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بيت مهدوم شرقي البلد
¯ÙÎ‰ Á¯ÊÓ· ÒÂ¯‰ ˙È·
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كتب يزن العجوري، من األردن، في مداخلته في الموقع عن هذه الصورة أنها أخذت 
أثناء دخول القوات الصهيونية الى القرية في العام ١٩٤٨ ويظهر في الصورة المسجد 
الغربي في القرية وبجانبه بيت المرحوم الشيخ يوسف الجبالي وأعلى المنزل يظهر 

المرحوم عبدالرحمن عيسى بنات من سكان القرية وهو يرفع الراية البيضاء.  

 ‰ÓÒ¯ÂÙ  ̆È¯Á‡ ‰ÂÓ˙‰ „ÈÏ Ï¢‰ Ë¯Ë‡‰ ¯˙‡· ·˙Î ¨Ô„¯È· ¯¯Â‚˙Ó‰ ¯Âß‚ÚÓ ËÈÏÙ ¨È¯Âß‚ÚÏ‡ ÔÊÈ
 „‚ÒÓ‰ ‰‡¯ ‰ÂÓ˙· Æ±π¥∏ ˙˘· ¯ÙÎÏ ÌÈÈÂÈˆ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÒÈÎ ˙Ú· ‰ÓÏÂˆ ‰ÂÓ˙‰ ÈÎ ¨Ì˘
 „·Ú ÁÂÓ‰ „ÓÂÚ ˙È·‰ ‚‚ ÏÚ ÆÈÏ‡·ß‚Ï‡ ÛÒÂÈ ßÁÈ˘‰ ÁÂÓ‰ Ï  ̆Â˙È· ÂÏ ÍÂÓÒ·Â ¯ÙÎ‰ Ï  ̆È·¯ÚÓ‰

   ÆÔ·Ï Ï‚„ ÌÈ¯Ó ‡Â‰˘Î ¨¯ÙÎ‰ ·˘Â˙ ¨˙‡· ‡ÒÈÚ ÔÓÁ¯Ï‡

القوات اإلسرائيلية تحتل قرية عجور 

¯Âß‚Ú ˙‡ ÌÈ˘·ÂÎ ÌÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÁÂÎ‰

منقولة عن الموقع اإللكتروني "فلسطين في الذاكرة"
Ë¯Ë‡‰ ¯˙‡Ó ‰Á˜Ï ‰ÂÓ˙‰

www.Palestineremembered.com



في  المهجرة  عجّـور  قرية  إلى  الزيارة  تأتي  أن  صدفة  ليس 
زيتونها  بكثرة  عجور  اشتهرت  الزيتون.  قطف  موسم  أوج 
قبل  األيام  هذه  مثل  في  أهلها  وهّجر  النكبة.  قبل  وزيتها 
القائم  ”الصندوق  يقوم  األيام  هذه  وفي  عامًا.  ستين 
إلسرائيل“ والمعروف بلسان الفلسطينيين باسمه العبري 
الزيتون  لقطف  اإلسرائيليين  بدعوة  يقوم  قييمت“،  ”قيرن 
هي   ” قييمت  ”القيرن  مواقع  قييمت“.  القيرن  ”مواقع  من 
الصندوق  هذا  عليها  استولى  التي  الفلسطينية  األراضي 
بشتى الوسائل منذ إقامته قبل أكثر من ١٠٠ سنة. يعرض 
وتربوية  اجتماعية  كفعالية  الزيتون  قطف  قييمت“  ”قيرن 
لألفراد وللعائالت. أهداف ”قيرن قييمت“ مبينة في موقعه 
الصهيوني  المؤتمر  قرر  أن  منذ   ” الرسمي:  اإللكتروني 
الخامس، الذي عقد في بازل عام ١٩٠١، إقامة صندوق قائم 
ألسرائيل (قيرن قييمت إلسرائيل = ق.ق.ل)، كان الصندوق 
رأس الحربة في العمل الصهيوني في أرض إسرائيل وفي 
األولى  األراضي  امتالك  منذ   ” الموقع،  ويضيف  الشتات“، 
في أرض إسرائيل ببداية القرن العشرين وحتى هذا اليوم، 
أجله  ومن  اليهودي  الشعب  باسم  قييمت  القيرن  تعمل 
أرض  في  أرضه  على  اليهودي  الشعب  قبل  من  كالوصي 
إسرائيل“، وعن أهداف الصندوق التربوية ورد في الموقع 
المتواجد  اليهودي  الشباب  عالقة  توطيد   ” هو  هدفه  أن 
جهاز  بواسطة  الوطن  بأرض  والشتات  إسرائيل  في 
ألوالد  االجتماعي  االستيعاب  في  ومساعدة  وإعالم  تربية 
وراء  من  الصندوق  أهداف  هي  هذه  الجدد“.  المهاجرين 
الهوية  وطمس  شيء  كل  تهويد  الزيتون.  قطف  فعاليات 
العربية الفلسطينية لهذه البالد. لم نتوقع أن يقول ”القيرن 
قييمت“ لمدعّويه لمن تعود أشجار الزيتون التي يقطفونها 
اقترح  شهر  حوالي  قبل  وجوده.  مع  يتعارض  هذا  ألن 
يقوم  لما  معارضة  زيتون  قطف  بفعالية  نقوم  أن  ”نوعم“ 
به ”القيرن قييمت“، اقترح أن نقطف زيتون عجور ونوصله 
بعض  على  تعرف  إنه  ”نوعم“  قال  األصليين.  أصحابه  إلى 
في  يسكن  ”نوعم“  الخليل.  في  الساكنين  عجور  الجئي 
”لي – أون“ المقامة على أرض عجور. من هنا جاءت الفكرة 
عمل  إلى  باإلضافة  نكبتها،   ذكرى  إلحياء  جولة  بإجراء 
يقوم  أن  االقتراح  كان  زيتونها.  بواسطة  احتجاجي  رمزي 
التتنقل  مسموحي  فلسطينيين  مع  إسرائيليون  نشطاء 
المطرودين  الفلسطينيين  إلى  وتوصيله  الزيتون  بقطف 
االحتالل  حواجز  بين  اليوم  والمحاصرين  عامًا  ستين  منذ 

مقدمة



العسكري اإلسرائيلي. 
لم نتوقع أن يضع ”القيرن قييمت“، الذي يسيطر اليوم على أغلب أراضي عجور، أي الفتة 
تدل على سوق عجور أو معالم عجور. بدل السوق وجدنا موقفًا للسيارات أسموه ” موقف 
الفراشة“. وبدل أراضي عجور وجدنا متنزهًا أسموه ” متنزه بريطانيا“. إّال أن السيد محمد 
شهادته  في  وتاريخها  قريته  عن  بإسهاب  تحدث  األردن،  في  والالجيء  عجور  ابن  األعرج، 
التي نقلناها على صفحات هذا الكتيب. لم يبق من عجور إال القليل ليذكّـر بوجودها، ويظهر 
مركز البلد المدمر كنصب تذكاري طبيعي يشهد على النكبة والكارثة التي مّرت بها هذه 
القرية. أكوام وأكوام من الحجارة تدل على هدم حوالي ٦٠٠ منزل ومدرستين ومسجدين. 
هل هناك من يتعلم في مدرسته عن عدد المدارس التي هدمتها إسرائيل منذ إقامتها؟ أو 
ومسحتها؟. ”القيرن  باألرض  سّوتها  التي  المقابر  عدد  أو  قوضتها؟  التي  العبادة  دور  عدد 

قييمت“ ليس وحيدًا في صناعة النسيان.
جمعية ”زوخروت – ذاكرات“ ستذكر عجور وستذكـِّر بقصة نكبتها من خالل الجولة التي 
ومن  البلد  معالم  لتبين  هناك  ستنصب  التي  الالفتات  وبواسطة  القرية،  أطالل  بين  ستتم 

خالل المعلومات الواردة في هذا الكتيب.  
تبغي ”زوخروت“ من وراء فعالياتها هذه إلى طرح حقائق النكبة أمام الجمهور العام وخاصة 
اليهودي، داعية الطرف اإلسرائيلي لتحمل مسؤوليته تجاه المعاناة التي سبّـبها للشعب 
الفلسطيني منذ أن أّدى إلى نكبته عام ١٩٤٨. كما وتدعو ”زوخروت“ إلى عودة الالجئين 

الفلسطينيين إلى أراضيهم كأساس ألي مصالحة بين الشعوب على هذه األرض.
هذا هو الكتيب رقم ٢٧ من سلسلة الكتيبات التي توثق تاريخ القرى الفلسطينية المنكوبة 
التي تصدرها جمعية "زوخروت –  ذاكرات". صدر قبله كتيبات عن المواقع التالية: كويكات، 
أم برج، خربة اللوز، الشيخ مونّـس، المالحة، العجمي في يافا، حطين، الكفرين، الشجرة، 
جلمة،  خربة  والمجدل،  اسدود  الجوالن،  سحماتا،  اللجون،  اجليل،  السبع،  بئر  ترشيحا، 

الرملة، اللد، عكا، حيفا، عين المنسي، الحرم (سيدنا علي)، عين غزال، لفتا ودير ياسين.

زوخروت – ذاكرات
تشرين أول ٢٠٠٨
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 ÌÈ˙ÈÊ ˜ÂÒÓÏ ÂÈÂÓ‰· ÈÏ‡¯˘È‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ‰ÈÓÊÓ Ï¢˜˜‰

 Û‡Â È˙ÁÙ˘Ó È˙¯·Á ÚÂ¯È‡Î ‚ˆÂÓ ˜ÈÒÓ‰ Æ¢Ï¢˜˜‰ È¯˙‡¢·

 ÔÂÈÚ¯ ÌÚ ˙Â¯ÎÂÊ È„¯˘ÓÏ ÌÚÂ ÚÈ‚‰ ˘„ÂÁÎ ÈÙÏ ÆÈÎÂÈÁ

 ¯ÈÎÓ  ‡Â‰˘  ¯Ó‡  ‡Â‰  ÆÈ·ÈË¯ËÏ‡  ÌÈ˙ÈÊ  ˜ÈÒÓ  ÚÂ¯È‡Ï

 ÚÈ‚Ó  Ì‰Ï˘  ÔÈÓ‡Ó  ‡Â‰  ÆÔÂ¯·Á·  ÌÈ¯‚˘  ¯Âß‚ÚÓ  ÌÈËÈÏÙ

 ˙Ó„‡  ÏÚ  ¨ÔÂ‡≠ÈÏ  ·Â˘ÈÈ·  ¯‚  ‡Â‰  ÆÌÓ¯Î  È¯Ù  ˙‡  Ï·˜Ï

 ÌÈÏ‡¯˘È˘ ÚÈˆ‰  ‡Â‰  ¨ÊÂÊÏ  ÌÈÏÂÎÈ  ‡Ï  Ì‰˘ ÔÂÂÈÎ  Æ¯Âß‚Ú

 ÌÈÈËÒÏÙ‰  Ï˘  ÌÈ˙ÈÊ‰  ˙‡  Â˜ÒÓÈ  ÌÈ„ÈÈ  ÌÈÈËÒÏÙÂ

 ¯·ÚÓ  ÏÂ·È‰  ˙‡  Â¯È·ÚÈÂ  ¨ÌÂÈ‰  ÌÈ¯ÂˆÈ‰Â  Ê‡  ÌÈ˘¯Â‚Ó‰

 ÏÚ ‰„ÈÓÏ ¯ÂÈÒ ÍÂ¯ÚÏ ÔÂÈÚ¯‰ ‰ÏÚ ÍÎ Æ˘Â·ÈÎ‰ ÈÓÂÒÁÓÏ

 ˙ÈÏÂ·ÓÈÒ  ˙È·ÈË˜‡  ˙ÂÏÈÚÙ  Â·  ·Ï˘ÏÂ  ¯Âß‚Ú  Ï˘ ‰ak‰

 Æ¯Âß‚Ú Ï˘ ÌÈ˙ÈÊ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·

 ÌÈ˘‰ ˙Â‡Ó È· ˙ÈÊ‰ ÈˆÚ ÌÈÎÈÈ˘ ÈÓÏ ÔÈÈˆ˙ ‡Ï Ï¢˜˜‰

 È„ÏÈ  ˙‡ ˙ÎÁÓÂ ˙È˙Â·¯˙ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‚¯‡Ó ‡È‰ ÌÏˆ·˘

 ‚ˆÂÓ ‡Â‰˘ ÈÙÎ Ï¢˜˜‰ „È˜Ù˙ ˙Â‰Ó ˙‡ ¯˙ÂÒ ‰Ê ÆÏ‡¯˘È
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 „ÂÁ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰ ®Ï¢˜˜© Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈ˜ Ô¯˜ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ÏÚ

 ‰Ê Æ¢˙ÂˆÂÙ˙·Â Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÈÂÈˆ‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ Ï˘ ˙ÈÁ‰

 ˙Â˘ÈÎ¯  Ê‡Ó¢  ∫‰„ÂÚÈÈ  ÌÚÂ  ‰ÓÂÈ˜  ˙·ÈÒ  ÌÚ  ¯„˙ÒÓ  ‡Ï

 „ÚÂ ¨≤∞≠‰ ‰‡Ó‰ ˙È˘‡¯· Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÂÂ˘‡¯‰ Ú˜¯˜‰

 È„Â‰È‰ ÌÚ‰ Ì˘· Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈ  ̃Ô¯  ̃˙ÏÚÂÙ ¨‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ

 ‰Ê Æ¢Ï‡¯˘È ı¯‡· Â˙Ó„‡ ÏÚ È„Â‰È‰ ÌÚ‰ ÔÓ‡Î ÂÚÓÏÂ

 ¯ÚÂ‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ˜ÂÊÈÁ¢ ∫˙ÂÈÎÂÈÁ‰ ‰È˙Â¯ËÓ ÌÚ ˘‚˙Ó

‰Ó„˜‰
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كانت قرية عجور تنتشر على رقعة كثيرة التالل، على بعد ٢٤ كم 
لسلسلة  الغربية  السفوح  نهاية  في  الخليل  مدينة  غرب  شمال 
جبال الخليل. وكان المدخل الرئيسي للقرية يبدأ من الشارع العام 
الواصل  بين بيت جبرين وباب الواد، وهو شارع الخليل – الرملة. 
 ٥٨ من  أكثر  البريطاني  االنتداب  عهد  في  أراضيها  مساحة  كانت 
ألف دونم. تحيط بها أراضي قرى بيت نتيف وزكريا ومغلس وتل 
من  ونوبا  برج  أم  وخربة  نخاس  ودير  وكنا  الذبان  ودير  الصافي 
قضاء الخليل، وبريج في قضاء القدس، وسجد وجليا في قضاء 
أما  وفواكه،  خضرًا  تزرع  بالقرية  المحيطة  األراضي  كانت  الرملة. 
القمح  كان  األمطار.  على  وتعتمد  حبوبًا  فتزرع  البعيدة  األراضي 
والزيتون من أهم محاصيلها. وكانت تربية المواشي مصدر رزق 

لكثير من سكانها بعد الزراعة.
والدباغة  النجارة  مثل  أخرى  بمهن  يشتغل  السكان  بعض  وكان 

وصناعة األحذية.
وجّنابة  الفوقى  جنّـابة  لها،  التابعة  الخرب  من  اثنتين  أن  ويعتقد 
فيها  انتصر  التي  الشهيرة  أجنادين  معركة  موقع  كانتا  التحتى 

المسلمون على البيزنطيين سنة ٦٣٤م. 
كثرة  بدليل  األزمنة،  أقدم  منذ  عامرة  عجور  منطقة  كانت  وقد 
منها:  موقعًا   ٢٢ إلى  عددها  يصل  والتي  القديمة  األثرية  الخرب 
والعباد  وجنابا  والنويطف  وعسقلون  والرسم  ودروسيا  عمورية 

والشويكة والخان وأم البصل وغيرها.
حكم  من  األولى  األعوام  في  أنشئت  الحديثة  عجور  أن  يبدو 
مجير  المقدسي،  المؤرخ  وذكر  م.   ١٠٠٠ سنة  حوالي  الفاطميين 
الدين الحنبلي ( توفي سنة ١٥٢٢) أنه مّر بعجور بعد أن غادر غزة 

في طريقه إلى القدس. 
بلغ عدد سكان عجور سنة ١٩٢٢ أكثر من ٢٠٠٠ نسمة وارتفع في 
سنة ١٩٣١ إلى ٢٩١٧ نسمة يسكنون في ٥٦٦ منزًال، وفي سنة 
عددهم  ويقدر  عرب.  جميعهم  نسمة   ٣٧٣٠ عددهم  كان   ١٩٤٥

سنة ١٩٤٨ بأكثر من أربعة آالف نسمة.
كانت عجور مركزًا هامًا للقرى المحيطة بها حيث كان بها مدرسة 
مفتوحة أمام طالب من القرى المجاورة. أنشئت المدرسة الجديدة 
عام ١٩٣٤ بعد أن كان في القرية مدرسة خاصة منذ أيام الحكم 
العهد  في  أقدمهما  بني  مسجدان،  القرية  في  وكان  العثماني. 
رقعة  على  جمعة  يوم  كل  سوق  عجور  في  يقام  وكان  الفاطمي. 
من  والتجار  الناس  تجتذب  وكانت  القرية،  من  الشرق  إلى  واسعة 

مختلف مدن فلسطين وقراها. 
احتاللها:

في  سكانها  جميع  طرد  وتّم  نهائي  بشكل  عجور  احتالل  تم 

عّجــــور
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عليها  شنته  هجوم  إثر   ١٩٤٨/١٠/٢٣
”جبعاتي“  لواء  من  الرابعة“  ”الكتيبة 
الخليل.  قضاء  في  قرى  عدة  احتل  الذي 
موريس  بني  اإلسرائيلي  المؤرخ  ويذكر 
قبل  معظمهم  في  نزحوا  السكان  أن 
طُـرد.  منهم  تخلف  من  وأن  االحتالل، 
عسكريًا  هجومًا  أن  إلى  موريس  ويشير 
آخر كان قد شُـن على عجّـور في ٢٣-٢٤ 
األول  السبب  هو  وكان   ١٩٤٨ تموز  من 

لنزوح السكان.
إسرائيلية  مستعمرات  خمس  أنشئت 
اإلسرائيلية  عجور  القرية:  أراضي  على 
بنيت قرب موقع القرية الفلسطينية من 
الجنوب  وإلى   ،١٩٥٠ عام  الغرب  جهة 
الشرقي من الموقع أنشئت مستوطنتان: 
سنة  أون   - ولي   ١٩٥٨ سنة  تسفريريم 
التي  يشعياهو  جبعات  أما   ،١٩٦٠
أراضي  على  فتقع   ١٩٥٨ عام  أنشئت 
وفي  زكريا،  ألراضي  المتاخمة  عجور 
الجهة الشمالية الشرقية للقرية أنشئت 

مستوطنة تيروش عام ١٩٥٥.
القرية اليوم:

الصبار  نبات  الموقع  أرض  في  ينمو 
والزيتون،  والخروب  واللوز  الكينا  وشجر 
الحيطان  وحطام  األنقاض  وتتخللها 
مسّيج  القرية  موقع  المبتورة.  الحجرية 
للمواشي،  مرعى  ويستعمل  أغلبه 
ضمن  يقع  القرية  أراضي  من  وقسم 

متنزه عام ومسار جوالت في الطبيعة. 
ال  كي   ” كتابه  في  الخالدي  وليد  يذكر 
ثالثة  إّال  القرية  في  يبق  لم  أنه  ننسى“ 
منازل: اثنان منها مهجوران، والثالث حّول 
المهجورين  المنزلين  أحد  مستودع.  إلى 
وله  طبقتين،  من  مؤلف  حجري  بناء 

واجهة أمامية مثلثة القناطر. 

المصادر:
- الموسوعة الفلسطينية، دمشق، ١٩٨٤.
- الخالدي وليد، كي ال ننسى، بيروت، ١٩٩٧.

ولكن من خالل جولة جديدة في الموقع 
وبناًء على معلومات جمعتها من الجئي 
أربعة  القرية  من  تبقى  أنه  تبين  القرية 
وليس  للقرية،  الغربي  الطرف  على  مبان 
ثالثة، اثنان منهما مهدومان جزئيًا وآيالن 
والعبث  اإلهمال  بسبب  السقوط  إلى 
بهما، واثنان مستخدمان حتى يومنا هذا 
من  مؤلف  مبنى  األول  جيد.  ووضعهما 
طابق واحد يقع على يمين المسافر غربًا 
مدخل  قبل  الرئيسي،  القرية  شارع  في 
بحوالي  عجور  اإلسرائيلية  المستوطنة 
القرية  عيادة  المبنى  هذا  كان  متر،  مئتي 
كمطعم.  يستعمل  واليوم  الفلسطينية 
بعد العيادة ينعطف الشارع يسارًا ليصل 
على  يحتوي  كان  الذي  الثاني  المبنى  إلى 
مطحنة ومعصرة زيتون وبئر ماء اسمها 
”بير البيارة“ لقربها من بيارة عائلة العزة. 
العزة  المجيد  لعبد  ملك  هو  المبنى  هذا 
المبنى  حاليًا،  كهرباء.  مولد  به  وكان 
بعيدًا  ليس  السقوط.  إلى  وآيل  مهجور 
عنه يقع منزل كبير مبنّي من الحجر مؤّلف 
واسعة  أمامية  واجهة  وله  طابقين  من 
الغالف  صورة  أنظر   ) القناطر  مثلثة 
منزل  هو  هذا  الكتيب)،  لهذا  األمامي 
يوسف عبد العزيز العزة وأوالده، تسكنه 
حاليًا عائلة إسرائيلية وتسخدمه إلقامة 
الخان“.   ” وتسميه  موسيقية  حفالت 
وهو  األخير  المنزل  يقع  التلة  قمة  وعلى 
هذا  بالسقوط،  ومهدد  جزئيًا  مهدوم 
العزة  يوسف  الحميد  عبد  منزل  هو 
لمدة  وسكنه   ١٩٤٨ عام  بناءه  أتّم  الذي 
عن  للنزوح  اضطر  أن  قبل  فقط  شهرين 

قريته وعن بيته. 
 عمر اغبارية
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عجور

قرأت  عجور.  قرية  من   ١٩٤٨ منذ  الجيء  أنا   -
في  الرئيسية  المدن  من  وكانت  عجور  عن 
سنة   ١٥٠٠ منذ  البشر  وسكنها  فلسطين 
قبل الميالد. كانت عجور زمن الدولة العثمانية 
في  تحولت   ١٩١٧ بعد  الرملة،  لقضاء  تابعة 
الخليل.  محافظة  إلى  البريطاني  االنتداب  عهد 
 ٥٠٠٠ حوالي  سكانها  عدد  كان  النكبة  قبل 
أقسام  ألربعة  تقسم  عجور  منطقة  نسمة. 

رئيسية: البلد نفسها وثالث خرب تابعة لها.

الجغرافيا

كان  حولها  منخفضة.  تالل  على  عجور  -تقع 
الجنوبية  الجهة  من  الدير  وادي  وديان:  عدة 
وادي  الغرب  ومن  دروسيا  وادي  الشرق  ومن 
أطربا ومن الجهة الشمالية الشرقية كان وادي 
الصمت. وكان كمان خاليل وأشعاب بقولولها 
خلة أو ِشِعب وهي ممر مائي مش دائم واقع 
خالل  المياه  فيه  تجري  تلّـين  أو  جبلين  بين 

الشتا.
قرية  الشمال  من  بعجور:  المحيطة  القرى   -
من  مغلـِّس  كم،   ٧ البريج  كم،   ٣ تبعد  زكريا 
من  كمان  الصافي  وتل  كم   ٧-٨ تبعد  الغرب 
وبيت  كم   ٣ تبعد  بالجنوب  الذبان  دير  الغرب، 
كم،   ٨ عنا  تبعد  الجنوب  باتجاه  كمان  جبرين 
ومن  وخراص،  ونوبا  أوال  بيت  الشرق  ومن 
الخليل  مدينة  نتيف.   بيت  الشرقي  الشمال 

تبعد ٢٠ كم باتجاه الجنوب الشرقي.
يهودية.  مستوطنات  كان  ما  عجور  - بأراضي 
بلد  أرض  على  مناحم  كفار  مستعمرة  كان 
باتجاه  كم   ١٠ حوالي  عنا  تبعد  إدنبة،  اسمها 
عنا  بعيدة  اللي  تسفروريا  الغرب.مستعمرة 
حوالي ١٢ كم من الشمال. مستعمرة موسى 
وعراق  جبرين  بيت  من  قريبة  الجنوب  في 
بيننا  صلة  أي  كان  ما  هيك  عشان  المنشية.  

وبين اليهود.

شهــــادة

السيد محمد علي  حسن األعرج 
– أبو جميل

ولد في قرية عّجـور 
بتاريخ 17 – 3 - 1933 

يسكن حاليًا في مخيم حطين 
– األردن

أجرى المقابلة:
 فواز سالمة – األردن

تاريخ المقابلة: 24-4-2005 
مكان المقابلة: 

منزل أبو جميل في مخيم حطين 
لالجئين في األردن

ضمن مشروع التوثيق الشفوي للنكبة 
الفلسطينية في الموقع االلكتروني:
www.palestineremembered.com
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المواصالت

معبد  شارع  أي  عجور  في  يكن  -لم 
الرئيسي  الشارع  حتى  القرية،  داخل 
الواصل للبلد كان ترابي، ولكن مفتوح 
والسيارة تروح وتيجي منه. من ناحية 
باص  عالبلد  يدخل  كان  السيارات، 
واحد يأتينا من الخليل ويوصل الرملة، 
بدها  اللي  القرى  سكان  يخدم  كان 
تروح على سوق الرملة. كانوا يسمّـوه 
من  الصبح  يطلع  كان  الغربي.  الخط 
على  القرى  من  الركاب  ويحمل  الخليل 
الطريق، بيت كاحل ووادي القف وبيت 
يمينه  على  وترقوميا  يساره  على  أوال 
ويكمل  جبرين  بيت  وسط  من  ويدخل 
بلد صغيرة اسمها  للّشمال وبيمر عن 
عجور،  مثلث  يوصل  وبعدين  الصورة 
عجور بعيدة عن الشارع الرئيسي ثالثة 
كيلو  الثالثة  يدخل  الباص  فكان  كيلو 
يستنّـوه  بيكونوا  والركاب  البلد  على 
ويرجع نفس الطريق، ويمر على زكريا 
عرتوف  على  وبعدها  الجمال  وبيت 
وباب الواد واللطرون ومن هناك بغّرب 
الرملة  من  يطلع  باص  وكان  للرملة.  
ويروح على الخليل. الباص اللي بيطلع 
واللي  الرملة  في  يبات  كان  الخليل  من 
الخليل.  في  يبات  الرملة  من  يطلع 
الرملة  بين  تقريبًا  بالوسط  تقع  عجور 
والخليل. الباص كان لشركة الشرباطي 

من الخليل.

العائالت

مناطق،  لثالث  مقسمة  عجور  كانت   -
عدة  من  مؤلف  ثلث  وكل  أثالث،  ثالث 
عشيرة  بيضم  األول  الثلث  عشاير. 
الثلث  السرابطة،  وعشيرة  العجارمة 
المحارمة  عشيرة  فقط  يشمل  الثاني 

ألنها كانت أكبر عشيرة بالبلد، والثلث 
الثالث بضم ثالث عشاير وهي عشيرة 
الحجاجرة وعشيرة الصراحنة وعشيرة 
حسب  مقسمة  كانت  البلد  الهَـبر. 
إلها  عشيرة  وكل  السكان.  تعداد 
منطقتها. نص الشرق وكل الشمال من 
وللسرابطة،  للعجارمة  تابع  كان  البلد 
مع  كله  الغرب  تملك  كانت  المحارمة 
إلها  الحمايل  باقي  الجنوب،  من  شوّي 
أنا  الشرق.  من  الثاني  والنص  الجنوب 

من عشيرة العجارمة.

التعليم

كان  البلد.  مركز  هي  الجامع  منطقة   -
عندنا مدرسة، في البداية كان مدرسة 
حكومية  مدارس  يصير  ما  قبل  كتّـاب 
وقرآن،  وحساب  عربي  فيه  ويتعلموا 
كانت موجودة في دار أبو حسن وكانت 
واحد  فيها  يدّرس  وكان  الجامع،  قرب 
اسمه أحمد علي شاهين وبعدين صار 
سليمان،  ربه  عبد  الشيخ  معه  يدّرس 
االثنين من عجور. وبعدين صار مدرسة 
ابتدائية على حساب الحكومة، وكانت 
حتى الصف الخامس وبعدين رفعوها 
جاءت   ١٩٤٧ وسنة  السادس،  للصف 
مدرسة  تصير  المدرسة  أنه  موافقة 
المجاورة،  القرى  كل  لتخدم  ثانوية 
حتى  المدرسة  هذي  في  درست  أنا 
أنا  طلعنا  ما  سنة  السابع.  الصف 
 ١٣ فيها  كان  السابع.  الصف  في  كنت 
مستطيل  بشكل  مبنية  وكانت  غرفة 
يناموا  المعلمين  وكان   ، زاويتين  مع 
طرف  في  هو  المدرسة  موقع  فيها. 
البلد من جهة الغرب. فش بعدها دور 
العزيز  عبد  حسن  بيت  عدا  ما  للغرب، 
زيت  ماكنة  فيها  وكان  والبيارة  العّزة 
كمان  كان  طحين.  وبابور  ومعصرة 



وكانت  البيارة  جنوب  العزة  لدار  بيت 
غرب  كانوا  بس  هذول  الصحّـيّـة. 
المدرسة. في المدرسة كان ١٢ معلم 
وكانوا يناموا في المدرسة، عادة لمدة 
وكان  الخميس،  يوم  ويروحوا  أسبوع 
خارج  من  كلهم  وخدمات،  مطبخ  الهم 
غرف   ٧ زكريا.  من  واحد  وكان  عجور 
حمام  فيها  غرفة.  صف  كل  للتدريس، 
الناس  كانوا  المّي   فقط،  للمعلمين 
يجيبوا من اآلبار ويحطوها في خّزانات 
الطالب.  ولشرب  للمعلمين  واجرار 
غرفة الصف كانت حوالي ٤ في ٤. في 
الصف السابع كنا حوالي عشر طالب، 
٧ من عجور وواحد من الدير وواحد من 
زكريا، والصفوف األصغر كانت عددها 
تعليم  فكرة  كانت  ما  عجور  في  أكبر. 
يصير  حتى  أو  معلم  يصير  حتى  الولد 
مهندس، ما كانتش هاي الفكرة، طبعًا 
حاجة  نتيجة  وكمان  وعي  عدم  نتيجة 
جماعة  عجور  أهل  ألنه  للولد،  األهل 
كل  ومواشي،  حالل  أصحاب  زراعيين 
يعني  الحالل.  ومع  الزراعة  في  عملهم 
اللي كان ابنه يختم المصحف يعملوله 
ويذبحوا  البلد  في  ويزفوه  حفلة 
ابن  واهللا  ويقولوا  الناس.  ويطعموا 
فالن ختم المصحف. وثاني يوم يسرح 
مع البقر أو مع الغنم. من اللي خّلصوا 
صف سابع سنة الـ ٤٧ راحوا يدرسوا 
كلها  عجور  من  ثالثة،  بّس  الخليل  في 

والباقي كلهم لحقوا الغنم والبقر. 
فريد،  اسمه  كان  مدرسة  مدير  أذكر 
اسمه  كارم  عين  من  مدير  كان  وبعده 
يوم  المدير  كان  وهو  فضة  اهللا  عبد 
المعلمين  من  عجور.  من  طلعنا  ما 
وعبد  زكريا  من  حسين  أستاذ  أذكر 
فريد  وأستاذ  حلحول،  من  شعبان  اهللا 
عبد  الشيخ  واألستاذ  شمس  وأستاذ 

وبتذكر  الخليل.  من  القواسمي  المجيد 
أسماء الطالب من صفي. طبعًا تشتتنا 
ما  وندر  بعضها  عن  بعدت  والناس 
نلتقي. في عجور ما كانت البنات تدرس 
المدرسة  بنوا  لما  ولكن  بالمدرسة، 
زادوا ثالث غرف عشان يعملوا مدرسة 

للبنات في المستقبل.

المعالم

البلد  وسط   في  يقع  المسجد   -
مئذنة  عليه  متر،   ٥ في   ١٢ ومساحته 
توصل  داخلها  درجة   ١٥٠ مميزة، 
وصدت  عليها  طلعت  أنا  أعالها، 
عصافير. كان عندنا شيخ عاجز اسمه 
المؤذن  وهو  غزلة  أبو  سعد  حسين 
كان  ممتاز،  صوته  وكان  اإلمام  وهو 
الجمعة  وأيام  كبيرة  ساحة  للجامع 
كان  المصلين،  يكفي  الجامع  كان  ما 
مبني من حجر. أول ما دخلت إسرائيل 
ومئذنته.  الجامع  دّمرت  ما  أول  دمرت 
هناك مقام في داخل البلد وعلى طرف 
رمضان  الشيخ  مقام  اسمه  المقبرة 
وهو عبارة عن غرفة صغيرة عليها قبة 
وداخلها قبر، ومن جهة الشرق من البلد 
على رأس الجبل كان مقام أبو شوشة، 
ومقام المسيِـد في آخر البلد من جهة 
الجنوب، ومقام الشيخ تميم خارج البلد 
هناك  البلد  وشرقي  القنّـة،  خربة  في 
ثاني  جبل  وعلى  صامت  الشيخ  مقام 
مقام الشيخ عبد اهللا، وغربي البلد في 
الشيخ  مقام  أيضًا  كان  عمورية  خربة 
عبد اهللا، بناؤه عبارة عن عقد. في أرض 
عجور كان خرب كثيرة، وهي كانت في 
الزمن البعيد كانت مدن وممالك، يقال 
وهناك  مملكة  كانت  ُعكبر  منطقة  أنه 
عبارة  والخربة  أجنادين.  معركة  وقعت 
وبيوت  وسالسل  وكهوف  مغر  عن 
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وفيه  مهجور  مكان  وقديمة،  مهدمة 
شجر، هذه داللة على أن هذي المنطقة 
ولكنها  مأهولة  السابق  في  كانت 
الخربة  يستعملوا  الناس  كان  هجرت. 

للعزبة والكهوف للغنم.

الصحة

في  كان  البلد.  في  عيادة  عندنا  كان   -
ذلك الزمان مرض المالريا ورمد العينين 
ومرض السّل. غير هيك ما كان أمراض. 
كان عندنا عيادة مفتوحة يوميًا وفيها 
طمرجي إلها بناء مستقل وحوله شجر 
وموقعها حلو، بتيجي غرب المدرسة. 
وينام  البلد  خارج  من  كان  الطمرجي 
يمكن  أسبوع.  كل  ويرّوح  العيادة  في 
يبنوا  ما  قبل  الخليل.  منطقة  من  كان 
بلد  على  تروح  الناس  كانت  العيادة 
كيلو،   ٧ بتبعد  عجور  شرق  شمال 
مسيحية،  هاي  الجمال،  بيت  اسمها 
وكان  عيادة  فيها  وكان  دير،  يعني 
قيها  كان  عليها،  يروحوا  القرى  سكان 
طمرجي اسمه السروجي، اللي يصيبه 
أنا  حبوب،  ويعطيه  عنده  يروح  مالريا 
صابني  ألنه  وّدوني  عليه،  رحت  بذكر 
لونها،  صفرا  حبوب  وأعطاني  مالريا 
منها،  توخذ  ”كينيا“،  حبوب  بقولولها 
واهللا يطيب الواحد. عيونك موجعاتك 
فحص  إذا  أما  قطرة.  قزازة  يعطيك 
المريض وعنده مرض بقدرش يعالجه 
على  توخذوه  الزم  هاذ  إنه  بيقول 

مستشفى يافا. 

المياه

- المّي في عجور كلها من آبار نبع وآبار 
الصيف  في  دايمًا  موجودة  إرتوازية. 
والشتا. في نص البلد كان حوالي عشر 

بيار نبع، غير بّيارة العّزة اللي كان فيها 
بير وكان يشتغل على موتور ألنه كان 
عنده معصرة وبابور طحين، عمق البير 
تنشل  والناس  متر،  عشرين  حوالي 
النسوان  للشرب،  وتستعملها  بالدلو 
على  وتوّدي  جرار  وتعبي  تنشل  كانت 
البلد  خارج  اللي  اآلبار  ولكن  الدور، 
كانت بعمق ثالثة إلى خمسة متر بّس. 
ما بعرف شو السبب. لما كانت تشتي 
القرية  خارج  اللي  البيار  كانت  الدنيا 
كانت تطلع المي من خارج البير، كانوا 
المطر،  كثر  من  البيار  تفجرت  يقولوا 
تتعبّـا.  كانت  فما  البلد  داخل  بيار  أما 
بكثرة. عجور  متوفرة  كانت  دايمًا المي 
كبيرة  أعداد  عندها  بالحالل،  تشتهر 
معزبة  كانت  كلها  ولكن  الحالل  من 
البيار  من  يسقوها  وكانوا  البلد  خارج 
الخارجية. لكل بير كان اسم على اسم 
السرامطة،  العجارمة،بير  بير  اصحابه، 
ذان،  أبو  بير  غزلة،  أبو  بير  الضبع،  بير 
بير الجميزة، بير الخليل، بير المحارمة. 

االقتصاد

كان  بالسراج.  البيوت  نضوي  كنا   -
السراج يشتغل على كاز ويدخلوا فيه 
ويولعوها،  الكاز  تمتص  اللي  فتيلة 
هذا أكثر شيء كان دارج. بعض الناس 
استعملوا الفانوس وقسم من الناس 
استعملوا  امكانيات  عندهم  اللي 

”لوكس مع شنبر“. 
الكاز  للطبخ.  الكاز  بابور  نستعمل  كنا 
كنا نشتريه من الدكاكين. في عجور ما 
كثيرة  دكاكين  فيها  كان  مقاهي.  كان 
اللحم  رطل  كان  مالحم.  فيها  وكان 
الناس  أغلب  إنه  مع  قروش.  بخمس 
عندها حالل وتذبح بنفسها، كان بعض 
الناس يشتروا لحم من المالحم ألنه ما 



يومي  كان  ما  اللحم  أكل  حالل.  عندها 
عند الناس، يمكن مرة في األسبوعين 
اثنين  حالقين  كان  الشهر.  في  مرة  أو 
في البلد. واحد اسمه ابراهيم اللهواني  
جار  كان  اللي  المنّوي  اسمه  وواحد 
للجامع، أنا كنت أحلق عنده ألنه أقرب 
ويدفعوله  يحلقوا  الناس  كانوا  لبيتنا. 
خياطين  في  كان  البيدر.  بموسم  بس 
اثنين بالبلد. أما ما كان فيها أفران ألنه 
كل بيت كان فيه طابون. كان في نجار 
في البلد، عائلة أبو غزلة من العجارمة 
كانوا فاتحين منجرة ممتازة ومشهورة، 
وكانوا ناس من بالد مجاورة حتى من 
بيت لحم والخليل يطلبوا منهم شغل، 
وأدوات  وأبواب  خزاين  يصنعوا  كانوا 
من  صنعتهم  بفضل  وكانوا  حراثة. 

أغنى الناس في البلد. 

السوق

يوم  كل  سوق  يصير  عجور  في  كان   -
كان  الجمعة،  سوق  اسمه  جمعة، 
العصر،  صالة  حتى  الصبح  من  يبدأ 
أنحاء  كل  من  وناس  تجار  ييجوا 
غزة  من  يوصلوا  تجار  كان  فلسطين، 
وكل  ييجوا.  كان  عكا  ومن  يافا  ومن 
تجار  وفي  فيه.  يبيعوا  كانوا  شيء 
في  ويباتوا  الخميس  يوم  ييجوا  كانوا 
المضافات  في  أو  أصحابهم  عند  البلد 
ويروحوا  بضاعتهم  يوخذوا  والصبح 
على  كثير  أروح  كنت  أنا  السوق.  على 
وعّمي  وأبوي  أنا  كنت  مّرات  السوق. 
أنواع  كل  بالسوق.  ونبيع  حالل  نوخذ 
الحالل كانت موجودة في السوق. كل 
ناس  تمتليء  عجور  كانت  جمعة  يوم 

وتجار. السوق كان في شرق البلد.

المجتمع

- كان لعجور مختار واحد وما كان لكل 
عيلة مختار، بزمن اإلنجليز عينوا مختار 
العزيز  عبد  حسن  اسمه  العزة  دار  من 
من  طلعنا  حتى  مختار  وظل  العزة 
مصر.  من  أصلها  العزة  عشيرة  البلد. 
تل  قرى:  عدة  على  توزعوا  زمان.  من 
جبرين.  بيت  الصورة،  عجور،  الصافي، 
كل  في  العزة  دار  اسمهم  وكلهم 

القرى.
عشيرة،  لكل  مضافة  البلد  في  كان   -
يسموها حارة، هي عبارة عن بيت كبير 
للقهوة  دالل  فيه  بسط،  ومفروش 
عند  ينام  يمكن  كان  الضيف  والشاي، 
بالمضافة.  ينام  أو  الرئيسي  المضيف 
طين  من  مبنية  كانت  أغلبها  البيوت 
فتحات  بالبيت  كان  قديمة،  بطريقة 

”طلقيات“ بدل الشبابيك. 
وعلى  البلد  على  ييجي  واحد  كان   -
االوالد  وكانوا  العجب  صندوق  ظهره 
كان  حوله.  يجمعوا  الصغار  والشباب 
الناس الكبار يلعبوا السيجة والضامنة. 
يعني  ”الدحدال“  يلعبوا  كانوا  الصغار 
بقضيب  يمسكوه  كانوا  معدني  عجل 
يلعبوا  وكانوا  فيه،  ويركضوا  معقوف 
فكانوا  بالبلد  فطابيل  كان  ما  بنانير. 
فيها  ويلعبوا  شرايط  طُـبّـة  يعملوا 

كرة قدم.

الزراعة

الجبل  منها  متنوعة،  عجور  أراضي   -
ومنها  الوديان  ومنها  السهل  ومنها 
للزراعة  وقابلة  خصبة  وكلها  التالل  
من جميع أنواعها. كانت عجور تشتهر 
وشعير  قمح  من  الحبوب  بزراعة 
وكرسنة والعدس والفول والسمسم. 
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باقي اآلراضي مليانة أشجار من زيتون 
فيها  عجور،  أهل  زيت  يصدروا  كانوا   –
وخروب،  وصبر  وتين    – رهيب  زيتون 
العزة  بيارة  في  غابات.  كان  الخروب 
طحين  بابور  كان  حمضيات.  فيها  كان 
المجيد  لعبد  تابعات  زيت  وعصارة 
ألنه  الحبوب  نبيع  كنا  العزة.  يوسف 
عشيرة  لكل  كبيرة.  بكميات  نزرع  كنا 
كان  الزراعة  شغل  كل  بيادر.  إلها  كان 
كنا  القمح  نطحن  كنا  لما  الدواب.  على 
من  قسم  الطحين.  من  نسبة  ندفع 
الجمال.  بيت  في  تطحن  كانت  الناس 
العونة  بعض،  تساعد  كانت  الناس 
اللي  والبناء.  الزراعة  في  متبعة  كانت 
تجمع  عشيرته  أهل  كل  كان  بيت  يبني 
كان  للحيوانات  بالنسبة  وتساعده. 
بالبلد غنم سودا وغنم بيضا كثير وبقر 
كانت  عجور  أرض  جمال.  شوّي  وكان 
أراضيها  الخليل.  منطقة  لكل  مراعي 
المنطقة  مباركها.  واهللا  جدًا  شاسعة 
الجبلية في شرق البلد كانت تستعمل 
للمراعي، منطقة كانت غنية باألشجار 
والسّويد  والبطم  البلوط  مثل  البرية 
كانت  عمورية  منطقة  والزعرور. 
كانت  دروسيا  منطقة  خروب.  مليانة 
ييجوا  السبع  عرب  كان  بلوط.  غابة 
كثير  خير  كان  جبالنا.  على  الحالل  مع 
ما  شيء  أهم  يمنعهم.  حدا  كان  وما 
طوافين  منّـا  كان  الشجر.  على  يعتدوا 
لحراسة األراضي اللي فيها شجر حتى 
الشجر  يقص  أو  ليها  حدا  يعتدي  ما 

لصناعة الحطب. 

االحتالل اإلنجليزي

-عن ثورة الـ ٣٦ سمعت إنه عدد كبير 
من أهل عجور كانوا يعملوا مع الثورة، 
منهم قسم ظاهر ومنهم قسم مخفي. 

للمطاردة  معرضين  كانوا  الظاهرين 
يدعموا  كانوا  وقسم  والسجن. 
وقسم  المادية  بالمساعدة  الثورة 
بالمعلومات. أذكر أسماء بعض الناس 
شخص   ١٥ حوالي  كانوا  البلد،  من 
ومنهم والدي يعملوا بشكل ظاهر مع 
عليهم  أثبتوا  ما  االنجليز  ولكن  الثورة 
يشغلوا  كانوا  االنجليز  ولكن  شيء، 
إلهم أعوان في كل بلد اللي يوصلولهم 
معلومات عن اللي كانوا يساعدوا الثوار 
عشا  يعمل  أو  ثوار  يستقبل  اللي  وعن 
أو يتبرع. بناء على هذي اإلخباريات كان 
اإلنجليز ييجوا ويطوقوا الدار ويعتقلوا 
يعاقبوهم  وكانوا  منها.  أربعة  ثالثة 
باإلبعاد عن عجور إلى قرية ثانية، بعد 
ما زاد ضغط الثوار صاروا يحاكموهم 
عكا  سجن  على  ويودوهم  بالسجن 
طولكرم  في  شمس  عين  وسجن 
لغاية  الخليل.  وسجن  القدس  وسجن 
سنة الـ ٣٦ الثورة توسعت وبدأت قوات 
كلها.  فلسطين  قرى  بمعاقبة  االنتداب 
معهم  وكان  عجور  طوقوا  مرة  أجو 
اثنين عرب والباقي كلهم جنود انجليز 
استرالية وما يفهموا عليك إشي. وما 
وكل  يدخلوه،  إال  بيت  وال  يخلوا  كانوا 
كانوا  سنين  العشر  سن  فوق  واحد 
يجمعوهن  كانوا  والنسوان  يوخذوه، 
مع االوالد الصغار في كل منطقة  في 
في  منطقة  على  الزالم  وأخذوا  بيت. 
الشمس  تحت  وحطوهم  البلد  شرق 
ملثمين  عرب  مخبرين  يجيبوا  وكانوا 
الزالم  على  يدلّـوا  وكانوا  بسيارات 
في  ويحطوهم  الثورة  بيعاونوا  اللي 
الدبابة  نسميها  كنا  عسكرية  سيارة 
كانوا  وهناك  جبرين  بيت  عند  لمعتقل 
اإلنجليز  منظر  بذكر  أنا  معهم.  يحققوا 
إني  وبذكر  البلد  داخل  ناس  بيعتقلوا 



كنت أعيّـط. أحيانًا كانوا يفتشوا على 
بيت  عن  إخبارية  توصلهم  لما  سالح 
اوالد  كنا  بيتنا،  على  أجوا  مّرة  معين، 
اإلنجليز  وصل  بالشارع،  بنانير  نلعب 
هو  اللي  االعرج  علي  دار  وين  وسألوا 
بارودة،  عندنا  كان  أنه  بعرف  أنا  أبوي، 
الحالل  مع  سارحين  كانوا  وعمي  أبوي 
بّرة، وما كان حدا في الدار إال النسوان. 
البارودة  وحملت  الدار  على  سبقتهم 
وجناد الفشك وأخذتهم على الحاكورة 
وخبيتهم بمحل فيه صبر وشجر. دخلوا 
األغراض،  كل  وقلبوا  بيتنا،  اإلنجليز 
نعفوا القمح والذرة والكرسنة والزيت 
واألواعي، ما تركوا شغلة إال ونعفوها 
وداسوها، دخلوا بيتنا الثاني وقلبوه. 
ودخلوا بيت مليان تبن وقعدوا يقلبوا 
معاملتهم  كانت  بّرة.  وينعفوا  التبن 
معك  يمسكوا  إذا  بضغط.  ضغط 
أشهر،  ست  يحكموك  كانوا  سكينة 
يحكموك  كانوا  الواحدة  الطلقة  على 
توخذ  ممكن  كان  البارودة  على  سنة. 
يحركوا  كانوا  اللي  هم  اليهود  إعدام. 
تساعد  كانت  ما  االنجليز  اليهود. 
كانوا  بالعكس،  بل  حاجة،  بأي  الناس 
ظالم.  وبشكل  كثيرة  ضرايب  يوخذوا 
الفلسطيني  الشعب  يعاملوا  وكانوا 

كله بظلم. 

النكبة

في  فلسطين  في  التعليم  نسبة   -
كان  ما  لذلك  جدًا،  قليلة  كانت  القرى 
يخططوا  كانوا  اليهود  إنه  بالنا  في 
يتخيل  حدا  كان  ما  فلسطين،  الحتالل 
عن  سمعنا  ما  حتى  ممكن.  هاذ  إنه 
اعتداء  علينا  كان  ما  التقسيم.  قرار 
يهود  شفنا  ما  طردنا،  قبل  اليهود  من 
عندها  صار  الناس  طلعنا.  ما  يوم  إال 

اإلعتداءات  نتيجة  االحتالل  عن  فكرة 
دير  عن  سمعت  الناس  اليهود.  من 
من  وخافت  غضبت  الناس  ياسين، 
من  يخافوا  وصاروا  المصير،  نفس 
كانوا  اإلنجليز  اليهودية.  العصابات 
مهيئين اليهود لهذا اليوم ومعطينهم 
وطنهم.   هاذ  إنه  ومقتنعين  سالح 
بوطن  اليهود  موعدين  كانوا  اإلنجليز 
يدربوا  اإلنجليز  كان  فلسطين.  في 
أثناء  تنظيمهم  ويعيدوا  جيشهم 
الحرب العالمية في أراضي عجور. وكنا 
اليهود،  من  طالبية  مجموعات  نشوف 
شخص   ٣٠  –  ١٥ من  مجموعات 
يمشوا  موحد  كاكي  لباس  والبسين 
بالبالد مع عصا بدل البندقية وشنطة 
يقولوا  كانوا  خرائط،  ومعهم  عليها 
إنهم طالب مدارس، ولكن هذول كانوا 
كل  على  يطلعوا  كانوا  عسكرية،  فرق 
األرض  يمسحوا  فلسطين  مناطق 
ويتعرفوا على كل المناطق تحضيرًا لما 
حصل بعد ذلك. اليهود كانوا يحضروا 
لهذا اليوم لمدة عشرات السنين أما احنا 
ما كنا نعرف إنه اليهود بدهم يوخذوا 
صار  ياسين  دير  بعد  بّس  فلسطين. 
عند الناس نوع من الفكرة عن معاملة 
اليهود للناس لما يحتلوا البلد، ففكروا 
الوقوف  يمكن  ال  قوي  دفاع  بدون  إنه 
برحمة  يستنوا  كانوا  اليهود.  بوجه 
في  تحصل  المواجهات  صارت  ربهم. 
توسعت  وبعدين  بداية  والرملة  اللد 
العربية  الجيوش  تسابق  للجنوب. 
إنه  مع  شوّي،  الناس  وّعى  لفلسطين 
لنجدتنا.  أجت  ما  العربية  الجيوش 
يملك  كان  ما  الفلسطيني  الشعب 
شيء من السالح إال ما ندر، اليهود كانوا 
ومدفعية  ودبابات  بطيارات  مسلحين 
الجيوش  ليش  األسلحة.  أنواع  وكل 
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صحيح؟  بتكتيك  دخلت  ما  العربية 
بس  أجو  منظمة.  غير  بطريقة  دخلوا 
عشان الرأي العام، ما أجو يحاربوا فعًال. 
فصيل  مصرية.  قوات  كان  عجور  في 
بالمدرسة.  استقروا  عسكري.   ٣٦ من 
كان القائد اللي يقود القوات المصرية 
مش  يوغوسالفي  كان  عجور  في 
عجور   وصلوا  اللي  الالجئين  عربي. 
كانوا  قبلنا  سقطت  اللي  القرى  من 
أغراض  يجيبوا  بالدهم  على  يروحوا 
كانوا  يرجعوا  كانوا  ولما  بيوتهم  من 
وهم  يقصفوهم  المصريين  الجنود 
القائد  هذا  إنه  إشاعة  طلعت  راجعين. 
بالجيش  الثقة  فقدت  والناس  يهودي. 
الجيش  أعطى  البداية  في  المصري. 
المصري سالح ألهل البلد، وعمل حول 
شكل  على  خندق  استحكامات،  البلد 
حرف الم باإنجليزي بعمق حوالي متر، 
وشاركوا  ببنائها  ساعدوا  البلد  وأهل 
للحراسة  غرف  وبنوا  بالحراسة، 
والمراقبة وكانت تكشف كل المنطقة. 
عجور  إلى  اليهود  وصول  قبل  ولكن 
الجيش  جمع  ساعة  وأربعين  بثمانية 
المصري السالح من البلد وانسحب من 
عجور وراح إلى بيت جبرين وترك عجور 
منظمين  غير  واصحابها  ألصحابها، 
البواريد  بعض  غير  مسلحين  وغير 
الفلسطيني  الشعب  وكل  البسيطة. 
دخلت  ما  العربية  الجيوش  هيك.  كان 

الحرب بشكل جدي. 
وقزازة  سجد  من  الجئين  لبلدنا  أجا   -
هذول  وغيرها.  ومغلس  الصافي  وتل 
األول  الخط  صرنا  البلد.  على  أثروا 
كان  الهجوم  علينا.  الدور  إنه  وفهمنا 
يوم  أنه  أعتقد  لحظة.  كل  في  متوقع 
أحد في شهر عشرة، يوم ١٠/١٨ بعد 
صالة العصر، وأنا كنت موجود بالبلد، 

والناس متوترة ومتوقعة االحتالل، كل 
واحد راح باتجاه داره بعد الصالة وإذا 
بالرشاشات تنطلق على أهالي عجور، 
الغربية  منطقتين:  من  الضرب  جاء 
منطقة  في  العزة  الحميد  عبد  دار  عند 
الثانية  والمنطقة  السطح،  اسمها 
الشراقة  جرون  اسمها  عجور  شمال 
الرماية  كانت  الجهتين  ومن  الغربية. 
من رشاشات وكل الرماية كانت بالجو 
ولم يكن إطالق نار على األرض. وكأنه 
للترهيب  النار  إطالق  كانت  التعليمات 
من  بارودة  معه  اللي  صار  قتل.  ومش 
البلد يطخ ولكن عالفاضي. أنت سامع 

صوت ومش شايف حدا. 

النزوح 

تشرد.  الناس  وصارت  يطخوا  ظّلوا   -
الجهة  باتجاه  راحت  الناس  شّرقت. 
الشمال  من  هجموا  ألنهم  الشرقية. 
مش  الجنوبية  الجهة  الغرب.  ومن 
الذبان،  دير  بلد  كانت  هناك  لعجور. 
وهم شردوا معانا لما شافوا أهل عجور 
الناس  الشرق.  باتجاه  شردوا  شردوا. 
بعض،  مع  الناس  كل  إشي.  أخذت  ما 
والولد  شرد  الزلمة  بعض.  ورا  تركض 
يطخّـوا  ظلّـوا  شردت.  والبنت  شرد 
انقتلش  ما  الشمس.  غابت  ما  لغاية 
كان  الخليل  من  واحد  إال  واحد،  وال 
يشتري  للبلد  جاي  اليوم  هذاك  صباح 
بطلقة  أصيب  معنا،  شرد  حبوب، 
طايشة بمنطقة اسمها ”قفا الحواكير“ 
وال  عنه  تمرق  والناس  يتفعفل  وصار 
الناس  وصلت  ومات.  ساعده  حدا 
في  البلد.  جنب  اللي  بالخرب  وسكنت 
عجور  على  الليلة  بنفس  رجعوا  ناس 
وحمّـلت أغراض وفراش. ظلوا بالخرب 
حوالي عشرين يوم. يوميًا كانوا الناس 



أغراض.  ويجيبوا  للبلد  يتسللوا  بالليل 
اليهود بكل هاي الفترة ما دخلوا البلد 
بشكل فعلي وإنما كانوا على أطرافها. 
إحنا وأهلنا كنا في خربة القنيا، صارت 
الدنيا تشتي، رحنا على منطقة اسمها 
المطر  زاد  لما  وبعدها  الزعارير  مرحان 
رحنا لخربة بير الحيح التابعة لصوريف. 
قعدنا فترة وحاللنا معنا. دخل عسكر 
وصارت  فيها،  واستقر  لعجور  اليهود 
اليهود تطلع للخرب مع ناس دلالء عرب 
وصاروا ييجوا على مكان تجمع الناس، 
ما يعملوا معهم إشي. كانوا يحكوا مع 
أخذوا  ثانية  مرة  عادي.  بشكل  الناس 
وراحوا  أبوي،  ومنهم  رجال  خمس 
على الغنم وصاروا يحتالوا على الناس 
ويوخذوا خرفان صغار. وأخذوا الرجال 
معاهم  حققوا  وهناك  الجمال  لبيت 
وقالولنا  أجو  يوم  ثاني  ورجّـعوهم. 
ارحلوا، رحلنا باتجاه جبل الخليل.  إحنا 
حلحول.  على  وطلعنا  حاللنا  أخذنا 
فيه  وسكنا  بيت  استأجرنا  هناك 
الخرب.  من  واحدة  في  حطينا  والحالل 
وألنه ما كان هناك مراعي رحلنا. أغلب 
الناس كانت على حدود أراضي عجور 
الحرام.  المنطقة  وفي  أوال  بيت  مع 
قسم  ويسرقوا  يعتدوا  اليهود  صار 
من الحالل. اليهود أخذوا بقرنا. وأخذوا 
المنطقة  هاي  من  الحالل  أرباع  ثالث 
أبوي  كان  وعجور.   أوال  بيت  بين  اللي 
أنه  متأكد  كان  ألنه  البقر  يبيع  رافض 
في  أنا  حالله.  كل  مع  لعجور  يرجع  راح 
حلحلول.  بمدرسة  أتعلم  األيام  هذيك 
وعمي  وأبوي  بالبقر.  يرعى  كان  أخوي 
جمال  يوخذوا  البلد  أهل  زي  كانوا 
حبوب  ويحملوا  عجور  على  وينزلوا 
انسرق  ما  بعد  الجمال.  على  واغراض 
للبلد.  معاهم  ينزل  أخوي  صار  البقر 

اليهود  قتلوه  مني  أكبر  اللي  أخوي 
سنة الخمسين. نزل مع ناس من البلد 
اغراض،  وحمّـلوا  لعجور  الحمير  على 
فعملولهم  كشفوهم  اليهود  إنه  يبدو 
دروسيا.  بير  عند  راجعين  وهم  كمين 
فقتلوا  عليهم  النار  اليهود  أطلق 
والباقي  أخوي  وقتلوا  العشرة  الحمير 
كلهم شردوا ورّوحوا بدون أي شيء. 
نزل أبوي على مكان الحادث للتأكد من 
الموضوع فوجد جثة أخوي موجودة، 
حفر عند بير دروسيا قبر ودفنه هناك 

ورجع لحلحول.

اللجوء

بيوت  استأجروا  الناس  من  قسم   -
حلحول  مخيم  في  سكنوا  وقسم 
هذيك  في  العروب.  مخيم  في  وقسم 
وقاسي  رهيب  الشتا  كان  السنة 
ومثلج، المخيم تدمر وقررت هيئة األمم 
الالجئين  ونقلوا  مالئم  غير  الموقع  أن 
أريحا.  في  جبر  وعقبة  السلطانة  لعين 
قسم كبير استقر في مخيم الفوار وال 
زال حتى اليوم ناس ساكنين في مخيم 
ساكنين  عجور  أهل  من  وقسم  الفوار. 
حلحول  وفي  الخليل  في  اليوم  حتى 
وفي بيت فجار والشيوخ وبني نعيم.  
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 ‰˙ÈÎ·  Æ¯ËÓ  ¥  ÏÚ  ¥  Ï„Â‚·  ‰È‰  ‰˙ÈÎ‰
 ∑  ¯ÎÂÊ  È‡  ÆÌÈ„ÈÓÏ˙  ‰¯˘ÚÎ  ÂÈÈ‰  ßÊ
 Æ‡È¯kÊÓ „Á‡Â Ô‡aß„Ï‡ ¯È„Ó „Á‡ ¨¯Âß‚ÚÓ
 ÆÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯˙ÂÈ ÂÈ‰ ¯˙ÂÈ ˙ÂÎÂÓ‰ ˙Â˙ÈÎ·
 ÆÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙Â·È˘Á ÂÒÁÈÈ ‡Ï ¯Âß‚Ú È˘‡
 È„Î  „ÂÓÏÏ  „ÏÈÏ  ˙˙Ï  ÛÈ„Ú˘  Â·˘Á  ‡Ï
 ‰·È˘Á ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¨Ò„‰Ó Â‡ ‰¯ÂÓ ‰È‰È˘
 Í‡ ¨˙ÂÚ„ÂÓ ÔÈ‡ ÌÈ˘‡Ï ÈÎ È‡„ÂÂ· Æ˙‡ÊÎ
 Æ„ÏÈÏ  ‰˜Â˜Ê  ‰˙ÈÈ‰  ‰ÁÙ˘Ó‰˘ ÏÏ‚· Ì‚
 Ô‡ˆ ÈÏ„‚ÓÂ ˙Â‡Ï˜Á È˘‡ ÂÈ‰ ¯Âß‚Ú È˘‡
 ÆÔ‡ˆ·Â  ‰Ó„‡·  ‰È‰  Ì˜ÂÒÈÚ  ÏÎ  ÆÌÈÊÚÂ
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 ÌÈÈÒÓ  ‰È‰  ÂÏ˘  Ô·‰˘  ÈÓ  ¨ÌÈÓÈ  Ì˙Â‡·
 ÂÈ‰  ¨‰ÁÏˆ‰·  ÂÏÂÎ  Ô‡¯Â˜‰  ˙‡  ‡Â¯˜Ï
 ¢‰ÙÊ¢  ÂÏ  Â˘ÚÂ  ‰·ÈÒÓ  ÂÏÈ·˘·  ÌÈ˘ÂÚ
 ˙‡  ÌÈÈÓÊÓÂ  Â„Â·ÎÏ  ÌÈËÁÂ˘ ÂÈ‰  ¨¯ÙÎ·
 ÌÈÁ·˘Ó  ÂÈ‰  ÌÈ˘‡‰  Æ‰ÁÂ¯‡Ï  ÌÈ˘‡‰
 ÈÂÏÙ  Ï˘  Ô·‰  ¨‰ÏÏ‡ÂÂ  ∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â  Â˙Â‡
 ‰ÚÂ  ̄‰È‰ ˙¯ÁÓÏ ÆÔ‡¯Â˜‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ÁÈÏˆ‰
 ÂÓÈÈÒ˘ ‰Ï‡ ÍÂ˙Ó ÆÔ‡ˆ‰ ˙‡ Â‡ ¯˜·‰ ˙‡
 ÂÎÈ˘Ó‰ ‰˘ÂÏ˘ ˜¯ ±π¥∑ ˙˘· ßÊ  ‰˙ÈÎ
 ÂÎÏ‰  ¯‡˘‰  ÏÎ  ¨ÔÂ¯·Á·  Ì‰È„ÂÓÈÏ  ˙‡

Æ¯˜··Â Ô‡ˆ· ˜ÂÒÚÏ
 ¨„È¯Ù Ì˘· ¯ÙÒ ˙È· Ï‰Ó ‰È‰˘ ¯ÎÂÊ È‡
 „·Ú  ÂÓ˘  Ì¯‡Î  ÔÈÚÓ  Ï‰Ó  ‰È‰  ÂÈ¯Á‡
 ˙‡ Â˘Ë˘Î Ï‰Ó‰ ‰È‰ ‡Â‰ ¨‰ÀcœÙ ‰ÏÏ‡
 ÔÈÒÁ ‰¯ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÎÂÊ È‡ ÌÈ¯ÂÓ‰Ó Æ¯Âß‚Ú
 ¨ÏÂÁÏÁÓ Ô‡·Ú˘ ‰ÏÏ‡ „·Ú ˙‡Â ‡È¯kÊÓ
 „·Ú  ßÁÈ˘‰  ˙‡Â  ÒŸÓ Ã̆  ˙‡  ¨„È¯Ù  ˙‡
 Ô·ÂÓÎ  È‡  ÆÔÂ¯·ÁÓ  ÈÓÒ‡ÂÂ˜Ï‡  „Èß‚ÓÏ‡
 ÂÁ‡  ÆÈÏ˘  ‰˙ÈÎ‰  È„ÏÈ  ˙ÂÓ˘  ˙‡  ¯ÎÂÊ
 ÏÎÏ  Â¯ÊÙ˙‰  ÆÌÂÈ‰  ÌÈ‡¯˙Ó  ‡ÏÂ  ËÚÓÎ
 ÔÂÎ˙ ‰È‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙‡ »· ¯˘‡Î Æ¯·Ú
 Ê‡ „Ú ÈÎ ¨˙Â·Ï ÌÈ¯„Á ‰˘ÂÏ˘ ¯È‡˘‰Ï

Æ¯ÙÒ‰ ˙È·· Â„ÓÏ ‡Ï ¯Âß‚Ú· ˙Â·‰

ÌÈ¯˙‡
 ÁË˘‰Â ¯ÙÎ‰ ÊÎ¯Ó· ‡ˆÓ „‚ÒÓ‰ ¯ÂÓ‡Î
 ÂÈÏÚ Æ¯ËÓ μ ÏÚ ¯ËÓ ±≤ Í¯Ú· ‰È‰ ÂÏ˘
 ˙Â‚¯„Ó ±μ∞ ÂÈ‰ ÂÎÂ˙· ¨„ÁÂÈÓ „Â‡Ó ÁÈ¯ˆ
 Ì˘Ï  È˙ÈÏÚ  È‡  ÆÂ˙‚ÒÙÏ  ˙ÂÚÈ‚Ó˘
 ¯ÂÂÈÚ  ßÁÈ˘  ¯ÙÎ·  ‰È‰  ÆÌÈ¯ÂÙÈˆ  È˙„ˆÂ
 Ì‚  ‰È‰  ‡Â‰  ¨‰ÏÊßÚ  Â·‡  „ÚÒ  ÔÈÒÁ  ÂÓ˘
 ÏÂ˜  ÂÏ  ‰È‰  Æ‰ÏÈÙ˙Ï  Ì‡Ó‡  Ì‚Â  ÔÊ‡ÂÓ
 ÈÓÈ·  ¨‰ÏÂ„‚  ¯ˆÁ  ‰˙ÈÈ‰  „‚ÒÓÏ  ÆÔÈÈÂˆÓ
 ¨ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÏÎÏ ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï „‚ÒÓ‰ È˘˘
 ÈÂ·  ‰È‰  ‰·Ó‰  Æ¯ˆÁ·  Ì‚  Â˘Ó˙˘‰  Ê‡
 ‰Ò¯‰ ‡È‰ ˛¯ÙÎÏ¸ ‰ÒÎ Ï‡¯˘È˘Î ÆÔ·‡Ó
 ÌÂ˜Ó ‰È‰ ¯ÙÎ‰ ÍÂ˙· Æ„‚ÒÓ‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙
 ÔË˜ ¯„Á ‡Â‰ ¨Ô‡„Ó¯ ßÁÈ˘‰ Ì˘ ÏÚ ˘Â„˜

 ‰È‰ ¯ÙÎÏ ˙ÈÁ¯ÊÓ Æ¯·˜ ÂÎÂ˙·Â ‰ÙÈÎ ÌÚ
 Æ‰˘Â˘ Â·‡ ¯·˜ ÂÓ˘ ¯‰‰ ˙‚ÒÙ ÏÚ ¯·˜
 ÆÌÂ¯„ „ˆÓ ¯ÙÎ‰ ‰ˆ˜· ‰È‰ „iÃÒ‹ÓÏ‡ ¯·˜
 ˙·¯ßÁ· ¯ÙÎÏ ıÂÁÓ ‰È‰ ÌÈÓ˙ ßÁÈ˘‰ ¯·˜
 ßÁÈ˘‰  ¯·˜  ‰È‰  ¯ÙÎÏ  ˙ÈÁ¯ÊÓÂ  ¨‰Àp˜Ï‡
 „·Ú ßÁÈ˘‰ ¯·˜ ‰È‰ ¯Á‡ ¯‰ ÏÚÂ ˙œÓ‡Ò
 ‰È‰ ¯ÙÎÏ ˙È·¯ÚÓ ‰È¯ÂÓÚ ˙·¯ßÁ· Æ‰ÏÏ‡
 ÈÂ· ¨‰ÏÏ‡ „·Ú ßÁÈ˘‰ ÂÏ Â‡¯˜˘ ¯·˜ Ì‚

Æ˙˘˜ ˙¯Âˆ·
 ÈÎ  ˙Â·¯ßÁ  ‰·¯‰  ÂÈ‰  ¯Âß‚Ú  ˙Ó„‡  ÏÚ
 ÌÈ¯Ú  ¯ÂÊ‡·  ÂÈ‰  ¯˙ÂÈ  ÌÈ˜È˙Ú  ÌÈÓÊ·
 ‰˙ÈÈ‰  ¯‹aŸk‹Ú  ¯ÂÊ‡·˘  ÌÈ¯ÙÒÓ  Æ˙ÂÎÏÓÓÂ
 ÆÔÈ„‡ß‚‡  ˙ÓÁÏÓ  ‰Ï‰˙‰  Ì˘Â  ‰ÎÏÓÓ
 ÌÈ˙·Â  ˙ÂÒ¯Ë  ¨˙Â¯ÚÓ  ÌˆÚ·  ‡È‰  ‰·¯ßÁ
 ÆÌÈˆÚ Â·Â ˘ÂË ÌÂ˜Ó ‡È‰ ¨ÌÈÒÂ¯‰Â ÌÈ˘È
 ¯·Ú·  ÌÚÙ  ‰˙ÈÈ‰  ‰ÊÎ  ¯ÂÊ‡·˘  ÔÓÈÒ  ‰Ê
 È·˘Â˙  Æ‰Ï„Á  ‡È‰  ˙‡  ˙Â·˘ÈÈ˙‰  ˜ÂÁ¯‰
 ÌÈÚÂ¯  È¯Â‚ÓÏ  ˙Â·¯ßÁ·  Â˘Ó˙˘‰  ¯Âß‚Ú

Æ˙ÂÓ‰·Ï ˙È·Î ˙Â¯ÚÓ·Â ÌÈÈ˙ÂÚ

˙Â‡È¯·
 ˙ÂÏÁÓ ˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ Ê‡ Æ‰‡Ù¯Ó ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÎ·
 ıÂÁ ÆÌÈÈÈÚ ˙˜Ï„Â ˙ÙÁ  ̆¨‰È¯ÏÓ ∫˙ÂˆÂÙ
 ¨‰‡Ù¯Ó ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÎ· Æ˙ÂÏÁÓ ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÊÓ
 ˙È·¯ÚÓ  ‡ˆÓ  ¨ÌÈˆÚ  Â·È·ÒÂ  ‰ÙÈ  ‰·Ó
 ÍÓÒÂÓ  Á‡  „·Ú  ‰‡Ù¯Ó·  Æ¯ÙÒ‰  ˙È·Ï
 ÂÏÈÙ‡  ‡Â‰  ÆÌÂÈ  ÏÎ  ‰‡Ù¯Ó‰  ˙‡  Á˙Ù˘
 ıÂÁÓ ‰È‰ ‡Â‰ ÈÎ ÚÂ·˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì˘ Ô˘È
 ‰˙È·‰  ÚÒÂ  ¨ÔÂ¯·Á  ¯ÂÊ‡Ó  ÈÏÂ‡  ¨¯ÙÎÏ
 ¨‰‡Ù¯Ó‰  ˙‡  Â·˘  ÈÙÏ  ÆÚÂ·˘  ÈÙÂÒ·
 ¨Ï‡Óß‚Ï‡ ˙È· ¯ÙÎ· ÏÂÙÈËÏ ÂÚÒ ÌÈ˘‡
 ÌÂ˜Ó ‰Ê ÆßÓ˜ ∑≠Î ¯Âß‚ÚÓ ˜ÂÁ¯ ÔË˜ ¯ÙÎ
 ÌÈ˘‡Â  ‰‡Ù¯Ó  ‰˙ÈÈ‰  Ì˘  Æ¯ÊÓ  ¨È¯ˆÂ
 Ï·˜Ï  Ì˘Ï  „Ú  ÂÎÏ‰  ¯ÂÊ‡·  ÌÈ¯ÙÎ‰Ó
 ÈÓ ÆÈß‚Â¯ÒÏ‡ Â‡¯˜˘ Á‡ Ì˘ „·Ú ÆÏÂÙÈË
 Ô˙È˘ È„Î ¨ÂÈÏ‡ ÍÏÂ‰ ‰È‰ ‰È¯ÏÓ· ‰ÏÁ˘
 ÂÈÏ‡  È˙Â‡  ÂÁ˜Ï˘  ¯ÎÂÊ  È‡  ÆÌÈ¯Â„Î  ÂÏ
 ÌÈ¯Â„Î  ÈÏ  Ô˙  ‡Â‰  ¨‰È¯ÏÓ·  È˙˜·„˘Î



 Á˜ÂÏ ˙ÈÈ‰ ¨¢‡ÈÈk¢ È¯Â„Î ÌÓ˘ ¨ÌÈ·Â‰ˆ
 ÍÈÈÚ  Ì‡  Æ‡Ù¯Ó  ‰È‰  ‰Ê  ‰ÏÏ‡ÂÂ  ¨¯Â„Î
 ÆÌÈÈÈÚÏ  ˙ÂÙÈË  ÍÏ  Ô˙Â  ‰È‰  ‡Â‰  ¨Â·‡Î
 Ú„È  ‡ÏÂ  ‰ÏÂÁ‰  ˙‡  ˜„·  ‡Â‰  Ì‡  Ï·‡
 Â˙Â‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ  ̆¯ÓÂ‡ ‰È‰ Â· ÏÙËÏ

Æ‡Ù‡È· Á¢‰È·Ï

ÌÈÓ
 ¨„ÈÓ˙ ÌÈÓ¯ÂÊ Æ‰ÚÈ· ÈÓ ÂÈ‰ ¯Âß‚Ú· ÌÈÓ‰
 ¯˘ÚÎ ÂÈ‰ ¯ÙÎ‰ ÍÂ˙· ÆıÈ˜· Ì‚Â Û¯ÂÁ· Ì‚
 ‰È‰  ̆‰ÊÚÏ‡ Ï  ̆Ò„¯Ù‰ ¯‡· „·ÏÓ ¨˙Â¯‡·
 ‰È‰ ÈÎ ¯ÂË¯‚ ˙¯ÊÚ· ÂÓÓ Â·‡˘Â ¯‡· Â·
 ¯‡·  ÏÎ  ˜ÓÂÚ  ÆÁÓ˜  ˙ÁËÂ  „·  ˙È·  ÂÏ
 ¨ÌÈÈÏ„· ÌÈÓ Â‡ÈˆÂ‰ ÌÈ˘‡ Æ¯ËÓ ÌÈ¯˘ÚÎ
 ÌÈ„Î·  ÌÈÓ  Â‡ÏÓ  ÌÈ˘‰  ¨‰˙È·‰  ÂÁ˜Ï
 Æ‰˙È·‰  Ô‰È˘‡¯  ÏÚ  ÌÈ„Î‰  ˙‡  Â‡˘Â
 Ï˘ ˜ÓÂÚ· ÂÈ‰ ¯ÙÎÏ ıÂÁÓ˘ ˙Â¯‡·‰ Ï·‡
 Ú„ÂÈ  ‡Ï  Æ„·Ï·  ¯ËÓ  ‰˘ÓÁ  „Ú  ‰˘ÂÏ˘
 ÂÈ‰  ÌÈÓ‰  Ì˘‚  „¯ÂÈ  ‰È‰˘Î  ¨‰·ÈÒ‰  ‰Ó
 ˙Â¯‡·‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ ¨¯‡·Ï ıÂÁÓ ÌÈÙˆ
 ÍÂ˙·˘ ˙Â¯‡·‰ Í‡ ÆÌ˘‚ ·Â¯Ó ÂˆˆÂÙ˙‰
 „ÈÓ˙  ÂÈ‰  ÌÈÓ  Æ˙Â‡ÏÓ˙Ó  ÂÈ‰  ‡Ï  ¯ÙÎ‰
 ÈÏÚ·  ‰·¯‰  ÂÈ‰  ¯Âß‚Ú·  Æ¯ÙÎ·  ÚÙ˘·
 Ô‡ˆ‰ ÏÎ ÆÔ‡ˆ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÙÒÓ ¨ÌÈÈÁ
 Ô‡ˆ‰ ˙‡ Æ¯ÙÎÏ ıÂÁÓ ‰Ú¯Ó· ‰‰Â˘ ‰È‰
 ¯‡·  ÏÎÏ  Æ˙ÂÈÂˆÈÁ  ˙Â¯‡·Ó  ÌÈ˜˘Ó  ÂÈ‰
 Ì˘  ˙‡  Ï·È˜  ‡Â‰  ÏÏÎ  Í¯„·  ÆÌ˘  ‰È‰
 ¯‡· ¨‰Ó¯‡ß‚ÚÏ‡ ¯‡· ÂÓÎ Æ‰Ó„‡‰ ÏÚ·
 Â·‡  ¯‡·  ¨‰ÏÊßÚ  Â·‡  ¯‡·  ¨‰ËÓ‡¯ÒÏ‡

ÆÔ‡ß„

‰ÏÎÏÎ
 ˙¯ÂÓ  ˙ÂÚˆÓ‡·  ÌÈ˙·‰  ˙‡  Â¯‡‰
 ËÙ‰  ÏÎÈÓ  ÍÂ˙·  ËÙ  ÌÈÓ˘  ÂÈÈ‰  ÆËÙ
 ÍÂ˙Ó  ÏÈ˙Ù  ÌÈÒÈÎÓ  ¨‰¯ÂÓ‰  ˙È˙Á˙·˘
 ·Ë¯Â ËÙ ‚ÙÂÒ ÏÈ˙Ù‰ ÆÍÎÏ „ÚÂÈÓ ¯ÂÁ
 ÏÎÈÓÏ ÏÚÓ Â˜ÏÁÂ ËÙ‰ ÍÂ˙· Â˜ÏÁ ¨ÂÏÂÎ
 ÂÈÈ‰  ¨˙ÈÎÂÎÊ  Â·È·ÒÂ  ‰¯ÂÓ‰  ÊÎ¯Ó·

 ÏÈ˙Ù‰  Ï˘  ÔÂÈÏÚ‰  ˜ÏÁ‰  ˙‡  ÌÈ˜ÈÏ„Ó
 Â˘Ó˙˘‰  ÌÈ˘‡‰Ó  ˜ÏÁ  Æ¯Â‡  ÌÈÏ·˜ÓÂ
 Í‡  ËÙ  ÏÚ  Ì‚  „·Ú˘  ¢Ò˜ÂÏ¢  ˙¯Â‡˙·
 ÏÂ˘È·Ï  ÆÏÈ˙Ù‰  ÌÂ˜Ó·  ¢¯·˘¢  Â˜ÈÏ„‰
 ÆËÙ ÏÚ „·Ú ‡Â‰ Ì‚ ¨ÒÂÓÈ¯Ù· Â˘Ó˙˘‰
 Æ˙ÂÏÂÎÓ  ‰·¯‰  ÂÈ‰  Æ˙ÏÂÎÓ‰Ó ËÙ  ÂÈ˜
 ∫ÌÈ¯ÙÒ È˘ ÂÈ‰ Æ¯Âß‚Ú· ‰Ù˜ È˙· ÂÈ‰ ‡Ï
 ÂÏ  Â‡¯˜  È˘‰Â  È‡ÂÂ‰Ï‡  ÌÈ‰‡¯·‡
 ÌÈËÈÈÁ È˘ ÆÈÏ˘ ¯ÙÒ‰ ‰È‰ ‡Â‰ ¨Èœ»Ã ŸÓÏ‡
 ¨‰ÏÊßÚ  Â·‡  ˙ÁÙ˘ÓÏ ˙Á‡ ‰È¯‚Â  ¨¯ÙÎ·
 ‡Ï  Æ¯ÂÊ‡‰  ÏÎ·  ÌÈÚÂ„ÈÂ  ÌÈÓÂ‡  ÂÈ‰  Ì‰
 ÏÎ· ¨ÌÈÎÈ¯  ̂ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ˘‡ ÈÎ ˙ÂÈÙ‡Ó ÂÈ‰

ÆÌÁÏ‰ ˙‡ ÂÙ‡ Â· ¨ÍÂÓÒ ÔÂ·Ë ‰È‰ ˙È·

˜Â˘‰
 ˜Â˘  ¯Âß‚Ú·  ÌÈÈ˜˙Ó  ‰È‰  È˘˘  ÌÂÈ  ÏÎ·
 ÏÈÁ˙Ó ‰È‰ ÆÈ˘˘ ÌÂÈ ˜Â˘ ÂÏ Â‡¯˜ Æ˜Ú
 ÌÈ¯ÁÂÒ Æˆ¢‰Á‡ ˙ÏÈÙ˙ È¯Á‡ „Ú ¯˜Â·‰Ó
 ¨‡Ù‡È ¨‰ÊÚÓ ¨ÔÈËÒÏÙ ÏÎÓ ÂÚÈ‚‰ ÌÈ˘‡Â
 ˜ÏÁ  ÆÏÎ‰  Â·  Â¯ÎÓ  ÆÌÂ˜Ó  ÏÎÓÂ  ‡kÚ
 È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ¯Âß‚ÚÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰ ÌÈ¯ÁÂÒ‰Ó
 È˙··  Â‡  Ì‰Ï˘  ÌÈ¯·Á  Ïˆ‡  ÌÈ˘È  ÂÈ‰Â
 ˜Â˘Ï  ÌÈÎ˘‰Ï  È„Î  ¯ÙÎ‰  Ï˘  ÁÂ¯È‡‰
 Æ˜Â˘Ï  ÌÈÓÚÙ  ‰·¯‰  È˙ÎÏ‰  È‡  Æ˙¯ÁÓÏ
 ÈÏ  ̆„Â„ ÌÚÂ ÈÏ  ̆‡·‡ ÌÚ È˙ÎÏ‰ ÌÈÓÚÙÏ
 ¯Âß‚Ú È˘˘ ÌÂÈ  ÏÎ ÆÌÈÊÚÂ  ÌÈ˘·Î Â¯ÎÓÂ
 ˜Â˘‰ ÆÌÈ¯ÁÂÒ·Â ÌÈ˘‡· ˙‡ÏÓ˙Ó ‰˙ÈÈ‰

Æ¯ÙÎ‰ Ï˘ ÈÁ¯ÊÓ‰ „ˆ· ·Á¯ ÁË˘· ‰È‰

‰¯·Á
 ‡Ï Æ¯ÙÎ‰ ÏÎÏ „Á‡ ¯‡˙ßÁÓ ‰È‰ ¯Âß‚Ú·
 ÌÈÏ‚‡‰ Æ„¯Ù ¯‡˙ßÁÓ ‰ÁÙ˘Ó ÏÎÏ ‰È‰
 ÔÒÁ ÂÓ˘ ¨‰ÊÚÏ‡ ˙ÁÙ˘ÓÓ ¯‡˙ßÁÓ ÂÈÓ
 ¯‡˙ßÁÓ‰ ¯‡˘ ‡Â‰ ¨‰ÊÚÏ‡ ÊÈÊÚÏ‡ „·Ú
 ˙ÁÙ˘Ó Æ¯ÙÎ‰Ó Â‡ˆÈ˘Î ¥∏ „Ú ¯Âß‚Ú Ï˘
 ˙Â‡Ó  ÈÙÏ  ÌÈ¯ˆÓÓ  ‰‡·  ¯Â˜Ó·  ‰ÊÚÏ‡
 ¨ÈÙ‡ÒÏ‡ Ï˙ ¨ÌÈ¯ÙÎ ‰ÓÎ· Â¯‚ Ì‰ ÆÌÈ˘
 ‰˙Â‡  ÌÏÂÎ  Í‡  ÆÆÆÆÔÈ¯·ß‚  ˙È·  ¨¯Âß‚Ú
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 Â˙Â‡  Ì‰Ï  ‰È‰  ˙ÂÓÂ˜Ó‰  ÏÎ·Â  ‰ÁÙ˘Ó
Æ‰ÊÚÏ‡ ¨Ì˘

 Â‡¯  ̃Æ‰Ï˘Ó ÁÂ¯È‡ ˙È· ‰È‰ ‰ÁÙ˘Ó ÏÎÏ
 ¨ÏÂ„‚  ˙È·  ‡Â‰  ÁÂ¯È‡  ˙È·  Æ¢‰¯‡Á¢  ÂÏ
 ÌÈÏÎ  Â·  ˘È  ¨ÌÈÁÈË˘·  ‰ÒÂÎÓ  Â˙Ùˆ¯
 Ïˆ‡ ÔÂ˘ÈÏ ÏÎÈ Á¯Â‡‰ Æ‰Ù˜Â ‰˙ ˙˘‚‰Ï
 Â‡ ÍÎ· ‰ˆ¯ Ì‡ ÁÂ¯È‡‰ ˙È·· Â‡ ÂÁ¯‡Ó
 È˙· ·Â¯ ÆÍ˙È·· ÌÂ˜Ó ˜ÈÙÒÓ ÍÏ ÔÈ‡ Ì‡
 ‰ËÈ˘·  ıÂ·Â  ÌÈ·‡Ó  ÌÈÈÂ·  ÂÈ‰  ¯ÙÎ‰
 ¯Â¯ÂÂ‡  ÈÁ˙Ù  ÂÈ‰  ˙ÂÂÏÁ  ÌÂ˜Ó·  ¨‰˘È

ÆÌÈ‰Â·‚
 ˙ÒÙÂ˜¢ ÌÚ ˘È‡ ¯ÙÎÏ ÚÈ‚Ó ‰È‰ ÌÈÓÚÙÏ
 ¨ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ¯„·Ï È„Î ¢‡ÏÙ
 ‰ÂÎ˘· ÌÈ„ÏÈ‰ Æ„ÈÈ  ˙Â·Â· ÔÂ¯Ë‡˙ ÔÈÓ
 „Â‡Ó ıÂÙ ˜Á˘Ó ¯ÎÂÊ È‡Â ¨˙ÂÏÂ‚ Â˜ÁÈ˘
 ˙Î˙ÓÓ  Ï‚Ï‚  Ï‚Ï‚Ï  ‡Â‰  ÌÈ„ÏÈ‰  ·¯˜·
 ‰·  ˜ÈÊÁÓ  ‰È‰  „ÏÈ‰˘  ÚÂ¯Ê  –  ˙È„È  ÌÚ
 ÌÈ˜Á˘Ó  ÂÈ‰  ÌÈ¯‚Â·ÓÏ  ÆÏ‚Ï‚‰  ÌÚ  ı¯Â
 ÔÈ·  ˙Â¯Á˙  ¨¢‰Ó‡„¢  Â  ¢‰ß‚ÈÒ¢  ¨ÌÈ¯Á‡
 ¨ıÚ ÁÂÏ ÏÚ ˙ÂË˜ ÌÈ·‡ ¯Â„ÈÒ· ÌÈÈ˘
 Í‡  ÂÏˆ‡  ÌÈ¯Â„Î  ÂÈ‰  ‡Ï  ÆÌÈÏÏÎ  ÈÙÏ
 Â˜ÁÈ˘Â ÌÈËÂË¯ÓÒÓ ÌÈ¯Â„Î ÂÈÎ‰ ÌÈ„ÏÈ‰

ÆÏ‚¯Â„Î

˙Â‡Ï˜Á
 ˘È  Æ˙ÂÂ‚Ó  ‰˙ÈÈ‰  ¯Âß‚Ú  Ï˘  ‰Ó„‡‰
 ÏÎ  ÆÈ„‡ÂÂ  ˘ÈÂ  ¯Â˘ÈÓ  ˘È  ¨‰Ú·‚  ˘ÈÂ  ¯‰
 ‰È‰ ¯Âß‚Ú ¨˙Â‡Ï˜ÁÏ ‰·ÂË ‰˙ÈÈ‰ ‰Ó„‡‰
 ¨‰ËÈÁ  Æ˙ÂÈË˜Â  ÌÈ‚„  ÏÂ„È‚·  ÌÒ¯ÂÙÓ
 ÆÌÂÒÓÂÒ  ¨ÏÂÙ  ¨ÌÈ˘„Ú  ¨‰È˘¯˜  ¨‰¯ÂÚ˘
 ÆÈ¯Ù  ÈˆÚ·  ‰ÚÂË  ‰˙ÈÈ‰  ‰Ó„‡‰  ¯‡˘
 ÂÏ  ÂÈ‰  ¨ÔÓ˘  Â‡ˆÈÈ  ¯Âß‚Ú  È˘‡  –  ÌÈ˙ÈÊ
 ¨¯·ˆ  ¨ÌÈ‡˙   ≠  ÌÈ·È‰¯Ó  ÌÈ˙ÈÊ  ÈÓ¯Î
 È¯Ù ÂÈ‰ ÆÌÈ·Â¯Á Ï˘ ˙Â˘¯ÂÁ ÂÈ‰ – ·Â¯Á
 ÂÚ¯Ê ÈÎ ÌÈ‚„ Â¯ÎÓ Æ‰ÊÚÏ‡ Ò„¯Ù· ¯„‰
 ÆÔ¯Â‚  ‰È‰ ‰ÁÙ˘Ó ÏÎÏ Æ˙ÂÏÂ„‚  ˙ÂÈÂÓÎ·
 Æ˙ÂÓ‰· ÏÚ ÂÈ˘Ú ˙Â‡Ï˜Á‰ ˙„Â·Ú ÏÎ ˙‡
 Ïˆ‡ ¯ÙÎ· ‰ËÈÁ‰ ˙‡ ÂÁË ÌÈ˘‡‰Ó ˜ÏÁ

 Ï‡Óß‚Ï‡ ˙È·Ï ÂÎÏ‰ ˜ÏÁÂ ‰ÊÚÏ‡ ˙ÁÙ˘Ó
 ÌÈ˘‡ ÆÍÂ¯‡ ‰È‰ ¯ÙÎ‰ ˙ÁË· ¯Â˙‰ ÈÎ
 ¨‰Ó„‡·  ≠Í¯Âˆ‰  ˙Ú·  È˘Ï  „Á‡  Â¯ÊÚ
 ÌÈ·„˙Ó ÂÈ‰ ÌÈ˘‡ Æ˙È· ˙ÈÈ··Â ¯Èˆ˜·
 ÈÏÚ· ˙ÈÁ·Ó Æ˘„Á ˙È· ‚‚ ˙˜ÈˆÈ· ¯ÂÊÚÏ
 ¨Ô‡ˆ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÙÒÓ ¯ÙÎ· ÂÈ‰ ¨ÌÈÈÁ
 ÂÈ‰ ¯Âß‚Ú ˙ÂÓ„‡ ÆÌÈÏÓ‚ ËÚÓÂ ¯˜· ¨ÌÈÊÚ
 ˙·Á¯ ‰Ó„‡ ÆÔÂ¯·Á ¯ÂÊ‡ ÏÎÏ ‰Ú¯Ó ÁË˘
 ÈÁ¯ÊÓ‰ „ˆ·  ̆È¯¯‰‰ ¯ÂÊ‡‰ Æ‰ÎÂ¯·Â ÌÈÈ„È
 ¯·  ÈˆÚ·  ¯È˘Ú  ‰È‰  Æ‰Ú¯ÓÏ  ˘Ó˘Ó  ‰È‰
 Æ„ÂÚÂ ÌÈ·Â¯Á ¨¯Â¯ÚÊ ¨ÌË· ¨ÔÂÏ‡ ÈˆÚ ÂÓÎ
 ˙‡  ˙ÂÚ¯Ï  ÌÈÚÈ‚Ó  ÂÈ‰  ·‚‰Ó  ÌÈÂÂ„·
 ˜ÈÙÒÓ ‰È‰ ÈÎ ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÆÂ˙Ó„‡· Ì‡ˆ
 ÂÁ‡  ÆÌÈˆÚÏ  Â˜ÈÊÈ  ‡Ï˘  È‡˙·  ¨ÌÏÂÎÏ
 ˙Â˘ÚÏ  ¯ÙÎ‰  Ï˘  ÌÈ¯ÈÚˆ‰  ˙‡  ÂÁÏ˘
 È„Î ¨‰Ó„‡‰ ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÌÈ¯ÂÈÒ

ÆÌÈˆÚ ˙¯ÂÎ ‡Ï ˘È‡˘ ‡„ÂÂÏ

ÈËÈ¯·‰ ˘Â·ÈÎ‰
 È˙·‰ ÆÌÈ˘‡ ÈÙÓ ≥∂ „¯Ó ÏÚ È˙ÚÓ  ̆È‡
 Æ„¯Ó· ÂÙ˙˙˘‰ ¯Âß‚ÚÓ ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯·‚˘
 ÈÓ  ÆÈÂÓÒ  ÔÙÂ‡·  ˜ÏÁÂ  ÈÂÏ‚  ÔÙÂ‡·  Ì˜ÏÁ
 ÌÈÏ‚‡‰ È„È ÏÚ Û„¯ ‰È‰ ÈÂÏ‚· ÌÁÏ˘
 ÌÈ˘‡‰Ó ˜ÏÁ Æ‡ÏÎÏ ÒÎÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰È‰Â
 Ú„ÈÓ  ÛÂÒÈ‡·  ˜ÏÁÂ  ÛÒÎ·  ÌÈ„¯ÂÓÏ  Â¯ÊÚ
 „‚  ÂÓÁÏ˘ ÌÈ˘‡ ±μ  ≠Î  ÂÈ‰  ÆÌ˙·ÂËÏ
 Í‡  ÆÈÏ˘  ‡·‡  ‰È‰  Ì‰Ó  „Á‡  ÆÌÈÏ‚‡‰
 ‡Ï ÈÎ Ì˙Â‡ ÚÈ˘¯‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÌÈÏ‚‡‰
 ÂÏÈÚÙ‰  ÌÈÏ‚‡‰  ÆÌÂÏÎ  ÁÈÎÂ‰Ï  ÂÁÈÏˆ‰
 Â¯È·Ú‰˘  ÌÈÈËÒÏÙ‰  ·¯˜Ó  ¢ÌÈÚÈ„ÂÓ¢
 ÏÚÂ  ÌÈ„¯ÂÓ‰  ˙ÂÚÂ˙  ÏÚ  Ú„ÈÓ  Ì‰Ï
 Ú„ÈÓ  ÌÈÏ·˜Ó  ÂÈ‰  Ì‡  ÆÌ‰·  ÌÈÎÓÂ˙‰
 ÌÈÚˆ·ÓÂ Â˙Â‡ ÌÈÙÈ˜Ó ¯ÙÎÏ ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰
 ÌÈ˘‡  ÌÈ˘ÈÚÓ  ÂÈ‰  ÌÈ˙ÚÏ  ÆÌÈ¯ˆÚÓ
 ÂÈ‰ ÌÈ˘ÂÚ‰ ÔÓÊ‰ ÌÚ Æ¯ÙÎ‰Ó ‰˜Á¯‰·
 È˙·Ï ÂÚ˘¯Â‰˘ ÌÈ˘‡ ÂÁÏ˘Â ¯˙ÂÈ ÌÈ„·Î
 Â‡  ÔÂ¯·Á·  Â‡  Ì¯ÎÏÂË·  Â‡  ‡ÎÚ·  ‡ÏÎ

ÆÌÈÏ˘Â¯È·



 ¯·‚  ÌÈ„¯ÂÓ‰  Ï˘  ıÁÏ‰  ¨≥∂  ˙˘·
 ÏÎ  ˙‡  ˘ÈÚ‰Ï  ÂÏÈÁ˙‰  ÌÈÏ‚‡‰Â
 ÏÎÏ ÂÒÎ ¨¯Âß‚Ú ˙‡ ÂÙÈ˜‰ ÌÚÙ ÆÌÈ˘‡‰
 ÈÓ ÏÎ ˙‡Â ÌÈ¯·‚‰ ÏÎ ˙‡ Â¯ˆÚ ¨ÌÈ˙·‰
 ÂÊÎÈ¯  Ì‰  ÌÈ˘‰  ˙‡  Æ¯Ú  Ì‰Ï  ‰‡¯˘
 ÏÎ ˙‡ ÂÁ˜Ï Æ˙È· ‰ÂÎ  ̆ÏÎ· ¨ÌÈ˙· ‰ÓÎ·
 ÌÈÚÈ„ÂÓ‰  ¨¯ÙÎ‰  Á¯ÊÓ·  ÌÂ˜ÓÏ  ÌÈ¯·‚‰
 ¯ÊÚ˘ ÈÓ ÏÚÂ ÌÈ„¯ÂÓ‰ ÏÚ ÂÚÈ·ˆ‰ Ì‰Ï˘
 ¨˜Ë ÂÏ Â‡¯˜ ¨·Î¯Ï Ì˙Â‡ ÂÒÈÎ‰ ÆÌ‰Ï
 ÂÈ‰ Ì˘ ÆÔÈ¯·ß‚ ˙È·· ¯ˆÚÓÏ Ì˙Â‡ ÂÁ˜ÏÂ
 ÌÈ¯ˆÚÓ Ï˘ ‰ÊÁÓ ¯ÎÂÊ È‡ ÆÌ˙Â‡ ÌÈ¯˜ÂÁ

Æ‰ÎÂ· ÈÓˆÚ ˙‡ ¯ÎÂÊÂ

‰·Î‰
 ËÏ˙˘‰Ï ˙ÈÎ˙ ˘È˘ Â˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï
 ÔÈËÒÏÙ·  ‰ÏÎ˘‰‰  ˙Ó¯  ÆÔÈËÒÏÙ  ÏÚ
 ‡Ï  ¨„Â‡Ó  ‰ÎÂÓ  ‰˙ÈÈ‰  ÌÈ¯ÙÎ‰  È¯ÂÊ‡·
 ÆÌÈÓÓÂÊ  ÌÈ„Â‰È‰˘  ‰ÓÏ  ÌÈÚ„ÂÓ  ÂÈÈ‰
 Æ‰˜ÂÏÁ‰  ˙ÈÎ˙  ÏÚ  ÂÚÓ˘  ‡Ï  ÂÏÈÙ‡
 Â˘¯È‚˘  ÈÙÏ  Â˙Â‡  ÂÙ˜˙  ‡Ï  ÌÈ„Â‰È‰
 ÈÙÏ  ¯˘˜  ÌÂ˘  ÂÏ‰È  ‡Ï  ÂÁ‡  ¨Â˙Â‡
 ˘È‚¯‰Ï  ÂÏÈÁ˙‰  ÌÈ˘‡‰  ÆÌÈ„Â‰È  ÌÚ  ÔÎ
 ¯È„  Á·Ë  È¯Á‡  ˜¯  ¯ÂÓÁ  Â‰˘Ó  ‰¯Â˜˘
 ‡Ó˘ ÌÈ„¯ËÂÓ ÂÈ‰Â Â„ÁÙ ÌÈ˘‡‰ ¨ÔÈÒ‡È
 ÌÈ˘‡ ÂÏÈÁ˙‰ Ê‡ ˜  ̄Æ¯·„ Â˙Â‡ Ì‰Ï ‰¯˜È
 ÌÈÏ‚‡‰  ÆÌÈ„Â‰È‰  Ï˘  ˙ÂÈÙÂÎ‰Ó  „ÁÙÏ
 Ì‰Ï  Â˙  Æ‰Ê‰  ÌÂÈÏ  Ì„Â‰È‰  ˙‡  ÂÈÎ‰
 ˙„ÏÂÓ  ÂÊ˘  ÌÈÚÎÂ˘Ó  Ì‰  Ì‚  ÂÈ‰Â  ˜˘
 ˙„ÏÂÓ ÌÈ„Â‰ÈÏ ÂÁÈË·‰ ÌÈÏ‚‡‰ ÆÌÈ„Â‰ÈÏ
 ÌÈÂÓÈ‡  ÌÈÎ¯ÂÚ  ÂÈ‰  ÌÈÏ‚‡‰  ÆÔÈËÒÏÙ·
 ÏÚ ‰ÈÈ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ· Ì‰Ï˘ ‡·ˆÏ
 ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂˆÂ·˜ ÂÈ‡¯ Æ¯Âß‚Ú ˙Ó„‡
 Ï˘  ˙ÂË˜  ˙ÂˆÂ·˜·  ÌÈÚÈ‚Ó  ÂÈ‰  ¨ÌÈ„Â‰È
 È˜‡Á È„‚·· ÌÏÂÎ ÌÈ˘Â·Ï ¨ÌÈ˘‡ ≥∞ – ±μ
 ‰·ÁÂ¯ÏÂ ‰Î¯Â‡Ï ı¯‡‰ ÏÎ· ÌÈ¯ÈÈÒÓ ÂÈ‰Â
 ÂÚË Ì‰ Æ˙ÂÙÓ Ì‚ Ì‰Ï ÂÈ‰ ¨˜È˙Â Ï˜Ó ÌÚ
 ˙ÂˆÂ·˜  ÂÈ‰  ‰Ï‡  Ï·‡  ÆÌÈ„ÈÓÏ˙  Ì‰˘
 ˙Â¯˘Ú  Í˘Ó·  ı¯‡‰  ˙‡  Â˜¯Ò  Æ˙ÂÈ‡·ˆ

 ÔÈÒ‡È  ¯È„  È¯Á‡  Æ‰Ê‰  ÌÂÈÏ  ‰Î‰Î  ÌÈ˘
 ˙Â˘ÚÏ  ÌÈÏÂÎÈ  ÌÈ„Â‰È‰˘  ÂÈ·‰  ÌÈ˘‡‰
 ‰È‰È  ÈÎÂ  ¨˜˘ Ì‰Ï ˘È  ÈÎÂ  ¨ÌÈÚ¯ ÌÈ¯·„
 ÌÈÂ‡ È¯ÒÁ ÂÈÈ‰ ÆÌ‰ÈÙÓ ÔÂ‚˙‰Ï ‰˘˜
 Â˘Á¯˙‰ ÌÈ˙ÂÓÈÚ‰ ¨¢Ï‡‰ ÈÓÁ¯Ï ÂÈÎÈÁ¢Â
 Æ‰ÓÂ¯„ Â·Á¯˙‰ ÍÎ ¯Á‡ ¨‰ÏÓ¯·Â „ÏÏ‡·
 ˙ˆ˜  ‰„„ÂÚ  ·¯Ú  ˙ÂÈ„ÓÓ  ÌÈÏÈÈÁ  ˙Ú‚‰
 ÏÈˆ‰Ï  Â‡·  Ì‰˘  Â·˘Á  ÈÎ  ÆÌÈ˘‡‰  ˙‡
 ÆÏÏÎ· ËÚÓÎ ˜˘ ‡Ï ÌÈÈËÒÏÙÏ ÆÂ˙Â‡
 ÌÈ˜Ë  ¨ÌÈÚÏ˜Ó  ¨ÌÈÒÂËÓ  ÂÈ‰  ÌÈ„Â‰ÈÏ
 ‡Ï  ·¯Ú  ˙Â‡·ˆ  ‰ÓÏ  Æ˜˘‰  È‚ÂÒ  ÏÎÂ
 Ì‰  ø˙¯„ÂÒÓ  ˙ÈÎ˙  ÌÚ  ‰ÓÁÏÓÏ  ÂÒÎ
 È„Î  Â‡·  ‡Ï  ÆÏ‰˜‰  ˙Ú„  ÏÈ·˘·  ˜¯  Â‡·
 ÆÌÈÈ¯ˆÓ ˙ÂÁÂÎ ÂÈ‰ ¯Âß‚Ú· Æ˙Ó‡· ÌÁÏÈ‰Ï
 „˜ÙÓ‰  ¨¯ÙÒ‰  ˙È··  ÂÎ˘  ¨ÌÈÏÈÈÁ  ≥∂
 ÌÈËÈÏÙ‰ ÆÈ·¯Ú ‡ÏÂ È·ÏÒÂ‚ÂÈ  ‰È‰ Ì‰Ï˘
 ÂÈ‰  ÌÈÎÂÓÒ‰  ÌÈ¯ÙÎ‰Ó  ¯Âß‚ÚÏ  ÂÚÈ‚‰˘
 ‡È·‰Ï È„Î ÌÈÓÚÙÏ Ì‰È¯ÙÎÏ ¢ÌÈ˙ÒÓ¢
 ÌÈ¯ˆÓ‰ ÂÈÏ‡ ‰¯ÊÁ ÌÎ¯„· ÆÌÈˆÙÁÂ ÔÂÊÓ
 ‰ÚÂÓ˘ ıÂ¯Ï ‰ÏÈÁ˙‰ ÆÌ˙Â‡ ÌÈÊÈ‚ÙÓ ÂÈ‰
 ÌÈ˘‡‰ ÆÈ„Â‰È ‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ‰ Ï˘ „˜ÙÓ‰˘
 ‰ÏÁ˙‰· ÆÈ¯ˆÓ‰ ‡·ˆ· ÌÂÓ‡ ˙‡ Â„·È‡
 ÂÈÎ‰  ¨˜˘  ¯ÙÎ‰  È˘‡Ï  Â˙  ÌÈ¯ˆÓ‰
 ÂÙ˙˙˘‰ ¯Âß‚Ú È˘‡ ¨¯ÙÎÏ ·È·ÒÓ ÌÈ¯ÂˆÈ·
 ¨Ú˙ÙÏ  Ï·‡  Æ‰¯ÈÓ˘·  ÂÙ˙˙˘‰Â  ˙ÂÎ‰·
 ¨¯Âß‚Ú ˙‡ ÂÙ˜˙ ÌÈ„Â‰È‰˘ ÈÙÏ ˙ÂÚ˘ ¥∏
 ÔÂÂÈÎÏ ‚ÂÒÂ ˜˘‰ ˙‡ ÛÒ‡ È¯ˆÓ‰ ‡·ˆ‰
 ¯Âß‚Ú  È˘‡Ï  ¯Âß‚Ú  ˙‡  ·ÊÚÂ  ÆÔÈ¯·ß‚  ˙È·
 ÌÈ¯ÙÎ‰˘ È¯Á‡ ÆÔÂ‚˙‰Ï ‰Ó· Ì‰Ï ÔÈ‡˘
 ¨ÈÙ‡ÒÏ‡  Ï˙  ¨‰Ê‡Ê˜  ¨„ß‚Ò  ÂÓÎ  ÌÈÎÂÓÒ‰
 ÔÂÂÈÎÏ ÂÁ¯· ÌÈËÈÏÙ‰Â Â˘·Î „ÂÚÂ ÒÏßÚÓ
 ÏÚ  ‰Ù˜˙Ó‰Æ¯Â˙·  ÂÁ‡˘  Â·‰  ¨¯Âß‚Ú
 ‰Ê ‰ÚÂË ‡Ï È‡ Ì‡ Æ‰ÈÂÙˆ ‰˙ÈÈ‰ ¯ÙÎ‰
 ¯·ÂË˜Â‡·  ±∏  ≠‰  ÈÏÂ‡  ¨ÔÂ˘‡¯  ÌÂÈ·  ‰È‰
 ÌÂÈÒ·  „‚ÒÓ‰Ó  Â‡ˆÈ  ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘  È¯Á‡
 „·Î  È¯È  ˙ÂÏÂ˜  ÂÚÓ˘  ¨ˆ¢‰Á‡  ˙ÏÈÙ˙
 È¯È‰ Æ‰ÈÈ¯È ˙ÂÎÓ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ Æ¯Âß‚Ú ÔÂÂÈÎÏ
 „·Ú ˙È· „ÈÏ ·¯ÚÓÓ ¨ÌÈÂÂÈÎ È˘Ó ÚÈ‚‰
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 ÂÏÂÎ  È¯È‰  Í‡  ÆÔÂÙˆÓÂ  ¨‰ÊÚÏ‡  „ÈÓÁÏ‡
 ‰Ó„‡‰ ÔÂÂÈÎÏ È¯È ÌÂ˘ ‰È‰ ‡Ï Æ¯ÈÂ‡· ‰È‰
 „ÈÁÙ‰Ï ˜¯ Âˆ¯ ‰‡¯Î ÆÌÈ˘‡‰ ÔÂÂÈÎÏ Â‡
 Ì‰Ï  ‰È‰˘  ¯ÙÎ‰Ó  ÌÈ˘‡  Æ‚Â¯‰Ï  ‡ÏÂ
 ÂÈ‡  ̄‡Ï Æ‡ÂÂ˘Ï Í‡ ˘‡ ·È˘‰Ï ÂÒÈ ‰·Â¯
 Æ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯È‰ Æ‰ÙÈ Â¯˙˙Ò‰ Ì‰ Æ‰¯ÂÈ ÈÓ

ÆÁÂ¯·Ï ÂÏÈÁ˙‰ ÌÈ˘‡‰

‰ÁÈ¯·‰
 ‰Ù˜˙Ó‰ ÈÎ ÆÁ¯ÊÓ ÔÂÂÈÎÏ ÂÁ¯· ÌÈ˘‡‰ 
 „ˆ·  Æ·¯ÚÓ  ÔÂÂÈÎÓÂ  ÔÂÙˆ  ÔÂÂÈÎÓ  ‰˙ÈÈ‰
 Ì‰  Ì‚˘  Ô‡·ß„Ï‡  ¯È„  ¯ÙÎ  ‰È‰  ÈÓÂ¯„‰
 ÆÌÈÁ¯Â· ÂÁ‡˘ Â‡¯˘ È¯Á‡ Â˙È‡ ÂÁ¯·
 ÌÈ˘‡‰  ÏÎ  ÆÌÈˆÙÁ  ÂÁ˜Ï  ‡Ï  ÌÈ˘‡‰
 ¯·‚‰  ÆÈ˘‰  È¯Á‡  „Á‡  ÌÈˆ¯  Æ„ÁÈ  Â‡ˆÈ
 ÌÈ„Â‰È‰  Æ‰Á¯·  ‰„ÏÈ‰  ÆÁ¯·  „ÏÈ‰  ÆÁ¯·
 ‚¯‰  ‡Ï  Æ‰ÚÈ˜˘‰  „Ú  ˙Â¯ÈÏ  ÂÎÈ˘Ó‰
 ÔÂ¯·ÁÓ „Á‡ ˘È‡Ó ıÂÁ ÆÂ˙‡Ó „Á‡ Û‡
 ˙Â˜Ï  È„Î  ¯˜·  Â˙Â‡·  ¯ÙÎÏ  ÚÈ‚‰˘
 Ú‚Ù  ‰ÚÂ˙  ¯Â„Î  ÆÂ˙È‡  Á¯·  ‡Â‰  Æ‰ËÈÁ
 Ï˙Ù˙‰Ï  ÏÈÁ˙‰Â  ‰ˆ¯‡  ÏÙÂ  ÚˆÙ  ¨Â·
 ‡Ï „Á‡ Û‡Â  Â„ÈÏ Â¯·Ú ÌÈ˘‡ ÆÌÈ·‡ÎÓ
 ˙Â·¯ßÁÏ  ÂÚÈ‚‰  ¯ÙÎ‰  È˘‡  Æ˙Ó  ÆÂÏ  ¯ÊÚ
 ÆÌÂÈ  ÌÈ¯˘ÚÎ  Â¯‡˘  Ì˘  Æ¯ÙÎÏ  ıÂÁÓ˘
 Â‡È·‰Â  Ì‰È˙·Ï  ÌÂÈ  ÏÎ  Â˙Ò‰  ÌÈ˘‡
 ‡Ï  ÔÈÈ„Ú  ÌÈ„Â‰È‰  ÆÌÈ„‚·Â  ¨ÔÂÊÓ  ¨ÌÈˆÙÁ
 È˙‡Ù· ˜¯ ÂÈ‰ ÆÈ˘ÓÓ ÔÙÂ‡· ¯ÙÎÏ ÂÒÎ
 ‰¯·Ú ¨Ì˘‚ „¯È˘ È¯Á‡ ¨È˙ÁÙ˘Ó Æ¯ÙÎ‰
 ¯ÈÚÏ  ÍÈÈ˘‰  ÁÈÁÏ‡  ¯È·  ‡¯˜˘  ÌÂ˜ÓÏ
 ÚÈ‚‰Ï  ÂÏÈÁ˙‰  ÌÈ„Â‰È  ÌÈÏÈÈÁ  ÆÛÈ¯Âˆ
 ¨ÌÈ˘·Î ÌÈÁ˜ÂÏ ÂÈ‰ ¨ÌÂÈ ÏÎ ËÚÓÎ ÂÈÏ‡
 ‰¯È˜ÁÏ ÌÈ˘‡ ‰˘ÓÁ ÂÈÓÊ‰ ¨ÂÏ ÌÈ˜ÈˆÓ
 ˙¯ÁÓÏ ÆÈÏ˘ ‡·‡ Ì‰ÈÈ· Ï‡Óß‚Ï‡ ˙È··

 ¨ÔÂ¯·Á ¯‰ ÔÂÂÈÎÏ Â·ÊÚ Æ·ÂÊÚÏ ÂÏ Â¯Ó‡
 ‰Ú¯Ó·  ¯ÂÒÁÓ  ÏÏ‚·  ÆÏÂÁÏÁ·  Â¯‚
 Æ‡ÏÂ‡ ˙È·Ï ¯Âß‚Ú ÔÈ· ıÈÁ‰ ¯ÂÊ‡Ï Â¯·Ú
 Â·‚ Ì‰ Æ¯˜·Â Ô‡ˆ ·Â‚Ï ÂÏÈÁ˙‰ ÌÈ„Â‰È‰
 ¯·Î È˙ÈÈ‰ È‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ÆÂÏ  ̆¯˜·‰ ˙‡
 Æ¯˜·· ÏÙÈË ÈÏ˘ Á‡ ÆÏÂÁÏÁ· ¯ÙÒ ˙È··
 ¨ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÒÎ  ÈÏ˘ „Â„‰Â  ÈÏ˘ ‡·‡
 Â‡È·‰Â  ÌÈÏÓ‚  ÏÚ  ¨ÌÈ˘‡‰  ¯‡˘  ÂÓÎ
 ¯˜·‰˘ È¯Á‡ ÆÌÈÏÓ‚‰ ÏÚ ÌÈˆÙÁÂ ÌÈ‚„
 ‡È·‰Ï  ÏÁ‰  ÈÏ˘  Á‡‰  Ì‚  ¨·‚  ÂÏ˘
 ¨±πμ∞  ˙˘·  ¨„Á‡  ÌÂÈ  Æ¯ÙÎ‰Ó  ÌÈ¯·„
 ÏÚ ¨ÈÏ˘ Á‡‰ Ì‰ÈÈ· ¨ÌÈ˘‡ ‰¯˘Ú ÂÎÏ‰
 ÆÌÈ¯·„  ‡È·‰Ï  È„Î  ¯ÙÎÏ  ÌÈ¯ÂÓÁ  ‰¯˘Ú
 ÌÎ¯„·  Ì‰Ï  Â·¯‡Â  Ì˙Â‡  Â‡¯  ÌÈ„Â‰È‰
 Â¯È  ÌÈ„Â‰È‰  Æ‡ÈÒÂ¯„  ¯‡·  „ÈÏ  ‰¯ÊÁ
 Â‚¯‰Â  ¨ÌÈ¯ÂÓÁ‰  ˙¯˘Ú  ˙‡  Â‚¯‰  ¨Ì‰ÈÏÚ
 ‰È‰ ÈÏ˘ „Â„‰ ÆÂÁ¯· ¯‡˘‰ ÏÎ ÆÈÁ‡ ˙‡
 ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ˜ÓÏ Â„·Ï ÍÏ‰ ÈÏ˘ ‡·‡ ÆÌ˙È‡
 ‡ˆÓ ‡Â‰ ÆÈÏ  ̆Á‡‰ ÌÚ ‰¯  ̃‰Ó ‡„ÂÂÏ È„Î
 ¯ÙÁ Ì˘ Æ‡ÈÒÂ¯„ ¯‡· „ÈÏ ÂÏ˘ ‰ÙÂ‚‰ ˙‡

ÆÏÂÁÏÁÏ ¯ÊÁÂ Â˙Â‡ ÔÓË ¨¯·˜

˙»ËÈÏÙ
 ‡Â‰  Í‡  ÏÂÁÏÁ·  ‰ÁÓ  ÂÓÈ˜‰  ÌÈËÈÏÙÏ
 ‰Ê  Æ‰˘  ‰˙Â‡  Ï˘  ‰˘˜‰  Û¯ÂÁ·  Ò¯‰
 Ì¢Â‡‰ Æ„Â‡Ó ¯˜Â  ¯ÚÂÒ ¨‚Ï˘ÂÓ Û¯ÂÁ ‰È‰
 ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ÁÏ˘Â ‰ÁÓ‰ ˙‡ ÏË·Ï ËÈÏÁ‰
 ˙a˜ÚÂ  ‰‡ËÏÒÏ‡  ÔÈÚ  ÌÈËÈÏÙ‰  ˙ÂÁÓÏ
 ¯‚  ÌÈ˘‡‰Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁ  ÆÂÁÈ¯È  „ÈÏ  ¯aß‚
 ˘È  ÌÂÈ‰  „Ú  Æ¯‡ÂÂÃÙÏ‡Â  aÂ¯ÚÏ‡  ˙ÂÁÓ·
 ¨ÔÂ¯·Á· Â¯‡˘Â Â¯‚ ˜ÏÁ ÆÌ  ̆ÌÈ¯‚  ̆ÌÈ˘‡

ÆÌÈÚ È·Â ßÁÂÈ˘Ï‡ ¨¯‡ß‚Ù ˙È· ¨ÏÂÁÏÁ



الجيل
الثالث

أمجد جبرين الخواجا - 13 عامًا وسجى 
خالد عجارمة – 13 عامًا، أبناء عجور من 
قريتهما،  يزوران  لالجئين  عايدة  مخيم 
ضمن مشروع يقوم به "مركز الجيء" 
طرد  التي  الفلسطينية  القرى  لتوثيق 

منها الالجئون القاطنون في المخيم. 

في  اللي  الصبر  من  لقطت   ” أمجد: 
القرية، كان طعمه كتير زاكي، حسيت 
الصبر  عن  غير  القرية  صبر  طعم  إنه 
كانوا  إيدّي  المخيم.  في  بنوكله  اللي 
مليانين شوك، بس ما اهتميت، فركت 

الشوك  يروح  عشان  التراب  في  إيدّي 
أعمل....  ستس  قالتلي  هيك  منهم. 

وزبطت“

مش  مميز،  كان  الجمعة  يوم   ” سجى: 
كانت  عجور  عمري.  طول  أنساه  راح 
أنا  توقعت.  ما  من  أحلى  كتير...  حلوة 
أقل  عمري  ألنه  كتير  محظوظة  كنت 
سمحولي  هيك  وعشان  سنة   16 من 
البلد...  على  أروح  االحتالل)  سلطات   )
كمان  معي  يكونوا  أهلي  حبيت  بس 

في هذيك اليوم“

 The
Third Generation

 ¯Â„‰
È˘ÈÏ˘‰
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Amjad Jibreen Al-Khawaja – 13 years 
old and  Saja Khalid ‘Ajarmah – 13 
years old, Two Palestinian children live 
in ‘AIDA refugees camp visiting their 
home destroyed village of ‘AJJUR, 
as a part of  LAJI’E Center’s project 
concerning the right of return for the 
Palestinian refugees.   

Amjad: “ I picked some cactus fruit 
and ate them, it tasted very delicious, 
it was different than the cactus I have 
tasted  in the camp. Needles got stuck 
my hands. I rubbed my hands in the 
soil to remove the needles which is 
my grandmother told me to do, it 
worked”

 Saja: “ It was a special Friday that
 I will never forget. Ajjur was more
 beautiful than I expected. I was lucky
 because as I am under 16 I was able
 to visit my village Ajjur, but I missed
 my family. I wanted them to be with
“.me at that day

 ±≥  Ô·  –  ‡ß‚‡ÂÂßÁÏ‡  ÔÈ¯·ß‚  „ß‚Ó‡
  ¨±≥  ˙·  –  ‰Ó¯‡ß‚Ú  „Ï‡ßÁ  ‡ß‚ÒÂ
 ¯Â„  ¨‰„È‡Ú  ÌÈËÈÏÙ‰  ‰ÁÓ  È·˘Â˙
 ¯Âß‚Ú Ì¯ÙÎ· ÌÈ¯˜·Ó ¨‰akÏ È˘ÈÏ˘
 Ì‰Ó ÌÈ¯ÙÎ‰ „ÂÚÈ  ̇Ë˜ÈÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ·
 Æ‰ÁÓ· ÌÂÈÎ ÌÈ¯‚‰ ÌÈËÈÏÙ‰ Â˘¯Â‚
 Ï˘  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰  „Á‡  ‡Â‰  Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰
 ‰ÁÓ· ÏÚÂÙ‰ ®ËÈÏÙ© ¢Èß‚‡Ï¢ ÊÎ¯Ó‰

Æ‰·È˘‰ ˙ÂÎÊ ‡˘Â·

 ¨¯ÙÎ·˘  Ò¯·Ò‰Ó  È˙ÙË˜  ¢  ∫„ß‚Ó‡
 ÌÚË‰˘  È˙˘‚¯‰  ¨ÌÈÚË  „Â‡Ó  ‰È‰
 È‡˘  Ò¯·Ò‰  ÌÚËÓ  ‰Â˘  ÂÏ˘
 ÌÈˆÂ˜ ‰·¯‰ ÆÌÈËÈÏÙ‰ ‰ÁÓ· ÏÎÂ‡
 ÚÈ¯Ù‰  ‡Ï  ‰Ê  ¨ÌÈÈ„È·  ÈÏ  ÂÚ˜˙
 È„Î  ‰Ó„‡·  ÈÈ„È  ˙‡  È˙Ù˘Ù˘  ¨ÈÏ
 È˙Â‡ ‰„ÓÈÏ ÍÎ ÆÌÈˆÂ˜‰ ˙‡ „È¯Â‰Ï

¢„·Ú ‰ÊÂ ÆÆÆÆÆ‰˙·Ò

 Æ„ÁÂÈÓ  È˘˘ ÌÂÈ  ‰Ê  ‰È‰  ¢  ∫‡ß‚Ò
 ‰È‰  ¯Âß‚Ú  ÆÈÈÁ  ÏÎ  Â˙Â‡  ¯ÂÎÊ‡
 ‰ÓÓ  ¯˙ÂÈ  ¨„Â‡Ó  ‰ÙÈ  ¯ÙÎ  ÈÈÚ·
 ˙ÂÁÙ ÈÏÈ‚˘ ÏÊÓ ÈÏ ˘È ÆÈ˙ÈÙÈˆ˘
 È˙ÁÏˆ‰  ÍÎ  ˙ÂÎÊ·  ¨ÌÈ˘  ≠±∂  Ó
 È·  Ì‚˘  È˙ÈÂÂÈ˜  ÆÆÆ¯ÙÎÏ  ÚÈ‚‰Ï

¢Æ‰Ê‰ ÌÂÈ· È˙‡ ÂÈ‰È È˙ÁÙ˘Ó
 



Information given by www.palestineremembered.com

2.
‘Ajjur contained four shrines within its borders.Shrines / maqams

Archeological sites

Exculsive jewish colonies on 
town’s lands ‘Agur, Tzafririm, Giv’at Yesh’ayahu, Li-’On, & Tirosh.

‘Ajjur was the site of the important battle 
of Ajnadin (A.D. 634), in which the Muslim 

Arabs triumphed over the Byzantines, and it also 
contains other 22 archaeological sites.

Town Today
According to the Palestinian historian Walid Khalidi, the village remaining 
structures on the village land are: 
“Only three houses remain; two are deserted and one has been turned into a 
warehouse. One of the deserted houses is a two-story stone structure that has a 
large, triple-arched front porch.” Today, a part of this house  serves as “The 
khan of chamber music” conducted by a Jewish family who lives in the 
other part of it.

بيت مهدوم شرقي البلد
¯ÙÎ‰ Á¯ÊÓ· ÒÂ¯‰ ˙È·
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1.

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

Planted W/ Cereal
Built up

Cultivable
Non-Cultivable

Arab
Jewish
Public
Total

2,428
3,070
25,227

171
27,655
30,248

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

Ethnically cleansing
by Israelis

Land ownership
before occupation

Land usage in 1945

Population befor occupation

Number of houses

Schools

Religious institutions

           Year                    Population

July 13, 1948

24 (km) Northwest of Hebron

275 (meters)

Operation Yo’av

Fourth Battalion of Giv’ati Brigade

Military assault by Jewish troops

A’jjur was mostly destroyed with the 
exception of three houses remain standing 

to this date

A’jjur inhabitants were completely 
ethnically cleansed.

1596
1922
1931
1945
1948

Est. Refugees 1998

139
2,072
2,917
3,730
4,327
26,571

The village had two schools: the 1st was a 
private school known by Abu al-Hasan school, 

and the 2nd was founded in 1934.

‘Ajjur had two mosques: the 1st was an old mosque 
which was built during the Fatimid period, and the 
2nd was built during the British Mandate period.

    Ethnic Group          Land Ownership (Dunums)

Statistic/Fact Value

44,771
0

13,303
58,074

In (1931): 556 (Includes Khirbat al-Sura)
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بيت مهدوم في مركز البلد
¯ÙÎ‰ ÊÎ¯Ó· ÒÂ¯‰ ˙È·
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¯ Âß‚Ú ˙‡ ˙Â¯ÎÂÊ

ذاكـــرات َعّجور

Remembering ’Ajjur
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