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תודה מיוחדת

ﺇﻟﻰ ﻻﺟﺌﻲ ﻭﻻﺟﺌﺎﺕ ﻣﻨﺸﻴﺔ ﻋﻜﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ.

לפליטי אלמנשיה שהרשו לנו
להיכנס לכפרם

ﺷﻜﺮ ﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﺪﻭ ) 73ﺳﻨﺔ(
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻨﺎ
ﻭﻣﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ
ﺃﻫﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ.
ﹴ

תודה מיוחדת למר אחמד חמדו),(73
יליד אלמנשיה ,על הליווי ,התמיכה
והמידע

ﺁﺫﺍﺭ March
2012

מרס

c All rights reserved to those who were expelled from their homes
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ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻮﻳﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻜﺎ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﻓﺎﺭﻱ )ﺍﻷﳌﺎﻧﻲ( ﻋﺎﻡ . 1918
ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻭﺭﻗﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .10

תצלום אויר משנת 1918
בתצלום אויר זה משנת  1918שצולם על ידי הטייסת הבאווארית ,נראים
 -1אדמות הטמפלרים .כיום שטחי בוסתן הגליל
 -2הביצה הגדולה .כיום עכו מצפון לרחוב בן-עמי
 -3בנין תחנת הרכבת הטורקית .בתחום בית הספר לקציני ים ,לא קיים יותר
 -4מגדל הסיפון של אמת המים ”אל-אימאם“ בשכונת וולפסון בעכו
 -5מגדל הסיפון של אמת המים ”אל עאוג‘י“ המקושת בצד רח‘ דושניצקי בכניסה הדרומית
למכללת הגליל המערבי
 -6הקסרקטין של עבדאללה פאשה .כיום בנין המשרדים של מוסד ”מנוף“.
 -7ארמון סולימאן ובריכת סולימאן .כיום בתחומי מוסד ”עתידות“ שמדרום לגן הבהאי
 -8משמאל גבעת מחנה שרגא ומימין קטע הקשתות של אמת המים מעל נחל יסף.
 -9מוצא נחל יסף אל הים.
 -10הכפר הערבי אל מנשייה
 -11סיפון אמת המים ”באב עכא“ ליד משרדי הרבנות בעכו.
 -12מגלש אמת המים ”אל בהג‘ה“ המעבר מתעלה על גבי קשתות אל צינור חוילות תת-
קרקעי .בתחומי מוסד ”מנוף“
תצלום זה בוצע על ידי הטייסת הבאוורית מס‘  304בינואר  .1918מגובה  1600מטר.
המקור :דב גביש .תצלומי אויר של מעופפי מלחמת העולם הראשונה בארץ.
נלקח מאתרhttp://www.el-akko.info/page.asp?id=312 :

ﻣﻘﺪﻣـﺔ

ﺇﻥ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ .ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ .ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻮ
ﺍﳉﺬﺭ ”ﻧﺸﺄ“ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ”ﺃﻧﺸﺄ“ .ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﻢ ﺃﻋﻄﻲ ﻷﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻗﺮﻯ ﺃﻧﺸﺌﺖ
ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ﻗﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺸﻴﺔ ﻳﺎﻓﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﻴﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﻨﺸﻴﺔ ﻋﻜﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ.
ﻣﻨﺸﻴﺔ ﻋﻜﺎ ﻫﻲ ﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻫﺠﺮﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻭﻫﺪﻣﺖ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻭﻣﻨﻌﺖ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ،ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺘﻪ.
ﻳﺼﺒﻮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻛﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﻻﺟﺌﲔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻮﺭ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻗﺪﳝﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﻟﻪ ﻓﻲ  14ﺃﻳﺎﺭ  1948ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﻳﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ )ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ( ﻹﺣﻴﺎﺀ
ﺫﻛﺮﻯ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺟﻮﻟﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩ
ﻻﺟﺌﲔ ،ﻭﻧﺼﺐ ﻻﻓﺘﺔ ﲢﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﺛﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ )ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ( ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺃﻳﻀ ًﺎ ،ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻛﺨﻄﻮﺓ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﲡﺎﻫﻬﻢ.
»ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ  //ﻋﻜﺎ » ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺭﻗﻢ  50ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ »ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ« ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﻜﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ
ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻌﻠﻮﻝ ،ﻃﺒﺮﻳﺔ ،ﻋﺎﻗﺮ ،ﺍﻟﺒﺮﻭﺓ ،ﺧﺒﻴﺰﺓ ،ﻛﻔﺮ ﺳﺒﺖ،
ﺍﻟﻘﺒﻮ ،ﻋﻴﻠﺒﻮﻥ ،ﺇﻗﺮﺙ ،ﻛﻔﺮ ﺑ ِـ ِ
ﺮﻋﻢ ،ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ – ﻳﺎﻓﺎ ،ﺍﻟﻐﺒـَﻴـَﺎﺕ ،ﺳﺒﻼﻥ ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺐ،
ﺍﻟﺴﻤﻴﺮﻳﺔ ،ﺳﻤﺴﻢ ،ﺍﻟﺮﺍﺱ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻋﲔ ﻛﺎﺭﻡ،
ﻛﻔﺮ ﻋﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺪﺍﻣﻮﻥ ،ﻣﺴﻜﺔ ،ﱡ
ﻋﺠﻮﺭ ،ﻛﻮﻳﻜﺎﺕ ،ﺃﻡ ﺑﺮﺝ ،ﺧﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻮﺯ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﻧـّﺲ ،ﺍﳌﺎﳊﺔ ،ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ،
ﻋﻤﻮﺍﺱ ﻳﺎﻟﻮ ﻭﺑﻴﺖ ﻧﻮﺑﺎ ،ﺣﻄﲔ ،ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﻦ ،ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ،ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ،ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻊ ،ﺟﻠﻴﻞ،
ﺍﻟﻠﺠﻮﻥ ،ﺳﺤﻤﺎﺗﺎ ،ﺍﳉﻮﻻﻥ ،ﺍﺳﺪﻭﺩ ﻭﺍﳌﺠﺪﻝ ،ﺧﺮﺑﺔ ﺟﻠﻤﺔ ،ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﻠﺪ ،ﻋﻜﺎ،
ﺣﻴﻔﺎ ،ﻋﲔ ﺍﳌﻨﺴﻲ ،ﺍﳊﺮﻡ )ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ( ،ﻋﲔ ﻏﺰﺍﻝ ،ﻟﻔﺘﺎ ﻭﺩﻳﺮ ﻳﺎﺳﲔ.
ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ )ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ(
ﺁﺫﺍﺭ 2012
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הקדמה

אלמנשיה הוא שם נפוץ בערבית .מקומות רבים בעולם הערבי,
בעיקר במצרים ,נקראו בשם אלמנשיה .רק בפלסטין יש כתריסר
מקומות עם שם זה .מקור השם ,הוא בפועל הערבי ”אנשא“
שפירושו ”בנה“” ,הקים“ או ”יצר“ דבר חדש” .מנשיה“ אם כך הוא
מקום חדש שהוקם .השם ניתן לשכונות או כפרים שנבנו בתקופה
חדשה ביחס למקום או כפר או עיר קיימים לידו קודם .על פי רוב,
השם מנשיה בערבית צורף למקום הוותיק או הידוע הקיים לידו
כדי לזהותו ולהבהיר באיזה ”מנשיה“ מדובר .מכאן ,באו הצירופים
”מנשיית יאפא“ ,דהיינו ה“מנשיה“ של יפו או מנשיית אלאסכּנדריה“
במצרים או ”מנשיית עכּא“ ,הכפר בו עוסקת חוברת זו.
אלמנשיה של עכא הוא עוד כפר פלסטיני ,מתוך מאות כפרים וערים,
שישראל כבשה בשנת  ,1948אילצה את תושביו לעקור ממנו ,מנעה
את שיבתם לארץ אחרי שרובם הפכו לפליטים בלבנון ,הרסה את
בתי הפליטים והקימה במקומם שכונות חדשות לישראלים ,עם
זהות ישראלית יהודית ברורה.
למרות פעולות ההרס וההשכחה הנ“ל ,ישנן בשטח הכפר ,היום
השכונות המזרחיות של עכו ,ישנן עדיין ,עדויות על קיומו של הכפר
הפלסטיני והחיים בו לפני הנכבה.
חוברת זו ,המופקת בעברית וערבית ,שואפת לספר את ההיסטוריה
של כפר אלמנשיה הפלסטיני ,להראות מה קיים בשטחו כיום ולפתוח
דיון ציבורי על עתידו של המקום שייעשה בו צדק עם הפליטים
הפלסטינים של אלמנשיה.
בחוברת ניתן למצוא מידע על אלמנשיה לפני ואחרי  1948ממקורות
היסטוריים שונים ,מפות ,תמונות ועדויות של פליטים מהכפר.
החוברת היא חלק מתכנית רחבה יותר להנכחת אלמנשיה שכוללת
בנוסף לחוברת גם סיור בשטח הכפר ,מפגש עם פליטים ,הצבת
שלט בשטח הכפר שיזכיר את קיומו ,תיעוד והפצה של המידע
באתר של זוכרות.
עמותת זוכרות ,פועלת לתעד את ההיסטוריה של הנכבה הפלסטינית
ולדבר אותה בעברית במטרה להעלות את המודעות של הציבור
הישראלי אודותיה .זוכרות מאמינה שיישום זכות השיבה של
הפליטים הפלסטינים הוא צעד הכרחי בכל הסדר לחיים אזרחיים
עתידיים בארץ.
”זוכרות את אלמנשיה  //עכא“ היא החוברת ה 50 -בסדרת
החוברות שעמותת זוכרות מפיקה לתיעוד המקומות הפלסטינים
שנכבשו וחוו את הנכּבּה מאז  .1948קדמו לה חוברות על המקומות
סבְּת ,אלקַבּוּ,
האלה :מעלול ,טבַּרִיּ ָה ,עאקר ,אלבִּרְוה ,חֻבּיזה ,כַּפְר ַ
עילבּוּן ,אִקרִת‘ ,כּ ֻפְר בִּרעִם ,אלמנשיה  -יאפא ,אלעֻ‘בַּיּ ָאת ,סַבּלאן,
מסִם ,אלראס
ס ְ
סמַיְרִי ָהִ ,
סכּ ָה ,אל ֻ
מ ְ
אלעראקיבּ ,כּ ַפר עִנאן ,אלדאמוּןִ ,
אלאחמר ,עין כּארם ,עג‘ור ,כּויכּאת ,ח‘רבת אם בֻּרג‘ ,ח‘רבת אללוז,
אלשיח‘ מֻוַּנּ ִס ,אלמאלחה ,אלעג‘מי ביאפא ,עִמְו ָאס י ָאלוּ ובּית נוּבּא,
סבְּע ,ג ְ‘ל ִיל ,אללּ ַג‘ון,
שג ַ‘רָה ,תרשיחא ,בִּאְר אל ַ
פרֵין ,אל ַ
חִטּין ,אלכּ ַ ְ
מג ְ‘דַל ,חִ‘רבּת ג ַ‘ל ַמה ,אלרַמלה,
סֻחמאתא ,אלג‘וּלאן ,אסְדוּד ואל ַ
חרַם ]סידנא עלי[ ,עין עַ‘זאל,
מנ ְסי ,אל ַ
אללּ ִד ,עכּא ,חַיפא ,עין אל ַ
לִפְתא ודיר יאסין.
זוכרות
מרס 2012

ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ

ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎﺋﻲ ﺃﻛﺒﺮ،
ﺍﺑﻦ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭﺭﻱ ﺭﻛﻬﻴﻢ2011 ،

המקדש הבהאי ליד בית הקברות על שם
מחמד עלי בהאי אכּבר ,בנו של בהא אללה
מייסד הדת הבהאאית.
צילם אורי זקהיים2011 ,

ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  3ﻛﻠﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  3ﻛﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﲔ .ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﲡﻠﺐ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻜﺎ ،ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ .ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻜﺎ ,ﺃﺗﻴﺢ
ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﺐ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ﺍﺳﺘﻘﺪﻣﻮﺍ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺳﻜﺎﻧﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﺀﻝ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ًﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻼ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺗﻼﺷﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻷﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .1596ﻭﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﻛﻮﺗﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  1799ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ
ﻛﻤﻜﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻭﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﳝﺔ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﻌﺜﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺷﻪ ﻣﻮﻧﺘﻔﻴﻮﺭﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻋﺎﻡ  .1839ﻓﻴﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻫﻠﺔ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ,ﻭﻭﺻﻔﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ
ﺳﻬﻞ ﻭﲢﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻄﲔ ﻭﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  150ﻧﺴﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ
 1922ﺣﻮﺍﻟﻲ  370ﻧﺴﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1931ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺇﻟﻰ ،460
ﻭﻋﺎﻡ  1945ﺳﻜﻨﻬﺎ  810ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﺎﻡ 1948
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  940ﻧﺴﻤﺔ ،ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  270ﻣﻨﺰ ًﻻ.
ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﺎ
ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﻄﲔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﻳﺎﻧﺔ
ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .ﻛﺎﻥ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺠﻦ
ﻓﻲ ﻋﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻭﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﺔ  ،1892ﻭﺩﻓﻦ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ”ﺇﺻﻼﺣﻴﺔ“ ﻟﻠﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﳉﺎﻧﺤﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ ،1937
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﺳﻤﻪ ”ﺍﻟﺪﺑﻮﻳﺎ“،
ﻭﻣﻄﺎﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺻﺎﺩﺭﻭﻫﺎ ﻋﺎﻡ
 ،1923ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ،1945ﻭﻣﻘﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻓﻨﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  1140ﻫـ،
ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟﺴﻨﺔ  1728ﻣﻴﻼﺩﻱ .ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻭﻣﺼﻨﻊ
ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ،ﻭﻣﺒﻨﻰ ﻓﺨﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻀﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﺗﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ
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ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﻀﻮﻥ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﳉﻨﻮﺩ ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ
ﺿﻤﻦ ﺟﻴﺶ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﻮﻧﺎﺑﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻭﺣﺼﺎﺭ ﻋﻜﺎ ﻋﺎﻡ .1799
ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳊﺒﻮﺏ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺷﻲ .ﻓﻲ 1945/1944
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ  14886ﺩﻭﳕ ًﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ
 1895ﺩﻭﳕ ًﺎ ﲟﻠﻜﻴﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 253ﺩﻭﳕﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺯ10818 ،
ﺩﻭﳕﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮﺏ ﻭ 619ﺩﻭﳕﺎ ﻣﺮﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ
ﻟﻠﺒﺴﺎﺗﲔ .ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻓﻲ  1956-1955ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺒﻮﺭ
ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻗﺪﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ.
ﻭﻳﻘﻊ ﺗﻞ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻨﻮﺏ
ﺣﻴﺚ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ ﻓﻲ
ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺳﻨﺔ  .1973ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﺭﻋﲔ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺍﻟﺘﻞ ﻓﻲ
ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ .ﻭﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ
ﻏﺮﺑﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ
ﻋﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻲ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ ,ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻞ ﻳﻀﻢ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮ.

ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ
ﺯﺟﺖ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﺴﻠﻞ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ  6ﺷﺒﺎﻁ  /ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  1948ﻓﻔﻲ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ » ﻓﻠﺴﻄﲔ« ﺷﻦ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﳌﺴﻠﺤﲔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻷﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
ﻭﺭﺷﺎﺷﺎﺕ »ﺳﱳ« ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﺪﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﻗﻮﻉ
ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺍﳌﺴﻤﺎﺓ » ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻲ« ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﻨﺎﻩ ﻓﻲ 14
ﺃﻳﺎﺭ .1948ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ 16
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ \ ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺫﻛﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻝ ،ﺩﺍﻓﻴﺪ ﺑﻦ -ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ،ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺪﻣﻴﺮ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺑﺪﺃ ﻓﻌ ً
ﻼ.

ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻫﺪﻣﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ،ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ .ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻲ ﻭﺣﻮﻟﻪ ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻗﺎﺋﻤﲔ ،ﺃﻣﺎ »ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ« ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻛﻤﻘﺮ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ
ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻋﺎﻡ  1953ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻭﻫﻲ
ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺧ ّﻮﺓ .ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ
ﻣﺴﺠﺪ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻐﻠﻖ ﻭﻣﺤﺎﻁ ﺑﺴﻴﺎﺝ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺒﺎﺣ ًﺎ ﻭﻣﻬﻤ ً
ﻼ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺬ
ﺍﺣﺘﻼﻟﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻭﻫﺪﻡ ﻭﺣﺮﻕ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺴﻴﺎﺝ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻳﺪﺍﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻜﺎ
ﻭﺷﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﳌﺘﻮﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  1775ﻡ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ .ﻭﻓﻲ ﻃﺮﻑ
ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺑﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺒﻨﻰ ﺫﻭ ﻗﺒﺔ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺎﻡ
ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ ﻭﺗﺴﻜﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ
ﻛﻮﻳﻜﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ﻓﻼ
ﺗﺰﺍﻝ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
ﺿ ّﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ
ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺃﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﻴﻪ ﺃﻟﻮﻥ
ﻭﻧﻔﻴﻪ ﺃﺑﻴﺐ ﻭﻣﻮﺭﻳﻪ ﻭﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻭﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ .ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1948ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺓ
ﺷﻤﺮﺍﺕ ﻭﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺠﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ُ
ﺿ ّﻤﺖ ﺃﺭﺍﺽ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﻋﲔ ﻫﻤﻔﺮﺍﺗﺲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ .1938
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1972ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ.
ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺒﻨﻰ ﻗﺼﺮ ﺑﻴﻀﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻣﻬﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻣﺒﻨﻴﲔ ﺣﺠﺮﻳﲔ ﻣﺎ ﺯﺍﻻ ﻗﺎﺋﻤﲔ ،ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻊ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺃﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﺑﻦ ﺷﻮﺷﺎﻥ ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ
ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ﻛﺪﻛﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻏﺮﻓﺔ
ﻓﻮﻕ ﺃﺣﺪ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﳌﺴ ّﻤﻰ ﺃﺣﺎﺩ ﻫﻌﺎﻡ ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀ ًﺎ
ﻛﺪﻛﺎﻥ ،ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﻀﺮﺓ
ﺻﻘﺮ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺃﻗﺎﻡ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻟﻴﻠﻲ

ﺷﺎﺭﻭﻥ ،ﺯﻭﺝ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻷﺳﺒﻖ
ﺃﺭﻳﺌﻞ ﺷﺎﺭﻭﻥ.
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אלמנשיה

ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻤﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻣﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻘﻊ ﻗﺮﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ

אחמד חמדו מצביע על מקום ביתו באלמנשיה
לפני הנכבה .אחרי הכיבוש הרסה ישראל את
ביתו כשאר בתי הכפר .כיום עומד במקום ביתו
בניין מגורים ישראלי ברחוב בורלא סמוך למסגד
אלמנשיה שעודו עומד במקום .מרס 2012

היה כפר ערבי במישור החוף הצפוני ששכן כ3 -
קילומטרים צפונית מזרחית לעכו העתיקה .לפי אחת
הגרסאות ,נוסד הכפר אחרי תקופת הצלבנים ויושביו
הובאו מצפון אפריקה על-ידי הממלוכים ששלטו
באזור בין  .1517 – 1260ככל הנראה ,הכפר פסק
להתקיים ,כיוון שהמסמכים העת‘מאנים שנערכו
בשנת  1596וכללו מידע מפורט על כל הכפרים של
האימפריה אינם כוללים רישומים לגבי אלמנשיה.
כמו כן ,הכפר אינו קיים במפה של החוקר הצרפתי
ג‘קוטאן משנת  1799שם מצוין שבמקום עמדו
חורבות לא מיושבות .הכפר מוזכר בתזכיר שהגיש
הקונסול הבריטי בעכו למשה מונטיפיורי בעת ביקורו
בארץ בשנת  1839ונכתב בתזכיר ”שמושבו הוא
מהלך עשרה רגעים מעכו“ ]ספר יהודית )מונטיפיורי(,
 ,1897עמוד  .245דרך ויקיפדיה[ .בסוף המאה ה19-
תואר הכפר כבנוי מאבן ומטיט ,התגוררו בו כ150-
תושבים ,שכן במישור והיה מוקף אדמות חקלאיות
מעובדות .את המים סיפק אקוודוקט ,שהוביל מים
לעכו ממעיינות אלכאברי .התעלה נקראת קנאת
אלבאשא ,דהיינו תעלת הפאשה על שמו של מושל
עכו והצפון בין השנים  ,1810 – 1755אחמד פאשה
אלג‘זאר שהקים את התעלה .בתחילת המאה ה20-
היה הכפר בנוי כריבוע ,ובתיו ,שהיו בנויים מאבן ,מלט
ובוץ ,היו סמוכים זה לזה .במקום שכן מקדשו וקברו
של בהא -אללה ,מייסד הדת הבהאית ,אשר מת בעכו
ב1892-ונקבר באלמנשיה בחלקת אדמה שקנה קודם
לכן .כלכלת אל-מנשיה התבססה ברובה על חקלאות,
בעיקר גידול דגנים ובעלי חיים .בשנת  1931מנה
הכפר  460תושבים שגרו ב 132-בתים .בשנים 1944-
 45עלה מספרם של תושבי הכפר ל ,810-ואדמותיו
השתרעו על  14,886דונם ,מהם  1,895שנרכשו בידי
יהודים .בשנת  1948הוערך מספר התושבים בכ
 940ומספר הבתים כ  .270בחפירות ארכיאולוגיות
שהתקיימו באזור בשנות החמשים נחפרו חמשה
קברים ,המוקדם בהם מהמאה ה.13-
הבריטים הקימו מוסדות ומתקנים ממשלתיים
באלמנשיה כמו שדה תעופה צבאי ,מכון מחקר

חקלאי שמו היה ”דבּויה“ ומוסד לנוער עבריין
שהוקם בשנת  .1937אחרי הכיבוש ב 1948
שימש מוסד זה כבסיס צבאי ישראלי ,אך ב
 1953נפתח שוב כמעון לטיפול בנוער ערבי
עבריין ,המעון פעיל עד היום ונקרא מעון
אחווה .כמו כן היו בכפר שני מפעלים ,אחד
למשקאות מוגזים והשני מפעל טקסטיל.
בכפר יש מסגד אחד שנבנה ב  ,1945מקום
קדוש וקבר מיוחס לאיש קדוש מוסלמי בשם
במהלך המרד הערבי הגדול‘ בין – 1936
 ,1939השתתפו תושבים מהכפר בפעילות
כנגד השלטונות הבריטיים .בתוכנית
החלוקה נועד הכפר להיות חלק מן המדינה
הערבית.
כיבוש הכפר
העיתון הפלסטיני ’פילסטין‘ דיווח כי יהודים
חמושים תקפו את הכפר ב 6-בפברואר 1948
ונהדפו על -ידי מגניו .לא הוזכרו נפגעים.
פליטי הכפר מדווחים כי הידיעות על הטבח
בדיר יאסין זרעו פחד בקרב התושבים,
וביום שידעו כי היהודים מתקרבים לכבוש
את האזור ושמעו יריות מכיוון תל אלפח‘אר

)תל עכו( ,הרבה משפחות מאלמנשיה נמלטו
בבהלה .הכפר נכבש על ידי כוחות ההגנה ב
 14במאי  1948במבצע ”בן עמי“ שבמהלכו
כבשה חטיבת כרמלי את עכו והגליל
המערבי .חודש לאחר מכן ,ב 16-ביוני ,דיווח
בן גוריון שהרס הכפר בעיצומו.
רב פליטי הכפר נמלטו ללבנון וגרים במחנה
הפליטים עין אלחלוה .מספר משפחות
נשארו בתוך גבולות מדינת ישראל וגרות
כיום בכפרי הגליל ,בעיקר בכפר אלמכּר
הסמוך לאלמנשיה.
הכפר היום
כאמור ,מדינת ישראל הרסה את אלמנשיה
מלבד אתריו המרכזיים וכמה מבנים פרטיים.
שטח הכפר צורף לעיר עכו אחרי הקמת
המדינה .השכונות המזרחיות של עכו ,נווה
אלון ,נווה אביב ,מוריה ובן גוריון נבנו על
אתר הכפר .שרידי הכפר קיימים באזור
הרחובות אברהם בן שושן ,אחד העם ,מנוף
ובורלא.
בית הקברות המוסלמי קיים ברחוב אחד
העם ,מגודר ושמור .עמותות ומתנדבים
ﻗﺼﺮ ﺑﻴﻀﻮﻥ.2011 ،
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭﺭﻱ ﺯﻛﻬﻴﻢ

ארמון ביידון.2011 ,
צילם אורי זקהיים
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פלסטינים מתחזקים אותו .על פי המסורת
של תושבי עכו קבור בו דאהר אלכעֻמר בקבר
שאינו מסומן .הקבר חריג מבחינת אורכו
אבל לא סומן במטרה למנוע את זיהוי הקבר
על ידי אויביו של דאהר אלעֻמר .בסמוך לבית
הקברות נמצא בית קברות בהאי ולידו מקדש
עם כיפה בצבע אפור .כן נמצא במקום ,מול
בית הקברות” ,מקאם אבו עַתַבּה“ ,מבנה
מרובע עם כיפה בצבע ירוק ,ובו קברו של
אבו עתבה ,שנחשב איש קדוש מוסלמי
מהמאה ה.18 -
מסגד מנשייה עודו קיים ,נבנה ב 1945-בחצר
בית משפחת חמדו שתרמה את האדמה
לבנייתו .כיום הוא נמצא ברחוב בורלא ,אך
הוא אטום ואין מתפלים בו .המסגד מגודר
היטב ושמור לאחר שלאורך שנים רבות היה
פרוץ ומחולל ואף היו ניסיונות של יהודים
להרוס ולשרוף אותו.
חלקים מתעלת הפאשה עדיין קיימים באזור
הכפר .ארמון משפחת ביידון ,היה תקופה
בשימוש משרד הרווחה הישראלי ,אך היום
הוא עומד נטוש ומוזנח .מבנה מפעל הגזוז
קיים גם הוא אך ככל הנראה לא נמצא
בשימוש .מכון המחקר החקלאי הפך לחלק
מהמכללה האקדמית גליל מערבי שהוקמה
על אדמת אלמנשיה ב  .1972מבנה אבן
קטן ברחוב אברהם בן שושן משמש כיום
כקיוסק ,היה חדר בנוי על באר מים של
תושבי אלמנשיה .מבנה אבן אחר ברחוב
אחד העם משמש היום כמינימרקט היה
ביתה של ח‘דרה סקר לפני הנכבה .סמוך
למכללה ,קיים בית קברות לחיילים צרפתיים
שהשתתפו עם צבאו של נפוליאון בונפרטה
בכיבוש הארץ והמצור על עכו ב .1799 -הגן
הבהאי קיים צפונית לכפר. .
בשנת  1948הוקמו קיבוץ שמרת ומושב
בוסתן הגליל על אדמות הכפר .חלק מאדמות

הכפר סופחו לקיבוץ עין המפרץ ,הקיים
משנת  ,1938ועמד בשכנות לכפר אלמנשיה.
בקצה הדרומי של אלמנשיה הקימה הקק“ל
פארק על שם לילי שרון.

ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻟﻴﻠﻲ ﺷﺎﺭﻭﻥ ،ﺃﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ

עדות
מחמוד ח‘לילי חמדו )(94
כפר אלמכּר בגליל
11.2.2012
ראיינו:
רנין ג‘ריס ומחמד כּיאל

רנין :מה שמך המלא בבקשה? ומתי נולדת?
שמי מחמוד ח‘ליל מחמד חמדו .למשפחה יש
שורשים כורדים .הסבא של המשפחה הגיע לארץ עם
צבא המשחררים של עכא בתקופה שנכבשה .היה
קצין בצבא ושמו עון אללה חמדו והוא ממקימי כפר
אלמנשיה .זה היה לפני  800שנה ואף יותר .השם
של אמא שלי הוא ח‘דרה מסטפא קאסם אלנאבלסי
מכפר אלמכּר .היו לי שלושה אחים ,רק אחד ,מוסא,
עודו בחיים .מחמד ומסטפא נפטרו .אני נולדתי ב
 8.10.1918בכפר אלמנשיה.
מה אתה זוכר מאלמנשיה?
בכפר גרו מספר משפחות :אלחאג‘ חסין ,אבו שנבּ,
אלסח‘ניני ,חמדו ,אלעבּד ,אבו ד‘לאם ,דעבִּס ,סקר,
ח‘רֵיבּי .המח‘תאר האחרון היה עלי מחמד ח‘ריבי
עד  ,1948עד הנכבה .בשנת הנכבה כל המשפחות
האלה התפזרו .חלק עבר אל אלמכּר ,כפר יאסיף
ותרשיחא ,חלק עבר ללבנון וגר במחנה הפליטים
עין אלחלוה .מעט מאוד אנשים גרים בעירק ומעט
במדינות המערב.
איזה כפרים היו ליד אלמנשיה לפני ?1948
אלסמיריה ,אלמזרעה ,אלמכּר ,אלג‘דידה ,כפר יאסיף,
אבו סנאן ,כּויכּאת ,עמקא ,אלע‘אבסיה ,אלכּאברי,
אם אלפרג‘ ,אלבִּרוה ,אלדאמון ,אלרוֵיס ,כאבול,
וקצת רחוק הייתה שפאעמְר ]שפרעם[ .ממזרח היו
מג‘ד אלכּרוּם ,דיר אלאסד ,אלבענה ,נחף ,סאג‘ור
ואלראמה .האדמות של אלמנשיה חפפו מצפון את
אדמות אלסמיריה ,ממערב את הים ,ממזרח את
אדמות אלמכּר ומדרום את אדמות אלדאמון ואלרוֵיס.
איך היו היחסים בין הכפרים האלה?
היו יחסי אמון ,חברות מלאה ואהבה .האיכרים
מהכפרים האלה עזרו אחד לשני והשאילו מחרשות
אחד לשני .לפני שהגיעו טרקטורים ,האיכר הערבי
הסתמך על שוורים ומחרשה ערבית .אחר כך החיים
התפתחו והגיעו טרקטורים ודחפורים .זה היה אחרי
שנות הארבעים .הראשון שקנה טרקטור עם גלגלי
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שרשרת היה אבא שלי ,אלחאג‘ ח‘ליל חמדו.
אני עבדתי באותם ימים כמכונאי .עזרתי
לאבא שלי עם הטרקטור .בני הדודה שלי,
חסין ומחמד ,קנו גם הם טרקטור עם גלגלי
מתכת .הייתה לנו אדמה באזור שנקרא
”אלעֻוינה“ ]על שם צמח בר קוצי שגדל
האדמה הזאת[  .בזמן המנדט כל הגליל ידע
שהאדמה הזאת נקראת ”עֻוֵינה של חמדו“.
האדמה הייתה מעובדת ובה באר להשקיה.
גם היא וגם אדמת ”אלשואמר“ ] על שם
שומר בר שגדל בה[ ,אחרי שחפרנו בה באר
העסקנו בה ארבע משפחות ונתנו להן לגור
באדמה .השטח שלה היה  115דונם .כתבתי
עליה שיר:
הוי אדמת אלעוינה ,הדמעות זלגו
ואנשי משפחתי בקצוות המדבר תעו
עם שחרורך ,מחמוד זקף את קומתו
השתחווה לאלוהים ונישק את האדמה
באלעוינה לבי התאהב
יצירה מהשמיים שהאל השליך
כמה אדמות היו לאנשי אלמנשיה?
ומה היה מקור הפרנסה של התושבים?
אדמות אלמנשיה היו כ 16 -אלף דונם .רובה
אדמה חקלאית .הבריטים הפקיעו בשנת
 1923כ 2500 -דונם ובנו שדה תעופה צבאי
ותחנה לניסויים חקלאיים קראו ”דבּויה“] .היום
נמצאת בתוך מתחם המכללה האקדמית
גליל מערבי[ .במקור המקום הזה היה מחסן
לצבא הטורקי ,השם דבויה הוא מלה טורקית.
באדמות שלנו זרענו חיטה ,שעורה ,סמסם
ועדשים .בשנות הארבעים חפרו באלדבּויה
 12בארות ארטזיות ,כדי להשקות את
הירקות ,שתי בארות היו למשפחת חמדו.
לא היו הרבה עצים באלמנשיה אך היו מטעי

תאנים .לפני שחפרו את הבארות ,מקור
המים העיקרי היה עין אלמנשיה ששמה
היה גם עין אללאתין ] מעיין הלטינים ,אחת
הנקודות בתעלת הפאשה[ .כפר אלמנשיה
היה כפר מתקדם יחסית לכפרי הגליל
האחרים .המצב הכלכלי של התושבים היה
טוב .כעשרים צעירים מהכפר עבדו בתחנת
הניסויים החקלאיים .הם קיבלו שכר חודשי
 3-4לירות פלסטיניות .הערך של הלירה
הפלסטינית היה טוב .דונם אדמה עם מטע
זית עלה באותם ימים כ 200 -גרוש.
 איזה מושבות של יהודים היו ליד אלמנשיה? הייתה מושבה אחת .קיבוץ עין המפרץ .הםהקימו את הקיבוץ ב  1938מערבית לנחל
אלנעאמין .על אדמה למשפחת אלסרואן .ליד
הקיבוץ מצד צפון מזרח היה עץ דקל גבוה
למשפחת אלסרואן .אפילו היה פתגם בכפר
שאמר ”הגובה שלך כגובה דקל אלסרואן“.
 האם היהודים ביקרו בכפר? האם היוביקורים הדדיים?
 כן .כי האדמות ליד כביש עכו – צפת ,לידהכיכר היום ,ליד בית מלחם אבו אלרג‘א ,ליד
תחנת הדלק ] בכניסת אלמכּר[ ודרומה ,אלה
אדמות שהקק“ל קנתה מאנשי אלמנשיה.
זה נקרא בלוק אלשואחיט ,מספרו .18026
בשנת  ,1938עלה מחיר דונם האדמה עד
כדי  5לירות פלסטיניות .אנשים מאלמנשיה
מכרו את הבלוק הזה לקק“ל .אבא שלי
ואחותו לבּיבּה לא מכרו .עד היום ,האדמה
ההיא ,דרומית לכביש עכו – צפת היא שלי
ונטעתי בה עצי זית.
 למה אבא שלך סירב למכור? באותם ימים ,ניסו היהודים בעזרתמשת“פים לקנות כל דונם ב 5 -לירות .זה
היה סכום גבוה כדי לפתות את האנשים

למכור .אבא שלי ואחותו סירבו .אז הציעו
להם  25לירות פלסטיניות עבור כל דונם,
ושוב סירבו .אדמה כמו ילדים שלנו ,מי ימכור
את הילדים שלו? אם נמכור ,מה נגיד מחר
לילדים כשישאלו על האדמות?
 באיזה בית ספר למדת? לא היה באלמנשיה בית ספר .רק בשנותהארבעים בנו בית ספר לבנים בלבד .הבנות
לא למדו .לפני שנות הארבעים היה שיח‘
שלימד את הילדים לקרוא קראן בתוך צריף
שהיה לו .הילדים הגיעו אליו ולמדו אצלו .אני
למדתי בעכא ,גם יסודי וגם תיכון .כל יום עשיתי
את הדרך מאלמנשיה עד עכא .בקיץ הלכתי
ברגל ובחורף לקח אותי פועל שלנו על הסוס,
ובסוף יום הלימודים היה מחזיר אותי הביתה.
 מה לימדו אז בבית הספר? שפה ערבית ,היסטוריה ,גיאוגרפיה ,חשבון,דקדוק ...דת .עד היום אני זוכר חלק מהמורים
שלי .מורה ההיסטוריה שלי הוא המחבר
וההיסטוריון ד .נקולא זיאדה .הוא לימד אותנו
את ההיסטוריה של פלסטין וההיסטוריה של
הערבים .אני סיימתי את בית הספר בשנת
 .1934באותה שנה המורה נקולא מונה
למרצה באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה.

אחרי הקמתה של ישראל הוא יצא לפנסיה
ועבר לגור בלבנון .בשנות התשעים הוא ביקר
בארץ וביקר באלמנשיה ויש לי תמונות אתו.
 אתה זוכר עוד מורים? בוודאי .עלי שעת‘ מעזה לימד אותי טבע.אמין אבו ע‘זאלה לימד חקלאות .ג‘מיל עבד
אלהאדי מג‘נין לימד אותי ערבית .המנהל
היה אניס אלסידאוי מסידא ]צידון[ .המורה
לאנגלית היה סאמי עיד ,דרוזי מלבנון .אני
אישית אהבתי את מקצוע ההיסטוריה.
 האם למדו אתך בעכו גם בנות? לא .לבנות היה בית ספר נפרד .בית הספרשל הבנות היה קרוב למסגד אלג‘זאר
וחמאם הפאשה .בית הספר של הבנים
היה בבית אלכּ ֻרדי שבשכונת מג‘אדלה .ליד
מסגד מג‘אדלה הקיים עד היום .התיכון היה
קרוב לשער עכו העתיקה .ישראל השתמשה
במבנה כבית משפט והיום נדמה לי הפך למלון.
 אתה סיימת בעצם את התיכון? נכון ואחר כך למדתי שנתיים בחברהלהנדסה חקלאית של פלסטין ומזרח הירדן,
מכונאי טרקטורים ומכשירים חקלאיים.
סיימתי בהצטיינות .עבדתי כמכונאי ראשי
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בתחנת הניסויים החקלאיים באלמנשיה .כל
זה כמובן בזמן המנדט.
 ספר לי על חייך האישיים ,מתי התחתנת? התחתנתי באלמנשיה בשנת  .1938הייתיצעיר .בחתונות הנשים הכינו קובּה לא
מבושלת .הקובה הלא מבושלת הייתה אחד
המאכלים המפורסמים של אלמנשיה .אנשים
שרו ” הלכנו אלאמנשיה ,כדי לאכול קובּה
נ ִיּ ֶה“ ]נא[ .אשתי היא זהרא ח‘דר אבו שנב.
מקור המשפחה שלה ממצרים .משפחתה
הגיעה עם אבראהים פאשה כשכבש את
פלסטין .אבא שלי בחר אותה לאשה בשבילי,
ללא ידיעתי .יום אחד ,חזרתי מהעבודה ולא
מצאתי אף אחד בבית .השכנים אמרו מה
אתה לא יודע? היום טקס הכתובה שלך.
)צוחק( .אני בכלל לא חשבתי על נישואים,
רציתי לצאת לחו“ל ,ובגלל זה אבא שלי
החליט לחתן אותי.
 לאן רצית לנסוע? לברית המועצות .הדוד שלי היה שם .הואהיה מושל מחוז אזמיר בטורקיה .היה אדם
מיוחד .בשנת  1915נסע לרוסיה והוציא
לאור עיתון בערבית שמו אלג‘מיל .כשפרצה
המהפכה הקומוניסטית הוא הצטרף אליה.
אחרי המהפכה עבר לגור בעיר באקו בירת
אזרביג‘ן והחל להקים אוניברסיטה .הוא נהיה
נשיא האוניברסיטה ומנהל מחלקת השפות
המזרחיות והחליף את שמו מאחמד חמדו
לסעיד נזאמי עבד אלרחמנוב .עד היום שמו
מצוין בכניסה לאוניברסיטה .הוא נשאר שם
כי כעס על אבא שלי .הדוד שלי רצה לחזור
לארץ ולהקים מפלגה קומוניסטית .זה היה
מסוכן להיות קומוניסט תחת הבריטים לכן
אף אחד לא הסכים אתו .הוא הבין שלרעיון
שלו אין סיכוי והחליט להישאר שם.

 כמה תושבים היו באלמנשיה ב?1948 -כ 810 -תושבים .המח‘תאר הראשון בתקופה
הטורקית היה מחמד אליאסין .השני היה חסן
דעבס .השלישי נמר אלסח‘ניני .הרביעי היה אח
שלי מחמד ח‘ליל חמדו .זה היה בתקופת המרד
] .[1939 – 1936יום אחד בדרכו חזרה מלבנון
תפסו אותו הבריטים עם נשק ושפטו אותו
לשנה ו 9 -חודשי מאסר .שלושה ימים אחרי
ששפטו אותו ,הטילו הבריטים את חוק מצב
החירום .בזמן שהאח שלי היה בכלא ,בחרו
מח‘תאר חדש לכפר הוא מחמד עלי ח‘ריבי.
 מה אתה זוכר מהמרד? אני זוכר שבכפר אלמנשיה היה ארגוןשנקרא ”פלוגת הנקמה“ .הבריטים כמובן
ראו בו ארגון טרור .הארגון הזה פעל נגד
המשת“פים והחיילים הבריטים .הארגון
חיסל מפקדים בריטיים וגם מח‘תארים
ערבים ששיתפו פעולה איתם .כמו מח‘תאר
אלדאמון ,מח‘תאר אלברוה ,מח‘תאר אקרת‘
ועוד .אלחאג‘ אמין אלחסיני ,אללה ירחמו,
ידע על הפעלות האלה .אני זוכר שהברחנו
את אלחאג‘ אמין מאלטנטורה ללבנון .נתנו
לו סירה קטנה והפליג בלילה ,כי הוא היה
מבוקש על ידי הבריטים.
 אתה היית חבר בארגון הזה? כן .הצטרפתי בתחילת המרד .היה לי שםקרַיש“ ] הנץ משבט קריש[.
סקְר ֻ
הסוואה ” ָ
הייתי איש הקשר בין הארגון לשאר מנהיגי
המורדים בגליל .ראש הארגון היה אבא שלי.
היו חברים בארגון אנשים ממשפחות שונות
באלמנשיה.כולם נפטרו ,חוץ ממני .חלקם
נהרגו אז על ידי הבריטים.
לדוגמה ,ח‘ליל אבו מנאע ,אחד החברים
בארגון ,נתפס ועל גופו רובה ואקדח,
המפקד הבריטי הוציא אותו להורג במקום.

מחמוד עווד ,ניסה לחסל את עוזר מפקד
הגליל בצבא הבריטי אבל החטיא אותו וברח
לסוריה .הבריטים חיפשו אותו בכפר ,הטילו
עוצר על אלמנשיה לשלושה ימים וקנסו
את הכפר ב  18אלף לירות .לא פעם הצבא
הבריטי צר על הכפר וביצע מעצרים .גם אני
וגם אבא שלי נעצרנו ועונינו על ידי הבריטים.
פעם שברו את הרגל שלי ,ואת אבא שלי
עצרו לתשעה חודשים רק לחקירות .לטפי
חמדו ,חבר בארגון פלוגת הנקמה מת
תחת העינויים במעצר .הפלוגה ביצעה כמה
פעולות מוצלחות נגד הבריטים .אני זוכר
שהטמנו מוקש בדרך עפר ליד אלברוה )היום
ליד קיבוץ יסעור( ,מהמוקש נהרגו  12חיילים
בריטיים .הבריטים חשדו בתושבי אלברוה
ונקמו בהם .הם לקחו את צעירי אלברוה,
הושיבו אותם מתחת לשיחי הצבר בכפר,
התחילו לכרות את לוחות הצבר הקוציים
ואלה נפלו בחוזקה על הצעירים .פעולה
נוספת שהארגון שלנו עשה הייתה פיצוץ על
הדרך בין כפר יאסיף וכויכאת שהרג ארבעה
חיילים בריטים .בעקבות כך ,הבריטים נכנסו
לכויכאת ושרפו  14בתים כנקמה.
 ספר לי על הנכבה וכיבוש אלמנשיה. אלמנשיה התנגד לכיבוש של היהודים,אבל לא היה נשק .האנשים פחדו וברחו
אחרי ששמעו על דיר יאסין ועכא .היהודים
כבשו את אלמנשיה ב 14 -במאי  .1948ב 17
ביוני הם הרסו את בתי הכפר .לא השאירו
עץ תאנה ולא צבר .הם אף הרסו את בארות
המים .לא מפחדים מאלוהים אלה .רק בית
אחד נשאר מערבית לבית הקברות.
המשפחה לשי הלכה למג‘ד אלכרום בהתחלה,
אחר כך לירכא ומשם לכפר אלמכּר .כאן
נשארנו כי המשפחה של אמא שלי ,משפחת
אלנאבלסי ,גרה באלמכּר .ב  1952אנשי

אלמנשיה הוחתמו על מסמך הסכמה לקבלת
מגורים בכפרי הסביבה שהגיעו אליהם.
אני סירבתי לחתום .עד היום אני משלם
שכירות למדינה ,כי לא הסכמתי להחתום על
הסכם ,שיש בו בעצם ויתור על האדמה שלי
באלמנשיה תמורת בית באלמכּר.
מאז  1952אני במאבק משפטי מול מוסדות
המדינה כדי לקבל בחזרה  240דונם שהיו
בבעלותי .עד עכשיו הצלחתי לקבל חזרה
חלק ניכר ממנה דרך בתי המשפט .זו לא
אדמת נפקדים ,זו אדמת חמדו .הכירו לי
באדמה שהמסגד בנוי עליה ,וגם את אדמת
אלעֻוֵינה ,שנמצאת בשטח קיבוץ עין המפרץ.
בשנת  ,1959חפר הקיבוץ באר מים שהטתה
את המים מהאדמה שלי לאדמה של הקיבוץ.
חברת מקורות לא הקשיבה לתלונה שלי
ולא עזרה לי לקבל מים .בסוף התעקשתי
והשגתי הסדר עם הקיבוץ לקבל ממנו מים.
יש לי מפות של אדמת אלמנשיה .אספתי
מפות מימי המנדט ומישראל .אני בעל זכות
ולא אוותר .רשות הפיתוח ניסתה ללחוץ
ולאיים עלי כדי שאוותר .אבל לא פחדתי
והצלחתי להחזיר את אדמתי.
ﻋﻤﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﺪﻭ

מחמוד חמדו מחזיק כמה מטבעות שהיו
לו מהתקופה שגר באלמנשיה
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ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺍﳊﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ
)ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ(
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ2012/2/11 :
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ:
ﺑﻴﺖ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﺣﻤﺪ َﺣ َﻤﺪﻭ
ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮ
ﺃﺟﺮﻯ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ:
ﺭﻧﲔ ﺟﺮﻳﺲ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻛﻴﺎﻝ

ﺭﻧﲔ :ﺍﺳﻤﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ،ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ؟
ﻣﺤﻤﻮﺩ َﺣ َﻤﺪﻭ :ﺍﺳﻤﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ َﺣ َﻤﺪﻭ.
ﺍﻷﺻﻞ ﻛﺮﺩﻱ ،ﺟﺪﻧﺎ ،ﺍﳉﺪ َﺣ َﻤﺪﻭ ﺟﺎﺀ ﻣﻊ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻔﺎﲢﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ﻋﻜﺎ ،ﻛﺎﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻊ ﺍﳉﻴﺶ ،ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ َﺣ َﻤﺪﻭ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ  800ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.
ﺍﺳﻢ ﺃﻣﻲ ﺧﻀﺮﺓ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮ.
ﻛﺎﻥ ﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺧﻮﺓ ﻭﺑﺲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻋﺎﻳﺶ .ﺍﺳﻤﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﺍﻟﻠﻲ ﺑﻌﺪﻩ ﻃﻴﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻮﺳﻰ .ﻭﻟﺪﺕ ﺏ
 1918/10/8ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ.
 ﺷﻮ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﺳﻜﻦ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﺎﺋﻼﺕ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﲔ ﺃﺑﻮﺷﻨﺐ ،ﺍﻟﺴﺨﻨﻴﻨﻲَ ،ﺣ َﻤﺪﻭ ،ﺍﻟﻌﺒﺪ ،ﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ ،ﻋﺎﺋﻠﺔ ِﺩﻋﺒﺲ،
ﻭﻋﺎﺋﻠﺔ ﺻﻘﺮ ﻭﺧﺮﻳﺒﻲ .ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ
َﺣ َﻤﺪﻭ ،ﻛﺎﻥ ﺇﺳﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻳﺒﻲ ،ﻟﻐﺎﻳﺔ  1948ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ .ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺗﺸﺘﺖ ﻫﺬﻱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ .ﻗﺴﻢ ﺭﺍﺡ ﻟﻘﺮﻯ
ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻔﺮﻳﺎﺳﻴﻒ ﻭﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ،ﻭﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﺨﻴﻢ ﻋﲔ ﺍﳊﻠﻮﺓ ،ﻭﻗﻼﺋﻞ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ.
 ﺃﻱ ﻗﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻤﻴﺮﻳﺔ ،ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ،ﺍﳌﻜﺮ ،ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻛﻔﺮﻳﺎﺳﻴﻒ،ﺃﺑﻮﺳﻨﺎﻥ ،ﻛﻮﻳﻜﺎﺕ ،ﻋﻤﻘﺎ ،ﺍﻟﻐﺎﺑﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﺎﺑﺮﻱ ،ﺃﻡ ﺍﻟﻔﺮﺝ ،ﺍﻟﺒﺮﻭﺓ،
ﺍﻟﺪﺍﻣﻮﻥ ،ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ ،ﻛﺎﺑﻮﻝ ،ﻭﺃﺑﻌﺪ ﺷﻮﻱ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ .ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ،
ﻣﺠﺪ ﺍﻟﻜﺮﻭﻡ ،ﺩﻳﺮ ﺍﻷﺳﺪ ،ﺍﻟﺒﻌﻨﻪ ،ﻧﺤﻒ ،ﺳﺎﺟﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﻣﺔ .ﺣﺪﻭﺩ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺮﻳﺔ،
ﻏﺮﺑ ًﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ،ﺷﺮﻗ ًﺎ ،ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺟﻨﻮﺑ ًﺎ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺍﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺲ.
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻫﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﻯ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﻭﺻﺪﺍﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻣﺤﺒﺔ .ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺑﻬﺎﻟﻘﺮﻯ ﻛﺎﻧﻮﺍﻳﺴﺎﻋﺪﻭﺍ ﺑﻌﺾ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﺤﺮﺍﺙ ﺑﻌﺾ .ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ،ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﶈﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺻﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭﺟ ّﺮﺍﺭﺍﺕ.
ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ .ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺟﺮﺍﺭ ﺟﻨﺰﻳﺮ ﻛﺎﻥ
ﺃﺑﻮﻱ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﻠﻴﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ .ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﻬﺬﻳﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺷﺘﻐﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺳﺎﻋﺪ ﺃﺑﻮﻱ .ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻥ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻤﺘﻲ،
ﺣﺴﲔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﲔ ،ﻛﺎﻥ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﻋﺠﻞ ﺣﺪﻳﺪ.

ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺍﺳﻤﻚ ﺑﲔ ﺍﳋﻠﻴﻘﺔ ُﻣ َ
ﻨﺸﻬﺮ
ﺳﻴﻔﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩ ﺩﺍﺋﻤ ًﺎ ُﻣﻨﺸﻬﺮ
ﻭﺣﻠﻤﺖ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻛﺮ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻚ ﺗﻴﺘﺤﻘﻖ ﺣﻠﻤﻨﺎ
ﻭﺻﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﻜﻢ ﺣﺮﻭﻓﻪ ﻻﺗﻴﻨﻲ
ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﺘﻚ ﻳﺎ ﻣﻨﺸﻴﺔ ﺑﺸﻠﻔﺎﺗﻚ ُﻟﻄﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻼﺗﲔ
ﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﲔ
ِ
ﺷﺮﺑﺔ ّ
ﺑﺘﺴﻮﻯ ﻛﺮﻡ ﺯﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ.
 ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺖ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ؟ ﻃﺒﻌ ًﺎ ،ﺃﻧﺎ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﻭﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ﺩﺍﺋﻤ ًﺎ .ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺎ ﺃﺭﺽﺍﺳﻤﻬﺎ ”ﺍﻟﻌﻮﻳﻨﺔ“ .ﺯﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻛﻞ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﺳﻤﻬﺎ ”ﻋ ّﻮﻳﻨﺔ
ﻣﻲ ،ﻣﺮﻭ ّﻳﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ.
َﺣ َﻤﺪﻭ“ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺌﺮ ّ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﻮﻳﻦ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺸﻮﺍﻣﺮ ﳌّﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺑ ّﻴﺎﺭﺓ،
ﺃﺟﻮﺍ ﺳﻜﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﺍ
ﻓﻴﻬﺎ .ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ  115ﺩﻭﱎ .ﺃﻧﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻭﺑﻘﻮﻝ:
ﺍﻻ ﻳﺎ ﻋ َﻮﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﻌﺎﺕ ﻫﺎﻣﻮﺍ ﻭﺃﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮﻙ ﺭﻓﻊ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻫﺎﻣﻮ ﻭﺭﻛﻊ
ﻟﻠﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌ َﻮﻳﻨﺔ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﺻﻮﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻣﺎ ﺃﺣﻠﻰ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﻃﻴﺐ
ﻫﻮﺍﻫﺎ ﺧﺸﺐ ﺯﻳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪﺭ ﻟﻬﺐ.
 ﻗﺪﻳﺶ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﻭﻣﻦﺷﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﻙ ﺍﻟﻮﻗﺖ؟
 ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  16ﺃﻟﻒﺩﻭﱎ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ .ﺻﺎﺩﺭﺕ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻡ  2500 ،1923ﺩﻭﱎ ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻣﺤﻄﺔ ﲡﺎﺭﺏ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻤﻮﻫﺎ ”ﺍﻟﺪ ّﺑﻮﻳﺎ“ )ﺍﻵﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ( .ﺳﻤﻮﻫﺎ ﺍﻟﺪ ّﺑﻮﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﺻﻞ
ﻣﻘﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻜﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺨﺰﻥ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻴﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﺪ ّﺑﻮﻳﺎ .ﺑﻔﻜﺮ
ﺍﻧﻪ ﺍﳌﺨﺰﻥ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﻴﻮﻡ .ﺇﺣﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺰﺭﻉ ﻗﻤﺢ
ﻭﺷﻌﻴﺮ ﻭﺳﻤﺴﻢ ﻭﻋﺪﺱ ،ﻭﺑﺎﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﺣﻔﺮﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺑﻮﻳﺎ  12ﺑﺌﺮ ﺍﺭﺗﻮﺍﺯﻱ ،ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﳋﻀﺎﺭ ،ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﺑﺌﺮﻳﻦ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ َﺣ َﻤﺪﻭ .ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﺠﺎﺭ

ﺑﺲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻭﻡ ﺍﻟﺘﲔ .ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺑﺤﺸﻮ ﺍﻵﺑﺎﺭ
ﺍﳌﻲ ﻣﻦ ﻋﲔ ﺇﺳﻤﻬﺎ ”ﻋﲔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ“ ﻭ
ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ّ
”ﻋﲔ ﺍﻟﻼﺗﲔ“ .ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻗﺮﻯ
ﺍﳉﻠﻴﻞ .ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻴﺤﺔ .ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺎﺏ
ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﺍ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﲟﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻌﺎﺵ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 4-3
ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ .ﺍﳉﻨﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﱎ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ  200ﻗﺮﺵ.
 ﺷﻮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻲﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﻟﻜﻢ؟
 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ”ﻋﲔﻫﻤﻔﺮﺍﺗﺲ“ ،ﺑﻨﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺲ ﻋﺎﻡ  1938ﻏﺮﺑﻲ
ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﲔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﺪﺍﺭ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻜﺎ
ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺍﻥ .ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺨﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﻨﺐ
ﺍﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺴﺮﻭﺍﻥ .ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻨﺪﻫﻢ
َﻣﺜﻞ :ﻃﻮﻟﻚ ﻃﻮﻝ ﻧﺨﻠﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺮﻭﺍﻥ.
 ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻴﺠﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﻛﺎﻥ ﻓﻲﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ؟
 ﻧﻌﻢ ،ﻷﻧﻪ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻜﺎ -ﺻﻔﺪ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻟﻌﻨﺪ
ﺩﺍﺭ ﻣﻠﺤﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺟﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
ﻭﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ،ﻫﺎﻱ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﺮﻥ ﻛﻴﻴﻤﺖ
ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﻫﺬﺍ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﻮﺍﺣﻴﻂ
ﻭﺭﻗﻤﻪ  .18026ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1938ﺻﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻧﻮﻡ
 5ﻟﻴﺮﺍﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺑﺎﻋﺖ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﻮﻙ ﻟﻠﻜﻴﺮﻥ ﻛﻴﻴﻤﺖ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺃﺑﻮﻱ ﻭﺃﺧﺘﻪ
ﻟﺒﻴﺒﺔ ،ﺃﻡ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻫﺒﻲ .ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺖ ﻭﻟﻠﻴﻮﻡ.
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎﺭﻉ
ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻏﺮﺑﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺟﺎ،
ّ
ﻋﻜﺎ -ﺻﻔﺪ ،ﻫﻲ ﺃﺭﺿﻲ ﺃﻧﺎ ﻭﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﺯﻳﺘﻮﻥ.
 ﺃﺑﻮﻙ ﻟﻴﺶ ﺭﻓﺾ ﻳﺒﻴﻊ؟ ﺑﻬﺪﺍﻙ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳋﻮﻧﺔﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﲔ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮﻭﺍ ﺍﻟﺪﻭﱎ ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻴﺮﺍﺕ،
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ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻐﺮﻱ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ.
ﺃﺑﻮﻱ ﻭﺃﺧﺘﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺭﺍﻓﻀﲔ ،ﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 25ﻟﻴﺮﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺪﻭﱎ ،ﻭﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ .ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺑﺒﻴﻊ ﺍﺑﻨﻪ؟ ﻫﺎﻱ ﺍﻷﺭﺽ ﺯﻱ ﺃﺑﻨﺎﺀﻧﺎ .ﺷﻮ ﺑﺪﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ
ﺑﻜﺮﺓ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﳌﺎ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ؟.
 ﺍﻧﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ .ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﻨﻮﻫﺎﺑﺲ ﺑﺎﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸﺳﻒ ﺑﺲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭﻻﺩ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻢ .ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺷﻴﺦ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻟﻸﻭﻻﺩ .ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺑ ّﺮﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺃﻧﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺑﻌﻜﺎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺭﻭﺡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻟﻌﻜﺎ .ﺑﺎﻟﺼﻴﻒ
ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻭﺡ ﻣﺸﻲ ﻭﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻳﻮﺧﺬﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﺎﻥ ﻭﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻌﻨﻲ.
 ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻏﻴﺮﻙ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺑﻌﻜﺎ؟ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻲ ﺑﺲ ﺍﺛﻨﲔ ،ﺍﳌﺮﺣﻮﻡ ﻓﻬﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻭﻋﻠﻲﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻳﺎﺳﲔ.
 ﺷﻮ ﻋ ّﻠﻤﻮﻙ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ؟ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﺣﺴﺎﺏ ،ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺩﻳﻦ .ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺑﺬﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﳌﺆﺭﺥ ﻭﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺍﳌﺮﺣﻮﻡ ﻧﻘﻮﻻ ﺯﻳﺎﺩﺓ .ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺘﺐ ،ﻭﻛﻨﺎ
ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ .ﺃﻧﺎ ﺃﻧﻬﻴﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻲ ﺑﺴﻨﺔ
 1934ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﻘﻮﻻ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋ ّﻴﻨﻮﻩ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻛﺴﻔﻮﺭﺩ
ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ .ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﻃﻠﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻭﻏﺎﺩﺭ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ .ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻟﻨﺎ ﺳﻮﺍ ﻣﻦ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ ﳌﺎ ﺃﺟﺎ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﺑﺬﻛﺮ ﺣﺎﺩﺛﺔ
ﺻﺎﺭﺕ ﺑﻌﺎﻡ  ،1933ﺻﺪﻣﺖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﻘﻮﻻ ﺳﻴﺎﺭﺓ
ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ .ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻪ
ﻭﻋﻮﺩﺗﻪ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﻳﺖ ﻃﺒﺎﺥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ
ﻭﺟﺒﺖ ﻛﺒﺶ ﻭﺫﺑﺤﻨﺎﻩ ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﺸﺎﺀ ﻭﺩﻋﺎ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺎﺗﺬﻩ ،ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﻘﻮﻻ.

ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ؟
 ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀّ
 ﻃﺒﻌ ًﺎ .ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺚ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ،ﻫﺬﺍ ﻋﻠّﻤﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ.ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻣﲔ ﺃﺑﻮ ﻏﺰﺍﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻠﻨﺎ ﺯﺭﺍﻋﺔ .ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺟﻤﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺟﻨﲔ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﳌﺪﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﺃﻧﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﺪﺍﻭﻱ ﻣﻦ ﺻﻴﺪﺍ ،ﻭﻣﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻴﺪ ،ﺩﺭﺯﻱ
ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ .ﺃﻧﺎ ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
 ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺃﻧﺎﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ؟ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﻘﻮﻻ ﻋﻠّﻤﻨﺎ:ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺑﻼﺩﻱ ﻳﺎ ﺑﻼﺩﻱ
ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ
ﺣﺒﻚ ﻓﻲ ﻓﺆﺍﺩﻱ
ﻃﻴﻔﻚ ﺍﻟﻔﺘﺎﻥ
ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺻﺮﺕ ﺃﻧﺎﺩﻱ
ﺃﻧﺖ ﺩﻳﻦٌ ﺛﺎﻥ
ﺃﻧﺖ ﺃﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺎﺩﻱ

 ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻣﻌﻚ ﺑﻨﺎﺕ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ؟ ﻻ .ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ .ﻣﺪﺭﺳﺔﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ ﻭﺣﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ.
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺑﺪﺍﺭ
ﺑﺤﻲ ﺍﳌﺠﺎﺩﻟﺔ ،ﻗﺮﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﳌﺠﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ
ّ
ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﻴﻮﻡ .ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﺪﺧﻞ
ﻋﻜﺎ .ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻠﺢ
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺇﻧﻪ ﺻﺎﺭﺕ ﻓﻨﺪﻕ.
 ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻧﺖ ﺃﻧﻬﻴﺖ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؟ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﺪﻭﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﺳﻨﺘﲔ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﳉ ّﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﲔ
ﻭﺷﺮﻕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺃﻧﻬﻴﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﺘﻔ ﱡﻮﻕ ﻭﺻﺮﺕ
ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﲟﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﻜﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻫﺬﺍ
ﻛﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﺯﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺪﺍﺏ.
 ﺃﻧﺖ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﺃﻧﺎ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﺏ  ،1938ﻛﻨﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﺻﻐﻴﺮ.ﻛﻨّﺎ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﺱ ﻧﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﺍﻥ ﺗﻄﺒﺦ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺒﺔ

ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﺍﻟﻜ ّﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻛﻼﺕ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻭﻋﺸﺎﻥ ﻫﻴﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﺑﺘﻐﻨﻲ” :ﻭﻃﻠﻌﻨﺎ
ﻉ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﺗﻨﺎﻛﻞ ﻛﺒ ّﻴﻪ ﻧ ّﻴﺔ“ .ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺯﻫﺮﺍﺀ
ﺧﻀﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺃﺑﻮ ﺷﻨﺐ ،ﺃﺻﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
ﻭﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﳌﺎ ﺍﺣﺘﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ .ﺯﻫﺮﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻣﻬﺎ ﺑﺘﻜﻮﻥ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘﻲ .ﺃﺑﻮﻱ
ﺍﻧﺘﺨﺒﻬﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ .ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻛﻨﺖ ﺑﺎﻟﺸﻐﻞ،
ﻭﳌﺎ ﺭ ّﻭﺣﺖ ﻣﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﳉﻴﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ
ﻟﻲ :ﺷﻮ ﺃﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺘﻌﺮﻑ؟ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﻚ؟
ﺑﺪﻱ
)ﺿﺎﺣﻜ ًﺎ( .ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻓﻜﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻛﻨﺖ ّ
ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻋﺸﺎﻥ ﻫﻴﻚ ﺃﺑﻮﻱ ﻗﺮﺭ ﻳﺰﻭﺟﻨﻲ.

ﳑﻴﺰ ﻭﻋﺸﺎﻥ ﻫﻴﻚ ﻋ ّﻴﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ
ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1915ﻏﺎﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺍﻟﻰ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺃﺳﻤﺎﻫﺎ
”ﺍﳉﻤﻴﻞ“ .ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺿﺪ
ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ،ﺷﺎﺭﻙ ﻋﻤﻲ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﻟﻴﻨﲔ
ﻭﺳﺘﺎﻟﲔ .ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻛﻮ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﺃ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ
ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻛﻮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﻏ ّﻴﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ َﺣ َﻤﺪﻭ
ﺍﻟﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻮﻑ .ﻭﻟﻠﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﺎﳋﻂ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ.

 ﻟﻮﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﺑﺪﻙ ﺗﺴﺎﻓﺮ؟ ﻟﻼﲢﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ .ﻟﻴﺶ؟ ،ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻲ ﺃﺧﻮﺃﺑﻮﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ َﺣ َﻤﺪﻭ ،ﺑﻬﺪﺍﻙ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺰﻣﻦ
ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ،ﻋﲔ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺇﺯﻣﻴﺮ .ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺮﻓﻪ ﺑﺲ ﺑﻴﻘﻮﻟﻮﺍ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺴﺎﻥ

 ﺷﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻤﻪ؟ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻟﺪ ﻭﺑﻨﺖ ،ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﺪﻧﺎﻥﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﳌﻌﺎﻥ ،ﻟﻠﻴﻮﻡ ﻋﺎﺋﻠﺔ َﺣ َﻤﺪﻭ ﺑﺘﺴﻤﻲ
ﻋﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺀﻫﻢ .ﺣﻔﻴﺪﺗﻲ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﳌﻌﺎﻥ .ﻛﺎﻥ
ّ
ﻳﺘﺮﺍﺳﻞ ﻣﻊ ﺃﺑﻮﻱ ﻭﺑﺬﻛﺮ ﻟﻠﻴﻮﻡ ﻗﺪﻳﺶ ﻛﺎﻥ ﺧﻄﻪّ
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ﺟﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﳌﻜﺎﺗﻴﺐ ﻷﺑﻮﻱ
ﻋﺸﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻳﻘﺮﺃ .ﺑﺬﻛﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﻛﺘﺒﻪ ﻷﺑﻮﻱ ﺳﻨﺔ  ،1929ﺁﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ
”ﻋﺠﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ ،ﺃﺧﻲ ﻭﺣﺒﻴﺒﻲ ﺧﻠﻴﻞ“ .ﻫﺬﺍ
ّ
ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻷﻧﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻤﻲ ﺃﺧﺘﻠﻒ
ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻱ .ﺑﻬﺪﺍﻙ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻤﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻱ
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼﻳﺎ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،ﻭﺑﻬﺪﺍﻙ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﺫﺍ
ﺷ ّﻤﻮﺍ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﺭﻳﺤﺔ ﺷﻴﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺘﻘﻠﻮﺍ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻣﻮﻫﺎ .ﺃﺑﻮﻱ ﺭﻓﺾ ﻭﻋ ّﻤﻲ ﺯﻋﻞ ﻛﺜﻴﺮ.
 ﻗﺪﻳﺶ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺑﺎﻝ 48؟ ﺣﻮﺍﻟﻲ  .810ﺃﻭﻝ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﺰﻣﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻛﺎﻥﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻴﺎﺳﲔ ،ﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﻦ ِﺩﻋﺒﺲ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺎﻥ ﳕﺮ ﺍﻟﺴﺨﻨﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻛﺎﻥ ﺃﺧﻮﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺰﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﺑﻬﺎﻱ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﺎﻗﻮﺭﺓ
ﻣﺴﻜﻮﺍ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ ﻣﻌﻪ ﺳﻼﺡ ﻭﺣﺒﺴﻮﻩ ﺳﻨﺔ ﻭﺗﺴﻊ
ﺃﺷﻬﺮ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻃﻠﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺜﻼﺙ ﺃﻳﺎﻡ ،ﻃﻠﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﻌﲔ
ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻳﺒﻲ.
 ﺇﺣﻜﻲ ﻟﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺍﻟﻠﻲ ﻣﻌﻪ ﻓﺸﻜﻪ ﻓﺎﺿﻴﺔ،ﺑﻨﺤﺒﺲ ﻛﻢ ﺳﻨﺔ .ﻫﺬﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ .ﺃﻃﻠﻌﻮﺍ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺑﺪﻫﻢ ﻳﻘﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ.
]ﺭﺍﺩﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺇﺧﻤﺎﺩ
ﺛﻮﺭﺓ  ،1936ﻭﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 1936
ّ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ،
ﻭﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻭﺿﺒﺎﻃﻪ ﺑﻔﺮﺽ
ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﻭﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺷﺎﺭﻙ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ[.
 ﺷﻮ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ؟ ﺑﺬﻛﺮ ﺇﻧﻪ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻤﻪ”ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ“ .ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﺍ

ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻪ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺿﺪ
ﺍﳋﻮﻧﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﲔ ﻭﺿﺪ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻟﻘﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ
ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻱ ﻭﻛﻤﺎﻥ ﳌﺨﺎﺗﻴﺮ ﻋﺮﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﲔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰ.
 ﻣﺜﻞ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﺗﻴﺮ؟ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﻣﻮﻥ ﻭﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺓ ﻭﻣﺨﺘﺎﺭ ﺇﻗﺮﺙﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .ﺍﳊﺎﺝ ﺃﻣﲔ ﺍﳊﺴﻴﻨﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﻬﺬﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ .ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻚ ﻳﺎ
ﺣﺎﺝ ﺃﻣﲔ .ﺑﺬﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻫﺮﺑﻨﺎﻩ ﺃﻧﺎ ﻭﻛﻤﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻂ ﺍﻟﻄﻨﻄﻮﺭﺓ.
ﺭﺣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﻋﻄﻴﻨﺎﻩ ﺯﻭﺭﻕ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﻫﺮﺏ ﻓﻴﻪ
ﻉ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ.
 ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻧﺖ ﻛﻨﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻔﺼﻴﻞ؟ ﺃﻧﺎ ﺍﻧﻀﻤﻴﺖ ﻟﻔﺼﻴﻞ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﺃﻧﺎﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻄﻄﲔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﲢﺖ ﺍﻻﺳﻢ
ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ ”ﺻﻘﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﺍﳌﻨﺸﺎﻭﻱ“ ﻭﻛﻨﺖ َﺣﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﳉﻠﻴﻞ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻮﻥ ﺗﻌ ﱠﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﺍﳌﺮﺣﻮﻡ ﺃﺑﻮ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﳊﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺫﻧّﺎ ِﺑﺔ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗ ّﻴﺔ
ﻗﻀﺎﺀ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ ،ﻭﺗﻌ ّﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﺮﺣﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﺰﺍﺭ ﻓﻮﻕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﺴﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ
ِ
ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ.
ﺍﻟﺴﺎﻋﺪ ﺍﻷﳝﻦ ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ّ
 ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﲔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ؟ ﺇﺫﺍ ﺑﺘﺮﺍﺟﻌﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺻﻮﺕ ﺍﳊﻖ ﺑﺘﻼﻗﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ .ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﺎﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻴﻞ ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻼﺡ ﺑﺲ ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ .ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻱ ﺍﳊﺎﺝ
ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ َﺣ َﻤﺪﻭ .ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﺴﻦ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ :ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ

ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ،ﺇﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻤ ﱢﻴﺔ
ِ
ﺳﻼﻣﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻃﺮﺍﺑﻠﺴﻲ،
ِﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺑﻮ
ﻭﻟﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﻠﻌﻮﻁ )ﺗﻮﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ( ،ﻭﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺍﻥ
)ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺺ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ( ،ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺍﳊﺎﺝ
ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺭﺩ )ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﳋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ( ،ﻭﻧﺎﻳﻒ ﺃﺑﻮ
ﻋﻄ ّﻴﺔ )ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻌﲔ ﺍﳊﻠﻮﺓ ِﺑﻠﺒﻨﺎﻥ( ،ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﳊﺎﺝ
ّ
ﺑﺎﳌﻜﺮ(.ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎﺗﻮﺍ،
ﺣﺴﲔ )ﺗﻮﻓﻲ
ﻭﺑﻘﻴﺖ ِﻟﻮﺣﺪﻱ ،ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻬﻢ.
ﻟﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻔﺼﻴﻞ ﻭﺇﻧﻘﺘﻞ ﻭﻫﻮ
ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺑﻠﺴﻲ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﺔ .ﻫﺬﻱ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﺴﻨﻮﺍﺕ  .39-38ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺑﻮ ﻣﻨّﺎﻉ
ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ،ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ
ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ ﻭﻣﺴﺪﺱ ﻭﻗﻨﺒﻠﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻭﻓﻮﺭ ًﺍ ﺃﺻﺪﺭ
ﺍﳉﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮ
ﻣﻨﺎﻉ ﻭﻗﺘﻠﻮﻩ .ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ )ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺍﻥ(،
ﻋﻀﻮ ﺑﻔﺼﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ،ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺇﻻ
ﺭﺑﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻲ ﺑﻌﻜﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻳﻦ ﻓﻴﻪ
ﻧﺼﺐ ﺗﺬﻛﺎﺭﻱ ،ﻭ ّﻗﻒ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻟﻮﺍﺀ
ﺍﳉﻠﻴﻞ  ،ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ،
ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺻﺔ
ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻗﺒﻌﺘﻪ .ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻠّﻔﺖ ﻋﻜﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 18
ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭ ُﻓﺮﺽ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺠ ّﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺘﺘﺎﻟ ِﻴﺔ ،ﻭﻫﻢ ﻳﻔﺘﺸﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﺑﻮ
ﺯﻫﺮﺍﻥ ،ﺑﺲ ﺃﺑﻮ ﺯﻫﺮﺍﻥ ِﻓ ِﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻋﺎﺵ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻤﺮﻩ
ِﺑﺤﻤﺺ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ .ﻟﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ ﺍﺳﺘُﺸﻬِ ﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭِ ﺻﻠَﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺟﻴﺶ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﻣﻮﻧﺘﻐﻤﺮﻱ ،ﺍﻟﻠﻲ ﻗﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻴﻮﺵ ﺍﳊﻠﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟ َﻌﻠَﻤﲔ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﻟﲔ ،ﻭﻭِ ﺻﻠﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﳌﻌﺴﻜﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﺳﻤﻪ
ﺳﺎﻥ ﺟﻴﻢ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﻨﺸ ّﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘ ﱢﻮﺓ ﺑﺘﻄﻮﻳﻖ
ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸ ﱢﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠَﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬِ ﻢ ﺃﺑﻮﻱ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﻠﻴﻞ َﺣ َﻤﺪﻭ ،ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﰎ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﻠﻌﻮﻁ ،ﻭﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺎﺝ ﺣﺴﲔ ،ﻭﺃﺧﺬﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﺐ ﺍﻟﺮﺍﻣﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ

ﺑﻠّﺸﻮﺍ ِﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﻭ َﻛ َﺴﺮﻭﺍ ﻟﻲ ﺭِ ﺟﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟ ﱡﺮﻛ ِﺒﺔ،
ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪ ِﻣﻨّﺎ ﻃﻠّﻊ
ِ
ﻛﻠﻤﺔ ،ﺃﺑﻮﻱ ﺍﻋﺘ ُِﻘﻞ ﳌُ ﱢﺪﺓ ﺗﺴﻊ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻭﻧﻘﻠﻮﻩ ﻣﻦ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﳌﻌﺴﻜﺮ.
 ﺇﺣﻜﻲ ﻟﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﻤﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﻧ ّﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .ﻣ ّﺮﺓ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻟﻐﻢ ﺃﺭﺿﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺟﻨﺐ ﺗ َّْﻞ ﺍﻟﺒﺮﻭِ ﺓ )ﻗﺮﺏ ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ
ﻳﺴﻌﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ(،
ﻭﺍﻧﻔﺠﺮ ﺍﻟﻠﻐﻢ ﻭﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﱢﻴﺔ
َ
ﻫﺎﻱ  12ﺟﻨﺪﻱ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺮﻭﺓ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻮﺧﺬﻭﺍ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﺤﻄﻮﻫﻢ ﺟﻨﺐ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﻳﻘﻄﻌﻮﺍ
ﺃﻟﻮﺍﺡ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﻳﺴﻘﻄﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻮﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﳌﻴﻌﺎﺭﻱ ﺇﻧﻬﻢ ﻗﻠﻌﻮﺍ ﻣﻦ
ﺟﺴﻤﻪ  72ﺷﻮﻛﺔ ﺻ ِﺒ ْﺮ.
ﻋﻤﻠ ّﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲔ ِﳑﺎﺱ ﻗﺮﺏ ﻗﺮﻳﺔ ﺍ ِﻟﻜﻮﻳﻜﺎﺕ ﻭﻛﻔﺮﻳﺎﺳﻴﻒ.
ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﻜﺎﺕ ﻭﺣﺮﻗﻮﺍ  14ﺑﻴﺖ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺳﺎﻥ ﺟﻴﻢ
ﻭﻗﺘﻞ ﺿﺎ ِﺑﻂ ﻭﺟﻨﺪﻳﲔ ﺍﳒﻠﻴﺰ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻃ ّﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸ ّﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﻠﺖ ﺗﺴﻌﲔ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ِ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺴﺎﻥ .ﻭﺻﻠﻨﺎ
ﺧﺒﺮ ﺇﻧّﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﺑﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺳ ﱠﻤﻢ
ﺍﳌﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺸﺮﺑﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺴﺎﻥ ،ﻭﺑﻌﺜﻮﺍ ﺧﺒﺮ
ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺑﺤﻴﻔﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﺠﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﺑﻮﻋﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺩﻟّﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﻴﺮﺓ ﺣﻴﻔﺎ .ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﺼﻞ
ﺍﻟﻘﺼﺔ .ﺍﺟﺘﻤﻊ
ﻣﻊ ﻓﺼﻴﻞ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺣﻜﻰ ﻟﻨﺎ
ّ
ﺍﻟﻔﺼﻴﻞ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮﺍ ﻣﲔ ﺍﻟﻠﻲ ﺑ ّﺪﻭ ﻳﺮﻭﺡ
ﻳﻨ ﱢﻔﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠ ﱢﻴﺔ .ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻧﺎ ﺃﻧﺎ .ﻓﻘﻤﺖ
ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻧﻜﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺃﻧﺎ“ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ
ﻭﻧﺤ ّﻂ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ،ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ِﲟ ّﺪ
ُ
ﺃﻳﺪﻩ ﻭ ِﺑﺴﺤﺐ ﻭﺭﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﻲ ِﺑﻄﻠﻊ ﻣﻌﻪ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺃﻧﺎ“
ِﺑﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻻﺯﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌُﻬِ ﱢﻤﺔ .ﻭﻫﻴﻚ ﺻﺎﺭ
ﻭﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ.
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ﺳﺎﻓﺮ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﲔ ﻭﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺴﺎﻥ ﻭﻓﺮﺟﻮﻩ
ِ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻭﺃﻋﻄﻮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺄﻱ ﺳﺎﻋﺎﺕ
ِ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻋﻦ ﻛﻞ ﲢ ّﺮﻛﺎﺗﻪ .ﺃﺑﻮ
ﺿﺎ ِﺑﻂ
ﺣﺴﲔ ﺻ ّﻮﺏ ﺑﻨﺪﻗﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  14ﻣﺘﺮ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﺑﺲ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻓَﺼ ْﻞ ِ
ﺍﳋﻄﺎﺏ.
ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺗﻠﺔ ،ﻭﻋﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺣﺴﲔ
ﻟﻠﻤﻨﺸ ّﻴﺔ ِﺑﺴﻼﻡ.
 ﺇﺣﻜﻲ ﻟﻲ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ؟ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﺑﺲ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻼﺡﻭﺫﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺎﻓﺖ ﻭﻫﺮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺪﻳﺮ ﻳﺎﺳﲔ ﻭﻋﻜﺎ .ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﺣﺘﻠﻮﺍ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  14ﺃﻳﺎﺭ  1948ﻭﺏ  17ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻫﺪﻣﻮﺍ
ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﻻ ﻟﻮﺡ ﺻﺒﺮ ﻭﻻ ﺗﻴﻨﺔ.
ّ
ﻣﻀﺨﺎﺕ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻠﻚ  12ﺑﻴﺮ ﺃﺭﺗﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ
ﻟﻠﺮﻱ ،ﻭﻫﺎﻱ ﻛﻤﺎﻥ ﻃ ّﻤﻮﻫﺎ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎ ِﺑﺨﺎﻓﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ.
ّ
ّ
ﻣﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ِﺑﻜﺮﺓ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻇﻞ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﺭ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻠﻴﻮﻡ .ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻛﻞ ﻋﻜﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ.
ﺇﺣﻨﺎ ﺭﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺪ ﺍﻟﻜﺮﻭﻡ ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺎ ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮ .ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﻳﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﺃﻫﻞ ﺃﻣﻲ
ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﻫﻨﺎﻙ .ﺑﺎﻝ 52
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻠﻲ ﳉﺄﻭﺍ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺎ ﻭ ّﻗﻊ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻤﺪﻭ .ﺃﻧﺎ ﻟﻠﻴﻮﻡ
ﺑﻌﺪﻧﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﳌﻜﺮ ﻭﺑﺪﻓﻊ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺇﻧﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﺃﺑﺪﻝ ﺃﺭﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ.
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  1952ﻭﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻉ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻮﺍﻟﻲ  240ﺩﻭﱎ.
ﻭﻃﺒﻌ ًﺎ ﳒﺤﺖ ﺑﺎﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ .ﺃﻧﺎ
ﺭﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺭﺍﺿﻴﻨﺎ.
ّ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺃﺭﺽ َﺣ َﻤﺪﻭ ﻭﻣﺶ ﺃﺭﺽ ﻏﺎﺋﺒﲔ.
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺃﺧﺬﻧﺎﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﻌﻨﺎ
ﻭﻛﻤﺎﻥ ﺃﺭﺽ ”ﺍﻟﻌﻮﻳﻨﺔ“ .ﺑﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،1959
ﻣﻲ ﺍﺭﺗﻮﺍﺯﻱ
ﺣﻔﺮ ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﻋﲔ ﻫﻤﻔﺮﺍﺗﺲ ﺑﺌﺮ ّ
ﺍﳌﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﺑﺘﻘﻄﻊ
ﻭﺑﺎﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﻀﺦ ﻓﻴﻬﺎ ّ
ﺍﳌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﻳﻨﺔ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺘﻘﺪﺭﻱ ﺗﻘﻮﻟﻲ ﻗﻄﻌﻮﺍ
ّ

ﺍﳌﻲ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻲ .ﺃﻧﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ،
ّ
ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺇﻧﻲ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻜﻮﺭﻭﺕ
]ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ[ .ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺭﻓﻀﺖ
ﻃﻠﺒﻲ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ ،ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻄﻠﺒﻲ ﻻﺯﻡ ﺃﻛﻮﻥ
ﺃﻧﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻊ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺃﻓﺮﺍﺩ .ﺑﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﳒﺤﻨﺎ ﻧﻮﺻﻞ ّ
ﳊﻞ ﻭﻓﻴﻪ
ﺍﳌﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺑﺮ ّﻛﺐ
ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﻋﲔ ﻫﻤﻔﺮﺍﺗﺲ ﺑﻴﻮﺧﺬ ﻛﻞ ّ
ﺍﳌﻲ
ﻋﺪﺍﺩ ﺑﺄﺭﺿﻲ ﻭﺑﺴﺘﻌﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﻁ ّ
ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ ﺑﺎﻷﺧﺮ ﺑﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﲔ
ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﻋﲔ ﻫﻤﻔﺮﺍﺗﺲ ﻭﻣﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﲔ ﻣﻜﻮﺭﻭﺕ.
ﻟﻠﻴﻮﻡ ﻫﻴﻚ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻨﻨﺎ.
ﺃﻧﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﻛﻞ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺍﺭﺽ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﺟﻤﻌﺖ
ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪﻱ ﻟﻠﻴﻮﻡ .ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺖ ﻛﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻖ ،ﺇﻳﺎﻙ ﺗﺘﺨﺎﺫﻝ ﺃﻭ ﺗﻄﺄﻃﺊ ﺭﺍﺳﻚ .ﺑﺘﺬﻛﺮ
ﺑﺴﻨﻪ  ،1958ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻃﻠﺐ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺑﻮﻱ ،ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻧﻠﺴﻮﻥ ﺟﻠﻌﺎﺩ .ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺗﺒﻌﻪ
ﻗﺎﻝ ﻟﻲ :ﺷﻮ ﺃﻧﺖ ﻣﻔﻜﺮ ﺣﺎﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ
ﻭﺧﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﳊﺼﺎﻥ ،ﻫﺎﻱ ﺃﺭﺿﻚ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ
ﺃﻧﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺁﺧﺪﻫﺎ ﻭﺃﺭﻣﻴﻚ ﺑ ّﺮﺓ .ﺑﻬﺬﻳﻚ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺃﻧﺎ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺩﻳﻊ ،ﻭﻋﺪﺕ ﺍﻟﻰ
ﺛﻮﺭﺓ  ، 39-1938ﻋﺎﺩ ﺻﻘﺮ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻭﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﻭﺿﺮﺑﺖ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻪ :ﺑﺘﻌﺮﻓﺶ
ﺍﻧﻪ ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺎﻝ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻭﺃﻧﺖ
ﺣﺮﺍﻣﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻃﻮﺍﻁ ﺑﺘﻈﻬﺮﺵ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﻭﻣﻦ
ّ
ﺑﻈﻞ ﻭﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ.
ﺍﳋﻮﻑ ﺃﻧﺖ ﺑﺘﻬﺮﺏ ﻭﺃﻧﺎ
ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﻃﺖ ﺑﺎﻷﺭﺽ ،ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﺯﺭﻋﺘﻬﺎ
ﺯﻳﺘﻮﻥ .ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺭﺓ َﺣ َﻤﺪﻭ ،ﺭﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﻃﻮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﻢ ﻭﺭﺛﺔ َﺣ َﻤﺪﻭ .ﻣﻌﻲ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ
ﺑﺘﺒﻴﲔ ﻛﻞ ﺷﻴﻜﻮﻧﺎﺕ ]ﺳﻜﻨﺎﺕ[ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻌﻜﺎ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻛﻤﺎﻥ ”ﻣﺴﺠﺪ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ“ ﻭﻋﻨﺪﻱ
ﻛﻤﺎﻥ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ .ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻜﺎ ،ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ 15
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﱎ .ﺷﻮ ﺑﺪﻱ ﺃﺣﻜﻲ ﻟﻚ؟ ﺍﳊﻖ ﻳﻌﻠﻮ ﻭﻻ
ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﺸﺎﻭﻱ:
ﺩﺭﻭﻳﺶ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ – ﺃﺑﻮ ﺭﺃﻓﺖ ،ﺍﻟﻌﻤﺮ  71ﺳﻨﺔ،
ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ ،ﺃﻡ ﺩﺭﻭﻳﺶ ،ﺍﻟﻌﻤﺮ  90ﺳﻨﺔ.
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮ .ﺁﺫﺍﺭ .2012
ﺃﺑﻮ ﺭﺃﻓﺖ » :ﻭﻟﺪﺕ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﻳﻮﻡ .5.10.1941
ﺑﺬﻛﺮ ﻭﻳﻦ ﻛﻨﺎ ﺳﺎﻛﻨﲔ .ﺑﻨﻴﻨﺎ ﺩﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ،
ﻭﺳﻜﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺲ  4ﺃﺷﻬﺮ .ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﺻﺎﺭﺕ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻧﻬﺪﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ
ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﺑﺬﻛﺮ ﻭﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺳﻴﺪﻱ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﺔ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻭﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻀﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﻭﻗﺘﻲ
ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻱ .ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻟﻠﻨﻲ .ﻛﺎﻥ ﻓﺎﰌ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻴﺠﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺗﺸﺮﺏ ﻗﻬﻮﺓ ﻭﻳﻘﻀﻮﺍ ﻭﻗﺖ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ .ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻱ  7ﺳﻨﲔ .ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ .ﺑﻨﻮﺍ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺩﺍﺭ ﺣﻤﺪﻭ
ﻷﻧﻬﻢ ﺗﺒﺮﻋﻮﺍ ﺑﺄﺭﺽ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﻭﺑﺘﺬﻛﺮ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻴﺠﻲ
ﺷﻴﺦ ﻭﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ .ﻛﺎﻥ ﻣﺪ ّﺭﺱ ﺍﺳﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺍﻟﺴﺨﻨﻴﻨﻲ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﺁﻥ .ﻛﺎﻥ ﻛﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﻨﺎﻃﻴﺮ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﻘﻠﻮﺍ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ
ﻟﻌﻜﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﲔ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻋﻜﺎ ﻟﺒﻴﺮﻭﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻟﻌﻜﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻄﻠﺐ ﺣﻨﻄﻮﺭ.
ﻭﺍﳊﻨﻄﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﺰﺭﻛﺶ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻣﺰ ّﻳﻨﺔ .ﺑﺘﺬﻛﺮ
ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻛﻴﻒ ﻣﺰﻳﻨﻴﻨﻬﺎ«.
ﺃﻡ ﺩﺭﻭﻳﺶ » :ﻛﺎﻥ ﺣﻨﻄﻮﺭ ﻷﺑﻮ ﺩﺑﻮﺭ ﻭﻷﺑﻮ ﻟﻴﻠﻰ.
ﻋﻤﺮ ﺭﺳﺘﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻨﻄﻮﺭ«.
ﺃﻡ ﺩﺭﻭﻳﺶ » :ﺍﺳﻤﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺣﺶ ﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ،
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﻔﺎﺕ ،ﲡﻮﺯﺕ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻋﻤﺮﻱ  90ﺳﻨﺔ.
ﻭﻟﺪﺕ ﺏ  .1922ﻣﺘﺬﻛﺮﺓ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻴﺠﻮ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟ ﱠﻨ َﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﻗﻬﻮﺓ ﻓﻬﺪ ﺣﺎﻣﺪ ،ﻳﻨﺼﺒﻮﺍ ﺣﺒﻞ ﻭﻳﻠﻌﺒﻮﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺮﻙ .ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻓﺮﻧﲔ ،ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻨﻤﺮ ﻳﺎﺳﲔ
ﻭﻓﺮﻥ ﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ .ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻮﺍﻣﺔ ﺯﺍﻛﻴﺔ .ﺇﻣﺎﻡ
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺪﺭ ﻣﻦ ﻃﻤﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﺳ ّﻤﻲ
ﺍﺑﻨﻲ ﻧﻮﺭ .ﺩﺍﺭﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺑﺂﺧﺮ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﻨﻴﻨﺎ ﺩﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻏﺮﻑ ﺑﺎﳊﺎﻛﻮﺭﺓ ،ﻳﺎ
ﺭﻳﺘﻨﺎ ﺗﻬﻨﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ .ﻛﻢ ﺷﻬﺮ ﻭﻃﻠﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻮﺓ ،ﻭﺃﻓﺮﺍﺣﻬﺎ ﺣﻠﻮﺓ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ
ﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﲔ ﺍﻟﻜﺎﺑﺮﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﲔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ«.
ﲡﻴﺐ ّ
» ﻛﻨﺎ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻓﻮﺍﻛﻪ ﻭﺣﻤﻀﻴﺎﺕ .ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺎ ﺃﺣﻼﻫﺎ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺰﻓﻮﺍ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ.

ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻞ  5-4ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ .ﻧﺰﻑ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ
ﻭﻧﻌﻤﻞ ﺩﺑﻜﺔ ﻫﻨﺎﻙ .ﺑﺲ ﺍﻟﻌﺮﻳﺲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺰﻑ ﻫﻨﺎﻙ.
ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺑﺘﻜﻮﻥ ﺑﺒﻴﺖ ﺃﻫﻠﻬﺎ .ﺩﺑﻜﺘﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﺍﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ .ﺃﻧﺎ ﺑﻌﺮﻑ ﺃﺩﺑﻚ «.ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎ
ﺑﻘﺪﺭ ﺃﺣﻜﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﺃﻧﺎ ﺑﺘﻀﺎﻳﻖ ﻛﺜﻴﺮ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ«.
ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ
ﺃﺑﻮ ﺭﺃﻓﺖ » :ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺩﻳﺮ
ﻳﺎﺳﲔ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺑﺪﻫﺎ ﺗﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ .ﺃﻧﺎ
ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻫﺬﻱ ﺍﻷﻳﺎﻡ .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺎﻳﻔﺔ ،ﺃﺧﺬﺕ ﺷﻮﻳﺔ
ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻭﻫﺮﺑﺖ .ﺃﺑﻮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﻤﺎﻣﻲ
ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﻳﻘﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ .ﺧﺎﻓﻮﺍ
ﺍﻧﻬﻢ ﻳﺘﻬﻤﻮﻫﻢ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ .ﺑﻬﺬﻳﻚ

שיחה על אלמנשיה:
הבן  -דרויש מסטפא אבו ד‘לאם – אבו ראפת )(71
האם  -פאטמה אבו ד‘לאם )(90
בביתם הנוכחי בכפר אלמכר ,מרס .2012
לגברת פאטמה לא היה פשוט לדבר ואף לא היה קל לשכנעה להצטלם.
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לאלמנשיה .יכולת להזמין חנטור שיקח אותך
לעכא .אבל בעיר היו מוניות באמת” .טקסי
אלעלמין“ היה לו קו מעכא לביירות .אבל
בתוך העיר היה חנטור .הכרכרה והסוסה
היו מקושטות ונוצצות .אני זוכר שהילדים היו
עומדים להסתכל על הכרכרות היפות“.
אם דרויש ” :היה חנטור לאבו דבּוּר ולאבו
לילא .עֻמר רֻסתם היה לו חנטור“.

אבו ראפת ” :נולדתי באלמנשיה ביום
 .5.10.1941אני זוכר איפה גרנו בבית החדש
שאבא שלי בנה .זה היה בחלק הדרומי של
אלמנשיה .גרנו בו כארבעה חודשים .פרצה
המלחמה ,עזבנו את הכפר והבית נהרס
כשאר בתי אלמנשיה .אני זוכר גם איפה היה
הבית של סבא שלי ,על גבעה קטנה במרכז
הכפר .רוב הזמן הייתי אצל סבא שלי .הייתי
הנכד המפונק שלו .לסבא שלי היה דיואן.
מקום פתוח לאורחים .אנשים ביקרו אותו
ושתו קפה .ביום הנכבה הייתי בן  .7לא
היה בית ספר בכפר .אני זוכר שבנו מסגד
באדמה של משפחת חמדו כי הם תרמו את
האדמה .הילדים היו הולכים למסגד ולומדים
איך להתפלל .היו בכפר כרכרות וסוסים.
חנטור שמו .זה היה אמצעי תחבורה בין עכא

אם דרויש ” :שמי פאטמה ו ָחש אבו ד‘לאם .אני
משבט אלע‘ריפאת .התחתנתי באלמנשיה .היום
אני בת  .90נולדתי ב  .1922אני זוכרת מהחיים
באלמנשיה דברים טובים .זוכרת את להקות
הצוענים שהגיעו מדי פעם לכפר ,לחצר מול קפה
פהד חאמד ,היו מותחים חבל באויר ועושים
עליו קרקס .בכפר היו שתי מאפיות ,אחת לנמר
יאסין ואחת לעלי אלבדוי .זה ידע לעשות ממתקי
עואמה ] כדורי בצק מתוק מטוגנים[ .אני זוכרת
שהאמאם של המסגד היה השיח‘ בדר מטמרה,
והוא בחר את השם של הבן שלי נוּר .הבית
הישן שלנו היה חדר אחד .אבל בזמן האחרון
בנינו בית חדש ובו ארבעה חדרים .לא נהנינו
ממנו .כמה חודשים אחרי שבנינו אותו נטשנו
את הכפר .אלמנשיה היה מקום יפה .החתונות
שם היו יפות .היו פֵרות מצויינים בשדות ליד הגן
הבהאי ,קנינו משם פרות בגרושים .היו ימים
יפים .בחתונות היו מלווים את החתן לחצר של
בית אבו עתבה ]מקום קדוש בכפר[ ,שם עשינו
את מסיבת הזפה והדבקה .באלמנשיה רקדו
דבקה גברים ונשים יחד .החגיגה הזאת הייתה
רק לחתן .הכלה עדיין בבית ההורים שלה .אני
בעצמי יודעת דבקה .אבל עכשיו אני זקנה לא
יכולה .אני לא אוהבת לדבר על אלמנשיה.
כל פעם שאני מדברת אני מרגישה רע .חבל,
הפסדנו הכל“.
הגירוש
אבו ראפת ” :תושבי הכפר שמעו על דיר
יאסין ורק רצו לברוח .אני זוכר את הימים

ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺨﺎﻑ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﺎﳋﻴﺎﻧﺔ.
ﺃﺑﻮﻱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑ ّﺪﻩ ﺍﺳﻤﻪ ﻳﺘﻮﺳﺦ ﻓﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ
ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻣﺸﻲ ،ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﺒﻬﺪﻟﺔ ،ﻭﺃﻧﺎ
ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻓﻲ ،ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻟﻜﻔﺮ ﻳﺎﺳﻴﻒ .ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ .ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﺲ ﻣﻼﺑﺲ.
ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺑﻮﻱ ﻭﺍﻣﻲ ﻭﺃﺧﻮﺓ ﺍﺛﻨﲔ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﻲ.
ﻛﻨﺎ ﺧﻤﺴﺔ .ﻓﺘﺤﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻜﻔﺮ
ﻳﺎﺳﻴﻒ .ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻠﺔ ﺗﺴﻜﻦ ﺑﺰﺍﻭﻳﺔ .ﻗﺴﻢ ﻣﻦ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮ ﺳﻨﺎﻥ
ﻭﻧﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ ﻳﺎﺳﻴﻒ .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺸﺘﺘﺖ ﻭﻣﺶ
ﻋﺎﺭﻓﺔ ﺷﻮ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ .ﺃﺑﻮﻱ ﻭﺍﻋﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻭﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻧﺎﻳﻒ ﻃﻠﻌﻮﺍ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ .ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻌﻪ ﻋﻴﻠﺘﻪ .ﺳﻜﻨﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻃﻠﻌﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺎ .ﻗﺴﻢ ﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺑﻴﺮﻛﺎ ،ﻭﺟﺒﺮ
ﺍﻟﺪﺍﻫﺶ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺯﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺯ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ .ﺇﺣﻨﺎ ﺭﺣﻨﺎ ﻧﺴﻜﻦ ﺑﺎﳋﻠﻮﺓ .ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻜﺮ .ﺑﻌﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺺ ﺟﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺮ .ﻣﺴﺆﻭﻟﲔ ﻳﻬﻮﺩ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺴﻔﻲ ﺳﺒﻴﺮ
ﻭﻟﻘﺒﻪ ﻣﻮﳒﻮ ،ﻫﻮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﻋﲔ ﻫﻤﻔﺮﺍﺗﺲ،
ﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﻧﺎﺱ ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻧﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻦ
ﺑﺒﻴﻮﺗﻬﻢ .ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﺎ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺖ ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ  15ﻏﺮﻓﺔ ﻷﻫﻞ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻛﻤﺴﻜﻦ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﻧﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻨﺸﻴﺔ.
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻨﻮﺍ ﺑﺮﻛﺴﺎﺕ )ﻛﺮﻓﺎﻥ( ﻟﻠﻨﺎﺱ .ﻣﻮﳒﻮ
ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻫﻮ ﻃﻠﺐ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﻊ .ﺃﺑﻮﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ
 7ﺩﻭﱎ ﻭ  300ﻣﺘﺮ .ﺑﺘﺬﻛﺮ ﺇﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﻤﻪ
ﺗﺴﻔﻲ ﻭﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻤﻮﻩ ﻏﺰﺍﻝ ،ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻛﻦ
ﺑﻜﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﺎﻟﻚ ،ﻗﺮﺏ ﺣﻴﻔﺎ ،ﺃﺟﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻮﻱ ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﺎﺩﻝ ﺃﺭﺽ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺏ  27ﺩﻭﱎ ﲟﻜﺎﻥ ﺛﺎﻧﻲ
ﻗﺮﺏ ﺍﳌﻜﺮ .ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﺍﺭ ﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ ﺑﺎﺩﻟﺖ
ﺭﺍﺡ ﻳﻴﺠﻲ ﻏﻴﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻭﻳﺒﺎﺩﻟﻮﺍ .ﻟﻜﻦ
ﺑﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻧﻚ ﺑﻌﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺎﻡ 1936
ﻭﻣﺶ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﲢﺖ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﺃﺑﻮﻱ ﺭﻓﺾ .ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﻗﺒﺮ ﺃﺑﻮﻱ .ﺭﻏﻢ ﺇﻧﻪ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ .ﺑﺲ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﻮﺍ

ﻳﺴﺠﻠﻮﺍ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺭ ﺣﻤﺪﻭﺍ«.
» ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺳﻴﺪﻱ ،ﻭﺍﻟﺪ ﺃﺑﻮﻱ .ﺍﳉﺎﻣﻊ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺭﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ .ﻗﺒﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ ﺳﻴﺠﻮﻩ.
ﻣﺮﺓ ﺣﺎﻭﻻ ﻳﺤﺮﻗﻮﻩ ﻭﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .ﺃﻏﻠﺐ
ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻫﻮﻥ
ﺑﺎﳌﻜﺮ .ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴﻠﺔ ﺷﺮﻗﺎﻭﻱ ﺳﻜﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ،
ﻭﻋﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﻤﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻳﺎﺳﻴﻒ ،ﻫﻮﻥ ﺩﺍﺭ ﺣﻤﺪﻭ
ﻭﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ ﻭﺻﻘﺮ ﻭﻳﺎﺳﲔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺎﻭﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺷﻨﺐ«.
» ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ،ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ
ﻳﺮﻛﺎ ﻭﺭﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻠﻮﺓ .ﺍﳋﻠﻮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﺮ .ﺳﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﺘﻔﻬﺎ ﺃﺧﻮﻱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ .ﺳﺘﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻴﺢ.
ﺿﺎﻋﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺃﺑﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺎ
ﺃﺧﻮﻱ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻨﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻌﻬﻢ.
ﺃﻡ ﺩﺭﻭﻳﺶ :ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺪ ّﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺧﻠﺺ ﻣﺎﺕ ﻭﺃﻛﻠﺘﻪ ﺍﻟﻮﺣﻮﺵ .ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﻗﻮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻣﻌﻬﺎ .ﺑﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺧﻮﻑ«.

ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺃﺑﻮ ﻇﻼﻡ.
ﺍﻟﻤﻜﺮ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﻤﺨﻴﻢ ﻻﺟﺌﻴﻦ ،ﺁﺫﺍﺭ 2012

אלמנשיה ועמק עכו כפי שנראים ,ביום לא בהיר ,ממרפסת
ביתו של דרויש אבו ד‘לאם שבכפר אלמכר.
אלמכר נראה כמו מחנה פליטים .מרס 2012
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ההם .האנשים מפוחדים ,לקחו קצת חפצים
וברחו .אבא שלי עם עוד כמה אנשים ניסו
לשכנע את התושבים להישאר בכפר ,אבל
האנשים לא הסכימו .אבא פחד שיאשימו
אותו שהוא בצד היהודים ,לא רצה ששמו
יתלכלך בחשדות לבגידה ,אסף את
המשפחה ועזב את הכפר כמו השאר.
הלכנו ברגל ,מסע מפרך בשדות ,הייתי יחף,
מאלמנשיה עד כפר יאסיף .האנשים ברחו
קבוצות קבוצות ,משפחות משפחות .כולם
התפזרו ולא ידעו מה יהיה גורלם .חלק הגיע
לכפר יאסיף ,חלק לאבו סנאן וחלק ללבנון,
לקחנו רק בגדים מעטים .אני הלכתי עם אבא
ואמא ושני אחים .הייתי בן שבע והאחים
היו קטנים ממני .היו אתנו סבתא ושלושת
הדודים שלי ,מצד אבא ,וכל אחד מהם יש
לו משפחה ,אשה וילדים .פתחו בשבילנו את
בית הספר בכפר יאסיף .כל משפחה קיבלה
פינה .אחרי כמה ימים המשכנו לכפר ירכּא.
חלק מהאנשים התארחו אצל משפחות.
אחד ממנהיגי הדרוזים ,ג‘בר אלדאהש ,דרש
מאנשי ירכא לפתוח את בתיהם בפני תושבי
אלמנשיה .המשפחה שלי הלכה לישון
באלח‘לוה ,בית התפילה של הדרוזים בירכּא.
היה קצת רחוק מהכפר .בדרך לאלח‘לוה,
סבתא שלי שהיו לה בעיות שמיעה ,נשאה
על הכתפיים את אחי נור ,וסטתה מהדרך,
התרחקה מהמשפחה ואיבדה את הדרך.
התחילו לחפש אותה בשדות .כמובן לא עזרו
הצעקות כי היא לא שומעת.
אם דרויש ” :כולם חיפשו אותה ,פחדנו
שקרה להם רע .חשדנו שטרפו אותם חיות
פרא .נהיה חושך .בסוף ,בלילה ,מצאנו אותם
בריאים ,אבל אלה היו שעות של פחד“.
אבו ראפת ” :אחרי תקופה עברנו לכפר
אלמכּר .זה היה אחרי שנה או שנה וחצי מאז
שעזבנו את אלמנשיה .רוב תושבי אלמנשיה
שנותרו בתוך המדינה גרות כאן באלמכּר,
כמו משפחת חמדו ,אבו ד‘לאם ,סקר ,יאסין,
עכאוי ואבו שנב .משפחת שרקאוי עברה
לתרשיחא ומשפחת פחמאוי לכפר יאסיף.
תושבים מאלמכּר לא רצו לעזור לנו .פקידים

יהודים לחצו על תושבי אלמכר שיארחו
אותנו בבתיהם .כולנו זוכרים את מונג‘ו ,הוא
צבי ספיר ,שהיה מזכיר קיבוץ עין המפרץ,
שהכריח תושבים מאלמכּר לתת לנו מגורים.
אחר כך ,הממשלה הישראלית בנתה כ15 -
חדרים באלמכר למשפחות מאלמנשיה.
האנשים הבינו אז שזה פתרון זמני עד
שנחזור לאלמנשיה .אחר כך בנו בשבילנו
”קרבנים“ וצריפים .מונג‘ו זה היה בעל מעמד
בתנועה הציונית ובצבא הישראלי ,אבל הוא
אהב מאוד את תושבי אלמנשיה ,וב 1948
הוא אף ביקש מהם לא לעזוב את כפרם.
לעומת זאת ,פקידים של המדינה המשיכו
ללחוץ עלינו כדי לוותר על האדמות שלנו
באלמנשיה ולהחליף אותן באדמה במקום
אחר .לאבא שלי היו  7דונם ו 300 -מטר.
אני זוכר ,בסוף שנות החמישים ,איש בשם
צבי ,שהערבים קראו ע‘זאל ,יושב בבית שלנו
עם אבא שלי ומציע לו לקבל  27דונם ליד
אלמכר תמורת השבעה דונם באלמנשיה.
אבא שלי סירב וצעק עלי כשניסיתי לעודד
אותו להסכים לעסקה .הוא אמר שלא ימכור
את הקבר של אבא שלו .אחר כך התברר
שהחוזה שרצו להחתים אותנו עליו אומר
שמכרנו את האדמה בשנת  ,1936זאת
אומרת מרצון ולפני הקמת המדינה ולא תחת
לחץ של אירועי  48או לחץ אנשי השלטון
הצבאי .לאבא שלי ,לצערנו ,אין מסמכים
שיוכיחו את בעלותו על האדמה שלו .תושבי
הכפר ידעו כל אחד איפה האדמה שלו ,וזה
הספיק .אבל המדינה הזאת היא מדינת
מסמכים ולרוב האנשים אין .רק משפחת
חמדו יש לה מסמכים ולכן החזירו חלק
מהאדמות“.
אם דרויש ” :כמה חבל שהפסדנו את
אלמנשיה .אם יתנו לחזור היום? הלוואי.
אבנה צריף ואגור בו“.

ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ

ﺃﺣﻤﺪ ﻏﻀﺒﺎﻥ

אחמד ע‘דבאן

הכיתוב בכניסה לחדר הקבר

ﺃﺑﻮ َﻋﺘَﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﻮ ُﻋﺘﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ،
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺻﺎﳊ ًﺎ .ﺑﻨﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻗﺮﺏ ﻗﺒﺮﻩ ﻓﻲ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻭﺃﻟﺼﻖ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺏ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻧﺺ ﻣﺤﻔﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮ ،ﻛﺘﺐ
ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻭﻗﺪ ﺑﻨﺎﻩ
ﻳﺸﻬﺮ ﺷﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  1140ﻫﺠﺮﻱ ]ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﺎﻡ  1729ﻣﻴﻼﺩﻱ[.
ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻭﺣﻮﻟﻪ .ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻭﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
»ﺳﻴﺪﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻏﻀﺒﺎﻥ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻤﻪ ،ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ
ﻛﻮﻳﻜﺎﺕ .ﺗﻬﺠﺮ ﻋﺎﻡ  1948ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ .ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﻨﺪ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﻴﻀﻮﻥ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻝ  1948ﺑﺪﺃ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺛﻠﺞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺰﺭﻋﺔ ﺭﺍﻛﺒ ًﺎ ﺩﺭﺍﺟﺔ
ﻫﻮﺍﺋﻴﺔ .ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ.
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺟﺪﻱ ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺑﻌﻜﺎ ﻓﺴﻤﺤﻮﺍ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺮ .ﺳﻜﻦ ﺟﺪﻱ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻫﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﳑﺎﺗﻪ .ﺃﻧﺎ ﻋﻤﺮﻱ  42ﺳﻨﺔ .ﻭﻟﺪﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﺗﻮﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮ ًﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺧﺒﻴﺚ ﻓﺄﺣﻀﺮﻧﻲ ﺟﺪﻱ ﻭﻋﻤﺮﻱ
ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻭﺳﻜﻨﺖ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ .ﺃﻋﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﻫﻨﺎ
ﺃﻳﻀ ًﺎ .ﺍﻵﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺧﻤﺲ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻐﻀﺒﺎﻥ .ﺃﻧﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩ
ﺃﻋﻤﺎﻣﻲ .ﺃﺷﻌﺮ ﺃﻧﻲ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻋ ّﻮﺩﻧﻲ ﺟﺪﻱ ﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﺘﻢ ﺑﺎﳌﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ«.
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בית אבו עתבה

מבנה מרובע עם כיפה בצבע ירוק ,ברחוב אחד העם ,מול
בית הקברות הפלסטיני.
תבָּה לפי מקורות
תבָּה) .בפי התושבים( או אבו עֻ ְ
אבו עַ ָ
אחרים ,נחשב בעיני תושבי האזור לאיש קדוש .לפי כיתוב
שנחרת על אבן בכניסה למתחם הקבר ,נכתב שהקבר
נבנה בשנת  1140לספירה ההג‘רית המוסלמית ,שהיא
שנת  1729לספירה הנוצרית .ליד החדר בו נמצא הקבר
היה מסגד קטן .כיום מתגוררת במבנה משפחה פלסטינית
מכפר כּויכּאת ,שנכבש גם הוא ב  1948והוקם עליו קיבוץ
בית העמק .סב המשפחה ,אחמד עבד אלראזק ע‘דבאן ,גר
במבנה משנת  1949עד שהלך לעולמו .בניו ונכדיו המשיכו
לגור במקום .הנכד ,אחמד ע‘דבאן ,בן  ,42שנקרא על שם
סבו ,גר בבית זה וסיפר לנו כי סבו ,שנאלץ לנטוש את
כויכאת ב  ,1948הגיע תחילה ללבנון אך חזר מיד לארץ
וגר בכפר אלמזרעה באזור עכו .הסב התחיל לעבוד במפעל
לייצור קרח באזור אלמנשיה .כל יום הוא עשה את דרכו
מהבית לעבודה ובחזרה על אופניים .מנהלו במפעל הציע
לו לגור בבית אבו עתבה כיוון שהיה ריק .אחמד ע‘דבאן
פנה לווקף המוסלמי בעכו וקיבל אישור .הוא עבר עם אשתו
וילדיו לבית אבו עתבה .הנכד אחמד מספר שהוא עצמו
נולד בלבנון כי אבא שלא ברח לשם ולא התכוון לחזור.
כשאחמד היה בן שנתיים נפטר אביו בלבנון ממחלה ,וסבו
הצליח להביאו לארץ ולגדל אותו” .אני בעצם חי כל החיים
שלי בבית הזה .הדודים שלי גרו כאן .כיום גרות כאן חמש
משפחות שלי ושל בני הדודים שלי .אני מרגיש כמו שומר
על הקבר ,דואג לו ולבית הקברות שממול .כך חינך אותי
סבא שלי “.חדר הקבר שמור בתוך הבית .הרצפה מכוסה
מחצלות ועל הקבר מונחות שמיכות מעוטרות.

ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻤﻦ ﻗﺮﺏ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ،

אחמד חמדו ליד עין אלמנשיה

ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻭ ،ﺃﺑﻮ ﺃﳝﻦ ،ﻭﻟﺪ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .5.6.1939
ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ .ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ
ﻣﻦ ﺷﺮﻓﺔ ﺑﻴﺖ ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ ﺳﻮﻯ
 4ﻛﻠﻢ ﻓﻘﻂ .ﻳﺰﻭﺭ ﺃﻃﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻳﻠ ّﻢ ،ﻣﺜﻞ
ﻭﺍﻟﺪﻩ ،ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻭﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﺎﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﺎ .ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﻼﺣﺔ ﺃﺭﺿﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﺑﺎﳌﻨﺸﻴﺔ .ﻫﻮ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻤﺪﻭ ،ﺍﺑﻦ  94ﻋﺎﻣ ًﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻟﻰ
ﺑﺬﻛﺮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ .ﺃﺑﻮ ﺃﳝﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺩﻭﻣ ًﺎ ﻋﻦ
ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﺑﻔﺨﺮ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯ ﻭﺣﻨﲔ .ﻫﻮ ﻳﺴﻜﺐ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ
ﺷﻌﺮ ًﺍ ﺷﻌﺒﻴ ًﺎ ﻳﺆﻟﻔﻪ ﺑﲔ ﺍﳊﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮﻩ
ﺍﻟﺴﻤﻴﻚ ﺍﶈﻔﻮﻅ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ.

אחמד חמדו .נולד באלמנשיה ב.5.6.1939 -
היום גר בכפר אלמכּר .במרחק  4קילומטר
מכפר הולדתו .אם ירצה ,יכול לצפות
באלמנשיה ממרפסת בית באלמכּר .הוא
בקיא בהיסטוריה של הכפר ומבקר לעתים
תכופות את השרידים שנותרו בשטחו .הוא
בנו של מחמוד ח'ליל חמדו  ,בן  ,94העד
המרואיין בחוברת .מרבה לספר בגאווה על
כפרו אלמנשיה והגעגועים אליו .את אהבתו
לכפר הוא מנסח דרך שירה וחרוזים עממיים.
השיר בעמוד האחרון הוא אחד מהם.
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ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﺟﻨﺔ
ﻣـــﻦ ﺍﳉـــﻨـــﺔ ﻧـــﺰﻟـــﺖ ﻧــﺸــﻤـ ّﻴــﺔ
ﺭﺟـــﻌـــﺖ ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻟـــﺮﺿـــﻮﺍﻥ

ﺷــــﺎﻓــــﺖ ﺟــــﻨــــﺔ ﻣــﻨــﺸــ ّﻴــﺔ
ﺑــــﻌــــﺪ ﺍﳉــــﻨــــﺔ ﺍﳌـــﻨـــﺸـــ ّﻴـــﺔ

ﻗــــﺎﻟّــــﻼ ﺍﺣـــﻜـــﻲ ﻟــــﻲ ﺷــﻔـ ِ
ـﺖ
ـــﻲ
ـــــﻲ ﻭﻓـ ّ
ﻗـــﺎﻟـــﺖ َﻫــــــﻮﺍ ﻭﻣـ ّ

ﺗــــﻨّــــﻚ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺍﻧـــﻔـــﺘـــﻨـ ِ
ــﺖ
ﻭﺃﻛــــــــﻼﺕ ﺍﻟـــﻜـــﺒـــﺔ ﺍﻟـــﻨـــ ّﻴـــﺔ

ـــﻲ
ﻏـــﻴـــﺮ ﺍﻟـــﻜـــ ّﺒـــﺔ ﻭﻏـــﻴـــﺮ ﺍﳌـ ّ
ﺍﻟـــــﺰﻱ
ﻗـــﺎﻟـــﺘـــﻠـــﻮ ﻳــــﺎ ﺣـــﻠـــﻮ
ّ

ـــﻮﻱ
ﺯﻳـــﺪﻳـــﻨـــﻲ ﺗـــﻮﺿـــﻴـــﺢ ﺷـ ّ
ﻳـــــﺎ ﻫـــــﻼ ﺻــــﻔــــﺎﺀ ﺍﻟـــﻨـــ ّﻴـــﺔ

ﺍﺣـــﻜـــﻲ ﻟـــﻲ ﻛـــﻤـــﺎﻥ ﻭﻛــﻤــﺎﻥ
ﺑــــﺘــــﻨــــﺎﻡ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺑــــﺄﻣــــﺎﻥ

ﻉ ﺍﻟــﻠــﻲ ﺷــﻔــﺘــﻴــﻪ ﻳـــﺎ ﺟــﻨــﺎﻥ
ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﺣــﺎﺏ ﺗــﻠــﻘــﺎﻙ ﺍﻟــﺒــﻨـ ّﻴــﺔ

ﺍﺣــﻜــﻲ ﻟــﻲ ﻳــﺎ ﺑــﻨــﺖ ﺍﻟــﻨــﺎﺱ
ﻛﻴﻒ ﻛــﺎﻧــﻮﺍ ﻳﺤﻴﻮ ﺍﻷﻋـــﺮﺍﺱ

ﻳــﺎ ﺍﻟــﻠــﻲ ﻛـﻠّــﻚ ﺫﻭﻕ ﻭﻧــﻮﻣــﺎﺱ
ﻭﺍﻟــــﺮﻗــــﺼــــﺎﺕ ﺍﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ

ﻉ ﺻــﻮﺕ ﺍﳊـــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﺭﻏـــﻮﻝ
ﻭﺍﻟـــﺴـــﻬـــﺮﺓ ﻣــﻌــﻬــﻦ ﺑــﺘــﻄــﻮﻝ

ﺩﻟـــﻌـــﻮﻧـــﺎ ﻭﻇـــﺮﻳـــﻒ ﺍﻟــﻄــﻮﻝ
ﻭﺍﻟـــــﺪﺑـــــﻜـــــﺔ ﺍﻟــــﻘــــﺮﺍﺩﻳــــﺔ

ﺍﻟــﻐــﺮﻳــﺐ ﻣــﺎ ﺑﻴﺸﻌﺮ ﻏﺮﻳﺐ
ﻣـــﻦ ﺍﻟــﻘــﻠــﺐ ﺑــﻴــﺼــﻴــﺮ ﻗــﺮﻳــﺐ

ً
ﺃﻫـ ً
ﻭﺳـــﻬـــﻼ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﺣــﻴــﺐ
ــــﻼ
ﻛـــــﺄﻧـــــﻪ ﺃﺣـــــــﺪ ﺍﻷﻫــــﻠــــ ّﻴــــﺔ

ﺇﻳــــــﺪ ﺍﻟــــﺸــــﺐ ﺑــﺎﻟــﺼــﺒــﻴــﺔ
ﻭﺍﻟــــﻠــــﻴــــﺎﻟــــﻲ ﺍﻟـــﻘـــﻤـــﺮﻳـــﺔ

ﺑـــــﺪﺑـــــﻜـــــﻮﻫـــــﺎ ﺳـــــﻮ ّﻳـــــﺔ
ﻋــــــﺮﺍﺱ ﺍﻟـــﺪﺑـــﻜـــﺔ ﻓـــﻮﺯ ّﻳـــﺔ

ﺍﳌـــﻨـــﺸـــﻴـــﺔ ﺑـــﺠـــﺎﻧـــﺐ ﻋــﻜــﺎ
ﺍﺳـــﻤـــﻊ ﺷــــﻮ ﻗـــــﺎﻝ ﺍﳊـــ ّﻜـــﺎ

ﺍﻟــﺒــﺮﺗــﻘــﺎﻝ ﻉ ﺇ ّﻣــــﻪ ﺑــﻴ ـ ّﺘ ـ ّﻜــﺎ
ﺍﻟــــﻘــــﻌــــﺪﺓ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﻫـــﻨـــ ّﻴـــﺔ

ﺷﻲ
ﺃﻛﻠﺖ ﻛﺒﺘﻚ ﻭﺷﺒﻌﺖ ﻣﻦ
ّ
ﻣﻨﺸﻲ
ﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻚ ﻳﺎ
ّ
ﺷﺮﺑﺔ ّ

ﻭﻛﺒﺮﺕ ﻉ ﺣﺒﻚ ﺻﻐﺮ ﻣﻨﺸﺎﻱ
ﺑﺘﺴﻮﻯ ﻛــﺮﻭﻡ ﺯﺣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ
ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪﻭ – ﺃﺑﻮ ﺃﳝﻦ
ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ  /ﺍﳌﻜﺮ

מנשיה הוא גן עדן
מגן עדן ירדה עלמה
חזרה לרדְו ָאן ,המלאך השומר

ראתה גן עדן על האדמה
»כזה ,באלמנשיה יש גן עדן אחר«

אמר ספרי מה עינך ראתה
אמרה אויר צח ,צל ומים

במה כה נפשך נשבתה
מאכל קובּה נאָה ,מעשה ידיים

מלבד הקובּה מלבד המים
אמרה ,כמה יפה הופעתם

תבהירי ,תאירי את העיניים
כמה טהורה כוונתם

ג‘נאן ,ספרי עוד דברים
תישן שם במבטחים

איזה מראות יפים
ותתקבל בסבר פנים

ספרי לי ,בחורה מכובדת
איך חגגו נישואים

אנינת טעם ומנומסת
ועשו ריקודים עממיים

בלוויית משורר וחליל »ירע‘וּל«
לתוך הלילה ממשיכים

שירי »דלעונא« וזריף אט-טוּל«
את הדבּקה רוקדים

אדם זר לא ירגיש אצלם
מכל הלב ובשמחה

אהלן וסהלן היא שפתם
יקורב כאחד המשפחה

נער ונערה מחזיקים ידיים
בלילות תחת אור הלבנה

את הדבקה רוקדים השניים
נהנים מדבקה וחתונה

אלמנשיה ועכא שכנים
תקשיב למספּר החדשות

העצים בתפוזים שופעים
על החיים שם וההנאות

אכלתי בך קובּה ובשר בנדיבות
מנשיה ,שתיתי ממעיינך מים טעימים

גדלתי על אהבתך מילדות
עדיפים על גפני זחלה והענבים

אחמד חמדו
אלמנשיה  /אלמכּר
תרגום :עמר אלע‘בארי
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