂÙÈÒ ¨˙‡¯˜˘ ÂÓÎ ÆÌÈÓ˘‡‰ ˙‡ ÌÈÂÈˆ·
 È·Á¯· ˙¯ÊÂÙÓ Â˙ÁÙ˘Ó ÌÂÈ‰ „Ú ÆÏ  ̃‡Ï ÌÈËÈÏÙ‰ ¯‡  ̆Ï  ̆Ì‚

Æ·¢‰¯‡Â ÔÂÎÈ˙‰ Á¯ÊÓ‰
 ÏÚ  ¨ÂÏÏ‰  ˙ÂÏ‡˘‰  ˙‡  ˙ÂÏÚ‰Ï  ÔÎ  ÂÓÊ·  ·Â˘Á  ÈÏ  ‰È‰  
 ˙Ú„Ï È˙Â‡ ÔÈÈÚ ÆÌÈ„Â‰ÈØÌÈÏ‡¯˘ÈØÌÈÂÈˆ‰ ÈÙÏÎ ÂÈ˙Â˘ÂÁ˙
 ‰ÈÁ „ÂÚÂ ‰È„Â‰ÈÂ ˙ÈÏ‡¯˘È È‡ ¨˙È˘È‡ ÈÏ‡ ÒÈÈÁ˙È ‡Â‰ ÍÈ‡
 Ï·˜Ó ‰È‰ ‡Â‰˘ ¯Â¯· ‰ÊÎ ‡Ï ‰Ê ÆÂÓÓ ‰Á˜Ï˘ ‰Ó„‡‰ ÏÚ
 Ì‚Â ÒÚÎÂ ‰ÈË ÌÈ¯ËÂ˘ ÌÈ˘‡ ˘È˘ ‰ÁÂË· È‡ ¨‰·‰· ˙‡Ê

ÆÔÈ·‰Ï ‰ÏÂÎÈ È‡ ‰Ê ˙‡
 Ì‰È˙ÂÂÓ‡Ó ÌÏÚ˙‰Ï ÔÎÂÓ ‡Â‰˘ ¯ÓÂ‡˘ ¨Ì„‡ Ô· ÏÎ ¨Ì„‡ Ô·
 ¯Á‡‰  Ï˘ ˙ÂÈ˘Â‡Ï  ˙ÂÈ˘È‡Ï  ÒÁÈÈ˙‰ÏÂ  Â·È·Ò  ÌÈ˘‡‰  Ï˘

‚ÂÏ‡È„

˙Â¯ÎÂÊ ÌÚ



 ÌÈÚ˜˘Ó ˘È˘Î ÁË·Â ÁË· ¨‰·¯ ‰Î¯Ú‰Ï ÈÂ‡¯
 Â˙Â„ÏÈ˘  ‰„·ÂÚ‰  ÂÓÎ  ÌÈÈ˘È‡Â  ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰
 ‡Â‰˘Â ÌÈËÈÏÙ ˙ÂÁÓ· ÌÈÈÁÂ ÌÈ„Â„· ‰¯·Ú

ÆÂ˙È·Ó ¯˜Ú
 ˙Â·˜Ú·  ¨„Â‡Ó  „Ú  ‡È¯ÎÊ  ˙‡  ‰ÎÈ¯ÚÓ  È‡  
 ·Â˘  ÂÈÏ‡  È˙·˙Î  ÔÈÈÚ·  ÍÏ˘  ˙ÂÈÈÚ˙‰‰
 ‡Ï  ÔÓÊ  ‰·¯‰  ÈÈ„  Æ˙ÂÈ„ÈÓ·  ÈÏ  ‰Ú  ‡Â‰Â
 ¨ÂÈÏ‡  ·Â˙ÎÏ  ÌÈ˙ÚÏ  ÈÏ  ‡ˆÈ  ¨Â˙È‡  È˙¯·È„
ØÏÂ‡˘Ï  Â‡  ¯·Ú˘  ÌÈÈÈÚ  ÁÂ˙È·  ÔÈÈÚ˙‰Ï
 ÈÏ ÁÂÏ˘Ï ÁÈË·‰ ‡Â‰˘ È˙¯ÎÊ ÆÂ‰˘Ó ÁÂÏ˘Ï
 ¨‰È¯ÈÓÂÒÏ‡  È˜ÊÓ  „Á‡  Ï˘  ÔÂÈ‡¯  ÌÚ  Â‡„ÈÂ
 ˜˙Ú‰‰  ˙‡  ÂÏ  ÂÁÏ˘È˘  Ú‚¯·˘  ¯Ó‡  ‡Â‰
 ‡Ï ÔÓÊ ‰·¯‰Â ÈÏ ÁÏ˘È ‡Â‰ ‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙Á˙Ó
 ¨ÔÈÈÚ‰ ÏÚ È˙Ï‡˘Â ÂÈÏ‡ È˙·˙Î Æ‡˘Â‰ ‰ÏÚ
 ‰Ê ÂÈÏ‡ ÂÏÈÙ‡˘ ¯Ó‡Â ¯·Â„Ó ‰Ó ÏÚ ¯ÎÊ ‡Â‰
ÆÈÏ ÁÏ˘È˘ Â˙ÁË·‰ ˙‡ ˘„ÈÁÂ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈ„Ú

 ÌÈÈËÒÏÙ  ÌÈ„Â‰È  ÔÈ·  ‰Á·‰‰  ÔÎ‡  ≠  Ô˙È‡  
 ˙ÂÈÂ„Ú·  „‡Ó  ‰·¯‰·  ‰ÏÂÚ  ÌÈÂÈˆ  ÌÈ„Â‰ÈÏ
 ÌÈÏ‡¯˘È‰  ·Â¯Ï  ÆÌÈÈËÒÏÙ  ÌÈËÈÏÙ  Ï˘
 ‰Ê ¥∏≠· Ô‡Î ‰¯˜˘ ‰Ó ÏÚ ¯·„ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡˘
 ˙ÈÁ·Ó  Ï·‡  Æ¢ÌÈ„Â‰È  ÂÏÂÎ¢  ÈÎ  ¯ÊÂÓ  ‰‡¯
 ÔÈ‡  ¢ÌÈÈËÒÏÙ‰  ÌÈ„Â‰È‰¢  ÌÚ  ÌÈÈËÒÏÙ‰
 ‰Ê ÌÈÂÈˆ‰ ÌÚ˘ Ô·ÂÓÎÂ „ÁÈ ˙ÂÈÁÏ ‰ÈÚ· Ì‰Ï

ÆÌ˙Â‡ Â˘¯È‚ ÌÈÂÈˆ‰ È¯‰˘ È¯˘Ù‡ È˙Ï·
 ÌÈÏ‡¯˘È‰  ÂÏ  „‡Ó  ·Â˘Á  Á˜Ï  ‰Ê  È˙Ú„Ï
 ÌÈ˘·ÂÎ  ˙ÂÈ‰Ï  ˜¯  ‡ÏÂ  Ô‡Î  ˙ÂÈÁÏ  ÌÈˆÂ¯˘
 ¨ÌÈÈËÒÏÙ‰  ÌÚ  ˙ÂÈÁÏ  Ú„  Ì‡  Æı¯‡·
 ÈÏÂ‡  ÏÎÂ  ¨·Â˘Ï  Âˆ¯È˘  ÌÈËÈÏÙ‰  ÌÚ  ÏÏÂÎ
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰  ˙‡  ÍÈ˘Ó  „ÂÚ  ÏÎ  ÆÌÂÏ˘·  ˙ÂÈÁÏ
 ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ Ô·ÂÓÎ ÆÈÂÎÈÒ ÏÎ ÍÎÏ ÔÈ‡ ÈÂÈˆ‰
 ‰Ó  ÏÚ  ¯·„·  ÌÈÓ˘‡  ÌÈ‡  ÌÈÈËÒÏÙ‰˘
 ÌÈÎÈ¯  ̂Ì‰ ÔÈ‡Â ‰ÙÂ¯È‡ È·Á¯· ÌÈ„Â‰ÈÏ ‰¯˜˘

Æ‰Ê ÏÚ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï
 Ú‚¯Ï¨ÌÈÓ˘‡ ÌÈ‡  ÌÈÈËÒÏÙ‰˘ ¯Â¯·  ≠  ÏÈ‚

ÆÍÎ È˙·˘Á ‡Ï
 ‡Ï ¨˙˘·Â‚Ó „Â‡Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡˘Â· ÈÏ˘ ‰Ú„‰
 ÆÌÂ˜Ó ÌÂ˘Ï ‰ˆ¯ ‡Ï È‡Â ÆÏ‡Ó˘Ï ‡Ï ¨ÔÈÓÈÏ
 È‡ ¨ËÂ˘Ù ‡˘Â ÂÈ‡ ÔÈ„ÚÂ ‰È‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ‰Ê
 ¯˙ÂÈ ÔÈ·‰ÏÂ ˙Ú„Ï ÈˆÁÂ ±∂ ÏÈ‚· ˙¯ÓÈÈ˙Ó ‡Ï

Æ˙ËÏÁÂÓ ‰¯Âˆ· ‰Ú„ ˘·‚ÏÂ È„Ó
 ˙Â‰„Ê‰Ï  ÈÏ  Ï˜  ‡Ï  ¨˙ÂÎ‰Â  ˙Ó‡‰  ÔÚÓÏ
 ‰¯Âˆ·˘ ¢˙Â¯ÎÂÊ¢  ÔÂ‚¯‡  ˙ÂÚ„Â  ˙ÂÂ¯˜Ú  ÌÚ
 ˜ÈÊÁÓ ®‰ÚÂË È‡ Ì‡ Ô˜˙© È˙Ú„ ÈÙÏ ˙˜‰·ÂÓ
 ÏÚ Ì‚ ˙Â·˘‰ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰ ¨˙ÂÈÏ‡Ó˘ ˙ÂÚ„·
 ˙·˘ÂÁ  È‡   Æ‰ÓÂ„ÎÂ  ÌÈÈËÒÏÙ‰  ÌÈËÈÏÙ‰
 È˙·¯˜Ó  ‰˜ÊÁ  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  È˙Â‰Ê  ¨˙È˘È‡˘
 ÌÂ¯˙ÏÂ  ‡·ˆÏ  ÒÈÈ‚˙‰Ï  ÈÏ  ·Â˘Á  ¨ÈÏÂ‡  ˙„Ï
 ˜ÏÁÏ  Ì‚  ÛÒÂ·  ÆÈ˙ÏÂÎÈÓ  ÌÂÓÈÒ˜Ó‰  ˙‡
 ÌÏÚ˙‰Ï  ˙ÂÚË  ÂÊ˘  ˙·˘ÂÁ  È‡  ¨È·˘  ÈÂÈˆ‰
 ÍÈ¯ˆÂ  È‡„Î˘  ÏÂ˜  ‰Ê  ¨Ì„Â˜  ‰Ù  ‰È‰˘  ‰ÓÓ
 ˙Â˙ ÈˆÚ ‰Ù ˘ÈÂ ıÂ·È˜· ˙ÎÏÂ‰ È‡ ¨ÂÚÓ˘È˘
 ¯˘Ù‡ È‡Â ‰È¯ÈÓÒÏ‡ È·˘Â˙ ÂÚË˘ ÌÈ˘Â¯·Â

Æ‰Ù ÂÈ‰ Ì‰˘ ‰„·ÂÚ‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï
 ÌÈÈËÒÏÙ‰˘ ˙·˘ÂÁ ˙‡˘ È˙·˘Á ‡Ï ≠ Ô˙È‡ 
 ·Â˘Á ÈÏ ‰È‰ ˜¯ ÆÌÈ„Â‰ÈÏ ‰¯˜˘ ‰Ó· ÌÈÓ˘‡

ÆÆÆ¯ÈÎÊ‰Ï
 Æ¢˙˘·Â‚Ó  ‰Ú„¢  ÏÚ  ˙·˙ÂÎ  ˙‡˘  ‰Ó  „ÓÁ
 ÁÈ  ¨ÈˆÁÂ  ≠±∂  Ó  ‰ÏÂ„‚  ¯˙ÂÈ  ˙ˆ˜  ÈÈ‰˙˘Î
 ÔÈ‡˘  ÈÚ„˙  ÁË·  ¨ÈÏ˘Â  ÍÈ¯Â‰  Ï˘  ÏÈ‚·  ÂÓÎ
 ÌÚ  ÌÈ¯ÂˆÈ  ÂÁ‡  ÂÏÊÓÏ  ÆÌÏÂÚÏ  ‰ÊÎ  ¯·„

ÆÏÈ‚ ÏÎ·Â ˙Ú‰ ÏÎ „ÂÓÏÏÂ Á˙Ù˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ
 ˙‡ ‚ÈÈ˙Ï Ï·Â˜Ó ÍÎ ¨ÔÎ·Â ø˙ÈÏ‡Ó˘ ˙Â¯ÎÂÊ
 ˙‡  ‡ˆÂÓ  È‡  ÚÈ˙ÙÓ  ÔÙÂ‡·  Æı¯‡·  ˙ÂÚ„‰
 Ï˘ Ì‰È˙ÂÚ„ ÌÚ ‰‰„ÊÓ ‡˜ÂÂ„ ÌÈ˙ÈÚÏ ÈÓˆÚ
 Ï˘ÓÏ Æ¢ÌÈÏ‡Ó˘¢ ÌÚ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ¢ÌÈÈÓÈ¢
±π∂∑≠·  ‡ÏÂ  ±π¥∏≠·  ÏÁ‰  ˘Â·ÈÎ‰˘  ‰·‰·

ÆÔÚÂË ¢Ï‡Ó˘‰¢˘ ÈÙÎ
 Ìˆ¯‡Ï ÌÈÈËÒÏÙ Ï˘ ‰·È˘ „Ú· ÂÁ‡ ¨ÔÂÎ
 Ì„‡  ÏÎÏÂ  ÌÈ„Â‰ÈÏ  ‰·È˘  ˙ÂÎÊ  ˘È˘  ÈÙÎ

ÆÂÈ˙Â·‡ ÂÈÁ Â‡ ÈÁ Â· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ˘¯Â‚˘
 ÈÓÁÂÏ·  ˙ÂÈÁÏ  ÈÏÎÂ˙  Â·  ÌÂÈÏ  ÏÁÈÈÓ  È‡
 ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ  ‡È¯ÎÊÏ  ˙ÂÎ˘·  Â‡  „ÁÈ  ˙Â‡ËÈ‚‰
 È¯˘Ù‡  È˙Ï·  ‡Ï  ‰Ê  Æ‰È¯ÈÓÒÏ‡Ï  Â·Â˘È˘
 ÌÂˆÚ È‚ÂÏÂ‡È„È‡ ÍÙ‰Ó ÍÈ¯ˆÓ Ô·ÂÓÎ ‰Ê Ï·‡
 ÂÏ·˜Ï  ÌÈÎÈ¯ˆ  ÌÈÈËÒÏÙ‰  Ì‚Â  Ï‡¯˘È·
 ˙‡ ÂÚÓÂ Ì˙Â‡ Â˘·Î˘ ˙Â¯ÓÏ ¨ı¯‡· Ô‡Î

ÆÌ˙·È˘

25//24



كما جاء في الكتيب، حصلنا من الطالبة جيل شنر على بحثها الذي 
كتبته عن السميرية. عندما طلب إيتن برونشطين (زوخروت) من 
جيل، البحث الذي كتبته، جرت بينهما خالل شهر نيسان،  مراسلة  
النقاط  بعض  حول  إسرائليين  شخصين  بين  واستيضاحات 

المتعلقة بالنكبة والالجئين والصراع الفلسطيني الصهيوني.
فيما يلي مقاطع من هذه المراسلةفيما يلي مقاطع من هذه المراسلة

لموقع  ووّجهتك  مّرة  معك  تحدثت  أنني  لي  يبدو  طيب،  لموقع إيتن:  ووّجهتك  مّرة  معك  تحدثت  أنني  لي  يبدو  طيب،  إيتن: 
فيما يلي مقاطع من هذه المراسلة

لموقع  ووّجهتك  مّرة  معك  تحدثت  أنني  لي  يبدو  طيب،  إيتن: 
فيما يلي مقاطع من هذه المراسلةفيما يلي مقاطع من هذه المراسلة

لموقع  ووّجهتك  مّرة  معك  تحدثت  أنني  لي  يبدو  طيب،  إيتن: 
فيما يلي مقاطع من هذه المراسلة

ألكتروني عن الجئين كهؤالء، ال؟ ولكن هذا ليس دائمًا سهًال. يوم 
لموقع  ووّجهتك  مّرة  معك  تحدثت  أنني  لي  يبدو  طيب،  إيتن: 
ألكتروني عن الجئين كهؤالء، ال؟ ولكن هذا ليس دائمًا سهًال. يوم 
لموقع  ووّجهتك  مّرة  معك  تحدثت  أنني  لي  يبدو  طيب،  إيتن: 

الحظت  بالمناسبة،  الجئون.  معنا  سيكون  جولتنا  في  السبت 
أن الالجيء من الواليات المتحدة كتبلك شيئًا مثيرًا: أنهم عاشوا 
الحظت  بالمناسبة،  الجئون.  معنا  سيكون  جولتنا  في  السبت 
أن الالجيء من الواليات المتحدة كتبلك شيئًا مثيرًا: أنهم عاشوا 
الحظت  بالمناسبة،  الجئون.  معنا  سيكون  جولتنا  في  السبت 

بعالقة طيبة في البالد مع ”اليهود الفلسطينيين“ . كيف تفهمين 
هذا المصطلح؟

”اليهود  بـ  يقصد  هو  بالطبع  الموضوع؟،  أفهم  كيف  جيل: 
قبل  المنطقة  في  سكنوا  الذين  اليهود  أعتقد،   ، الفلسطينيين“ 
بداية االستيطان اليهودي في المنطقة، اليهود الذين عاشوا في 

المنطقة سنين كثيرة جدًا.
بداية االستيطان اليهودي في المنطقة، اليهود الذين عاشوا في 

المنطقة سنين كثيرة جدًا.
بداية االستيطان اليهودي في المنطقة، اليهود الذين عاشوا في 

اليهودية  المستوطنات  بين  القوى  صراع  لموضوع  واعية  أنا 
السيارات  على  نار  إطالق  حاالت  عن  قرأت  القرية،  وسكان 
يمكن  القرية،  داخل  من  يمر  الذي  نهاريا  شارع  على  المسافرة 
تحليل قصة نزوح/طرد سكان القرية ورؤيتها من زوايا مختلفة. 
يحب  ال  أنه  بوضوح  لي  كتب  هو  أبدًا،  سهًال  الموضوع  يكن  لم 
تحليل قصة نزوح/طرد سكان القرية ورؤيتها من زوايا مختلفة. 
يحب  ال  أنه  بوضوح  لي  كتب  هو  أبدًا،  سهًال  الموضوع  يكن  لم 
تحليل قصة نزوح/طرد سكان القرية ورؤيتها من زوايا مختلفة. 

الصهاينة : 
“You ask me about my feeling to the Zionists, yes I don’t like 
them they took my land, they destroyed my home.They made 

me a refugee since 1948”
أحبهم.  ال  أنا  نعم  الصهاينة؟  اتجاه  شعوري  عن  تسألين  أنت   )
منذ  الجئًا  جعلوني  هم  بيتي،  هدموا  هم  أرضي،  أخذوا  هم 
أحبهم.  ال  أنا  نعم  الصهاينة؟  اتجاه  شعوري  عن  تسألين  أنت   )
منذ  الجئًا  جعلوني  هم  بيتي،  هدموا  هم  أرضي،  أخذوا  هم 
أحبهم.  ال  أنا  نعم  الصهاينة؟  اتجاه  شعوري  عن  تسألين  أنت   )

هو  أنه  كيف  يرى  ولد  نظره،  وجهة  أفهم  أن  أستطيع  )أنا 
منذ  الجئًا  جعلوني  هم  بيتي،  هدموا  هم  أرضي،  أخذوا  هم 
هو  أنه  كيف  يرى  ولد  نظره،  وجهة  أفهم  أن  أستطيع  )أنا 
منذ  الجئًا  جعلوني  هم  بيتي،  هدموا  هم  أرضي،  أخذوا  هم 

1948
وعائلته يضطرون لترك بيتهم فمن الطبيعي ان يرى بالصهاينة 
مذنبين. كما قرأت، قصة عائلته وقصة باقي الالجئين هي قصة 
وعائلته يضطرون لترك بيتهم فمن الطبيعي ان يرى بالصهاينة 
مذنبين. كما قرأت، قصة عائلته وقصة باقي الالجئين هي قصة 
وعائلته يضطرون لترك بيتهم فمن الطبيعي ان يرى بالصهاينة 

غير سهلة. حتى اليوم عائلته مبعثرة في أرجاء الشرق األوسط 
مذنبين. كما قرأت، قصة عائلته وقصة باقي الالجئين هي قصة 
غير سهلة. حتى اليوم عائلته مبعثرة في أرجاء الشرق األوسط 
مذنبين. كما قرأت، قصة عائلته وقصة باقي الالجئين هي قصة 

وأمريكا.
غير سهلة. حتى اليوم عائلته مبعثرة في أرجاء الشرق األوسط 

وأمريكا.
غير سهلة. حتى اليوم عائلته مبعثرة في أرجاء الشرق األوسط 

كان من المهم عندي في ذلك الحين أن أطرح هذه األسئلة، عن 
أن  مهتمة  كنت  اليهود.  اإلسرائيليين/  الصهاينة/  اتجاه  شعوره 
كان من المهم عندي في ذلك الحين أن أطرح هذه األسئلة، عن 
أن  مهتمة  كنت  اليهود.  اإلسرائيليين/  الصهاينة/  اتجاه  شعوره 
كان من المهم عندي في ذلك الحين أن أطرح هذه األسئلة، عن 

ويهودية  إسرائيلية  أنا  شخصيًا،  معي  سيتعامل  كيف  أعرف 
مفهومًا  ليس  هذا  منه.  أخذت  التي  األرض  على  أسكن  وكذلك 
ويهودية  إسرائيلية  أنا  شخصيًا،  معي  سيتعامل  كيف  أعرف 
مفهومًا  ليس  هذا  منه.  أخذت  التي  األرض  على  أسكن  وكذلك 
ويهودية  إسرائيلية  أنا  شخصيًا،  معي  سيتعامل  كيف  أعرف 

ضمنًا أن يتقبلني بتفّهم، أنا واثقة أن هناك أشخاصًا  يشعرون 
مفهومًا  ليس  هذا  منه.  أخذت  التي  األرض  على  أسكن  وكذلك 
ضمنًا أن يتقبلني بتفّهم، أنا واثقة أن هناك أشخاصًا  يشعرون 
مفهومًا  ليس  هذا  منه.  أخذت  التي  األرض  على  أسكن  وكذلك 

بالحقد والغضب ويمكنني أن أتفهم ذلك أيضًا.
ضمنًا أن يتقبلني بتفّهم، أنا واثقة أن هناك أشخاصًا  يشعرون 

بالحقد والغضب ويمكنني أن أتفهم ذلك أيضًا.
ضمنًا أن يتقبلني بتفّهم، أنا واثقة أن هناك أشخاصًا  يشعرون 

اإلنسان، كل إنسان، يقول إنه مستعد لتجاهل معتقدات الناس 
الذين حوله وأن يتعامل مع شخصية وإنسانية اآلخر هو إنسان 
جدير يالتقدير. وطبعًا يزيد التقدير بحالة وجود ترسبات تاريخية 
الذين حوله وأن يتعامل مع شخصية وإنسانية اآلخر هو إنسان 
جدير يالتقدير. وطبعًا يزيد التقدير بحالة وجود ترسبات تاريخية 
الذين حوله وأن يتعامل مع شخصية وإنسانية اآلخر هو إنسان 

وشخصية مثل الوقائع التي مّر بها زكريا كطفولة متنقلة وحياة 

حوار مع 
”زوخروت“



في مخيم الجئين وأنه اقُتـلع من بيته. 
أنت  اهتممت  أن  بعد  جدًا،  زكريا  أقدر  أنا 

في مخيم الجئين وأنه اقُتـلع من بيته. 
أنت  اهتممت  أن  بعد  جدًا،  زكريا  أقدر  أنا 

في مخيم الجئين وأنه اقُتـلع من بيته. 

علّي  ورّد  مؤخرًا  له  كتبت  بالموضوع 
كنت  مدة،  منذ  معه  أتحدث  لم  بسرعة، 
علّي  ورّد  مؤخرًا  له  كتبت  بالموضوع 
كنت  مدة،  منذ  معه  أتحدث  لم  بسرعة، 
علّي  ورّد  مؤخرًا  له  كتبت  بالموضوع 

التي  العملية  عن  وأسأل  أحيانًا  له  أكتب 
كنت  مدة،  منذ  معه  أتحدث  لم  بسرعة، 
التي  العملية  عن  وأسأل  أحيانًا  له  أكتب 
كنت  مدة،  منذ  معه  أتحدث  لم  بسرعة، 

أو  شيء  أي  أسأله  أن  أو  بعينيه  أجراها 
التي  العملية  عن  وأسأل  أحيانًا  له  أكتب 
أو  شيء  أي  أسأله  أن  أو  بعينيه  أجراها 
التي  العملية  عن  وأسأل  أحيانًا  له  أكتب 

أن  وعدني  أنه  تذكرت  ما.  شيئًا  له  أبعث 
أو  شيء  أي  أسأله  أن  أو  بعينيه  أجراها 
أن  وعدني  أنه  تذكرت  ما.  شيئًا  له  أبعث 
أو  شيء  أي  أسأله  أن  أو  بعينيه  أجراها 

يرسل إلي شريطًا فيه مقابلة مع شيخ من 
أن  وعدني  أنه  تذكرت  ما.  شيئًا  له  أبعث 
يرسل إلي شريطًا فيه مقابلة مع شيخ من 
أن  وعدني  أنه  تذكرت  ما.  شيئًا  له  أبعث 

السميرية، قال لي إنه سيبعث لي نسخة 
محطة  من  نسخة  على  يحصل  أن  بعد 
السميرية، قال لي إنه سيبعث لي نسخة 
محطة  من  نسخة  على  يحصل  أن  بعد 
السميرية، قال لي إنه سيبعث لي نسخة 

التلفزيون التي أجرت المقابلة. 
يهود فلسطينيين  بين  التمييز  إيتن: حقًا، 

التلفزيون التي أجرت المقابلة. 
يهود فلسطينيين  بين  التمييز  إيتن: حقًا، 

التلفزيون التي أجرت المقابلة. 

بشهادات  ملحوظ  صهيونيين  ويهود 
ألغلب  الفلسطينيين.  الالجئين 
عمّـا  شيئًا  يعرفون  ال  الذين  اإلسرائيليين 
األمر  هذا  سيبدو   48 عام  هنا  حصل 
بالنسبة  ولكن  يهود“.  ”كلنا  ألننا  غريبًا 

عام  هنا  حصل 
بالنسبة  ولكن  يهود“.  ”كلنا  ألننا  غريبًا 

عام  هنا  حصل 

للفلسطينيينن ال توجد لديهم مشكلة أن 
يعيشوا مع ”اليهود الفلسطينيين“، ولكن 
بالطبع هذا مستحيل أن يكون مع اليهود 

الصهيونيين ألنهم طردوهم.
نحن  لنا  جدًا  مهمة  عبرة  هذه  برأيي 

الصهيونيين ألنهم طردوهم.
نحن  لنا  جدًا  مهمة  عبرة  هذه  برأيي 

الصهيونيين ألنهم طردوهم.

هنا  العيش  يريدون  الذين  اإلسرائيليين 
نعرف  لو  محتلين.  نكون  أن  فقط  وليس 
كيف نعيش مع الفلسطينيين، بمن فيهم 
فمن  العودة،  يريدون  الذين  الالجئين 
وكلما  بسالم.  بالعيش  ننجح  أن  الممكن 
فلن  الصهيوني  بالمشروع  استمررنا 
بالطبع  نذكر  أن  يجب  أمل.  لذلك  يكون 
فلن  الصهيوني  بالمشروع  استمررنا 
بالطبع  نذكر  أن  يجب  أمل.  لذلك  يكون 
فلن  الصهيوني  بالمشروع  استمررنا 

شيء   بأي  مذنبين  غير  الفلسطينيين  أن 
أّال  ويجب  أوروبا  أنحاء  في  لليهود  حدث 
شيء   بأي  مذنبين  غير  الفلسطينيين  أن 
أّال  ويجب  أوروبا  أنحاء  في  لليهود  حدث 
شيء   بأي  مذنبين  غير  الفلسطينيين  أن 

يستمروا بدفع الثمن عن ذلك.
غير  الفلسطينيين  أن  الواضح  من  جيل:  

مذنبين، لم أفكر للحظة بذلك.
رأيي بالموضوع غير مبلور بعد، ال لليمين 
أي  على  مستعجلة  ولست  لليسار.  وال 
رأيي بالموضوع غير مبلور بعد، ال لليمين 
أي  على  مستعجلة  ولست  لليسار.  وال 
رأيي بالموضوع غير مبلور بعد، ال لليمين 

موضوعًا  يكون  ولن  يكن  لم  هذا  شيء. 
أي  على  مستعجلة  ولست  لليسار.  وال 
موضوعًا  يكون  ولن  يكن  لم  هذا  شيء. 
أي  على  مستعجلة  ولست  لليسار.  وال 

بسيطًا. وال أصبو - بعمر 16 سنة ونصف 
موضوعًا  يكون  ولن  يكن  لم  هذا  شيء. 

بسيطًا. وال أصبو - بعمر 
موضوعًا  يكون  ولن  يكن  لم  هذا  شيء. 

–أن أعرف وأفهم أكثر من الالزم وأن أبلور 
رأيًا بشكل مطلق. 

–أن أعرف وأفهم أكثر من الالزم وأن أبلور 
رأيًا بشكل مطلق. 

–أن أعرف وأفهم أكثر من الالزم وأن أبلور 

السهل  من  ليس  وبصراحة،  الحقيقة  في 

أن أتماثل مع مباديء ”زوخروت“ التي تؤمن 
إن  (صححني  واضح  بشكل  يسارية  بآراء 
كنت مخطئة)، وتطبيق قانون العودة على 

الفلسطينيين أيضًا، وما إلى ذلك. 
كنت مخطئة)، وتطبيق قانون العودة على 

الفلسطينيين أيضًا، وما إلى ذلك. 
كنت مخطئة)، وتطبيق قانون العودة على 

هويتي  أن  أرى  شخصي  بشكل  أنا 
من  بالدين،  عالقتي  من  أقوى  اإلسرائيلية 
هويتي  أن  أرى  شخصي  بشكل  أنا 
من  بالدين،  عالقتي  من  أقوى  اإلسرائيلية 
هويتي  أن  أرى  شخصي  بشكل  أنا 

المهم عندي أن أتجند للجيش وأن أعطي 
من  بالدين،  عالقتي  من  أقوى  اإلسرائيلية 
المهم عندي أن أتجند للجيش وأن أعطي 
من  بالدين،  عالقتي  من  أقوى  اإلسرائيلية 

أقصى ما عندي من قدرات. لكن باإلضافة 
المهم عندي أن أتجند للجيش وأن أعطي 
أقصى ما عندي من قدرات. لكن باإلضافة 
المهم عندي أن أتجند للجيش وأن أعطي 

أنه  أعتقد  الذي بي،  الجزء الصهيوني  إلى 
قبل،  من  هنا  كان  ما  تجاهل  الخطأ  من 
أنه  أعتقد  الذي بي،  الجزء الصهيوني  إلى 
قبل،  من  هنا  كان  ما  تجاهل  الخطأ  من 
أنه  أعتقد  الذي بي،  الجزء الصهيوني  إلى 

أنا  يسمعوه،  أن  ويجب  جدير  صوت  هذا 
أشجار  هنا  وتوجد  بالكيبوتس،  أمشي 
السميرية،  أهل  زرعها  سرو  وأشجار  توت 
أشجار  هنا  وتوجد  بالكيبوتس،  أمشي 
السميرية،  أهل  زرعها  سرو  وأشجار  توت 
أشجار  هنا  وتوجد  بالكيبوتس،  أمشي 

وال يمكن تجاهل الحقيقة أنهم كانوا هنا.  
 إيتن: لم أظن أنك تفكرين أن الفسطينيين 
مذنبون بما جرى لليهود، لكني أحببت أن 

أذكّـر باألمر. 
مذنبون بما جرى لليهود، لكني أحببت أن 

أذكّـر باألمر. 
مذنبون بما جرى لليهود، لكني أحببت أن 

مبلور“.  ”رأي  عن  كتبته  ما  لطيف  أمر 
16 عمر  من  قليًال  أكبر  تصبحين  عندما 

مبلور“.  ”رأي  عن  كتبته  ما  لطيف  أمر 
عمر  من  قليًال  أكبر  تصبحين  عندما 

مبلور“.  ”رأي  عن  كتبته  ما  لطيف  أمر 

وعمري  والديك  بعمر  لنفترض  ونصف، 
شيء  هناك  ليس  أنه  ستكتشفين  أنا، 
أننا  حظنا  حسن  من  اإلطالق.  على  كهذا 
شيء  هناك  ليس  أنه  ستكتشفين  أنا، 
أننا  حظنا  حسن  من  اإلطالق.  على  كهذا 
شيء  هناك  ليس  أنه  ستكتشفين  أنا، 

مخلوقات ذوات قدرة على التطور والتعلم 
كل الوقت وفي كل سّن.

اآلراء  يدمغون  هكذا  يسارية؟  ”زوخروت“ 
نفسي  أجد  مفاجيء  بشكل  البالد.  في 
متفقًا أحيانًا مع آراء ”اليمين“ أكثر من آراء 
نفسي  أجد  مفاجيء  بشكل  البالد.  في 
متفقًا أحيانًا مع آراء ”اليمين“ أكثر من آراء 
نفسي  أجد  مفاجيء  بشكل  البالد.  في 

1948 عام  بدأ  االحتالل  أن  مثًال  ”اليسار“، 
متفقًا أحيانًا مع آراء ”اليمين“ أكثر من آراء 

عام  بدأ  االحتالل  أن  مثًال  ”اليسار“، 
متفقًا أحيانًا مع آراء ”اليمين“ أكثر من آراء 

وليس عام 1967 كما يدعي ”اليسار“. نعم، 
نحن مع عودة الالجئين الفلسطينيين إلى 
لليهود  عودة  حق  يوجد  كما  أرضهم، 
ولكل إنسان طرد من أي مكان عاش فيه 

أو عاش فيه آباؤه. 
العيش  تستطيعين  الذي  لليوم  أتوق  أنا 
إلى  أو  سوية  هجيتئوت“  ”لوحمي  في 
إلى  يعودوا  أن  بعد  وأبنائه  زكريا  جانب 
إلى  أو  سوية  هجيتئوت“  ”لوحمي  في 
إلى  يعودوا  أن  بعد  وأبنائه  زكريا  جانب 
إلى  أو  سوية  هجيتئوت“  ”لوحمي  في 

السميرية. هذا ليس أمرًا مستحيًال، ولكنه 
إلى  يعودوا  أن  بعد  وأبنائه  زكريا  جانب 
السميرية. هذا ليس أمرًا مستحيًال، ولكنه 
إلى  يعودوا  أن  بعد  وأبنائه  زكريا  جانب 

كبيرًا  أيديولوجيًا  انقالبًا  بالطبع  يتطلب 
الفلسطينيون يجب  في إسرائيل، وكذلك 
أن يتقبلونا في البالد، رغم أننا احتللناهم 
الفلسطينيون يجب  في إسرائيل، وكذلك 
أن يتقبلونا في البالد، رغم أننا احتللناهم 
الفلسطينيون يجب  في إسرائيل، وكذلك 

ومنعنا عودتهم. 
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قرية السميرية أو سمرية كما يسميها سكان الكيبوتس الذي أعيش فيه، 
كانت دائمًا بالنسبة لي شيئًا مبهمًا ومجهوًال، كذلك هي بالنسبة ألغلب 
قرية السميرية أو سمرية كما يسميها سكان الكيبوتس الذي أعيش فيه، 
كانت دائمًا بالنسبة لي شيئًا مبهمًا ومجهوًال، كذلك هي بالنسبة ألغلب 
قرية السميرية أو سمرية كما يسميها سكان الكيبوتس الذي أعيش فيه، 

السكان.  
أكتشف  أن  التاريخ قررت  قبل سنتين، وخالل وظيفة مدرسية بموضوع 
قصة القرية وأن أتعلم عنها أكثر، من وجهة نظر أهل القرية وكذلك من 
وجهة النظر الصهيونية اليهودية. تجولت بين أطالل القرية مع والدي، ابن 

الكيبوتس، الذي داس في ذلك المكان للمرة األولى، وقمت بالتصوير.
أفراد  مع  أو  القرية  من  الجئين  مع  االتصال  اإلنترنت  بواسطة  حاولت 

الكيبوتس، الذي داس في ذلك المكان للمرة األولى، وقمت بالتصوير.
أفراد  مع  أو  القرية  من  الجئين  مع  االتصال  اإلنترنت  بواسطة  حاولت 

الكيبوتس، الذي داس في ذلك المكان للمرة األولى، وقمت بالتصوير.

عائالتهم ليحكوا لي قصة بلدهم من وجهة نظرهم، القصة التي لم أكن 
كان  بالسميرية،  ولد  األشخاص، شخص  أحد  اتصاًال مع  أجريت  أعرفها. 
عائالتهم ليحكوا لي قصة بلدهم من وجهة نظرهم، القصة التي لم أكن 
كان  بالسميرية،  ولد  األشخاص، شخص  أحد  اتصاًال مع  أجريت  أعرفها. 
عائالتهم ليحكوا لي قصة بلدهم من وجهة نظرهم، القصة التي لم أكن 

 عامًا ويعيش 
كان  بالسميرية،  ولد  األشخاص، شخص  أحد  اتصاًال مع  أجريت  أعرفها. 
 عامًا ويعيش 
كان  بالسميرية،  ولد  األشخاص، شخص  أحد  اتصاًال مع  أجريت  أعرفها. 

68 سنوات عندما هُـجِـرت القرية واليوم عمره 68 سنوات عندما هُـجِـرت القرية واليوم عمره 68 عمره حوالي 7
السميرية،  من  الالجيء  الناطور،  زكريا  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في 
حكى لي عن حياته وعن المحن التي مّر بها هو وعائلته منذ اللحظة التي 
اضطروا لترك بيتهم. بعثت لزكريا أسئلة، حكيت له عن نفسي وتكاتبنا 
حكى لي عن حياته وعن المحن التي مّر بها هو وعائلته منذ اللحظة التي 
اضطروا لترك بيتهم. بعثت لزكريا أسئلة، حكيت له عن نفسي وتكاتبنا 
حكى لي عن حياته وعن المحن التي مّر بها هو وعائلته منذ اللحظة التي 

لفترة معينة عبر البريد األلكتروني.  
تقبل زكريا بتفهم ووّد كوني يهودية وإسرائيلية تعيش اليوم على األرض 
التي نشأ فيها. تأثرت كثيرًا عندما رأيت إنسانًا يؤمن بالنظر إلى اآلخر بناء 
تقبل زكريا بتفهم ووّد كوني يهودية وإسرائيلية تعيش اليوم على األرض 
التي نشأ فيها. تأثرت كثيرًا عندما رأيت إنسانًا يؤمن بالنظر إلى اآلخر بناء 
تقبل زكريا بتفهم ووّد كوني يهودية وإسرائيلية تعيش اليوم على األرض 

على إنسانيته وليس بناء على دينه ومعتقداته، وتفاجأت عندما رأيت أن 
التي نشأ فيها. تأثرت كثيرًا عندما رأيت إنسانًا يؤمن بالنظر إلى اآلخر بناء 
على إنسانيته وليس بناء على دينه ومعتقداته، وتفاجأت عندما رأيت أن 
التي نشأ فيها. تأثرت كثيرًا عندما رأيت إنسانًا يؤمن بالنظر إلى اآلخر بناء 

معاملته معي كانت بدون حقد أو غضب. تعلّـمت بفضله الكثير. 
أنا ال أشعر بالذنب على أنني أعيش على أرض سلبت من أهلها السابقين، 

معاملته معي كانت بدون حقد أو غضب. تعلّـمت بفضله الكثير. 
أنا ال أشعر بالذنب على أنني أعيش على أرض سلبت من أهلها السابقين، 

معاملته معي كانت بدون حقد أو غضب. تعلّـمت بفضله الكثير. 

إلى  وهاجروا  أوروبا  في  أرضهم  من  طردوا  ألشخاص  حفيدة  أني  رغم 
أنا ال أشعر بالذنب على أنني أعيش على أرض سلبت من أهلها السابقين، 
إلى  وهاجروا  أوروبا  في  أرضهم  من  طردوا  ألشخاص  حفيدة  أني  رغم 
أنا ال أشعر بالذنب على أنني أعيش على أرض سلبت من أهلها السابقين، 

إسرائيل كالجئين وأقاموا الكيبوتس الذي أعيش فيه، ولكني أرى أنه من 
إلى  وهاجروا  أوروبا  في  أرضهم  من  طردوا  ألشخاص  حفيدة  أني  رغم 
إسرائيل كالجئين وأقاموا الكيبوتس الذي أعيش فيه، ولكني أرى أنه من 
إلى  وهاجروا  أوروبا  في  أرضهم  من  طردوا  ألشخاص  حفيدة  أني  رغم 

المهم أن يعرف الناس قصة المكان وقصة الناس الذين عاشوا فيه، هذا 
إسرائيل كالجئين وأقاموا الكيبوتس الذي أعيش فيه، ولكني أرى أنه من 
المهم أن يعرف الناس قصة المكان وقصة الناس الذين عاشوا فيه، هذا 
إسرائيل كالجئين وأقاموا الكيبوتس الذي أعيش فيه، ولكني أرى أنه من 

جزء من تاريخ المكان الذي هو بيتنا اآلن.
الغربية  الجهة  بيته في  السميرية سنة 1941، وكان  قرية  زكريا في  ولد 
القرية  مّر وسط  الذي  الرئيسي  الشارع  المسجد قرب  القرية، مقابل  من 

وفصل بين قسمها الشرقي وقسمها الغربي. 
مع  تنقل  هناك  من  لبنان.  إلى  كالجيء  عائلته  مع  توجّـه  التهجير  خالل 
عائلته بين عدة مخيمات لالجئين في لبنان وسوريا. يعيش أخوته وأخواته 
مع  تنقل  هناك  من  لبنان.  إلى  كالجيء  عائلته  مع  توجّـه  التهجير  خالل 
عائلته بين عدة مخيمات لالجئين في لبنان وسوريا. يعيش أخوته وأخواته 
مع  تنقل  هناك  من  لبنان.  إلى  كالجيء  عائلته  مع  توجّـه  التهجير  خالل 

العشرة في لبنان، سوريا واألردن.  
زالت  ما  واحدة  بنت  سوى  كلهم  تزوجوا  وابنان.  بنات  أربع  أوالد:   

العشرة في لبنان، سوريا واألردن.  
زالت  ما  واحدة  بنت  سوى  كلهم  تزوجوا  وابنان.  بنات  أربع  أوالد:   

العشرة في لبنان، سوريا واألردن.  
6 له 

تدرس في ملووكي بالواليات المتحدة.
في شهر كانون األول 1971 غادر لبنان وسافر إلى ليبيا للعمل، من هناك 
بعث ابنه للدراسة في الواليات المتحدة. بعد أن حصل ابنه على الجنسية 

في شهر كانون األول 
بعث ابنه للدراسة في الواليات المتحدة. بعد أن حصل ابنه على الجنسية 

في شهر كانون األول 

المتحدة.  الواليات  للسكن في  العائلة  إليه كل  تنضّم  أن  األمريكية طلب 
بعث ابنه للدراسة في الواليات المتحدة. بعد أن حصل ابنه على الجنسية 
المتحدة.  الواليات  للسكن في  العائلة  إليه كل  تنضّم  أن  األمريكية طلب 
بعث ابنه للدراسة في الواليات المتحدة. بعد أن حصل ابنه على الجنسية 

التي  الكبرى  البنت  عدا  ما  للسكن هناك  العائلة  انتقلت  ما حصل.  وهذا 
أيضًا  تحصل  أن  العائلة  تنتظر  القاهرة.  في  وأوالدها  زوجها  مع  تسكن 
التي  الكبرى  البنت  عدا  ما  للسكن هناك  العائلة  انتقلت  ما حصل.  وهذا 
أيضًا  تحصل  أن  العائلة  تنتظر  القاهرة.  في  وأوالدها  زوجها  مع  تسكن 
التي  الكبرى  البنت  عدا  ما  للسكن هناك  العائلة  انتقلت  ما حصل.  وهذا 

ابنتهم على تأشيرة وتنتقل للسكن معهم.
أيضًا  تحصل  أن  العائلة  تنتظر  القاهرة.  في  وأوالدها  زوجها  مع  تسكن 

ابنتهم على تأشيرة وتنتقل للسكن معهم.
أيضًا  تحصل  أن  العائلة  تنتظر  القاهرة.  في  وأوالدها  زوجها  مع  تسكن 

هو  وهل  اليهودي،  بالشعب  برأيه  تتعلق  األسئلة  بعض  لزكريا  بعثت 
مستعد للعودة إلى أرضه ليسكن فيها، وما هي آراؤه بشكل عام.

هذا ما كتبه إلي في نيسان وآيار 2007 (باالنجليزية في الصفحات التالية)

كشف 
المستور

جيـل شنـر
Gill Shner

كيبوتس 
”لوحمي هجيطؤوت“ 
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Albassa and Tarshiha. After we left 
the village the Zionists destroyed 
all the village except the mosque 
and old Romanian building.
In Lebanon we lived around one 
month in a village called Tyrharfa, 
with no clothes, non food and with 
little money my father was carrying 
in his pocket.
After they asked us to move to Tyre 
City (Sour) from there they took us 
by train to Aleppo –Syria.
95 percent of the village people stayed 
in Ein Elhelwa Refugee camp.
We reached Aleppo, they put us in 
Elnyrab Camp. After one month 
they moved us to a Syrian village 
called Altamanaa, from there also 
moved to a city called Maarat 
Alno’aman, from there to Hamah 
city. That what happened to my 
family.
After that we knew that all the 
village people are in Ein elhelwa 
camp to the South of Sayda city in 
Lebanon. With some help from our 
people we returned to Ein elhelwa 
in Lebanon, and we stayed in tents, 
and imagine what was happening 
to us in winter or summer under 
the tent.
The Red Cross gave us tents and 
food, and opened for us school, I 
studied there.

The connection between me and 
the village people is still going, 
they phone and I phone them in 
all occasions, my big brother stays 
with his family in Damascus, the 
second one in Aleppo. Now in Ein 
elhelwa there are three sisters and 
two brothers with there families. I 
have also three sisters married and 
living in Jordan , I visited  my three 
sisters in Jordan after I became an 
American citizen,  because with the 
Refugee Lebanese travel document 
the authorities of Jordan don’t let 
me in. Also my big daughter lives  
now with her husband and three 
children in Cairo, last time I visited 
them was in 2000 .
As I told you I can write to you 
better and more in Arabic, but I 
will try to find a solution for that, 
also there are a TV station did an 
interview with the Alderman of the 
village two years ago, he remember 
better than me, so I will contact 
that station to send me a copy of 
the interview, as they promised, 
when I receive it I’ll send copy to 
you. Hope this gives an idea.
Thank you for taking care of my 
village info.”

And my best regards
Zakaria Elnatour
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"-You ask me about my feeling to 
the Zionists, yes I don’t like them 
they took my land, they destroyed 
my home They made me a refugee 
since 1948”
-“I don’t hate the Jews, we were 
citizens, neighbors, celebrated in 
all occasions, I remember when 
any one of us feel sick we were  
going to the clinics and hospitals 
in Naharia, the  Palestinian Jews 
were very nice, and
I am able to live with them.
I prefer to return to my village 
either all my family.”
-“ My philosophy is not to look to 
human through his religion, the 
religion between him and god, I 
look to the others through there 
humanity, through there style with 
the others.”

“Dear Gil
 Try to send you all info through 
office word, but no chance, my 
computer only write from left 
to right and you know Arabic 
language is from right to left, so 
I’ll answer all your questions in 
English, hope can help you.
The village is in the  middle between 
Acre an Naharia, around the village 
as I know more than five Zionist 
settlements, and to the south of the 

village there was a British military 
camp, both the camp and the 
settlements were making troubles 
in our life , the settlements mostly 
every night were shooting any one 
from the village they saw.
The British soldiers also made our 
life like hell, and I remember one 
day a big military truck was hitting  
my father’s store and I was there, 
but god saved me. I disappeared 
and in the end they found me but 
Am still  alive.
The relation between the village 
people and the Palestinian Jews 
was very good, we visited them and 
they visited  us in all occasions, we 
were medicated at Naharia clinics 
and hospitals, an alderman from 
Naharia was a good friend to the 
village, and many times I heared 
him saying to us: be careful, there 
are bad days will come, and that 
happened, when one early morning 
around thirty trucks entered the 
village, the soldiers was dressed 
Arabian style, so we thought they 
are  Arabs coming to  defend us, 
but they began  shooting every one 
they saw. Most of the residences 
escaped to the north, because 
the Zionists made a save side in 
the north to kick out everyone, 
we escaped to Lebanon, through 



I do not feel guilty for living on 

a land taken from its former 

residents, in part due to the fact 

I am a descendent of people 

exiled from their land in Europe, 

who came to Israel as refugees 

and founded the kibbutz in 

which I live. However, I think it’s 

important that people know and 

recognize the stories of this place 

and of the people who lived here 

in the past. It’s part of the history 

of our home. 

Zakariyya was born in al-

Sumayriyya village in 1941, and 

to his recollection he was 7 when 

the village was abandoned. His 

house was on the west part of 

the village, fronting the mosque, 

near the main road crossing the 

village, separating the east and 

west sides.

During the deportation he and 

his family left for Lebanon, as 

refugees. They lived in several 

refugee camps in Syria and 

Lebanon. These days, his ten 

brothers and sisters live in 

Lebanon, Sirya and Jordan.

Zakariyya has 6 children, 2 boys 

and 4 girls, all married but one, 

sill in school in Milwaukee, USA. 

On December 1971 Zakariyya 

moved from Lebanon to Libya 

following his work, from there he sent 

his son to the United State to study, 

and his son became a U.S. citizen. 

Afterwards, his son filed request for 

visas for the whole family and they 

moved to the United States, except 

for the firstborn daughter still living in 

Cairo with her husband and children, 

waiting to get a visa herself. 

I sent Zakariyya a few questions about 

his opinion of the Jewish people and 

would he be willing to return to his 

land. His answer that he sent me on 

April & May 2007 is brought in the 

next pages.  
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al-Sumayriyya village, or simply Samariya as 

refered to by the people of my kibbutz, has 

always been a thing of uncertainty for me, as 

well as to the rest of the residents.

Two years ago, as part of a history assignment 

for school, I decided to find and learn the story 

of the village, both from the point of view of its 

residents, and from the Jewish Zionist point 

of view. I toured the ruins of the village and 

took pictures, along with my dad, a member 

of the kibbutz who, like me, set foot in that 

area for the first time.

Through the Internet I tried contacting 

refugees from the village or their family 

members, to tell the story from their point of 

view – a story I did not know. I contacted a 

man born in al-Sumayriyya, who was about 

7 when the village was abandoned by its 

residents and is now 68 years old and lives 

in the United States. Zakariyya Alantor, the 

Al-Smiria refugee, told me about his life and 

about what he and his family went  through 

from the moment they had to leave their 

home. I asked him questions, told him about 

myself, and we communicated via email for a 

certain period of time. 

Zakariyya was cordial and understanding 

towards my being a Jew, an Israeli living 

today on the same land he grew up on. I 

was excited to find a man who believes one 

must see a person’s humanity and not his\

her religion and faith, and to my surprise he 

treated me with no grudge or resentment. I 

have learned a lot from him. 

Discovering 
the Unknown

Gil Shner
Ghetto Fighters’ Kibbutz 
(Lochame HaGeta’ot)

Translated by:
Oshra Bar



Beirut Raod
before 1948
by Ranin Jiryis

شارع بيروت كان يمّر داخل 
المسيرية قبل 1948
تصوير رنين جريس

 ÍÂ˙· ¯·Ú ˙Â¯ÈÈ· ˘È·Î
±π¥∏ ÈÙÏ ‰È¯ÈÓÒÏ‡

ÒÈ¯‘‚ ÔÈ¯ ‰ÓÏÈˆ
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Information given by www.palestineremembered.com

Tall al-Sumayriyya contains carved 
stones, a mosaic floor, tombs, 

columns, and stone capitals. Khirbat 
Abu ‘Ataba has an Islamic shrine and 

ceramic fragments.

Archeological sites

Exculsive jewish colonies on 
town’s lands

Town Today

According to the Palestinian historian Walid Khalidi, the village remaining 
structures on the village land are:
“One room from the mosque, portions of a building, segments of walls and arches 
from fallen houses, and graves are all that remain of al-Sumayriyya. The remaining 
part of the mosque is a square stone building with a flat roof that is supported on 
girders and crossbeams.”

Religious institutions One mosque which remains to this date

 Lohame ha-Geta’ot  and part of Regba

Town’s name through
 history

al-Sumayriyya may have been called 
Katasir during the Canaanite period. It’s 
subsequent name was possibly derived 
from the one of the jewish sect of the 

Samartians, who were ethnically cleansed 
out of the Acre area by Ahmad Basha 

al-Jazzar in the late 18th Century. They 
moved to the Nablus district, now in the 
occupied West Bank, where they still live 
as Palestinian citizens. By the Crusaders, 

the village was called Someleria.



Land Usage Type     Arab (Dunum)
Area planted w/citrus
Irrigated & Plantation
Area planted w/olives

Planted W/Cereal
Built up

Cultivable
Non-Cultivable

Arab
Jewish
Public
Total

632
354
200

6,870
28

7,856
658

Israeli occupation date

Distance from district center

Elevation from the sea

Israeli military operation

Israeli attacking brigade

Exodus Cause

Village remains
after destruction by Israelis

Village remains
after destruction by Israelis

Village remains

Ethnically cleansing
by Israelis

Ethnically cleansing
by Israelis

Ethnically cleansing

Land ownership
before occupation
Land ownership

before occupation
Land ownership

Land usage in 1945

Population befor occupation

Number of houses

Schools

Land Usage Type     Arab (Dunum)

           Year                    Population           Year                    Population

May 14,1948

6 (km) North of Acre

25 (meters)

Operation Ben-Ami

Carmeli Brigade

Military assault by Jewish troops

al-Sumayriyya was mostly destroyed
with the exception of its mosque

al-Sumayriyya inhabitants were completely al-Sumayriyya inhabitants were completely 
ethnically cleansed.

19th century
1931
1945
1948

Est. Refugees 1998

200
391
760
882

5,414

al-Sumayriyya had an elementary school 
for boys, which was founded in 1943. 
In 1945, it had an enrollment of 60 

students!

    Ethnic Group              Ethnic Group          Land Ownership (Dunums)

Statistic/Fact Value

7,935
0

607
8,542

About al-Sumayriyya

           Year              Number of House           Year              Number of House

1931
1948

92
207





خريطة بريطانية من عام خريطة بريطانية من عام خريطة بريطانية من عام 1946 لقرية السميرية ومنطقتها 
‰·È·Ò‰Â ‰È¯ÈÓ‹ÒÏ‡ ÈÈËÒÏÙ‰ ¯ÙÎÏ ±π¥∂ ˙˘Ó ˙ÈËÈ¯· ‰ÙÓ ˙˘Ó ˙ÈËÈ¯· ‰ÙÓ ˙˘Ó ˙ÈËÈ¯· ‰ÙÓ
A British map from 1946 of al-Sumayriyya and its surroundingsA British map from 1946 of al-Sumayriyya and its surroundingsA British map from 1946 of al-Sumayriyya and its surroundings

al-Marah, 
was the 
village square 
between the 
Castle and the 
Mosque, as it 
is today, April 
2009, 
by Ranin Jiryis

المراح 
كما هو اليوم، 
نيسان 2009، 
كان الساحة 

العامة للقرية 
بين المسجد 
والقلعة، قبل 

النكبة. 
تصوير 

رنين جريس

 ¨Á‡¯ÓÏ‡
 ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ¯ÎÈÎ‰

 ÈÙÏ ¯ÙÎ‰ Ï˘
 ÔÈ· ‰·Î‰

 ¨¯ˆ·ÓÏ „‚ÒÓ‰
 ‰‡¯˘ ÈÙÎ

 ÏÈ¯Ù‡ ≠ÌÂÈ‰
 Æ≤∞∞π

 ‰ÓÏÈˆ
ÒÈ¯‘‚ ÔÈ¯
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Remembering al-SumayriyyaRemembering al-Sumayriyya
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