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شباط 2013 ، تصوير عمر الغباري 
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» أنا رسول سعدى، أصلي من قرية ميعار. في متوز 48 هاجمت قوة عسكرية مقدمـة
إسرائيلية أهالي ميعار في قريتهم، كجزء من عملها املسلح في اجلليل الغربي. 
دخلت دبابات إلى القرية، وأعلنت القرية منطقة عسكرية. نزح عدد من أهالي 
ميعار إلى لبنان، وجلأ اآلخرون إلى قرى في منطقة اجلليل. بعد ثالثة أشهر 
عاد قسم من أهل ميعار إلى قريتهم، ظّنًا منهم أن احلالة احلربية في املنطقة 
قد انتهت فيمكنهم العودة للحياة في بلدهم بهدوء. في أكتوبر، دخل اجليش 
اإلسرائيلي إلى القرية ثانية وحمل السكان في شاحنات أرسلتهم إلى سوريا 
ولبنان. مع بداية 1949 عادت عائالت أخرى كانت في القرى املجاورة إلى 
ميعار ومت طردهم للمرة الثالثة إلى القرى احمليطة. هذه املرة هدم اجليش 
منازل القرية. ليس أقل من 25 سنة، عام 73 ، استغرق عائلتي أن جتد مكانًا 
ثابتًا للسكن فيه، في شفاعمرو، املدينة التي ال تبعد سوى نصف ساعة سفر 
عن ميعار.....«. هذا جزء من كلمة تالها رسول، طالب في جامعة تل أبيب، 
خالل طقس في ذكرى النكبة الفلسطينية نظمه طالب في جامعة تل أبيب العام 
املاضي. رسول هو ابن اجليل الثالث للنكبة وما زال يعرف نفسه ابن ميعار. 
في هذا الكتيب املتواضع ميكن االطالع على العالقة املتينة التي تربط مهجري 
الشهادات واملداخالت واخلواطر  يتجلّى ذلك من خالل  بقريتهم، كما  ميعار 
التي منحها مهجرون ومهجرات من ميعار، من أجيال مختلفة، لهذا الكتيب. 

ع هذا الكتيب خالل فعالية تنظمها جمعية زوخروت في ميعار. ستشمل  سيوزَّ
القرية، وشرحًا عن  الفعالية جولة بني أطالل ميعار، ولقاء مع مهجرين من 
تاريخها وحياة أهلها قبل النكبة وبعدها، ونصب الفتات إلحياء اسم ميعار 
التي مسحتها إسرائيل من على وجه األرض ومن على خرائطها. هذا الكتيب 

يشمل خرائط حتمل اسم ميعار. 
يتطرق الكتيب أيضًا إلى مشروع معني جمع بني مجموعة من سكان يهود 
يسكنون في مستوطنة ياعد املقامة على أرض ميعار وبني مجموعة من مهجري 
ميعار، وقد أثمر هذا املشروع عن تسييج مقبرة القرية للحفاظ عليها وعن 
وقف مخطط لبناء حي سكني على أنقاض ميعار. إال أن هذه املجموعة لم 
تنجح، باملقابل، بإقناع سكان ياعد باملوافقة على وضع الفتة في مدخل املقبرة 
تشرح عن تاريخ املنطقة ومن ضمنها قرية ميعار.  يبدو أن استحضار ميعار 
من خالل مجرد الفتة أشعر سكان ياعد بالتهديد، وأن هذا الفعل رمبا يجّسد 
وجود ميعار ويرمز إلى رغبة الالجئني ببناء قريتهم من جديد. هذه هي قوة 
الالفتة. في شهادته هنا يتطرق الكاتب محمد علي طه إلى موضوع العودة 

ويحاول اإلجابة على هذا الشهور بالتهديد.
تولي زوخروت، منذ نشأتها، اهتمامًا خاصًا لعملية نصب الالفتات وتواظب على 
فعل ذلك في جولة من جوالتها، ألن مغزاها هو تثبيت الوجود وتأكيد االعتراف. 
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سكان من ياعد ومهجرون من ميعار معًا في مقبرة ميعار
תושבים מיעד ועקורים ממיעאר יחד בבית הקברות של מיעאר

االعتراف بأن القرية كانت هنا واالعتراف أيضًا 
بحق القرية أن تكون هنا. يبدو أن هذا االعتراف 
يشكل بالنسبة لسكان ياعد تهديدًا، فال غرابة في 
منا  تطلب  ياعد  من  الناشطات  إحدى  تتصل  أن 
عدم نصب الفتات خالل فعاليتنا ألن ذلك قد يثير 

حفيظة غالبية سكان ياعد. 
التعريف  إلى  عملها  خالل  من  زوخروت  تصبو 
اإلسرائيلي  الطرف  وتنادي  الفلسطينية،  بالنكبة 
اقترفه،  عما  املسؤولية  وحتمل  بها  باالعتراف 
وتدعو إلى تطبيق حق عودة الالجئني الفلسطينيني 
الذي يشكل أساسًا ألي حل في هذه البالد.        

سلسلة  في   56 رقم  الكتيب  هو  ميعار«  »ذاكرات 
القرى  عن  »زوخروت«  تصدرها  التي  الكتيبات 
قبله  وقد صدر  البالد،  هذه  في  املنكوبة  والبلدات 
ياجور،  الشيخ،  بلد  التالية:  املواقع  عن  كتيبات 

البّصة، الطيرة/حيفا، صمـّيل اخلليل، املنشية/عكا، 
سبت،  كفر  خبيزة،  البروة،  عاقر،  طبرية،  معلول، 
يافا،   – املنشية  ـِرِعم،  ب كفر  إقرث،  عيلبون،  القبو، 
الدامون،  عنان،  كفر  العراقيب،  سبالن،  الغبـَيـَات، 
عني  األحمر،  الراس  سمسم،  ميرية،  السُّ مسكة، 
كارم، عجور، كويكات، أم برج، خربة اللوز، الشيخ 
يالو  عمواس  يافا،  في  العجمي  املاحلة،  مونـّس، 
وبيت نوبا، حطني، الكفرين، الشجرة، ترشيحا، بئر 
اسدود  اجلوالن،  سحماتا،  اللجون،  جليل،  السبع، 
واملجدل، خربة جلمة، الرملة، اللد، عكا، حيفا، عني 
املنسي، احلرم )سيدنا علي(، عني غزال، لفتا ودير 

ياسني.

زوخروت )ذاكرات(
شباط 2013



“ אני רסול סעדא, במקור מהכפר מיעאר. ביולי 48’ תושבי מיעאר הקדמה

הותקפו על ידי כוח צבאי, במסגרת המאבק המזויין בגליל המערבי. 

טנקים נכנסו לכפר, ואזור הכפר הוכרז כשטח צבאי. תושבי מיעאר 

לאחר  באזור.  בכפרים  מקלט  מצאו  וחלקם  ללבנון,  ברחו  בחלקם 

שלושה חודשים שבו תושבי מיעאר לכפרם. חשבו שלאחר שהמצב 

הקרבי נסתיים הם יוכלו לחיות שם בשקט. באוקטובר, הצבא נכנס 

לכפר שנית והעלה את התושבים על משאיות שפרקו אותם בסוריה 

מסביב  בכפרים  שהיום  נוספים  תושבים   1949 בתחילת  ובלבנון. 

שבו לבתיהם וגורשו בפעם השלישית, לכפרים שבסביבה. בפעם 

הזאת הצבא הרס את בתי הכפר. רק אחרי 25 שנים, בשנת 73 

משפחתי יכלה למצוא מקום קבוע לגור בו, שפרעם, העיר שבמרחק 

חצי שעה נסיעה ממיעאר....«  זה חלק מהצהרתו של רסול, סטודנט 

הפלסטינית  הנכבה  לזכר  טקס  במהלך  אביב,  תל  באוניברסיטת 

דור  שהתקיים באוניברסיטת תל אביב בשנה שעברה. רסול הוא 

שלישי לנכבה ועדיין מזדהה כפליט ממיעאר. בגוף חוברת צנועה 

כפי  לכפרם,  מיעאר  עקורי  בין  החזק  הקשר  על  ללמוד  ניתן  זו 

שבא לידי ביטוי בדבריהם של מרואיינים וכותבים משלושה דורות 

מקהילת מיעאר המפוזרת בגליל.

בשטח  זוכרות  עמותת  שמתכננת  סיור  במהלך  תושק  זו  חוברת 

יכלול מפגש עם פליטים מהכפר, הסבר על  הכפר מיעאר. הסיור 

חיי התושבים לפני ואחרי הנכבה וכן הצבת שלטים להנכחת הכפר 

שלה.  המפות  ומעל  השטח  פני  מעל  העלימה  ישראל  שמדינת 

בחוברת יש מפות הכוללות גם את מיעאר. 

אחד הסיפורים המעניינים סביב מיעאר, שגם מוזכר בתוך החוברת, 

הוא קשר שנרקם בין קבוצת תושבים יהודים מהמושב יעד הבנוי 

על אדמות מיעאר לבין קבוצת תושבים מעקורי הכפר. הם קיימו 

סדרה של מפגשים, ואחת התוצאות החיוביות של קשר זה היתה 

גידור בית הקברות של מיעאר ומניעת תכנית הרחבה של יעד על 

שרידי הכפר. לעומת זאת, לא הצליחה קבוצת העבודה המשותפת 

לבית  בכניסה  שלט  הצבת  על  להסכים  יעד  תושבי  את  לשכנע 

זה את הכפר  ובכלל  הקברות שיציין את ההיסטוריה של המקום 

כצעד  כנראה  נתפסה  בלבד,  שלט  ידי  על  הכפר  הנכחת  מיעאר. 

מאיים, כפעולה שממחישה את הקיום של מיעאר ואולי גם כרמז 

לרצון של הפליטים לבנות את הכפר מחדש. זה כוחו של שלט.

מתמידה  היא  ולכן  לשילוט  חשיבות  מייחסת  הקמתה,  מאז  זוכרות, 

להציב שלטים בכל הסיורים שלה. מבחינת זוכרות, אכן המשמעות היא 

הנכחה והכרה. הכרה בכך שהכפר היה וגם הכרה בזכות שלו להיות. 

أدوات منزلية أخرجتها كاملة الهيبي من ميعار
אביזרים ביתיים שהוציאה כאמלה אלהיבי ממיעאר
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تصميم لمدخل مقبرة ميعار )لم ينفذ(، تخطيط المهندسة حنه ليبنه من ياعد
הצעה לעיצוב גדר וכניסה לבית הקברות של מיעאר של האדריכלית חנה ליבנה מיעד

ביעד  אנשים  ידי  על  כנראה  נתפסת  זו  הכרה 

כצעד מתריס. לא בכדי התקשרה אחת הפעילות 

בקבוצת יעד – מיעאר וביקשה מאתנו לא להציב 

שלטים במקום. 

מטרותיה של זוכרות הן קידום הכרה בנכבה 

הפלסטינית, לקיחת אחריות של הצד הישראלי 

על חלקו בה ותיקון העוול על ידי מימוש זכות 

השיבה שבלעדיה ככל הנראה לא יהיה שקט 

ופיוס בארץ.     

 56 ה-  החוברת  היא  מיעאר«  את  »זוכרות 
מפיקה  זוכרות  שעמותת  החוברות  בסדרת 

וחוו  שנכבשו  הפלסטינים  המקומות  לתיעוד 

את הנּכּבה מאז 1948. קדמו לה חוברות על 

המקומות האלה: ּבַלַד אלֵשיח’, יאג’ור, אלּבַָּסה, 

אלמנשיה/ אלח’ליל,  סֵּמיל  חיפה,   / אלטירה 

אלּבִרְוה,  עאקר,  טּבַרִּיָה,  מעלול,  עכא, 

ִאקרִת’,  עילּבּון,  אלַקּבּו,  ַסּבְת,  ּכַפְר  ֻחּביזה, 

אלעֻ’ּבַּיָאת,  יאפא,   - אלמנשיה  ּבִרעִם,  כֻּפְר 

אלדאמּון,  עִנאן,  ּכַפר  אלעראקיּב,  ַסּבלאן, 

ִמְסּכָה, אלֻסַמיְרִיָה, ִסְמִסם, אלראס אלאחמר, 

ּבֻרג’,  אם  ח’רבת  ּכויּכאת,  עג’ור,  ּכארם,  עין 

אלמאלחה,  ֻמּוַּנִס,  אלשיח’  אללוז,  ח’רבת 

אלעג’מי ביאפא, עְִמוָאס יָאלּו וּבית נּוּבא, ִחּטין, 

אלַסּבְע,  ּבְִאר  תרשיחא,  אלַשגַ’רָה,  אלּכַפְרֵין, 

אְסדּוד  אלג’ּולאן,  ֻסחמאתא,  אלּלַג’ון,  גְ’לִיל, 

אלּלִד,  אלרַמלה,  גַ’לַמה,  ִח’רּבת  ואלַמגְ’דַל, 

עּכא, ַחיפא, עין אלַמנְסי, אלַחרַם ]סידנא עלי[, 

עין עַ’זאל, לִפְתא ודיר יאסין.

זוכרות

פברואר 2013



تقع قرية ميعار في منطقة اجلليل شمالي فلسطني، وتبعد 17 كم عن عكا 
من اجلهة اجلنوبية الشرقية، وحوالي 3 كم للجنوب من قرية شعب. لعل 
كلمة ميعار أو معار هي حتريف لكلمة معارة الكنعانية ومعناها  »موضع 
مكشوف« أو »موضع عار من األشجار«، وهي تنهض فعاًل على تل صخري 
عار من األشجار في الطرف  الشرقي لسهل عكا، يرتفع 280 مترًا عن 
كانت   .)Mayary( مياري  اسم  عليها  الصليبيون  وأطلق  البحر،  سطح 

ميعار مرتبطة بالشارع الرئيسي عكا – صفد. 
غرست  دومنًا   361 منها  دومنًا،   10788 مساحتها  أراض  ميعار  لقرية 
بالزيتون. وفي عام 1945 كان 2878 دومنًا من أراضيها مزروعة باحلبوب 
و113 دومنًا خصصت للبساتني واملزروعات املروّية. ويحيط بأراضي ميعار 

أراضي قرى شعب وكابول وكوكب وسخنني وطمرة.
55 شخصًا.  ناحية عكا ويسكنها  قرية في  1596 كانت ميعار  في سنة 
وكانت تدفع الضرائب في ذلك الوقت على عدد من الغالل كالقمح والشعير 
والفاكهة واملاعز وخاليا النحل. في أواخر القرن التاسع عشر كانت ميعار 

قرية كبيرة تقع في رقعة أرض وعرة وغير مزروعة )اخلالدي( .
1500 نسمة )اخلالدي( وانخفض  1859 بحوالي  ُقّدر عدد سكانها عام 
 543 سكنها   1931 عام  وفي  شخصًا،   429 إلى    1922 عام  عددهم 
شخصًا منهم 262من الذكور و 281 من اإلناث )الدباغ( وكان لهم حينها 
109 بيوت. وفي عام 1945 ارتفع عدد سكانها إلى 770 شخصًا. وكانت 
مساحة املنطقة السكنية في القرية 37 دومنًا. وفي عام 1948 وصل عدد 

سكانها 893 نسمة )سلمان أبو ستة(.
كانت بيوتها مكتظة ومبنية من احلجارة واللنّب تخترقها شوارع ضيقة شبه 
دائرية. أنشأ العثمانيون عام 1888 مدرسة في ميعار، وفي عام 1944 

بنت السلطات البريطانية مدرسة ابتدائية أساسية. )توثيق شفوي(   
يحتوي  )اخلالدي(  الكنعاني  العهد  إلى  تاريخه  يعود  أثري  موقع  وميعار 
زيتون  ومعاصر  أعمدة  وقطع  قدمية  مبان  وأثار  الصخور  في  نحت  على 
الزيتون  رأس  كخربة  أخرى  أثرية  مواقع  القرية  قرب  تقع   وصهاريج. 

شمالي القرية، وخربة اجلميجمة بني ميعار وسخنني.   
يقدر عدد الجئي ميعار في هذه األيام بحوالي 8600 نسمة، منهم حوالي 
1400 شخص خارج البالد، خاصة في لبنان وسوريا واألردن، بينما يسكن 
 ) www.alwan.co.il - حوالي 7200 منهم داخل البالد )عمر عصفور
ألنهم يعيشون داخل حدود دولة إسرائيل،  “مبهجرين داخليني”  ويعّرفون 
ويقطنون في كابول وسخنني وشعب وعرابة وطمرة واملكر وشفاعمرو وحيفا 

والناصرة. 
احتالل ميعار

احتلت قوات إسرائيلية من اللواء السابع )شيبع( قرية ميعار بني 15 – 18 
متوز 1948 )بيني موريس( ضمن العملية العسكرية املعروفة باسم »ديكل« 

ميعار
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للنزوح عنها  القرية  النخل. وقد اضطر أهالي  أي 
بسبب قصف مدفعي وإطالق نار تزامن مع اقتراب 

القوات احملتلة باجتاه القرية. 
القرية اليوم

على  مستوطنات  عدة  إسرائيل  دولة  أقامت 
أراضي ميعار، ففي عام 1953 أسست مستعمرة 
سيجب )SEGEV(، والتي حّولت عام 1983 إلى 
عتصمون، إلى الشرق من القرية، وياعد عام 1974 
في اجلهة الشمالية الشرقية، ومنوف عام 1980. 
ويقع جزء من مستعمرة مسجاب على أرض ميعار. 
في  يتبق  ولم  القرية  منازل  كل  إسرائيل  هدمت 
موقع  يقع  األطالل.  وبعض  مقبرتيها  املوقع سوى 
للصندوق  التابعة  “سيجب”  غابة  في  اليوم  القرية 
مقاعد  وتتواجد  قييمت(  )قيرن  اليهودي  القومي 
زالت  وما  هذا   القرية.  مقبرة  بجانب  املتنزهني 
والصبار  والزيتون  التني  من  ميعار  أشجار  بعض 

موجودة في املكان. 
سكان من ياعد يرفضون البناء على ميعار

في عام 2003 طرحت خطة بناء من قبل السلطات 
الرسمية اإلسرائيلية لتوسيع مستوطنة ياعد، كان 
الشمال  جهتي  من  املستوطنة  تتسع  أن  املخطط 
ياعد نفسها،  واجلنوب. قامت مجموعة من سكان 
زوخروت  وجمعية  ميعار  مهّجري  مع  بالتعاون 
والتخطيط  للبناء  اللوائية  اللجنة  أمام  باالعتراض 
)اإلسرائيلية( على توسيع ياعد جنوبًا، كما يتقرح 
قرية  التوسعة ستتم على مركز  املخطط، ألن هذه 
شباط  في  مقبرتها.  وعلى  منازلها  وأطالل  ميعار 
2004 قررت اللجنة اللوائية قبول االعتراض بشكل 
جزئي وأصدرت مخططًا جديدًا يقلص منطقة البناء 
جنوبي ياعد حتى ال تصل املقبرة، ولكنها لم تلغ ما 
فقرر  ميعار.  قرية  مركز  على  بناؤه  مخططًا  كان 
أن   – املستوطنة  داخل  نقاش  بعد   - ياعد  سكان 
من  كانت  التي  املنازل  بناء  عن  أيضًا  يتنازلوا 

املفترض أن تبنى على أنقاض منازل ميعار.    
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כפר פלסטיני בגליל, שכן עד 1948 על גבעה סלעית, בגובה 280 

מטר מעל פני הים, ובמרחק 17  ק”מ ממזרח לעכו ו- 3 ק”מ מדרום 

לכפר שעב. הכפר היה מוכר לצלבנים בשם מיארי, ועל-פי עדויות 

ארכיאולוגיות התקיימה בו התיישבות עוד בתקופת הכנענים. ייתכן 

ופירושה  “מעאר”  כנענית  מלה  של  שיבוש  הוא  מיעאר  שהשם 

“מקום חשוף” או מקום ריק מעצים”. 

בשנת 1596 חיו במיעאר 55 תושבים, ומספרם עלה ל-1,500 בשנת 

1859. בשנת 1922 היו בו 429 תושבים, בשנת 1931 התגוררו בכפר 

בכפר  גרו   1944-45 בשנים  אבן.  בתי  ב-109  שגרו  תושבים   543

770 תושבים, כולם מוסלמים, שהתפרנסו בעיקר מגידול דגנים. לפי 

ה, חוקר בנושא הפליטים הפלסטינים,  הערכתו של סלמאן אּבּו ִסַתּ

חיו בכפר 893 תושבים ב-1948.

סך אדמות הכפר עמד על 10,788 דונם. מתוכם 361 דונם היו מטעי 

זיתים. בשנת 1945 היו 2878 דונם זרועים דגנים, 113 דונם לירקות 

וחקלאות מושקית. אדמות מיעאר גבלו באדמות הכפרים מסביב: 

שעב, כאבול, כוכב, סח’נין וטמרה. 

הכפר היה צפוף, בתיו נבנו ברובם מאבן וטיט, מספר בתים היו בני 

שתי קומות וגגותיהם מבטון. בתוך הכפר היו רחובות עפר צרים. 

הכביש הראשי עכו – סח’נין, שחיבר את מיעאר עם הסביבה, עבר 

ליד הכפר וגם הוא היה דרך עפר.

נבנה  חדש  ספר  בית   .1888 בשנת  בכפר  הוקם  יסודי  בית-ספר 

בשנת 1944 בכניסה לכפר. 

גילופי אבן, שרידי  כוללים  ממצאים ארכיאולוגיים בסביבות הכפר 

בתים, שברי עמודים, בתי בד ובורות מים. ליד הכפר קיימים אתרים 

ארכיאולוגיים אחרים כמו ח’רבת ראס אלזיתון וח’רבת אלג’מיג’מה, 

בין מיעאר לסח’נין.  

 1400 כ-  נפשות.   8600 בכ-  כיום  מוערך  מיעאר  פליטי  מספר 

מתגוררים בלבנון, סוריה וירדן, ואילו כ- 7200 עקורים פנימיים גרים 

בתוך גבולות מדינת ישראל במספר יישובים בגליל: כאבול, סח’נין, 

שעב, שפרעם, עראבה, אעבלין, אלמכר, נצרת וחיפה.   

כיבוש הכפר

בשלב השני של מבצע דקל כיתרו יחידות צבאיות את הכפר. יחידות 

של חטיבה שבע נכנסו לכפר בין ה-15 ל-18 ביולי 1948. מתיאוריו 

של ההיסטוריון הישראלי בני מוריס משתמע שתושבי הכפר ברחו 

ממנו בגלל הפצצות או בשל כיבוש חלקים גדולים מהגליל התחתון 

על-ידי הישראלים. כניסת הכוחות הישראלים לכפר, למרות שהיה 

כמעט ריק, היתה כרוכה בירי כבד. ירי כוון גם לשטחים הפתוחים 

מיעאר

الفتة للصندوق القومي اليهودي 
في الحرش بمدخل ميعار

שלט של קק''ל בכניסה למיעאר
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בהם הסתתרו התושבים על מנת להבריחם. 

אתר הכפר היום.

אדמות  על  הוקמו  ישראלים  ישובים  שלושה 

כהיאחזות   1953 הכפר: שגב, שהוקם בשנת 

נח’’ל , על הר בראד מזרחית למיעאר, ובשנת 

1983 נוסד במקומו היישוב עצמון. מושב יעד, 

מצפון-מזרח )1975( ומושב מנוף )1980(. על-

על  נבנה  ממשגב  חלק  גם  יחזקאל  אנדי  פי 

אדמות הכפר.

כיום מצויים באתר שני בתי קברות שמורים. 

יוזמה  בעקבות  גודר  המרכזי  הקברות  בית 

וקבוצת  מיעד  תושבים  קבוצת  של  משותפת 

פליטים ממיעאר שגרים בסביבה. הכפר עצמו 

הרוס לגמרי, אך לא נעשה בשטחו כל שימוש. 

על אחת השכונות הצדדיות של מיעאר, היא 

נבנו בתים של  או אלמנשיה,  אלג’מל  שכונת 

המושב יעד. בשטח הכפר יש  מספר קירות 

האתר  וצבר.  תאנה  זית,  עצי  הרוסים,  אבן 

מכוסה בעצי ברוש, והפך לאזור נופש ופיקניק, 

בתוך יער שגב של קק”ל. חניון יעד של קק”ל, 

שוכן  פיקניק,  ושולחנות  אורנים  חורשת  עם 

בסמוך לבית הקברות של הכפר.

הרחבה  לתכנית  מתנגדים  מיעד  תושבים 

על מיעאר.

יעד  הישוב  להרחבת  תכנית  הוגשה  ב-2003 

לכיוון צפון ודרום. עמותת זוכרות, עקורי מיעאר 

תושבים  וקבוצת  סמוכים  בכפרים  שגרים 

יהודים מיעד הגישו התנגדות להרחבת הישוב 

ובניה, משום  לוועדה המחוזית לתכנון  דרומה 

שרידי  על  תיעשה  הבנייה  התכנית,  פי  שעל- 

הכפר.  של  הקברות  בית  כולל  מיעאר,  הכפר 

בפברואר 2004 החליטה הוועדה לקבל חלקית 

ולצמצם את הבנייה בחלקה  את ההתנגדויות 

בעצמם  יעד  תושבי  התכנית.  של  הדרומי 

החליטו לוותר על בתים נוספים מהתכנית, על-

מנת שזו לא תפגע כלל במרכז הכפר מיעאר. 

ניתן לקרוא בהרחבה על התהליך באתר של זוכרות.

قطف الزيتون في فلسطين، 
صورة منسوبة الى ميعار  قبل النكبة
מסיק זיתים בפלסטין / תמונה 

מיוחסת למיעאר לפני הנכבה



» بذكر إنا كنا ساكنني مبيعار، قالوا أجو اليهود فصرنا 
نركض، الكل يركض، ِسلفي كان عنده جوز جمال، أخذ 
أواعيه قبل بيومني ثالثة وطلع، وظلينا احنا بالدار، انا 
وزملتي وابن جوزي، كنت صرت متجوزة جديد، بس ما 
عنديش أوالد. الناس الكبار صاروا يقولوا أجو أجو، 
كحتنا نركض بني الزيتون، الناس خايفة وتركض، نزلنا 
الرامة،  جنب  اخلشب  واد  على  وقطعنا  الزيتون  بني 
في  نسكن  خلينا  جلوزي  قلت  يوم.  كم  هناك  وسكنا 
عندهم،  تسكن  انتقلت  وامي  أخوالي  هناك  سخنني، 
باوضة،  سكنا  وبعدها  اخلروبة،  حتت  بسخنني  قعدنا 
ظلينا بسخنني حتى احتلوها اليهود، جوزي قرر ييجي 
ببيت  فانتقلنا وسكنا  األوائل،  نسايبه  عند  كابول  على 
عند نسايبه، وبعد ما متكنا شوي اشترينا أرض وبنينا 

بيت هون. 
بعد ما طلعوا اليهود من ميعار، قسم من الناس رجعت 
بعثت لي أجي  بعد فترة امي  البلد، ومنهن امي،  على 
برجع  مرة  أول  كانت  هذي  رحت،  ميعار،  في  أزورها 
على ميعار، كان عندي ولد صغير، يعني حوالي سنة 
قالوا  ميعار  على  رحت  ما  يوم  طلعنا.  ما  بعد  وشوي 
يطلعوا  منهم  وطلبوا  بيوم  قبل  اجو  اليهود  انه  الناس 
من ميعار. وال واحد يظل هون. وأنا عند امي، سمعنا 
صوت سيارة، راحت امي تركض حتى تشوف اذا هاي 
وما  طلعت  تطردهم،  مبارح  اجت  اللي  اليهود  سيارة 
رجعت. ظليت أنا قاعدة حتت التينة جنب البيت، وأنا 
قاعدة اجو علي اثنني، سألوني من وين انت؟ قلت أنا من 
كابول. قال وين جوزك؟ قلت مش هون، أنا جيت أزور 
امي وطلعت قبل شوي وما رجعت. أخذوا هويتي وقالوا 
لي بكرة بتجيبي جوزك وبتيجوا توخذوا الهوية من مركز 
البوليس في عكا. رّوحت على كابول. امي ما رجعت. 
امي وصلت سخنني وقالت البوي انها خافت من اليهود 
وهربت. جوزي حكى للمختار انه اليهود أخذوا هويتي، 
فقال املختار انت ما تروح ألنك ما معك هوية، جوزي 
كان اليهود كابينه عند نابلس ورجع مشي، فاملختار قال 
أنا بروح معها، وفعال رحت مع املختار وبعد ما غلـّبوني 
شوي، شافوا الولد الصغير معي وحزنوا علّي وأعطوني 

الهوية باآلخر.
ميعار  في  بيتنا  على  نروح  بدنا  امي  قالت  فترة  بعد 

زكية عبد احلليم طه
ولدت في ميعار ، 1929

أجرى ملقابلة: عمر الغباري
كابول، 15.2.2013

شهادة



احنا  لليش؟ هو  امي  يا  لها  قلت  نطيـّنه.  حتى 
بدنا  نرجع،  بدنا  طبعًا  امي  قالت  نرجع؟  بدنا 
نرجع. طلعنا من الصبح وظلينا للمغرب جنبل 
او  املسطحة  احليطان  احليطان.  ونطنّي  طني 

املخزوقة، نطنّي البيوت والطوابني واخلشاش. 
ميعار.  في  وانا   17 عمري  وكان  جتوزت  أنا 
من  والسقف  حجر  من  مبني  كان  أبوي  بيت 
وقدامه  للقعدة  وغرفة  للنوم  غرفة  فيه  خشب، 
بيت جوزي كان اوضة حتت واوضة  مصطبة، 
شغل  ونعمل  فيها  نطبخ  التحتا  “علّية”،  فوق 
مصطفى  محمد  جوزي  للنوم.  والفوقى  الدار 
باحلراثة  أبوي واخوي كان شغلهم  اسعد طه. 
ناس  عند  باحلراثة  ويشتغلوا  أرضهم  يحرثوا 
ثانيني، كانوا يحرثوا عند املختار. املختار كان 
مالك وعنده أرض كثيرة. البنات كانت تشتغل 
ما  ونغّمرونحّطب،  ونقلع  نحصد  كنا  بالفالحة، 
كان غازات مثل اليوم، كنا نطبخ ونغسل ونتدّفا 
واحنا  كنا  تراب،  كانت  احلارة  احلطب.  على 
صغار نلعب فيها، كنا نلعب الزقلة )نزقل يعني 
نرمي احلجر لفوق ومنسكه وهو نازل بايدنا(، 
وبذكر صاحباتي واحنا صغار، فوزية  املرعي 

الله يرحمها ورمي بنت عمي أبو طه.  
بدي  كنت  ملا  عكا،  من  تكسي  كانت  العروس 
اجتّوز رحت مع امي بالباص على عكا واشترينا 
أغراض العرس. حياة امي كانت تروح تبيع لنب 
اخلضرة  يبيعوا  كانوا  البلد  وأهل  عكا،  في 

والقمح والسمسم في عكا. 
بعض.  حتب  الناس  حلوة.  كانت  األعراس 
تدبك  والنسوان  للزالم،  حداية  يجيبو  كانوا 
وتغني حلالها. بعد حوالي سنة من ما جتوزت 
صار التهجير. جيرانا كانوا دار حسن سعدى 
بيت  بيت جوزي كان آخر  ودار عمر اخلطيب. 
باحلارة، جنب دار حسن سعدى. اجلامع كان 
غرفة واحدة بدون قبة وال ميذنة، وجنب اجلامع 
كان مقام ولي. املأذون من عكا، اإلمام من البلد. 
املدرسة ما بعرفها، ما تعلمت باملدرسة. البنات 

ما كانت تتعلم.  

بقر،  عنده  كان  أبوي  طرش،  كثير  بالبلد  كانت 
للقمح،  وخوابي  للبقر  ساحة  كان  البيت  وجنب 

وكان بير مي جنب الدار.
كنا منلي مي من البير الشرقي. قبل كم يوم قلت 
وأخذني.  الشرقي  البير  عند  يوخذني  ابني  البن 
هناك مغارة النوري عند التينة اخلرمتانية. البير 
الشرقي كان نبع، وكنا واحنا مبيعار نروح نعّبي 
البلد  كل  روسنا.  على  ونحملها  بجرار  مي  منه 
كانت تعبي منه مّي، تشوف النسوان رايحة جاي 

ع البير. 
املختار كان أبو محمد، احلاج مرعي، وكانت داية 
بالبلد، هي ام فؤاد. كان كم دكانة مبيعار، واحدة 
ملصطفى  وواحدة  احلسن  لعلي  وواحدة  جلمعة 
القاسم. وواحدة ملرة املجيد، واحدة كان جوزها 
مرة  يسموها  الناس  وكانوا  املجيد  عبد  اسمه 
للدار  أغراض  فيها  دكاكني  كانت  هاي  املجيد. 
مثل سكر وطحني وقهوة، أما األواعي فكنا نروح 
متجول  بياع  من  نشتري  أو  عكا،  من  نشتريها 
من  برجة  من  بياع  كان  البلد.  على  ييجي  كان 
جنوب لبنان، وكنا نسميه البرجاوي، كان يحمل 

على ظهره قماش وييجي يبيع.
النََّور كانوا يعملوا حفالت. كانوا يعملوا حفالت 
لولد مولود جديد. ويعملوا بالبيادر ألعاب سيرك. 
ويعملوا حفالت  طهور إذا في حاجة. كانوا يظلوا 
باملنطقة كم يوم ويناموا جنب البلد، عشان هيك في 
جنب البلد مغارة اسمها مغارة النوري، وزيتونات 
النوري. كان ييجي واحد مع صندوق الغناني وكل 
االوالد والبنات كانوا يروحوا يتفرجوا.                 

13//12



“ גרנו במיעאר. יום אחד התחילו אנשים לצעוק היהודים 
באו, היהודים באו. התחלנו לרוץ. כולם רצים. הייתי עם 
בעלי והבן החורג שלי. הייתי נשואה טריה. רצנו בבהלה 
ליד אלראמה.  ואדי אלח’שב  עד  הזיתים, הגענו  לכיוון 
התגוררנו שם כמה ימים. הצעתי לבעלי שנעבור לגור 
בסח’נין, כי אמא שלי עברה לגור בסח’נין אצל האחים 
כך  אחר  חרוב,  לעץ  מתחת  שהינו  בהתחלה  שלה. 
התגוררנו בחדר. נשארנו בסח’נין עד שהיהודים כבשו 
שלו.  הגיסים  ליד  לכאבול,  לעבור  החליט  בעלי  אותו. 
ז”ל. גרנו אצלם ואחר קנינו  משפחת אשתו הראשונה 

אדמה ובנינו את הבית הזה. 
חלק מהמשפחות חזרו למיעאר. אמא שלי גם חזרה. היא 
הזמינה אותי לבקר אותה במיעאר. הלכתי. זאת היתה 
הפעם הראשונה שאני חוזרת למיעאר. אמא סיפרה לי 
שיום קודם הגיעו היהודים ודרשו מאנשי מיעאר לעזוב 
את המקום ושאף אחד לא יישאר. פתאום שמענו רעש 
של מכונית, אמא קמה בריצה כדי לראות אם היו אלה 
היהודים שבאו לגרש אותם. אמא לא חזרה. נשארתי 
הופיעו  פתאום  תאנה.  לעץ  מתחת  הבית  בחצר  לבד 
שני ישראלים, שאלו מה אני עושה שם, סיפרתי להם 
שבאתי מכאבול לבקר את אמא שלי ושהיא הלכה ולא 
כאן. לקחו  חזרה. שאלו איפה בעלי אמרתי שהוא לא 
את תעודת הזהות שלי ואמרו לי לבוא למחרת לתחנת 
המשטרה בעכו עם בעלי כדי לקחת את התעודה משם. 
שלי,  אמא  קרה.  מה  לבעלי  סיפרתי  לכאבול,  חזרתי 
לסח’נין  ברחה  כך,  אחר  ידעתי 
בעלי  הישראלים.  את  כשראתה 
וסיפר  כאבול  של  למוכתר  הלך 
ילך  שלא  לו  אמר  המוכתר  לו. 
למשטרה כי אין לו תעודות, הרי 
והיהודים זרקו  בעלי נתפס פעם 
אותו ליד שכם, אחר כן הוא חזר 
הלכתי  אישור.  ללא  ברגל  לבדו 
אותי  חקרו  המוכתר,  עם  לעכו 
התעודה.   את  לי  החזירו  ובסוף 
אמרה  אמי  החורף,  לקראת 
שצריך ללכת למיעאר כדי לטייח 
את הבתים לפני שיתחיל הגשם. 
את  למה  צריך,  שלא  אמרתי 

עדות

זכיה עבד אלחלים טאהא

נולדה במיעאר \ 1929

ראיין: עמר אלע’בארי

כאבול\ 15.3.2013

صندوق العجب
קופסת הקסם: פעילות רחוב בכפרים הפלסטינים לפני הנכבה



נחזור, אנחנו  חושבת שנחזור?. אמרה בטח 
נחזור. הלכנו, הכנו טיט, טייטנו את הקירות 
של הבתים והמחסנים. אטמנו את כל הסדקים 
והחורים. הבית של משפחתי היה בנוי מאבן 
וחדר  אחד  שינה  חדר  בו  יש  מעץ,  והגג 
אצטבה.  היתה  החדרים  לפני  אחד,  אורחים 
אבל הבית של בעלי, בו התחתנתי בגיל 17, 
היה שתי קומות. שני חדרים אחד על השני. 
בקומת הקרקע עשינו את עבודות הבית, כמו 
בישול, כביסה ועוד, והחדר העליון היה חדר 
שינה. בעלי הוא מחמד מסטפא אסעד טאהא. 
ואחי עבדו באדמה, הם גם חרשו  אבא שלי 
אדמות של אנשים אחרים תמורת שכר. חרשו 
אצל המוכתר כי היו לו הרבה אדמות. הנשים 
גם הן עבדו באדמה, זרעו, קצרו, אספו יבול, 
גז  היה  לא  עצים.  חטבו  גם  הן  בגורן.  עבדו 
כמו היום. היינו מדליקים אש לבישול, כביסה 
וחימום. אמא שלי הייתה הולכת לעכו למכור 
לבן שהכינה בבית. תושבי מיעאר מכרו את 

הירקות והחיטה והסומסום בשוק בעכו. 

רחובות הכפר היו מעפר. אני זוכרת את עצמי 
אחרות,  בנות  עם  בשכונה  משחקת  כילדה 
זוכרת את חברותיי פוזיה מרעי ז”ל וגם רים, 
בת דודי אבו טאהא. החתונות בימים ההם היו 
מלאות שמחה. האנשים אהבו אחד את השני. 
היו מביאים משורר עממי למסיבת הגברים, 
הנשים היו שרות לבד ורוקדות דבקה. אני לא 
היה  ולא  אלמן,  היה  בעלי  כי  חתונה  עשיתי 
כשנה  מסיבות.  לעשות  כזה  במקרה  נהוג 
הבית  המלחמה.  קרתה  שהתחתנתי  אחרי 
של בעלי היה הבית האחרון בשכונת משפחת 
אלח’טיב.  ועמר  סעדא  חסן  בית  ליד  טאהא, 
המסגד של הכפר היה חדר אחד, גג ישר, בלי 
כיפה וללא צריח. ליד המסגד היה קבר שיח’ 
ממיעאר,  היה  המסגד  של  האמאם  קדוש. 
אבל השיח’ המורשה לחתן אנשים, “המאזון” 
היה מעכו. את בית הספר לא הכרתי. הבנות 

לא למדו בבית הספר, רק בנים למדו.  

היה בכפר הרבה עדרי צאן, עזים ובקר. לאבא 
היתה  המגורים  חדרי  ליד  פרות.  היו  שלי 
בבית חצר לפרות. היינו מביאים מים מאלביר 
מילא  הכפר  כל  המזרחי.  המעיין  אלשרקי, 
הנשים  את  רואה  היית  הזה.  מהמעיין  מים 
לפני כמה  לכפר.  בין המעיין  כל הזמן בדרך 
אותי  לקח  והוא  שלי  מהנכד  ביקשתי  ימים 
לשם, רציתי לראות את המעיין. שם יש מערת 

אלנורי ]הצועני[ ועץ תאנה ח’רתמאניה.

הייתה  בכפר  מרעי.  אלחאג’  היה  המוכתר 
מיילדת קראו לה אם פואד. היו כמה מכולות 
אלחסן,  עלי  מכולת  ג’מעה,  מכולת  בכפר. 
מכולת מסטפא אלקאסם, ועוד מכולת לאשה 
קראו  לבעלה  כי  אלמג’יד  אשת  לה  שקראנו 
לדברים  מכולות  היו  אלה  אלמג’יד.  עבד 
אבל  וקפה.  קמח  אורז,  סוכר,  כמו  בסיסיים 
שהגיע  מרוכל  או  מעכו,  קנינו  למשל  בגדים 
למיעאר מכפר ברג’ה בדרום לבנון, קראנו לו 
אלברג’אוי, היה נושא בד ובגדים על גבו ונודד 

מכפר לכפר כדי למכור.  

מדי  מגיעים  היו  בערבית[  ]אלנוור  הצוענים 
עושים  היו  מסיבות.  ומקיימים  לכפר  פעם 
מסיבות לתינוקות שנולדו לא מכבר או מסיבה 
פעלולים  מופע  עושים  גם  והיו  מלה,  לברית 
וקרקס ליד הכפר. היו נשארים באזור הכפר 
כמה ימים וישנים בין העצים או במערות. בגלל 
זה יש ליד הכפר מערת אלנורי וזיתי אלנורי. 
מדי פעם הגיע לכפר אדם עם קופסה, קראנו 
והיה  קופסת השירים,  או  קופסת הקסם  לה 
משמיע שירים לילדי הכפר ומשחק אתם”.    
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رنني: باألول عرفونا على حالكو ومواليد أي سنه؟
آمنة: أنا اسمي آمنة صالح سعد الدين. ما بذكر أي 
سنه خلقت. ميكن بسنوات الثالثني. وقت احلرب كنت 

فوق ال 10 سنني.
اللطيف، وأمي  وأنا اسمي كاملة ناجي عبد  كاملة: 
اسمها آمنة األسعد، وهي كانت بنت عّم أبوي. أنا 
بسنوات  مسجلة  أنا  بالهوية  خلقت،  وينتا  بعرفش 
ميكن  عمري  كان  ميعار  من  طلعنا  وملا  العشرين، 
بس  ثنتني،  وأخوات  اثنني  أخوة  لي  كان  17 سنة. 
كلهم ماتوا، وأنا ظليت حلالي وحيدة. أخوتي محمد 
ويوسف ماتوا وأنا صغيرة، ما بذكرهم أبدًا. أخواتي 
كان اسمهم رميا وجميلة وماتوا مبيعار كمان. زوجي 
وملا  أختي،  متزوج  كان  الهيبي،  سليمان  فياض 

مرضت وماتت، زّوجني أبوي إله.
وضعه  وكان  مبيعار،  مشهور  إنسان  كان  زوجي 
االقتصادي منيح، وكان ييجوا عنده داميًا ضيوف، 
تزوجت  أنا  تساعده.  واحدة  بّده  إنه  ألبوي  فقال 

مبيعار.
رنني: شو كان يشتغل زوجك مبيعار؟

كان  بس  قاعد،  كان  إشي،  يشتغل  كان  ما  كاملة: 
عنده كثير أراضي، والفالحني تشتغل عنده باألرض. 
زوجي كان كثير منيح وكرمي مع الناس ومع عائلته.

رنني: وأبوك؟
وكرسنه  قمح  يزرع  وكان  فالح،  كان  أبوي  كاملة: 
وشعير وسمسم وبطيخ وكل شي. أبوي كان يضّمن 
األرض لناس تشتغل فيها. أمي كمان كانت تشتغل 
القمح  وتغّمر وحتمل  وتقلع  وكانت حتصد  باألرض 
وبعدين  األرض،  بنص  تكّومه  وتروح  رأسها،  على 
على  ويروحوه  القمح  حتّمل  عشان  اجلمال  يجيبوا 
يطلعوا  بالبيدر  البيدر.  على  يدرسوه  عشان  البلد 
تشتغل  كانت  النسوان  حلال.  والتنب  حلال  القمح 
كثير باألرض، وكان عّنا بالبلد نسوان لّبانات، تروح 
بذكر  ما  أنا  بعكا.  وتبيعه  راسها  على  اللنب  حتمل 
 كل هاي التفاصيل وما كنت اطلع كثير بّرة البيت.

رنني: ستي آمنة، انت خلقت بكابول صح؟
آمنه: صح أنا خلقت بكابول. ميكن بسنوات العشرين، 
بس أهلي اختلفوا مع كمان عائلة من كابول، وأبوي 

آمنة صالح الهيبي\ كابول
تاريخ ميالدها غير معروف 

كاملة  ناجي الهيبي\ ميعار
تاريخ ميالدها غير معروف 

أجرت املقابلة: رنني جريس
كابول \ 15.2.2013

شهادة



وبعدين  كام سنة،  وأجا سكن مبيعار  البلد  ترك 
إحنا  كابول.  على  ورجعنا  العائالت  تصاحلت 
احلرب.  من  شهر  بكم  قبل  كابول  على   رجعنا 
رنني: شو متذكرة من ميعار أيام ما سكنت هناك؟

آمنه: مش متذكرة كثير من ميعار، كنت كل الوقت 
بالبيت وما أعمل أشي. كان عند أهلي معزة وكان 
بالطرش  يسرحوا  كانوا  وأخوتي  طّراشة،  عنا 
انتقلنا  وملا  وهيك عشنا.  احلليب  ويبيعوا  ويحلبوا 
على ميعار جبنا الطرش معنا. أبوي وأمي ما كانوا 
ما  أنا  بالعمر.  كبار  كانوا  أهلي  كثير،  يشتغلوا 
عملت إشي مبيعار وما كنت اطلع من البيت كثير.

رنني: ليش أبوك اختار ميعار يسكن فيها؟
وأبوه  الهيبي،  كشوع  سعيد  اسمه  زوجي  آمنة: 
وكانوا  أهلي  مع  كثير  أصحاب  كان  محمد 
ميعار  على  رحنا  ملا  معنا.  بالطرش  يشتغلوا 
تزوجت  أنا  منيح.  كثير  وعاملونا  استقبلونا 
سعيد بعد ما صارت احلرب وأجا سكن بكابول. 
 زوجي سعيد وفياض زوج كاملة هّم أوالد العم. 

رنني: مبيعار كان في مدرسة؟
آمنه: كان في مدرسة وجامع 

باآلخر  وبس  باجلامع  تقرأ  كانت  األوالد  كاملة: 
بنوا مدرسة لألوالد، كانوا يعلموا باألساس دين. 
أنا إخوتي ما  تتعلم. بس  البنات ما كانت تروح 
مرضوا  ألنهم  باملدرسة  وال  باجلامع  ال  تعلموا 

وماتوا صغار.
ساكنني  اللي  ميعار  أهل  إحنا  آمنه: 
ومؤذن  الشيخ  كثير،  مثقفني  اليوم  بكابول 
كثير  وفي  ميعار  من  أصله  بكابول  اجلامع 
ميعار.   من  أصلهم  بالبلد  وأطباء   معلمني 

رنني: شو كانت مصادر املّي مبيعار؟
بير،  جنبه  يكون  كان  بيت  كل  البير،  من  كاملة: 
منه.  تشرب  والطرش  والناس  بالشتا   يتماّل  
النسوان  تطلع  البير،  مية  تخلص  كان  ملا  آمنه: 
وجتيب مّي من الينابيع من الوعر. ببلدنا كان في 
البلد متلي منه مّي، هذا  اللي تروح كل  نبع  بير 

لليوم بعده موجود. 
رنني: شو صار بال 48؟ متذكرة؟

تقول  الناس  وصارت  بالبلد  قاعدين  كّنا  كاملة: 
طلعت  أنا  النسوان.  بغتصبوا  وعم  اليهود  أجت 
قعدنا  رحنا  سلفي.  ودار  وأوالدي  وجوزي  أنا 
بالوعر، ما أخذنا اشي من البيت، طلعنا بروسنا. 
بالوعر قعدنا حوالي أسبوعني، وبعدين رحنا على 
نحف كم يوم، وبعدين طلعنا على البقيعة وقعدنا 
على سخنني.  رحنا  وبعدين  حوالي شهر،  هناك 
واحتل  واحنا بسخنني دخل اجليش اإلسرائيلي 
عن  تسللنا  البلد،  من  اجليش  طلع  وملا  سخنني. 
سكنـّا  بكابول  كابول.  على  وأجينا  الوعر  طريق 
عند أصحاب النا، وبعدين سكنا بخشش وبعدها 

اشترينا أرض وبنينا بيت فيها. 
آمنة: ملا صارت احلرب أنا كنت مع أهلي بكابول، 
الوعر  على  ميعار  من  طلع  سعيد  زوجي  بس 
وبعدين راح على البقيعة ومن البقيعة حاول يرجع 
اجليش  بس  ميعار  على  األشخاص  بعض  مع 
بجنني.  وزتهم  واعتقلهم  ميعار  على  وأجا  عرف 
العائالت  بس بعدين تسّرب من جنني مع بعض 

وأجا على كابول وتزوجنا.  
مبيعار  سكنت  بعدين  رجعت  ناس  في  رنني: 
البلد؟ أهل  طلعت  ما  بعد  طويلة   فترة 

وسكنت  رجعت  اللي  العائالت  بعض  في  كاملة: 
الدامون  من  شخص  أجا  بس  مبيعار،  أشهر 
الناس  على  اجليش  وأجا  عليهم،  وتشّكى 
رجعت  اللي  الناس  بيت.  كم  وهّبطوا  وطردوهم 

عاشت بالبلد واشتغلت بأرضها.
اليهود  إنه  سمعوا  ترجع،  خافت  الناس  آمنه: 
بذبحوا النسوان وبغتصبوا البنات. الناس خافت 
ياسني  دير  مجزرة  عن  كمان  سمعنا  وهّجت. 
والناس خافت. قسم هرب للقرى القريبة وقسم هّج 
ع لبنان. أخو جوزي، أحمد الهيبي )أبو عصام(، 
وقالوا  بسنة  بعد  جابوه  وطلعوا  لبنان  ع  هرب 
دار  عند  وبشتغل  هون  عايش  كان  انه  للجيش 
 احلاج عشان يعطوه هوّية وما يرجعوه على لبنان.  

رنني: بكابول كنتو توخذوا إعاشة ومساعدات؟
يجيبو  بالسيارة،  اإلعاشة  يجيبوا  كانوا  آمنه: 
سكر ورز زيت كوكيز )ضاحكة( وحليب ناشف. 
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كنت أروح مّرة أنا ومّرة زوجي. 
ترك  والراعي  الطرش  معنا  أطلعنا  إحنا  كاملة: 
الطرش بالوعر وهرب. زوجي بعدين راح وجمع 
الطرش من الوعر وجابه على بير اخلشب، هذا 

بير جنب نحف. 
سارح  كان  مني  أكبر  اللي  أحمد  أخوي  آمنة: 
مع الطرش جنب عّرابة، جيش اإلنقاذ كان زارع 
ألغام باألرض وفقع فيه ُلغم ومات. بعرابة كان في 
شخص من أقاربنا اللي جلأ على عرابة باحلرب، 
دفنوه  عّرابة  أهل  خّبرنا.  وإجا  أخوي  عرف 
ونزوره.    ندفنه  نروح  إنه  يومها  منعنا   واجليش 
اسمه  الدامون  من  واحد  في  كان  بذكر  كاملة: 
بنته  أخذ  هاجني،  وإحنا  العويشي،  سعيد 
وحطها بالوعر، ألنها كانت تبكي والناس خافت 
من  طلعنا  ملا  ويطخهم.  يسمعهم  اجليش  انه 
وبذكر  ميعار.  قبال  قعدنا  الوعر،  على  ميعار 
تفّجر  كانت  اليهود  كيف  الوعر  من  نشوف  كنا 
نبكي.   ونصير  نقعد  باأللغام.  ميعار   بيوت 

رنني: وينتا هّدموا بيوت ميعار؟

كاملة: قسم من البيوت هدموها بالـ 48 وقسم بعدين.
رنني: في حديقة البيت عندك شفت أدوات زراعة 
األدوات؟ هاي  أطلعتوا  كيف  ميعار.  أيام   من 

اليهود، صارت  وراحت  بكابول  ملا سكنا  كاملة: 
أغراض  وجتيب  ميعار  على  تتسلل  الناس 
رجعت  ملا  املتسللني.  من  كنت  أنا  بيوتها.  من 
البيوت  من  قسم  فاضية،  كانت  البلد  على 
خّبوا  اللي  ناس  في  قائم.  بعده  وقسم  مهّبط 
ما  قبل  أمي  عليها.  وطّينوا  بخّشة  أغراضهم 
عليها  وطّينت  زاوية  في  األغراض  حّطت  نطلع، 
أغراضنا. وأخذنا  احليط  هّدينا  رجعنا   وملا 
أغراضها؟ على  طّينت  الناس  ليش   رنني: 
في  بس  السرقة.  ومن  اليهود  من  خافوا  كاملة: 

قسم من الناس اللي خّبت أغراضها بالسدة. 
رنني: انت بتروحي تزوري البلد؟

وأحفادي  أوالدي  داميًا  كثير،  بروح  كاملة: 
بروح  فكرك  شو  املقبرة.  أزور  بروح  بوخذوني. 
أخوتي  هناك،  عيلتي  كل  أبكي.  بروح  أعمل؟! 

وستي وسيدي وأعمام أوالدي هناك.

أدوات منزلية أخرجتها كاملة الهيبي من ميعار
אביזרים ביתיים שהוציאה כאמלה אלהיבי ממיעאר



בזמן  נולדתי.  מתי  בדיוק  יודעת  לא  אני  אמנה: 

המלחמה הייתי בת יותר מ- 10 שנים.

עם  הסתכסכה  שלי  המשפחה  בכאבול.  נולדתי 

משפחה אחרת בכאבול, עברנו לגור במיעאר כמה 

וחזרנו  כך  אחר  השלימו  המשפחות  שתי  שנים, 

לכאבול כמה חודשים לפני המלחמה.

הייתי  הזמן  כל  ממיעאר.  הרבה  זוכרת  לא  אני 

עדר  היה  שלי  למשפחה  כלום.  עבדתי  ולא  בבית 

עזים, האחים שלי היו מוציאים את העדר למרעה, 

התפרנסנו.  מזה  החלב.  את  ומוכרים  חולבים  היו 

עברנו  אתנו.  העדר  את  לקחנו  למיעאר  כשעברנו 

שם,  טובים  חברים  שלי  לאבא  היה  כי  למיעאר 

אלהיבי  מחמד  ואביו  סעיד  הם  אלהיבי,  ממשפחת 

אחר  בעדר.  בטיפול  שלי  אבא  עם  קודם  שעבדו 

אלהיבי.  כשוע  סעיד  הוא  סעיד.  עם  התחתנתי  כך 

מאוד.  יפה  אותנו  קיבלו  הם  למיעאר  כשעברנו 

שהוא  אחרי  המלחמה,  אחרי  סעיד  עם  התחתנתי 

עבר לגור בכאבול.  

לעתיד,  בעלי  אבל  המלחמה,  לפני  לכאבול  חזרנו   

ההרים,  דרך  ברגל  הלך  הוא  במיעאר.  היה  סעיד, 

הגיע לכפר אלבקיעה ]פקיעין[. ניסה לחזור למיעאר, 

הצבא עצר אותו במיעאר וזרק אותו ליד ג’נין. אחר 

כך הוא הסתנן מג’נין לכאבול. כאן התחתנו.  

שוחטים  שהיהודים  שמעו  מפוחדים.  היו  האנשים 

שמענו  וברחו.  פחדו  האנשים  בנות.  ואונסים  נשים 

גם על דיר יאסין. חלק מצא מקום בכפרים בסביבה 

בעלי, אחמד אלהיבי,  ללבנון. האח של  הגיע  וחלק 

הוא המשורר אבו עסאם, עבר ללבנון. שנה אחר כך 

כל  ואמרו לצבא שהוא חי כאן  הביאו אותו בחזרה 

אותו  יחזירו  ולא  זהות  לו תעודת  כדי שיתנו  הזמן, 

ללבנון. 

הייתה תקופה שחילקו לפליטים מצרכים כמו סוכר, 

אורז, שמן ואבקת חלב. היה מגיע לכאבול רכב עם 

מצרכים. 

כאמלה: אני כאמלה נאג’י עבד אללטיף. אמא שלי 

יודעת מתי נולדתי. בתעודת  היא אמנה אסעד. לא 

ממיעאר  כשיצאנו  העשרים.  שנות  רשום  הזהות 

עדות

אמנה סאלח אלהיבי

ילידת כאבול\ שנות ה-1930?

כאמלה נאג’י אלהיבי

ילידת מיעאר\ שנות ה-1920?

מראיינת: רנין ג’ריס

כאבול\ 15.2.2013
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הייתי בת 17. היו לי שני אחים ושתי אחיות. 

ויוסף  מחמד  שלי  האחים  מתו.  כולם  אבל 

אותם.  זוכרת  לא  קטנה,  כשהייתי  נפטרו 

מתו  הן  גם  וג’מילה  רימא  שלי  האחיות 

במיעאר. בעלי פיאד אלהיבי היה נשוי קודם 

עם אחותי, אחרי שהיא חלתה ונפטרה, הוא 

היה  בעלי  הסכים.  שלי  ואבא  ידי  את  ביקש 

אדם ידוע במיעאר, מצבו הכלכלי טוב,  ותמיד 

היו אצלו אורחים. הוא אמר לאבא שלי שהוא 

צריך מישהי שתעזור לו, אז התחתנו. זה היה 

במיעאר. הוא היה אדם טוב ונדיב. אבא שלי 

היה איכר. הייתה לו אדמה. לפעמים החכיר 

הוא  אותה.  שיעבדו  אחרים  לאנשים  אותה 

גידל חיטה, כרשינה, שעורה, סומסום, אבטיח 

וכל דבר. אימא שלי עבדה גם היא באדמה. 

עבדה בעונת הקציר, קצרה והעבירה ערימות 

במרכז  היבול  את  וריכזה  ראשה  על  חיטה 

השדה. אחר כך היו מביאים גמלים ומעבירים 

את  דשים  היו  בגורן  לגורן.   החיטה  את 

לקש.  החיטה  גרגירי  בין  ומפרידים  החיטה 

שהכינו  נשים  גם  היו  הרבה.  עבדו  הנשים 

גבינה, ומכרו אותה בעכו.  

מה את זוכרת שהיה במיעאר?.

בבית  למדו  הילדים  ספר.  ובית  מסגד  היה 

לא  הבנות  השיח’.  אצל  במסגד  או  הספר 

הבאר  מים.  באר  הייתה  בית  כל  ליד  למדו. 

היתה מתמלאת בחורף ומספיקה לכל השנה. 

מהמעיין.  מים  מביאות  היו  הנשים  לא,  ואם 

המעיין עדיין קיים עד היום.

מה קרה ב 48-?

- היינו בבית. פתאום שמענו אנשים אומרים 

ברחנו  נשים.  אונסים  הם  באו.  שהיהודים 

מהכפר, אני ובעלי עם אחיו ומשפחתו. נשארנו 

מאלדאמון  אחד  שאיש  זוכרת  אני  בהרים. 

בהרים,  השיטוט  בזמן  אלעוישי,  עיסא  שמו 

היא  כי  שם  שלו  הבת  את  להשאיר  רצה 

שהיהודים  פחדו  והאנשים  הזמן  כל  בכתה 

ויהרגו  הילדה  של  מהבכי  מקומם  את  יגלו 

מול  הגבעות  על  נשארנו  בהתחלה  אותם. 

מיעאר, ראינו איך היהודים פוצצו בתים בכפר 

והתחלנו לבכות. לא לקחנו כלום מהבית. רק 

את העדר שלנו. אני זוכרת שהרועה שעבד 

אחר  וברח.  בהרים  העדר  את  נטש  אצלנו 

והביא  העדר  את  אסף  הלך,  שלי  אבא  כך, 

לכפר  הגענו  נחף.  ליד  אלח’שב,  לביר  אותו 

נחף, אחרי כמה ימים עברנו לכפר אלבקיעה 

כך  אחר  חודש,  כמעט  שם  וגרנו  ]פקיעין[ 

שהישראלים  עד  שם  גרנו  לסח’נין.  עברנו 

כבשו את סח’נין. אחרי שנרגע המצב והצבא 

גרנו  לכאבול.  עברנו  מסח’נין  יצא  הישראלי 

בהתחלה אצל חברים, אחר כך בנינו צריפים 

ובסוף קנינו אדמה ובנינו בית. 

חקלאי  ןציוד  כלים  בחצר  אצלך  ראיתי 

ממיעאר. איך הוצאת אותם?

בזמן שהיינו כבר בכאבול, ואחרי שהיהודים 

כדי  למיעאר  ללכת  התחלנו  ממיעאר,  יצאו 

הלכתי.  גם  אני  מהבתים.  דברים  להביא 

הכפר היה ריק. חלק מהבתים היה כבר הרוס 

וחלק עדיין עמד. חלק מהאנשים, לפני שעזבו 

את הכפר, החביאו את החפצים שלהם בתוך 

ח’ושה ואטמו אותה עם טיט. רצו לשמור על 

הרסנו  כשחזרנו  אותם.  יגנבו  שלא  הדברים 

את הטיט ולקחנו את הדברים. 

את הולכת לבקר במיעאר.

לוקחים  והנכדים  הילדים  הרבה.  הולכת  כן, 

כל  הקברות.  בבית  לבקר  הולכת  אני  אותי. 

סבתא  אחיות,  אחים,  שם.  קבורה  משפחתי 

ואחים של בעלי. הולכת לבכות עליהם.  



אבו נזיה: ב- 1948 הייתי בן שבע עשרה. אני זוכר את הכפר 

כאילו אני גם בו עד היום. מכיר בית בית. כל בית למי שייך.

שכונות ומשפחות.

ממזרח  טאהא,  משפחת  שכונת  היא  הדרומית  השכונה 

לידה  התגוררה משפחת שחאדה, מצפון משפחת אלהיבי, 

אלג’מל  משפחת  לידה  סעדא,  עלי  משפחת  מערב  לכיוון 

ולשכונה שלהם קראו אלמנשיה. היתה שכונה חדשה יחסית. 

ביעד  עבדתי  אני  יעד.  הישוב  של  בתים  במקומה  יש  היום 

בשנות השבעים. עשיתי מוזאיקה. הבתים שבקצה המושב 

נבנו על שכונת משפחת אלג’מל, אבל לא התקרבו למרכז 

ועוד.  דע’ים  עיסא,  כמו  בכפר  משפחות  עוד  היו  הכפר. 

משפחת אלעכרי היא משפחת אלג’מל, רק בישראל נרשמו 

אלעכרי אבל לפני כן היו אלג’מל.  

בתים

בית  את  מהם  זוכר  אני  מבטון,  בנויים  בתים  כעשרה  היו 

עלי חסן סעדא. שאר הבתים  ובית  המוכתר אלחאג’ מרעי 

נבנו מאבן וטיט, התקרה היתה מעץ. בתי הכפר היו צפופים, 

של  אחד  מצד  לעבור  יכולת  לשני,  אחד  צמודים  היו  חלקם 

הכפר לצד השני בהליכה על גגות הבתים. הבית היה סוג 

חדר  בכל  אחת.  וכניסה  חצר  חדרים,  כמה  ובו  מתחם  של 

חצר,  בפניך  מהשער,  נכנס  היית  ]גרעינית[.  משפחה  גרה 

בקצה שלה רחבה מוגבהת )אצטבה( צמודה לחדרים ושבעה 

שמונה חדרים מסביב. כל המתחם שייך לחמולה אחת, וכל 

בית אב מקבל חדר. זה החדר של  מסטפא אחמד, זה של 

מסטפא יוסף, זה של סאלח דרויש אלח’טיב, זה של מחמוד 

אלסעד וזה של עלי כיפו. אלה קרובי משפחה שלי, כולם גרו 

במתחם אחד, היתה להם כניסה אחת מהרחוב. בעלי החיים 

דגנים.  לאחסון  )ח’וואבי(  מטיט  מחסנים  גם  היו  בחצר.  היו 

הרצפה גם היא מטיט. אבל עלי חסן סעדא הביא צייר אמן 

מלבנון שיעצב לו את הבית. לא היה חסר כלום בחדר שלו. 

ששה חודשים עבד האיש הזה בבית. והיו בכפר עשרה או 

אומרת שני חדרים  זאת  קומות.  חמשה עשר בתים משתי 

אחד על השני. בתים אלה היו כמובן מבטון.

חינוך

ליד  בחדר  למדנו  בהתחלה  במיעאר.  למדתי  ילד  כשהייתי 

המסגד. האמאם של המסגד היה גם המורה של הכפר. אני 

מדבר על שנות השלושים. אז היה השיח’ חאפד’. פעם פרץ 

עדות

אחמד חסין עבד אלהאדי 

שחאדה )אבו נזיה(

נולד במיעאר, 1932

ראיין: עמר אלע’בארי

כפר שעב בגליל 

15.2.2013
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והחליט  כעס  חאפד’  והשיח’  בכפר  סכסוך 

שהוא מפסיק ללמד. אז הביאו במקומו מורה 

למדתי  אני  אלשלש,  מחמד  שמו  מעראבה, 

אצלו. ב- 1944 בנו בית ספר חדש במיעאר 

חדר  רק  היה  הוא  גם  לכפר.  בכניסה  ממש 

הוא  גם  החדש  הספר  בבית  המורה  אחד. 

אלסעדי.  מסטפא  לו  וקראו  מעראבה  היה 

הכיבוש  התחיל  במיעאר,  כשנתיים  לימד 

ובית הספר הלך.

בבית הספר במיעאר לימדו על כיתה ד’. אני 

למדתי אצל השיח’ חאפד’ קוראן ואצל המורה 

מחמד אלשלש קרוא וכתוב. תלמידים שסיימו 

כיתה ד’ המשיכו ללמוד בשעב עד כיתה ז’. 

היו אחד או שניים מהכפר שהמשיכו ללמוד 

בעכו. בית הספר של שעב היה עד כיתה ז’, 

וכל הילדים מהאזור למדו בו, הגיעו תלמידים 

ממיעאר, אלברווה, כאבול, מג’ד אלכרום וכו’. 

בכפר  היה  מורה.  נהיה  ז’  כיתה  שסיים  מי 

סאלח  חאפד’  היה  האחרון  האמאם  מסגד. 

הוא  אמאם,  גם  היה  אביו  לפניו  אלדרויש, 

ממיעאר, למד בבית הספר אלאחמדיה בעכו, 

זה היה בית ספר ללימודי דת אסלאם.

כלכלה

היה במיעאר בית בד. מול המסגד. של סאלח 

אפנדי מחמד, הילדים שלו גרים היום במג’ד 

לתושבי  היו  ממיעאר.  כמובן  הם  אלכרום, 

מיעאר מטעי זיתים אבל לא בכמויות גדולות 

הראשית  הדרך  מכוניות.  היו  לא  שעב.  כמו 

שעבר  אוטובוס  קו  היה  עפר.  דרך  היתה 

בסוף  וחזר  עכו  לכיוון  הכפר  ליד  בוקר  כל 

אבראהים  השיח’  של  היה  האוטובוס  היום. 

לא  האוטובוס  בחורף,  מסח’נין.  עבדאללה 

עבד כי הדרך היתה דרך עפר ובחורף נהיה 

עכו  בהמות.  על  גם  לעכו  הולכים  היינו  בוץ. 

עיר המחוז, בעכו היה הרופא, השוק  היתה 

את  שערך  “המאזון”  את  וגם  והמשטרה. 

הכתובה לנישואין הזמנו מעכו. 

במה עבדת אתה במיעאר?

לנו  היו  גמלים.  היינו  שלי  והמשפחה  אני   -

גמלים להובלה, כמו משאיות להובלה היום, 

דבר  וכל  חציר  חיטה,  הגמלים  על  העברנו 

שהאנשים ביקשו. אנשים שרצו למכור בכפר 

מבקשים  היו  שלהם  התבואה  את  אחר 

]ליד  מסר  כפר  עד  הגיע  שלי  אבא  מאתנו. 

אנדור וגזית בעמק יזרעאל )אבן עאמר([, אני 

לכפר  ממיעאר  דברים  העברנו  הגדול  ואחי 

עראבה,  סח’נין,  אלחג’יראת,  כוכב,  מנדא, 

דיר חנא, שפא עמר ]שפרעם[, עבלין וטמרה. 

הכי הרבה הובלנו דגנים. 

בריטים

הגיעו  בריטים  שוטרים  המנדט,  בתקופת 

לכפר על סוסים, היו שוהים ליד הכפר כמה 

ימים ואחר כך עוזבים, סוג של פטרול. תחנת 

המשטרה הכי קרובה היתה בעכו. אם היה 

קורה משהו בכפר והיית צריך משטרה, היית 

חייב ללכת למשטרה בעכו והם היו באים יום 

או יומיים אחר כך לכפר לטפל בבעיה. 

נכבה

את  הכינו  האנשים  במיעאר,  האחרון  ביום 

מהכפר.  להתרחק  כדי  שלהם  החפצים 

וזקני  נכבדי  עם  המוכתר  נפגש  יום,  באותו 

כאלה  היו  לעשות.  מה  להחליט  כדי  הכפר 

ליהודים  הכפר  את  ונמסור  ניכנע  שאמרו 

בוגדים.  לא  אנחנו  ואמרו  והיו שלא הסכימו 

הכפר  את  מוסרים  שלא  היתה  ההחלטה 

התכוננו  לארוז,  האנשים  התחילו  ליהודים. 

יבואו  שהיהודים  ידעו  כי  מהכפר  לצאת 

התקדמו  היהודים  יום  באותו  אותו.  לכבוש 

גבעה,  פסגת  על  היה  מיעאר  הכפר.  לכיוון 

ולכן היה חשוב ליהודים להשתלט על הכפר. 

הכפר  כי  שם  שנישאר  פחדו  טוב.  מיקום 

משקיף על כל האזור, אין אליו גישה מלבד 

ירדו אל ח’לת  הכניסה הראשית. התושבים 

בלאן, הוא אזור מטע הזיתים מזרחית לכפר, 



את  העמסנו  אנחנו  הראשית.  הכניסה  מול 

על  אנשים אחרים,  עוד  ושל  הדברים שלנו, 

הגמלים ויצאנו. 

אני זוכר שבאותו יום היו אצל אבא שלי אורחים 

מכפר מנדא, שתו אצלו קפה, ואחרי שהלכו 

התחלנו לארוז. אבא שלי אמר לאמי שתשים 

גם את פינג’אן הקפה. היא אמרה שלא צריך 

כי מחר בטח חוזרים. אז הוא אמר ואני זוכר 

זאת, אם נצא מכאן אף אחד לא יחזיר אותנו. 

בכפר.  אחרים  לאנשים  גם  זאת  אמר  הוא 

היה  מיעאר  לכפר,  היהודים  הגיעו  בלילה 

שיגנו  כדי  אנשים  מספיק  היו  ולא  קטן  כפר 

כשהיהודים  ועזבו.  פחדו  האנשים  לכן  עליו, 

נכנסו לכפר לא היו כבר אנשים, חוץ מעשרה 

כי  עיוורת,  מהן  אחת  בערך,  וזקנות  זקנים 

לירות  התחילו  היהודים  לצאת.  הספיקו  לא 

באוויר וגם לכיוון האזור בו התחבאו תושבי 

היינו  אותם.  ולהבריח  להפחידם  כדי  הכפר 

בחודש רמדאן. האנשים אכלו את הארוחה 

בגלל  הזיתם.  בין  השקיעה,  עם  המפסקת, 

יותר.  עוד  להתרחק  האנשים  התחילו  הירי 

אנחנו הגענו לאזור ואדי אלקוטון ליד סח’נין, 

הזה  המסע  את  מגיע.  היה  לא  הירי  לשם 

עשינו בלילה, ישנו בואדי אלקטן.

פליטות

למחרת בבוקר, הדבר הראשון שאבא עשה 

היה איסוף עצים כדי להכין קפה.

- אבל היה צום, היה רמדאן.

כמה  לידנו  היו  ההוא.  ביום  צמנו  לא   -

משפחות נוספות מהכפר. אבא שלי ראה את 

נמר אלאחמד, קרא לו לשתות קפה מר. נמר 

אלאחמד היה אחד העשירים של הכפר ובעל 

אדמות רבות. התחיל אבי לומר, ראית יא נמר 

מה קרה לנו? לא יחזירו אותנו. לי אין אדמות, 

ואת  הגמלים  את  בתים.  רק  במיעאר  לי  יש 

המשפחה שלי הבאתי אתי. אבל מה תעשה 

והמשכנו  אלקטן  ואדי  את  עזבנו  אתה?. 

]ליד  אלסואעד  ערב  ליד  אלח’שב,  ביר  עד 

בין העצים ארבעה  שפרעם[, התגוררנו שם 

ממיעאר  משפחות  כמה  עוד  היו  חודשים. 

לסח’נין.  עברנו  החורף,  בהתקרב  אתנו. 

מצאנו בית ריק של סאלח מוסא, אדם נוצרי 

נכבד שהתגורר בשפא עמר ]שפרעם[ והבית 

הזה בסח’נין היה ריק. הלך אבי אליו עם שכן 

הוא אמר  לשכור את הבית,  וביקש  מסח’נין 

שהבית ממילא ריק, לך תגור בו בלי שכירות 

עד שתסתדר, ונתן לו את המפתח. גרנו בבית 

הזה ארבע שנים. המשכנו לעבוד על הגמלים. 

של  המוכתר  עבדאללה,  אבראהים  השיח’ 

סח’נין נכנס כשותף בעסק הגמלים והיתה לנו 

פחתו  באזור  המים  כך  אחר  עבודה.  הרבה 

האנשים.  מרוב  התייבשו  כמעט  והמעיינות 

ביר אלח’שב התייבש. ואדי סלאמה התייבש. 

מאלביר  הגמלים  על  מים  להביא  התחלנו 

אלשרקי ]המעיין המזרחי[ במיעאר. אחר כך 

עלינו  ולאסור  לנו  להפריע  התחילו  היהודים 

יום  באזור.  ולהסתובב  ממיעאר  מים  לקחת 

אחד שמענו שהיהודים התחילו ליישב אנשים 

בכפר שעב. זה סיפור מעניין. הרי גם תושבי 

שעב נעקרו מהכפר שלהם כמונו, והיה אסור 

שמישהו  אסור  והיה  לבתיהם  לחזור  להם 

מיעאר.  של  הסיפור  כמו  שם,  לגור  יכנס 

אבל איש אחד מכפר אלדאמון, שמו שפיק, 

שהיה משתף פעולה עם ישראל, קיבל אישור 

מהישראלים לגור עם משפחתו בשעב. הוא 

היה  אחרים  לאנשים  אבל  ב-48,  כבר  עבר 

אסור. רק בודדים. תקופה ארוכה שעב היה 

מקום סגור, אסור להיכנס אליו בלי היתר, רק 

היה מותר. אפילו  בו  לגור  לאנשים שהורשו 

לא  בסביבה  בכפרים  שהיו  עצמם  שעב  בני 

הישראלים   1951 ב-  לכפרם.  לחזור  יכלו 

יישבו בשעב את התושבים של עמק החולה, 

הדרך  נפרצה  אז  אלבקארה.  כפר  תושבי 

בתים  שיש  להבין  התחילו  באזור  והאנשים 
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עזבנו   1955 ב-  מים.  גם  ויש  בשעב  ריקים 

באחד  גרנו  בשעב.  לגור  ועברנו  סח’נין  את 

היהודים  שעב.  אנשי  של  הריקים  הבתים 

ויישבו  נתנו לאנשי שעב לחזור לבתיהם  לא 

מכפרי  עקורים  הרבה  אחרים.  אנשים  בהם 

לבתים  החמישים  בשנות  עברו  הסביבה 

בשעב, ורובם חכרו אדמות מהמדינה ועיבדו 

אותן לפרנסתם. גם אני והמשפחה שלי עבדנו 

עד שנות השבעים,  בחלקת אדמה שחכרנו. 

אדמות  להחכיר  כמעט  היהודים  הפסיקו  אז 

לערבים. קנינו כאן בשעב חלקת אדמה ובנינו 

את הבית הזה. ומאז אני גר כאן. 

זקנות מיעאר

כאשר כבשו היהודים את מיעאר הם מצאו 

העביר  הצבא  בכפר.  שנשארו  הזקנות  את 

ארבע – חמש מהן לכאבול אחרי כמה ימים, 

איך  ברור  ולא  במיעאר,  מתו  אבל האחרות 

שלהן  הגופות  את  גילו  מיעאר  תושבי  מתו. 

ציוד  לקחת  כדי  לכפר  להסתנן  כשהתחילו 

קראו  אחת  אותן.  מכיר  אני  מבתיהם.  ומזון 

ואחת  עיוורת,  שהיתה  אלשולי  מרים  לה 

את  זוכר  לא  אלטאפש.  אמנה  לה  קראו 

את  מצאו  מיעאר  אנשי  האחרים.  השמות 

הגופות ברחובות הכפר וקברו אותן שם. 

שיבה

אני זוכר שאחרי נפילת הגליל כולו, כשהיינו 

בסח’נין, ניסו כמה משפחות לחזור למיעאר. 

אנשים חזרו, שיפצו את הבתים, עיבדו את 

האדמות והתגוררו שם כשנה וחצי. אז באו 

חזרנו  אנחנו  גם  אותם.  וגירשו  הישראלים 

לבית שלנו, באו היהודים ונתנו לנו אזהרה, 

סהר.  לבית  אותנו  יכניסו  נעזוב  לא  שאם 

האנשים פחדו ועזבו. 

مقبرة ميعار، شباط 2013
בית עלמין מיעאר, פברואר 2013
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كما  باملسار   ]1[ رقم  نقطة  أن  املوقع،  يذكره  لم  ما 
يظهر على الصورة اجلوية املرفقة، هي أيضًا مدخل 
عكا. بعد االنعطاف  قرية ميعار من شارع سخنني – 
َشمااًل من الشارع الرئيس ]805[ نتوجه يسارا أي 
غربًا باجتاه مركز ميعار. قبل ذلك ميكن اإلطالل شرقًا 
على  اجلهة املقابلة من الشارع لنرى منطقة خلة بالن 
والبير الشرقي، هناك كان كرم الزيتون الذي اختبأ بني 
أشجاره أهل ميعار عندما احتل اإلسرائيليون بلدهم 
أهل  واصل  هناك  ومن   .1948 متوز  رمضان\  في 
ميعار مسار نزوحهم في أنحاء البالد. نسير غربًا في 
طريق ترابّي، بعد عشرات األمتار نالحظ، على جهة 
الصندوق  زرعها  التي  الصنوبر  أشجار  وبني  اليمني 
حائط.  آثار  نالحظ  قييمت(،  )قيرن  اليهودي  القومي 
في هذه املنطقة، مدخل القرية، كانت مدرسة ميعار. 
نواصل السير غربًا، الشارع الذي يصعد ميينًا ميكن 
أن يوصلنا إلى املقبرة الشرقية مليعار. نواصل غربًا 
اليمني،  جهة  من  تلة  على  نشاهد  الترابي،  بالطريق 
قرب شجرة صبر، نشاهد مقبرة ميعار الغربية ]2[. 
ننزل من املقبرة ونواصل غربًا، نسير بالطريق املتفرع 
ميينًا باجتاه أعلى التلة. هنا كانت منازل ميعار. نرى 
فقط حجارة مبعثرة وآبارًا في املوقع ]3[. املنظر الذي 
قراءة  ميكن  مبهر.  ميعار  أطالل  بني  من  لنا  يتراءى 
وصف الكاتب محمد علي طه لهذا املنظر في شهادته 
بهذا الكتيب. نعود إلى الطريق الترابي، نواصل غربًا، 

أين ميعار؟
في صفحته على شبكة االنترنت، يعرض املوقع السياحي لكرميئل مسجاب “نتجّول في قلب اجلليل”، مسارًا 
ميعار  قرية  موقع  في  املسار  الصورة اجلوية[. مير  شمال.]انظروا   – غابة سيجب  ما يسمى  في  سياحيًا 
املهجرة وداخل أراضيها الزراعية ومراعيها التابعة لالجئي القرية. إال أن املوقع املسمى “قلب اجلليل”لم يذكر 
ميعار وتاريخا ولو بكلمة واحدة. ومفتاح اخلريطة يشمل توجيهات  ملواقع أثرية رومانية، ويهودية، وبيئية، 

وفنية، ماجد ابو لبدة وترفيهية، ولم يشر إلى أي وجود عربي فلسطيني في املنطقة. 

على مييننا نرى بيوت مستوطنة ياعد املقامة على أرض ميعار، وعلى يسارنًا منحدر كان يستعمل أرضًا زراعية ومراع. نرى الصبار الكثيف 
على املنحدر، ليس بعيدًا عنه من جهة الشرق كان كرم تفاح، وباملنطقة معاصر نبيذ رومانية محفورة بالصخر، وكذلك حظيرة ماعز مبنية من 
حجر تابعة ملرعي حسن طه وشريكه يوسف النمر من ميعار. ما زالت احلظيرة موجودة ولكنها مهدومة بشكل جزئّي. املواقع ]4[، ]5[، ]6[ و 

]7[ على املسار هي أيضًا في أرض ميعار. 



האתר  של  המסלול  במפת  מצוין  שלא  מה 
בתצ”א  לראות  שתוכלו  כפי  התיירותי, 
והסימונים מטה, שנקודה ]1[ היא גם הכניסה 
למיעאר. מזרחית לה, מצד ימין ניתן לצפות 
בח’לת בלאן )מדרון בלאן(, בו מצויים המעיין 
של  זיתים  ומטע  תאנים  בסתאן  המזרחי, 
תושבי מיעאר. לכיוון הזה יצאו תושבי מיעאר 
החיילים  מפני  הזיתים  בין  להתחבא  כדי 
שעות  כמה  הכפר  את  שכבשו  הישראלים 
לכיוון  ממול,  נתחיל  הסיור  את  כך.  אחר 
מערב. נלך בדרך עפר לתוך הכפר. מיד מצד 
עצי  בין  מבצבצות  אבנים  שורת  נראה  ימין, 
האורן, שם עמד בית ספר מיעאר עד 1948. 
נמשיך מערבה בדרך העפר, על גבעה מצד 
ימין נגיע לבית הקברות המרכזי של מיעאר 
]2[ ומזרחה לו יש בית קברות נוסף. נמשיך 
נראה  ימין,  מצד  התל  על  נעלה  מערבה, 
מים.  בורות  מפוזרות,  אבנים  בתים,  שרידי 
הנשקף  הנוף   .]3[ מיעאר  הכפר  מרכז  כאן 
ניתן לקרוא בעדות  מפסגת הגבעה מרהיב. 
המובאת  טאהא,  עלי  מחמד  הסופר  של 
בחוברת זו, על זיכרונותיו מנוף הילדות שלו. 
נחזור לדרך הראשית ונמשיך מערבה, מצד 
ימין שורת בתים של הישוב יעד, מצד שמאל 
מדרון עם שיחי צבר צפופים. לא רחוק משם 
מזרחה  יותר  תפוחים.  מטע  גם  היה  למטה 
במדרון יש גתות עתיקים ומבנה הרוס חלקית 
שהיה דיר עזים של מרעי חסן טאהא ושותפו 
יוסף נמר ממיעאר עד 1948. הציונים ]4[, ]5[, 

]6[ ו- ]7[ גם הם בתוך אדמות מיעאר. 
להלן הדף, עם ההסברים והמסלול, כפי שמופיע 

באתר התיירות של כרמיאל משגב וכתובתו:

איפה זה מיעאר?
בדף אינטרנטי של אתר התיירות כרמיאל משגב, “מטיילים בלב הגליל”, ממליצים על מסלול תיירותי 

ביער שגב צפון )ראו תצ’’א להלן(. המסלול עובר בתוך אתר הכפר ההרוס מיעאר ובתוך אדמות פליטיו 

ושטחי המרעה שלהם, אך אתר “לב הגליל” לא מצא לנכון להוסיף אזכור או מידע על הכפר וההיסטוריה 

הערבית פלסטינית שלו. 

=http://www.levgalil.co.il/objDoc.asp?PID=775&OID=821&DivID 

יער שגב צפון
כיצד מגיעים:

מכביש 805 פניה צפונה לישוב יעד. שבילים ודרכי יער רבות מאפשרים שטוט חופשי באתרי אריכאולוגיה ונוף רבים
מסלול:

מכביש 805 נכנס לדרך המובילה לישוב יעד ] 1 [  , נחנה את הרכב בחורשת אורנים יפה הממוקמת מייד לאחר 
הכניס מימין ] 2 [ רכב רב מינוע יכול להמשיך במערכת דרכי העפר המפורטת להלן . דרך עפר נוחה מובילה אותנו 
מערבה , הדרך מתפתלת בצמוד לקו הבנוי של הישוב כ 800 מטר מהחניון במדרון הנמצא מדרום לדרך ] 3 [ מצוי 
רכוז גתות ומתקני יצור חקלאים , מכאן נרד בדרך עפר העוברת מצפון ובמקביל לכביש 805 ] 4 [ , אליו יש לחזור 
למקטע בן כ 300 מטר המוביל אותנו לחורבת ראש זית ] 5 [ , ראה דפית אתר ברשימת האתרים .מכאן בדרך יער 
לא מסומנת עד לחורבת בזע ] 6 [ ראה דפית אתר ברשימת האתרים .  מכאן במערכת מסועפת של דרכי עפר ניתן 

להגיע לחלקו המזרחי של היער , ממזרח לישוב יעד , כאן נמא מערכת מסועפת של מערות קבורה עתיקות ] 7 [



خريطة بريطانية لمنطقة ميعار. 1:20,000من إصدار قسم المساحة البريطاني، عام 1945
A British map 1:20,000 of Mi’ar and its area, 1945

אזור מיעאר, מפה בריטית, קנה מידה 1:20,000 משנת 1945.



أبو نزيه:  كان عمرى 17 سنة ملا طلعنا من البلد، بتذكر 
البلد وكأني ساكن فيها لليوم، بعرفها بيت بيت. كل بيت 

مني صاحبه. 
حارات وعائالت

ميعار كان فيها حارة دار طه من اجلنوب، ومن الشرق دار 
شحادة، ومن شمال دار الهيبي وغربهم دار علي سعَدى 
اليوم دور ياعد، كانوا دار اجلمل وحارتهم  وجنبها، وين 
اسمها املنشية، بنوها جديد وما سكنوش فيها كثير قبل 
اعمل  كنت  بالسبعينات،  ياعد  في  انا اشتغلت  ما طلعنا. 
موزايكا، أول ما بنوا ياعد بنوها على حارة دار اجلمل، أما 
على اخلربة ما بنوا. وكان عائالت أخرى مثل دار عيسى 

ودار دغيم، دار العكري هم نفسهم دار اجلمل.
بيوت

كان حوالي عشر دور مبنية بطون، مثل دار احلاج مرعي 
فمبنية  الدور  باقي  أما  علي حسن سعَدى.  ودار  املختار، 
البيوت كانت احليط  من حجر وطني والسقف من خشب. 
على احليط، كنت ممكن تلّف البلد على سطوح البيوت النها 
ملزوقة ببعض. كان للبيت باب واحد، تفوت قدامك ساحة 
ومصطبة وحواليها غرف، يكونوا ساكنني فيها 7-8 عيال، 
العيلة، هذا بيت مصطفى االحمد وهذا  مثل حوش لنفس 
بيت مصطفى اليوسف وهذا بيت صالح الدرويش اخلطيب 
ودار محمود السعد وعلي كيفو، هذول من جماعتنا، كلهن 
معنا بدار مع بوابة واحدة. الدواب كانت بقاع البيت، وكان 
خوابي للحبوب، كله من طني، واألرضية من طني. علي حسن 
سعَدى جاب رسام من لبنان يقصر له داره، كان كل شي 
موجود في هاي االوضة، قعد 6 أشهر القصار يشتغلها. 
كان حوالي 10 - 15 دار من طابقني، يعني أوضتني فوق 

بعض، الفوقة اسمها العلـّّية، هذول الدور من باطون. 
تعليم

أنا تعلمت مبيعار، كان بالبداية مدرسة أوضة عند اجلامع، 
احلكي  هذا  يعلمنا،  اللي  هو  ويئّم  يأذن  اللي  اخلطيب 
بالثالثينات، بذكر الشيخ حافظ بطـّل يعلـّم بسبب مشاكل 
محمد  اسمه  عرابة  من  معلـّم  فجابوا  مبيعار  الناس  بني 
عّمروا   1944 وبال  عنده.  تعلمت  وأنا  الشلش،  سعيد 
فوتة ميعار،  وين  مدرسة جديدة مبيعار عبارة عن غرفة، 
كان فيها معلـّم من عرابة هو مصطفى السعدي، اشتغل 
وراحت  الناس  وطلعت  االحتالل  فصار  سنتني  حوالي 

أحمد حسني عبد الهادي شحادة )أبو نزيه(
ولد في ميعار عام 1932

أجرى املقابلة: عمر الغباري
قرية شعب: 15.2.2013

شهادة
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الرابع،  للصف  يتعلموا  كانوا  مبيعار  املدارس. 
انا تعلمت عند اخلطيب الشيخ حافظ قرآن وعند 
يخلـّصوا  طالب  كان  وكتابة.   قراءة  الشلش 
الرابع ويروحوا يكّملوا في شعب للسابع، وكان 
اثنني ثالثة يتعلموا في عكا. مدرسة شعب كانت 
للصف السابع ييجوها من ميعار ومن البروة ومن 
كابول من مجد الكروم واللي يخلص سابع بشعب 

يصير معلم.  
كان بالبلد جامع. اإلمام كان اسمه حافظ صالح 
تعلم  ميعار،  من  كان  هو  قبله.  وأبوه  الدرويش، 
مدرسة  كانت  هاي  بعكا،  األحمدية  باملدرسة 

لتعليم الدين اإلسالمي.
اقتصاد

لصالح  اجلامع  قبال  للزيتون  معصرة  في  كان 
اليوم  أفندي احملمد من ميعار، وأوالده ساكنني 
كميات  ولكن مش  زيتون مبيعار  كان  باجلديدة. 

كبيرة. 
طريق  كان  الرئيسي  الشارع  سيارات،  كان  ما 
ترابية، كان باص للشيخ إبراهيم العبد الله من 
عكا  الجتاه  الصبح  ميّر  الباص  كان  سخنني. 
باص  كانش  ما  وبالشتا  النهار،  آخر  ويرجع 
على  لعكا  مّرات  نروح  وكنا  ترابية.  الطريق  ألن 
الدكتور  فيها  املنطقة،  مدينة  كانت  عكا  الدواب. 

والسوق والبوليس واملأذون. 
- شو كنت تشتغل في ميعار؟

جمال.  عندنا  كان  َجَمال.  اشتغل  كنت  انا   -
ونشيل  اجلمال  على  للناس  أغراض  ننقل  كنا 
قش وقمح. هذا كان شغلنا أنا وأبوي. كان النا 
بيوت مبيعار لكن ما كان لنا أراضي. كنا ننقل 
البضاعة من بلد لبلد، مثل السيارات اليوم، أبوي 
مني  أكبر  اللي  وأخوي  أنا  مصر،  لكفر  وصل 
وصلنا باجلمال من ميعار إلى كفر مندا وكوكب 
واحلجيرات وسخنني وعرابة ودير حنا وشفاعمر 
وعبلني وطمرة. أكثر شي كنا ننقله احلبوب. ناس 

من ميعار تبيع محصولها ببالد ثانية.
اجنليز

البلد  على  ييجو  االجنليز  كانوا  االجنليز،  بزمن 

يومني  يوم  البلد  حول  ويقعدوا  اخليل،  على 
علينا  بوليس  مركز  أقرب  دورية.  مثل  ويروحوا، 
كان في عكا، إذا صار مشكلة بالبلد وبدك تبلّغ 
يوم  بعد  وميكن  عكا،  على  تروح  كنت  البوليس، 

يومني حتى ييجي البوليس.
نكبة

البلد. في  الناس من  ملا حملت  يوم مبيعار  آخر 
هذاك اليوم اجتمعوا اخلتيارية ووجهاء البلد عند 
املختار على بنا إنهم يسـَلّموا، لكن ما اتفقوش، 
قسم قالوا بدنا نسلـّم  وقسم قالوا ال، شو يقولوا 
البلد  نسلـّم  بدناش  انه  فقرروا  خاينني؟  َعـنا 
حتضر  أغراضها  حتّمل  الناس  صارت  لليهود. 
حالها ترحل ألنهم عارفني اليهود راح ييجو يحتلوا 
البلد. اليهود صارت تقرب على البلد بهذاك اليوم. 
اليهود كانوا خايفني من ميعار ألنها على راس 
طريق  اال  إلها  وما  املنطقة،  على  وبتشرف  التلة 
وبس.  الرئيسي  البلد  مدخل  هو  بيوصلها  واحد 
الناس نزلوا على خلة بالن، هاي منطقة شرقي 
اجلمال  على  حملنا  احنا  زيتون،  ومزروعة  البلد 
اليوم  أبوي في نفس  أغراضنا وأغراض غيرنا، 
كان عنده ضيوف من كفر مندا، بعد ما روحوا 
قال  أبوي  أغراضنا،  نحّضر  صرنا  الضيوف 
إلمي: يا وطفة حطـّي مصب القهوة نوخذه معنا. 
قالت فش حاجة، ما احنا الصبح راجعني. قال 
لها أبوي والله اذا طلعنا من هون ما حدا بيرجعنا 
على هاي البلد. أنا سمعته بيقولها، وقالها لباقي 
الناس. حوالي الساعة 11 - 12 بالليل وصلوا 
اليهود ميعار، وميعار بلد صغيرة ما فيها ناس 
مبيعار  بقي  وبس  طالعة  صارت  الناس  تقاوم. 
صار  يطلعوا.   10-12 ختيارية اللي ما قدروا 
الناس،  فيها  اللي  املنطقة  باجتاه  بالهوا  الطخ 
الوقت  أكثر.  الناس  يبعدوا  حتى  إرهاب  يعني 
وملا  الزيتون،  بني  أفطرت  الناس  رمضان،  كان 
صار الطخ صارت الناس تبعد، احنا رحنا ملنطقة 
عند سخنني، أرض لسخنني اسمها وادي القطن، 
ليل،  الدنيا  هناك.  بوصل  ما  لو صار طخ  حتى 

أبوي قال بنـّام الليلة هون والصباح رباح. 



تهجير
يسخن  حتى  حطب  يلملم  الصبح  قام  يوم  ثاني 

القهوة.
- لكن الدنيا رمضان؟

شاف  عيلة.  كم  حوالينا  كانوا  صاموش.  ما   -
منهم منر االحمد، نادى عليه يشرب قهوة سادة. 
منر االحمد كان من املاّلكني مبيعار، فقال ابوي 
يا منر تعال اشرب سادة، شايف شو صار فينا، 
بعد ما طلعنا ما راح نرجع، أنا ما عندي أمالك 
غير الدار، أوالدي معي، وجمالي معي، لكن شو 
في  افترقنا  ؟.  األمالك  اصحاب  يا  انتو  تعملوا 
عرب  عند  اخلشب  بير  وصلنا  احنا  القطن.  واد 
السواعد وحطينا مع كم عيلة بني الشجر، ظلينا 
هناك حوالي 4 أشهر. ملا قّرب الشتا نقلنا على 
في  ساكن  صاحبها  فاضية  دار  لقينا  سخنني. 
شفاعمرو، شخص محترم مسيحي اسمه صالح 
سخنني  من  وواحد  أبوي  عنده  راحوا  املوسى، 
الدار  الرجل  فقال  داره،  يستأجر  أبوي  وطلب 
ُتفرج،  حتى  إيجار  بدون  فيها  اسكنوا  فاضية، 
سنني.   4 حوالي  فيها  سكنا  املفتاح.  وأعطاهم 
اشتغلنا باجلمال بشركة مع مختار سخنني الشيخ 
إبراهيم العبد الله، وزاد الشغل علينا. بعدها خفت 
املّي باملنطقة. بير اخلشب نشف من كثر الناس، 
ناشف،  وادي سالمة وكان هو كمان  رحنا على 
فصرنا نيجي على ميعار منلّي مّي على اجلمال، 
من البير الشرقي. بعدها صاروا اليهود يضّيقوا 
انه  يوم سمعنا  في  ميعار.  مية  نوصل  ومينعونا 
شعب  شعب.  في  ناس  يسكـّـنوا  صاروا  اليهود 
أهلها تهجروا مثل ميعار. في واحد من الدامون 
وكانوا  شفيق  اسمه  إسرائيل  مع  يتعامل  كان 
اليهود يعطوه كل ما يطلب، هو سكن في شعب 
من ال 48، بعدين بال 51 احلكومة جابت عرب 
صارت  شعب،  في  وسكنتها  احلولة  من  البقارة 
الناس تقول انه شعب فيها دور وفيها مّي، فتركنا 
سخنني وجينا نسكن بشعب بال 55، سكنـّا بدار 
تهجروا. شعب  اللي  أهل شعب  دور  من  فاضية 
كانت مسكـّرة، ممنوع كان دخولها بدون تصريح، 

أهل شعب كانوا في كفر ياسيف واجلديدة وقرى 
دورهم.  على  يرجعوا  ممنوع  كان  ولكن  املنطقة 
وتدخل  تيجي  الناس  صارت  اخلمسينات  بنص 
أرض  تضمن  وصارت  شعب،  ببيوت  وتسكن 
 73 ال  حتى  وتزرع،  وتفلح  اليهود  من  باملنطقة 
صاروا اليهود يخففوا ضمان األرض عن العرب. 
اشترينا منرة هون في شعب، وعمـّرنا هذا البيت. 

ومن يومها أنا ساكن فيه.
مصير اخلتيارية

هناك.  ماتوا  منهن  وقسم  عجايز.  ظل  مبيعار 
اجليش نّزل قسم منهن على كابول، ولكن -4 5 
ماتوا بالبلد بعد ما طلعنا، وما بنعرف كيف ماتوا. 
يرجعوا  صاروا  ملا  مرمية  اجلثث  شافوا  الناس 
على البلد تياخذوا أغراض من بيوتهم. واحدة من 
اللي ماتوا اسمها مرمي الشولي وكانت ضريرة، 
البلد  الناس أهل  آمنة الطافش.  وواحدة اسمها 

شفوهن ميتات ودفنوهن.                   
محاوالت العودة

واحنا  كله،  اجلليل  وانهيار  االحتالل  بعد  بذكر 
بسخنني، صارت ناس من البلد جتّرب ترجع على 
دورها  الناس رجعت، صلـّحت  ميعار، قسم من 
وفلحت أرضها، وظلوا هناك حوالي سنة ونص. 
كمان  واحنا  وطردتهم.  إسرائيل  أجت  بعدها 
إنذار،  وأعطونا  اليهود  أجو  دارنا،  على  رحنا 
معكم 24 ساعة تطلعوا، وإذا بتطلعوش بتفوتوا 

على السجن. الناس خافت وطلعت.
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محمد علي طه
ولد عام 1941

في ميعار

أجرى املقابلة: عمر الغباري
10.2.2013

من شهادة بالسيارة  طه  علي  محمد  البارز  الكاتب  مع  خرجت 
مسقط  ميعار  إلى  متجَهني  احلالي،  سكنه  مكان  كابول، 
رأسه. ميكن لهذا املسار القصير أن يكون مسار عودته 
حني تتّم العودة. لم يتمالك أبو علي نفسه وبدأ بالشرح عن 
أراضي ميعار ومنطقتها من بداية املشوار. ألن أراضي 
تبدأ من هنا، قريبًا جدًا من كابول والدامون. بعد دقيقتني 
من السفر مررنا عن قرية شعب على يسارنا وبعد دقيقتني 
أبو علي يعدد أسماء أراضي قريته  بدأ  سنصل ميعار. 
ويتفنن في وصفها. تشعر أنه يتمتع في الكالم رغم اآلالم. 
فمن جهة هو أديب مبدع ومن جهة هو الجيء فلسطيني 
كلتا  على  طه  علي  محمد  يتنازل  لم  قاسية.  نكبة  وابن 
هذه  في  ذلك  مالحظة  وميكن  شخصيته،  في  امليزتني 
الشهادة التي تدمج في مضمونها بني املعلومة املدروسة 
والشعور الصادق والتصور السياسي، وفي أسلوبها بني 

النص العربي الفصيح والكالم العامي الشعبي.
» بير الصفا هذا نبع، هون بالسهل بني كابول وميعار، كان 
أهالي ميعار وأهالي كابول يستفيدوا منه، وكل احليوانات 
خالل فصل الصيف كانت تشرب من هذا النبع، والناس 
والفالحني واحلصادين، وهذا بير مشهور جدًا، حتى الشعر 

الشعبي الفلسطيني حكى عنه في بيت عتابا
ع بير الصفا ِوْرَدت حليمة    جدايل ُشقر واْرَختهم حليمة
ِمسَعد يا اللي توْخُذه حليمة  غني لو كنت تشحد َع ِلبواب
هذا البيت من الشعر معروف في كل فلسطني. والصفا 
هو احلجر الصوان ونبع الصفا هو أصفى الينابيع. هذي 
األرض من هون كلها مليعار، هذي اسمها خلة الشحنة، 
الزيتون، من  الغباط وام السحالي، وهناك راس  وقبلها 
أراضي  لألراضي.  عديدة  أسماء  الغزالن.  مراح  هون 
ميعار متتد حتى أراضي كوكب وسخنني وشعب وكابول، 
األراضي  جدًا.  واسعة  أراضي  هي  الوعرية  أراضينا 
فأكبر  املفلوحة  غير  أما  دومن،  ألف   11 كانت  املفلوحة 

منها وكانت مشاع وتستعمل مراعي. 
يزرعوا  ميعار  أهل  كان  مليعار،  كلها  هذي  املنطقة 
وشمام  بطيخ  ويزرعوا  وكرسنة،  وعدس  وشعير  قمح 
واخلوخ  واللوز  والصبر  التني  وأشجار  وسمسم،  وذرة 

واملشمش، وكان كرم تفاح، وكروم زيتون واسعة.
تني  فيها  كان  ألنه  اخلرمتانية  اسمها  هذي  املنطقة 
خرمتاني، وكنا نوكل منه. هون كانت مغارة وكنا نسميها 



مغارة النوري ألن النََّور كانوا يسكنون بها. هون 
في الواد كان كرم التفاح وهناك حظيرة للماعز 

وما زالت موجودة. 
هذي املستوطنات مبنية على أرض ميعار، عاليمني 
عتصمون وعلى اليسار ياعد. هون مقابل مدخل 
وكنا  الشرقي  البير  اسمه  ثاني  بير  كان  القرية 
نشرب منه. وجنب البير كان شجرة مشمش البن 
كنا  بتذكر  الرازق،  عبد  محمود  اسمه  أبوي  عم 
بعدني  عنها مشمش،  ونقطف  والد  واحنا  نيجي 

بتذكر طعمه حتى اليوم. 
هون مبدخل البلد كانت املدرسة، تعلمنا فيها، كنت 
أجي مشي من البيت للمدرسة، هي مش بعيدة عن 
البيوت، أنا تعلمت فيها صف أول، كانت املدرسة 
عرابة  من  معلم  وكان  واحدة،  غرفة  عن  عبارة 
الغرفة  في  كنا  السعدي،  اسمه مصطفى  يعلمنا 
الواحدة ثالث صفوف، صف أول وثاني وثالث في 
نفس الغرفة مع معلم واحد. كانت مدرسة جديدة، 

بنوها قبل – النكبة - بسنتني ثالثة.
قبر  هذا  هون،  قبورها  عيلتي  كل  املقبرة.  هذي 
واحد من العيلة، وهذا رشيد صالح محمد، كان 

من وجهاء العائلة، وجدي مقبور هون.
انكم  مبا  النكبة؟  بعد  بالبلد  تقبروا  حاولتو  هل 

ساكنني قريب منها في كابول؟
 48 ال  بعد  ميعار  في  نقبر  محاوالت  كانت  ما 
في  وسكنا  رجعنا  عائالت  وبعض  احنا  ولكن   ،
ميعار بعد التهجير وظلينا لسنة اخلمسني، عمتي 
توفيت في تلك الفترة فدفناها هون. هذه شجرة 
عنبر معروفة من زمن ميعار، وقبر جدي موجود 
هون قرب شجرة العنبر. في ميعار مقبرتان: هذي 
املقبرة كانت لعائلة طه وبعض العائالت األخرى 
وعائلة  الهيبي  لعائلة  كانت  الشرقية  واملقبرة 
اجلمل. عائلة طه هي نفسها عائلة النمارنة، قسم 
منا مسجل طه وقسم منارنة، وكانت أكبر عائلة 
في البلد وحارتنا كانوا يسموها حارة النمارنة. 
وعكري  الهيبي  مثل  بالبلد  أخرى  عائالت  وكانت 
وشحادة واجلمل وعلي واخلطيب وسعدى ودغيم 

وغيرها. 

في  الكرمل  جبل  ترى  هون  من  البلد.  هون 
اجلنوب وفي الشمال ترى راس الناقورة والسهل 
ومن  أمامك،  كلها  وحيفا  مناطق عكا  الساحلي، 
الشرق ميكن مشاهدة منطقة طبرية. كنت أمتتع 
أني كنت  أذكر  املنظر، وما زلت  بهذا  وأنا طفل 
آتي إلى هذا املكان وأمتتع مبنظر رأس الكرمل 
كنا  ملا  وأذكر  شمااًل.  الناقورة  ورأس  جنوبًا 
أطفال كنا نشوف بأيام املطر أبوي وناس آخرين 
يأتي  إلى هنا ويتسّمع، ثم يقول إذا سمعت دوي 
الناقورة  رأس  كهوف  تضرب  وأمواجه  البحر 
فهذه ستكون ليلة عاصفة. اليوم هناك ضجة فال 
تسمع ولكن في ذلك الوقت كنا نسمع دوي البحر 
جنوبًا  ]يشير  هناك  البعيدة.  الناقورة  رأس  من 
وهناك  بّراد،  جبل  عتصمون[  مستوطنة  باجتاه 
راس البير، وهناك الْهُربـّة هي منطقة فيها كهوف 
مكانه ألن  بالضبط  بعرف  ما  بيتنا  األرض.  في 
كل املنطقة أصبحت أطالل، ولكن أعرف املنطقة 
بالتقريب. البلد كانت مقسمة حلارات، احنا كنا 
املي،  بركة  كانت  وهون  اجلنوبية،  احلارة  في 
منها  يسقوا  وكانوا  األمطار  مبياه  متتليء  بركة 
بهذه  كان  بيتنا  السنة.  أيام  طيلة  احليوانات 
الكروم  ومجد  قرية شعب  هنا  اجلنوبية.  املنطقة 
والبعنة ودير االسد، هذه كرميئل، وهناك الرامة 
ثم منطقة سخنني، ثم ورا اجلبل طبرية. كان في 
بيتًا  أتخيلها  ممكن  حارتنا  واحد.  مسجد  البلد 
بيتًا، أما احلارات األخرى فال أعرفها، أمام بيتنا 
كان  واعمامي،  احنا  يكفينا  وكان  َمّي،  بير  كان 
اسمه بير احليايا ولكن أبوي سماه بير احلياة. 
كل بيت في ميعار كان جنبه بير جمع خاص. لكل 
العيلة  شيخ  األقل،  على  واحد  ديوان  كان  عيلة 
كانت  وحتت  الشارع  من  بالتأكيد.  ديوان  عنده 
التينة  اسمها  مشهورة  تينة  إلنا  كان  أراضينا، 
ضخمة  تينة  تعرفها،  الناس  وكل  اخلضارية، 
وثمرها كبير أخضر، وحتى ملا سكنا في كابول 

بعد النكبة كنا نيجي وجنني عنها تني. 
و  طه  مرعي حسن  احلاج  للماعز  حظيرة  هناك 
يوسف النمر من النمارنة، كانت بينهم بالشراكة، 
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احلاج مرعي كان من أكبر املالكني في البلد وعنده 
قطعان ماعز وغنم. احلاج مرعي كان مختار البلد 
في 48، بقي في البالد ومات في كابول، ويوسف 

النمر مات في مخيم البّص.
هل تتحدث مع اسرائيليني عن ميعار؟

قبل حوالي عشر سنوات هاتفتني فتاة وقالت إنها 
من ياعد، وطلبت أن حتكي مع الكاتب محمد علي 
طه وسألتني إن كنت مستعدًا أن ألقي محاضرة 
أمام طالب مدرسة ثانوية، فقلت لها أنا مستعد، 
من  بروفسور  سوفر،  أرنون  معك  سيكون  قالت 
جامعة حيفا متخصص بالدميوغرافيا، أنا أسميه 
)يعّد( العرب، فوافقت. قبل يومني من  سوفر”   “
لك  أرسم  أن  أريد  وقالت  ثانية  اتصلت  املوعد 
خريطة الطريق إلى ياعد، وهي ال تعرف أني من 
لي  أني أسكن في حيفا ووصفت  ميعار، وظنت 

كيف أصل املكان.
في  النادي  في  كانت  واحملاضرة  باملوعد،  جئت 
النادي هذا جيدًا، ملا صعدت  ياعد، وأنا أعرف 
من  ونظرت  قمت  أمامي،  والطالب  املنصة،  إلى 
كنا  طفولتي  ملعب  على  مقام  النادي  الشباك، 
النادي  أقيم  حيث  والبنانير.  الطابة  هناك  نلعب 
كنا نسميه »باب األوض« كان فيه غرف مهجورة 

وكنا نلعب بابها.
ومن الشباك نظرت وشاهدت أطالل ميعار، وقد 
تكون أطالل بيتي منها وشجرة الرمان التي كانت 
بجوار البيت، فقلت لهم إن الفتاة التي اتصلت لم 
تعرف أني ولدت في هذا املكان اجلميل وال أني 
ثم  وأنا شاب،  ثم  وأنا طفل،  هنا  إلى  آتي  كنت 
تزوجت وصرت آتي مع زوجتى، ثم صرت آتي مع 
أوالدي وفيما بعد صرت آتي مع أحفادي. أنا آتي 
كثيرًا وأجتول هنا وأنتم ال تعرفونني، هذا املكان 
هو ملعب طفولتي، ومن هنا أشاهد أطالل بيتي.  
متعلق  أنك  نرى  إننا  وقال  الطالب  أحد  سألني 
جدا باملكان، هل تريد أن تهدم ياعد وتبني ميعار؟

قلت لهم أنا من شعب عربي، وابن األمة العربية 
اإلسالمية التي فتحت من األندلس حتى الهند ولم 
تهدم بلدة وال مدينة وال قرية. بل بنت العديد من 

ال  تهدم.  وال  تبني  أمة  من  أنا  العالم.  في  املدن 
ميكن أن أطلب هدم ياعد، ولكن كما تعتقدون لكم 
احلق بالسكن هنا والتمتع بهذه الطبيعة اجلميلة، 
65 دومن،  له  لي أيضًا. والدي كان مالكًا   فإن 
فيحق لي أن أبني بيتًا على دومن أو نصف دومن 
ولكن  الطالب.  هنا. فصفق  باقي حياتي  وأمتتع 
البروفسور سوفر قال للطالب أن محمد خدعكم 
أن  الصعب  فمن  منطقي،  غير  ألنه  الكالم  بهذا 
الروسي  اليهودي  مع  اليمني  اليهودي  يسكن 
واليهودي العراقي ال يتفق مع اليهودي األملاني، 
العربي؟.  مع  اليهودي  يسكن  أن  ميكن  فكيف 

حصلت مشاّدة بيني وبينه. 
مبناسبة أخرى، كان لقاء جمع بيني وبني رئيس 
أيضًا  وحتدثت  »مسجاف«،  اإلقليمي  املجلس 
ميعاري؟  أنت  هل  فسألني  باملكان،  عالقتي  عن 
فقلت طبعًا، فقال وأنا ميعاري أيضًا. قلت له أنا 
بالتأكيد، ولكن أنت فال. ساسألك ثالثة  ميعاري 
أسئلة، إن أجبت على أحدها إجابة صحيحة فأنت 
ميعاري. ما الفرق بني طعم املاء في بير الصفا 
وطعم املاء في البير الشرقي؟، ما الفرق بني طعم 
الزعتر في التركيب وطعم الزعتر في دب الربيع؟ 
في  والهواء  بالن  خلة  في  الهواء  بني  الفرق  وما 

احلمرا؟ 
هناك سيدة من ياعد تقوم بنشاطات بني اليهود 
تتفهم كوني  والعرب وهي على اتصال بي وهي 
من ميعار وعالقتي مبيعار فهناك نوع من العالقة 

معها ويدعونني حملاضرات.
كيف ستكون العودة؟

النكبة  ذكرى  إحياء  جلنة  أقيمت   1998 سنة 
املتابعة،  أقامتها جلنة  للنكبة،  50 سنة  مبناسبة 
وأنا كنت رئيس تلك اللجنة، وأصارحك أن كلمة 
اإلسرائيلي،  الشارع  في  معروفة  تكن  لم  نكبة 
وأنا أفتخر أنني أدخلت كلمة نكبة إلى القاموس 
اإلسرائيلي في ذلك الوقت، وأقمنا نشاطات عديدة 
استدعت اليهود أن يجروا معي مقابالت، أجرى 
معي مقابلة توم سيجب في هآرتس، ودنكنر في 
وأقمنا  والتلفزيون،  أحرونوت  ويديعوت  معاريب، 



إلى  الناصرة  من  وكانت  عودة،  مسيرة  أول 
صفورية، أنا الذي رتـّب تلك املسيرة، ودعيت إلى 
أنا  أقول  كنت  أماكن.  عدة  في  محاضرات  عدة 
ال أريد حال اآلن، ولكني أطلب أن تعترفوا أنكم 
ارتكبتم لي النكبة، أنتم مسؤولون عن نكبة شعبي. 
فمجرد االعتراف سيقود إلى احلل، ولكن ما دام 
هو ينكر ذلك فلن يحصل حل. حتى إني كنت أقول 
إن املسؤول عن النكبة هو أنتم والرجعية العربية 
بذلك  اعترفوا  إذا  قسط.  طرف  لكل  واالجنليز، 
لكنهم  تفكيرهم،  في  متقدم  شيء  هذا  فسيكون 
يوجد  ال  بالد  إلى  جاءوا  إنهم  يقولون  زالوا  ما 
هنا شعب  يكن  لم  قال  ألون  يجئال  فيها شعب. 
فلسطيني، ولو كان لوجدنا له حضارة، فجئنا ولم 
جند حضارة، وهو طبعا يكذب. عندما جاءوا كان 
ومغنون  عندنا صحف ومجالت ومسرح وسينما 
وأربعون شاعرًا ودور نشر ومكتبات، وهم نهبوا 
يكتب في مصر  الكتاب  يقال إن  املكتبات، وكان 

ويطبع في بيروت ويباع في يافا. 
يعيش  كان  فلسطيني  املرات، صديق  إحدى  في 
في الشام وعاد إلى رام الله، اتصل بي وطلب أن 
آخذه إلى بيته في طبرية، فسألته أين كان بيتك؟ 
قال جانب فندق الشام. فقلت ال يوجد فنادق شام 
هذه  فقلت  اإلجنيلية،  الكنيسة  جانب  قال  هنا. 
بيتي،  ذاك  قال  الكنيسة  وصلنا  عندما  موجودة. 
كان قد خرج بعمر 11 سنة من هنا، قرعت الباب، 
خرج رجل فقلت له هذا صاحب البيت جاء ليرى 
هل  وسأله  جيدًا،  استقبلنا  تفضلوا،  فقال  بيته، 
معك كوشان طابو للبيت؟ فقال صديقي نعم، فقال 
مستعد  وأنا  الكوشان  أحضر  اليهودي  الساكن 
يهودي غير عادي، هناك  البيت. هذا  أن أسلمك 
وهناك  تدخل،  أن  لك  يسمحون  ال  منهم  آخرين 
من ال يعرف أنه كان عرب هنا في البالد. عندما 
حتدثت مع الطالب عن حياتنا في املكان تفاجأوا . 
طرد  على  تعمل  يهودية  قوى  كانت  حيفا  في 
السكان العرب من حيفا وبالتعاون مع االجنليز. 
املينا  لهم  وفتحوا  اجلهات  جميع  من  وطوقوهن 
حتى يهربوا باجتاه املينا. ولكن في نفس الوقت 

كان عنصران طالبا بالبقاء، هما عصبة التحرر 
الوطني اللي هم الشيوعيني ومجلس عمال حيفا. 
وأصدروا منشور للناس بعدم الرحيل. كان نوعني 
األقوى  القسم  وهو  قسم  اليهودية،  احلركة  في 
واملتنفذ عمل على طرد السكان وعدم إبقاء أحد، 
وقسم كان يريد التفاهم معنا وهم قلة. غولده مئير 
البوغروم  في  يذكرني  هذا  قالت  حيفا  زارت  ملا 
اللي كان يحدث في اوروبا. بن جوريون ملا أجا 
منها  حيفا،  في  العربية  اآلثار  كل  اهدموا  قال 
األسواق والساحات في ساحة احلناطير )ساحة 
باريس اليوم(، هدموها خالل شهر حتى ال تبقى 
آثار عربية. ولكن صحيح انه األغلبية العامة في 
تريد  وال  وتهجير  طرد  تريد  الصهيونية  احلركة 

سكان عرب.
إذن كيف ميكن أن تتم العودة؟

أنا ال أفكر بطرد احد وال هدم شيء ولكن كما لهم 
احلق أن يسكنوا هنا فلي احلق كذلك. ما املانع 
أن يسمحوا ألهل ميعار أن يأتوا ويبنوا بيوتهم 
أنا  قبلك،  احلق  لي  أنا  واسعة،  أراضيها  هنا؟ 

موجود هنا قبلك. 
كيف احتلوا ميعار؟

احتلوا الدامون قبل الغروب ثم احتلوا ميعار بعد 
وقسم  البروة،  احتلوا  بأسابيع  قبلها  الغروب، 
فيها.  ميعار وسكنوا  إلى  البروة جلأوا  أهل  من 
أنا أذكر يوم سقوط حيفا في 21 نيسان، كنت 
سيارة  جاءت  أن  وأذكر  املدرسة،  جنب  ألعب 
يأتوا  أن  الناس  يناشد  وبدأ  رجل  ووقف  باص 
للمعركة في حيفا، وفعاًل بعض الرجال اللي كان 
معهم بنادق صعدوا للباص وراحوا للمعركة، أنا 
أذكر هذا املنظر وال أنساه أبدًا، كنت ابن سبع 
سنوات، كان يصيح “املرّوة يا أهل البلد، املعركة 
أن  ذهني  لي  فتحت  احلادثة  هذي  حيفا”.  في 
هناك يهود، وهناك من سيأخذ البيت منك، ومنذ 

ذلك الوقت بدأت أسأل عن ذلك.
هل كان وعي سياسي بني الناس بتلك األيام؟

في بيتنا كان أبوي معلق صورتني، صورة احلاج 
أمني احلسيني وصورة عبد القادر احلسيني. عبد 
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أمني  واحلاج  بندقية،  ومعاه  جناد  البس  القادر 
قهوة  ويعمل  ديوان  عنده  كان  أبوي  بالعمامة. 
سادة، وقدام الديوان كانت مصطبة واسعة، وكان 
بالصيف يحطوا فيها فراش والرجال كانوا يقعدوا 
فيها بساعات األصيل، وكان الشخص اللي يزور 
املدينة يشتري جريدة، وكان ابن عم أبوي اسمه 
حسني يقرأ اجلريدة ملجموعة الرجال في الديوان، 
هو  حسني،  الشيخ  نسّميه  كنا  فلسطني،  جريدة 
من اللي هجروا إلى لبنان. عمي أخو أبوي توفي 
في لبنان بنت عمي موجودة في لبنان. كان باص 
يطلع من دير حنا، ميّر عند عرابة وسخنني وميعار 
والبروة وعكا، وهون كانت محطة الباص والشارع 
هذا نفس الشارع لكن كانت أضيق. كان الباص 

ملختار سخنني إبراهيم العبد الله.
وكيف سقطت ميعار؟

أنا اذكر بساعات قبل املساء، كان الناس ينظروا 
على  فاتوا  اليهود  انه  وقالوا  الدامون،  الى  غربًا 
الدخان  فظهر  البيوت،   بعض  وهدموا  الدامون، 
من  اجليش  سيارات  طلعت  بعدها  ميعار،  ألهل 
انه  عرفت  الناس  ميعار،  إلى  وتوجهت  الدامون 
اليهود جايني يحتلوا البلد، كان من املفروض أن 
تأتي قوة من جيش اإلنقاذ ملساعدة البلد ولكنها لم 
حتضر، فانسحب أهل البلد للمنطقة الشرقية بني 
الزيتون، ودخل اليهود البلد بعد غروب الشمس، 
وكان بالبلد فقط بعض العجائز وشخص ضرير، 
دخلوا البلد مع إطالق نار شديد، وهدموا املسجد 

وبيت قريب من املسجد.
في اليوم التالي اجتمع وجهاء البلد، املختار مرعي 
حسن طه وناس من جميع العائالت، وكتبوا وثيقة 
استسالم وحملوا علمًا أبيض واجتهوا إلى ميعار، 
الضابط اإلسرائيلي قابلهم مبدخل البلد واستلم 
منهم وثيقة التسليم، وطلبوا منه أن يعودوا للبلد، 
أكثرية أهل البلد ما زالت هناك، وكانوا عدة أيام 
بني الزيتون، فطلب منهم أن يحضروا له عدد من 
البنادق من أهل البلد، وهذا كان أمر مستحيل، 
حتى  أخفاها  أو  هرب  بندقية  معه  كان  من  ألن 
إعادة  لعدم  حجة  الطلب  هذا  فكان  يقتلوه،  ال 

العائالت  أغلب  انتقلت  املوقف  هذا  بعد  الناس، 
لبنان،  وصل  قليل  وقسم  سخنني،  منطقة  إلى 
بني  وقسم  سخنني  أهل  عند  ببيوت  سكن  قسم 
أغلب  اجلبال.  سفوح  وعلى  والزيتون  الشجر 
إلى  خرجوا  واللي  البالد،  في  بقيت  ميعار  أهل 
اجلمل  عائلة  من  وبيت  عائلتنا  نصف  هم  لبنان 
وبيت من عائلة الهيبي. والسبب الرئيسي برأيي 
االقتصادي جيد،  عائلتنا  اقتصادي، كان وضع 
فعدد أكبر من عائلتنا سمح لنفسه يهاجر ألنه ما 
اللي طلعوا كان معهم أموال.  الغربة،  خاف من 
زمان  من  عكا، سكنوا  من  عائلة خطيب أصلها 
في ميعار واشتروا أراضي وصاروا من املالكني، 
في  موجودة  العائلة  هذي  عكا،  في  بيت  عندهم 
البالد وساكنة في اجلديدة وقسم منها في شعب. 
في  وسكن  هنا  بقي  واحد  اثنني،  أخوة  ألبوي 
شعب وتوفي فيها، وأخ في لبنان. أغلب عائلتنا 
صور  في  البّص  مخيم  في  سكنوا  لبنان،  في 
ومخيم تل الزعتر، وهناك استشهد بعضهم، لذلك 
في  املناقيش  يبيع  امليعاري  “عائد  كتبت قصتي 
تل الزعتر” ألن ميعار كانت تشتهر يالزعتر، أكثر 
بلد فيها زعتر وكانوا يقولوا “مثل زعتر ميعار”. 
احنا وصلنا قرية سحماتا قبل حدود لبنان، بقينا 
هناك أسبوع، واحنا بسحماتا أبوي رجع ملنطقة 
من  كلها  العائلة  االوضاع،  يفحص  حتى  ميعار 
عمي وأقاربنا تابعوا إلى لبنان أما أبوي فاختار 
أن نعود إلى سخنني، ورجع أخذنا إلى سخنني، 
وسخنني ما زالت مع العرب، ومشينا من سحماتا 
إلى سخنني مشي، أبوي كان حامل أختي وأمي 
حاملة أخوي الصغير وأنا كنت أركض، وصلنا 
البقيعة ثم الرامة حتى وصلنا إلى سخنني وسكنـّا 
حتت شجرة في منطقة شرقي سخنني. في هذه 
اإلسرائيلي  اجليش  وكان  الهدنة،  حدثت  الفترة 
اإلنقاذ  جيش  وكان  براد  رأس  اجلبل  هذا  على 
أحيانًا  وكان  سخنني،  قرب  املقابل  اجلبل  على 
احنا  بعض،  على  النار  يطلقوا  اجليشني 
احتالل  من  تقريبًا  أسبوع  بعد  لسخنني  رجعنا 
اجليش   .11 شهر  في  سخنني  وسقطت  ميعار، 



االسرائيلي كان داخل ميعار وكان له استقامات 
11 سقط كل اجلليل ودخل  وبشهر  اجلبل،  على 
اجليش االسرائيلي إلى سخنني. ملا بدأوا يصدروا 
في  تسّجلنا  احنا  للناس  جديدة  ووثائق  هويات 
سخنني، ووقتها خرج اجليش من ميعار، فصارت 
الناس تعود إلى البيوت لتأخذ حاجاتها. أذكر انه 
أبوي أخذ جمال وراح ع البلد وجاب القمح اللي 
والنحاس  الفراش  وجاب  باخلوابي،  مخّزن  كان 
وأثاث. وكان كل واحد ياخذ أغراضه ويقفل باب 
الشتاء  فصل  ملا صار  باملفتاح.  ميعار  في  داره 
وتصلحها  بيوتها  على  تيجي  ميعار  أهل  صارت 
التالية  السنة  وفي  املطر،  من  حماية  فيها  وتهتم 
حوالي  وعادت  القرية،  إلى  تعود  الناس  بدأت 
أرضهم  وفلحوا  فيها  وسكنوا  عائلة،   50  40-
سنة  حوالي  بعد  لكن  العادية،  حياتهم  ومارسوا 
أخرى،  مرة  الناس  وطردوا  اإلسرائيليون  جاء 
بعد ما بعض الناس من شعب، مجموعة أصلها 
من الدامون كانت تتعامل مع السلطات، أخبروا 
هذا  لبلدهم.  عادوا  اللي  ميعار  أهل  عن  اجليش 
سنة 1950. ورغم ذلك كانت أمي ونساء القرية 
تأتي بشهر 9 تقريبًا من كل سنة إلى البلد وتطنّي 
احليطان، وكأنهم يحضروا البيت للعودة. في هذه 

املرحلة البيوت بقيت كما هي. 
ألنه  كابول  إلى  من سخنني  للسكن  انتقلنا  احنا 
قريبة  دومن   60 حوالي  أرض  قطعة  لنا  كانت 
جدًا من كابول، وكنا ما زلنا نفلحها، فقرر أبوي 
االنتقال إلى كابول حتى يكون قريب من األرض. 
وفلحناها بعد ذلك ملدة  3 سنوات، فلحناها وما 
كان يسألنا أحد. حتى أن وصل اخلبر للسلطات 
من نفس األشخاص، فجاؤوا وأعطونا أوامر بعدم 
استعمال األرض. بعد ذلك نزل أبوي إلى شعب 
احلكومة  مع  املتعاملني  األشخاص  من  وطلب 
فقط  حتى  أو  أرضه  باسترجاع  له  يسمحوا  أن 
ورجع  أهانوه،  أنهم  يبدو  ويستعملها.  يضمنها 
بالليل من شعب إلى كابول، وأذكر انه استيقظ في 
اليوم التالي وكان مصابًا بشلل جزئي في وجهه، 
وأعتقد أن هذا حصل له من احلزن الشديد. هذه 

القصة حصلت في 1945-55 وأبوي عاش حتى 
1987. طوال تلك السنني كان أبوي ينام مع عني 
كان  ولكنه  الشلل  بسبب  مفتحة  وعني  مغمضة 

يظهر وكأنه كان يسهر على شيء. 
“املنهال” )سلطة أراضي إسرائيل( استولى على 
واألشجار  األراضي  يعطي  وصار  ميعار  أرض 
يبيع  املنهال  وصار  ألشخاص،  ضمان  واملياه 
بعض  من  عرب  ناس  وكان  البيوت،  حجارة 
بيوت  اإلسرائيلي  املنهال  من  يشتروا  القرى 
هناك   كان  انه  أذكر  حجارتها.  وأخذوا  ميعار، 
طه،  احلميد  عبد  حملمد  تابع  وكبير  جميل  بيت 
ابن عم أبوي، اشتروه جماعة من إحدى القرى، 
ولكن مجموعة من أهل ميعار هجمت بالليل على 
بالبيت،  نامية  وهي  البيت،  اشترت  اللي  الناس 
هدمت  القرية  سخطهم.  عن  تعبيرا  وطردوهم 
نهائيًا بعد 1967. جميع القرى هدمتها إسرائيل 
بعد أن حققت انتصارها في حرب األيام الستة، 
وكنت أقول انه صارت عندهم ثقة بالنفس فلذلك 

محمد علي طه في ميعار ، شباط 2013، تصوير عمر الغباري
מחמד עלי טאהא במיעאר, פברואר 2013, צילום: עמר אלע'בארי
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هدموا القرى. وفي ندوة قبل كم سنة في مسجاف 
اشتركت فيها مع سيدة يهودية تعمل في الوكالة 
اليهودية، ]يقصد ِعدنه زمونسكي[ وقالت ان ما 
كان جنرال  ذلك  املسؤول عن  وأن  أقوله صحيح 
ووضع  السبع  بئر  جامعة  في  معه  تعمل  وكانت 
خطة وقال إنه آن اآلوان لهدم هذه القرى وأال نبقي 
منها شيئا بعد 1967 فهدموا ميعار ومسحوها، 

وعلى بعض أطاللها كتبوا آثار رومانية.  
على زمن إسرائيل، املدرسة في سخنني وكابول 
أوالد ميعار  فكنا كل  تعطل جمعة وسبت،  كانت 
نيجي نلعب في البيوت بيوم العطلة، وكنا عارفني 
وهذا  حسني  احلاج  بيت  وهذا  بيتنا  البيت  هذا 
بيت عبد احلميد وأبو طه وفايز ومصطفى القاسم 
آذار  أيام  وفي  وفالن.  فالن  ودار  احلسن  وعلى 
نأكل لوز أخضر وبأيام الصيف ناكل عنب وتني 

وصبر، وكنا نشرب مّي من اآلبار. 
طفولتي كانت في ميعار رغم إني مبعد عنها. كان 

االرتباط بالبلد قوي جدًا.
كنا   ،1961 عام  عّمرته  كابول  في  احلالي  بيتي 
أربع  وكنا  الشمس،  تدخله  ال  كوخ  في  ساكنني 
أوالد وثالث بنات وأبوي وأمي. والكوخ مش سكن 
باملّرة، وأنا أنهيت الدراسة الثانوية وصرت أشتغل 
مدّرس، والكوخ غير مالئم للحياة، فاشتريت دومن 
بنينا  إذا  قال  عارضني،  بالبداية  أبوي  أرض، 
معناها بدناش نرجع، وناس من أهل ميعار كانوا 
على  نرجع  ملا  لهم  قلت  بتبني؟  ليش  يسألوني 
ميعار بعطي البيت ألهل كابول. )ضاحكًا( أما ما 
بصير نظل ساكنني سكن ال إنساني. الناس كان 
عندهن تفكير بالعودة وكانوا واثقني من العودة. 
اليوم اسأل أي طفل عندنا بيقول أنا من ميعار، 
ميعار،  أهل  أنتم  بيقولوا  زالوا  ما  كابول  وأهل 
اسأل أوالدي وأحفادي اللي كلهم ولدوا في كابول 
بيقولوا احنا من ميعار. رغم انه حياتنا وعالقتنا 

مع أهل كابول ممتازة.
كيف شعبنا ترك وطنه اجلميل؟ كنت دائما أتساءل 
وأقول هل ميكن أن نحمل شعبنا ملسؤولية؟ وهل 
على  أجابا  أمران  حدث  ولكن  الضحية؟  نلوم 

تساؤالتي. ملا حدثت حرب اخلليج األولى وأطلق 
صدام حسني بضعة صواريخ لم تقتل ولم تفعل 
شيئًا، منطقة تل أبيب وحيفا فرغت من سكانها 
أطلق حسن  وعندما  وهجروها.  تركوها  اليهود، 
لم يبق تقريبًا  الله صورايخ على إسرائيل  نصر 
إذن  حيفا.  حتى  كلها  الشمال  منطقة  في  يهود 
في  يخاف  اإلنسان  إنساني.  شيء  هو  اخلوف 
البيت ويترك  مثل هذه الظروف وميكن أن يترك 
األرض.  كان اليهود يسألونني ملاذا هربتم؟ فكنت 
مرة  أذكر  وكذا.  وكذا  مجازر  فعلتم  ألنكم  اقول 
في حيفا كان رئيس بلدية اسمه ابا حوشي وهو 
من رؤساء احلركة الصهيونية، وقف طالب عربي 
وسأله ملاذا ترك أهل حيفا بلدهم؟ من 70 ألف 
نحن  احلقيقة؟  تريد  قال هل  آالف؟   3 فقط  بقي 
كنا قساة كثيرًا وأنتم كنتم جبناء كثيرًا. أنا أقول 
إنهم كانوا قساة كثيرًا لكننا لم نكن جبناء كثيرًا. 
ألن اخلوف هو شيء إنساني، ومن الطبيعي أن 

يبحث اإلنسان عن النجاة.  
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מיד עם תחילת הנסיעה מביתו הנוכחי בכפר כאבול 

עלי  מחמד  הסופר  התחיל  מיעאר,  לכיוון  שבגליל 

אבל  למיעאר,  בדרך  היינו  כפרו.  על  לספר  טאהא 

ליד  מתחילות  מיעאר  אדמות  כאן.  מתחיל  מיעאר 

כאבול ואלדאמון, קרוב לכביש 70. מטעי האבוקדו 

עלי  מחמד  מיעאר.  אדמות  על  הם  הכביש  ליד 

טאהא, המכונה אבו-עלי על שם בכורו, לא התאפק, 

הצביע בהתלהבות מבעד חלון הרכב ואמר: “כאן, 

מעיין  יש  שעב,  הכפר  מול  למיעאר,  כאבול  בין 

בשם ביר אלספא”.מחמד המשיך לדבר על המעיין 

בערגה...

מיעאר  אנשי  בעמק.  כאן  נביעה,  זה  אלספא  ביר 

וכאבול נהנו ממנו. כל עדרי הצאן והבקר היו שותים 

ממנו  שואבים  היו  והקוצרים  האיכרים  בקיץ.  ממנו 

שירה  דקלמו  לכבודו  מפורסם.  מעיין  זה  מים. 

עממית:

ֶאל ּבִיר אלָספָא ַחליֶמה ירדה

והתירה צָמות שערה הזהוב

כמה מאושר מי שיהיה לחלימה חָתן

ייחֵשב לעשיר ולּו גם קבצָן

פירושו  אלספא  פלסטין.  בכל  ידוע  הזה  השיר  בית 

האדמות  כל  ביותר.  הצחים  הם  ומימיו  צור,  אבן 

הללו שייכות למיעאר, כאן אלעָ’ּבָאט, אם אלָסחאלי, 

ָמראח  ושם  אלזיתון  ראס  שם  אלֻשְחנה.  ָח’לֶת  זו 

אלעֻ’זלאן. לכל אזור יש שם. אדמות מיעאר הגיעו עד 

אדמות סח’נין, כוְכּב, שעּב וכאּבול. אדמת הּבּור שלנו 

היתה רחבת ידיים. האדמה המעובדת הקיפה כ-11 

אלף דונם. היתר היו שטחי מרעה לכלל התושבים. 

כרשינה,  עדשים,  שעורה,  חיטה,  גידלו  במיעאר 

וסומסום. היו עצי תאנה, צבר,  אבטיח, מלון, תירס, 

ומטעי  תפוחים  מטע  היו  ומשמש.  אפרסק,  שקד, 

זיתים רבים. האזור הזה נקרא אלח’רתמאניה על שם 

עץ התאנה מזן ח’רתמאני– אני עצמי אכלתי תאנים 

מעץ זה. כאן היתה גם מערת אלנוור ]הצוענים[, כי 

במדרון  כאן  לכפר.  כשהגיעו  בה  התגוררו  הצוענים 

היו גם עצי תפוח ושם היה דיר עזים ששרידיו עדיין 

שם.
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כאן  נבנו על אדמת מיעאר.  היישובים האלה 

היתה  כאן  יעד.  משמאל  שגב,  עצמון  מימין 

הכניסה לכפר. כאן מול הכניסה לכפר היה עוד 

מעיין בשם אלְּביר אלָשרקי ]הבאר המזרחית[, 

ממנו שתו תושבי הכפר. ליד המעיין היה עץ 

של  דודנו  אלראזק,  עבד  מחמוד  של  משמש 

אבי; כשהיינו ילדים באנו לכאן וקטפנו משמש. 

אני עדיין זוכר את טעמו.

כאן  הספר.  בית  היה  לכפר  בכניסה  כאן 

למדתי בכתה א’. זה לא רחוק מבתי הכפר. 

בית הספר היה רק חדר אחד עם מורה אחד. 

שלוש שכבות, א’, ב’ וג’ באותו חדר עם אותו 

מורה באותו זמן. המורה ב-48 היה מסטפא 

אלסעדי מכפר עראבה. בית הספר היה חדש. 

בנו אותו כשנתיים-שלוש לפני הנכבה. 

קבורים  משפחתי  קרובי  הקברות.  בית  כאן 

כאן. זה קבר של מישהו מהמשפחה, זה קבר 

רשיד סאלח שהיה מנכבדי הכפר. סבי קבור 

כאן ליד עץ ריחני שנקרא ענבר. יש שני בתי 

קברות במיעאר: זה של משפחת טאהא וכמה 

משפחות נוספות, ובית הקברות המזרחי של 

משפחת אלהיבי ועוד כמה משפחות.  

טאהא  כמו  בכפר,  וכמה משפחות  כמה  היו 

הלא היא משפחת נמארנה, משפחות אלהיבי, 

עָכָרי, שחאדה, אלגָ’ָמל, עלי, אלח’טיב, ָסעְדָא, 

דע’ים ועוד. כאן היה הכפר. מכאן תוכל לראות 

את הר הכרמל בדרום ואת ראס אלנאקורה 

כל  החוף.  מישור  ואת  מצפון  הנקרה[  ]ראש 

אזור עכו וחיפה לפניך. ממזרח תוכל לראות 

את אזור טבריה. כשהייתי ילד הייתי מתפעם 

מהנוף. אני עדיין זוכר שהייתי בא לכאן ונהנה 

לראות את ראש הנקרה ואת פסגת הכרמל. 

אני זוכר גם שאבי ועמו אחרים מהכפר היו 

משהו.  לשמוע  ומנסים  בחורף  הנה  מגיעים 

אבי היה אומר, אם תשמעו את גלי הים מכים 

סימן  זה  הנקרה  ראש  בנקרות  ומהדהדים 

שיהיה לילה סוער. היום יש הרבה רעש, לא 

תשמע את הים, אבל אז היינו שומעים את 

]מצביע  שם  הרחוקה.  הנקרה  מראש  הים 

ושם  ]מקרר[  ּברָאד  הר  עצמון-שגב[  לכיוון 

יש מערות  ראס אלביר,ושם אלְהרֻּבֶה שבה 

ובורות באדמה. ביתנו היה בשכונה הדרומית 

איפה  לדעת  יכול  לא  אני  היום  הכפר,  של 

יודע  אני  חורבות.  לעיי  הפך  הכל  כי  בדיוק 

היתה  הכפר  במרכז  כאן  היה.  איפה  בערך 

מתמלא  שהיה  גדול  בור  מין  מים,  בריכת 

מי גשמים ובו השקו את בעלי החיים. מכאן 

רואים את כפר שעב, מג’ד אלכרום, אלבענה, 

דיר אלאסד; זאת כרמיאל, שם אלראמה, שם 

סח’נין ואחרי ההר טבריה. היה בכפר מסגד 

אחד. ליד כל בית היתה באר מים. ליד ביתנו 

היתה באר שהספיקה לנו ולדודינו; קראו לה 

ביר אלחיאיא ]באר הנחשים[, אבל אבי קרא 

לה בית אלחיאה ]באר החיים[. לכל משפחה 

היה דיוואן ] חדר אורחים פתוח[אחד לפחות; 

לכל ראש משפחה היה דיוואן. מתחת לדרך 

]דרומה[ שכנו אדמותינו. היה שם עץ תאנה 

גדולים,  ירוקים,  ח’דארייה,  תאנים  מיוחד– 

אחרי  גם  אותה.  מכיר  הכפר  כל  טעימים. 

לכאן  באים  היינו  בכאבול,  כשגרנו  הגירוש, 

לקטוף תאנים. שם יש דיר עזים של החאג’ 

מרעי חסן טאהא ויוסף אלנמר– היו שותפים. 

אלחאג’ מרעי היה מבעלי האדמות העשירים 

בכפר, היו לו גם הרבה עדרי צאן ועזים. הוא 

היה מוכתר הכפר ב-48. עבר לגור בכאבול 

ושם נפטר. שותפו יוסף אלנמר עבר ללבנון 

ונפטר במחנה הפליטים אלבס ]בצור[. 

מדבר עם ישראלים

בחורה  אליי  התקשרה  שנים  כעשר  לפני 

ואמרה שהיא מיעד ורוצה לדבר עם הסופר 

שאלה  בבקשה.  אמרתי  טאהא.  עלי  מחמד 

תיכון  לתלמידי  הרצאה  לתת  יכול  אני  אם 

אמרתי  יעד.  ב]מושב[  שיתקיים  באירוע 

הבמה  על  איתי  שיהיה  אמרה  מוכן.  שאני 



הפרופסור אמנון סופר מאוניברסיטת חיפה, 

“סופר  אותו  מכנה  אני  לדמוגרפיה.  מומחה 

ערבים”. אמרתי שאני מסכים. קבענו. יומיים 

לפני האירוע התקשרה כדי להסביר לי איך 

להגיע ליעד,ותיארה לי מסלול הגעה מחיפה 

ידעה  ולא  בחיפה  גר  שאני  חשבה  ליעד. 

שאני ממיעאר. 

האירוע.  התקיים  שם  ביעד.  לאולם  הגעתי 

אני מכיר את האולם הזה היטב. כשהייתי על 

מהכסא,  קמתי  באולם,  והתלמידים  הבמה 

הסתכלתי מהחלון. המועדון נבנה על מגרש 

המשחקים שלי במיעאר, כאן שיחקתי בכדור, 

“באב  היה  החצר  שם  גולות.  שיחקתי  כאן 

כמה  היו  שם  כי  החדרים[  ]שער  אלֻאוָד” 

חדרים ישנים ריקים ושיחקנו בחצר שלהם. 

חורבות  את  ראיתי  לחלון,  מבעד  הבטתי 

מיעאר, אולי גם את שרידי הבית שלי ואת עץ 

לידו. אמרתי להם שהבחורה  הרימון שהיה 

שהזמינה אותי לא ידעה שנולדתי כאן באזור 

להגיע  נוהג  שאני  ידעה  ולא  הזה,  היפה 

כך  אחר  כנער,  וגם  ילד,  שהייתי  מאז  לכאן 

המשכתי לבוא לבקר עם אשתי, אחר כך עם 

ילדיי והיום עם נכדיי. אני מגיע לכאן הרבה 

לטייל, אבל אתם לא מכירים אותי. זה מגרש 

המשחקים של ילדותי. מכאן אני יכול לראות 

את שרידי הבית שלי. אחד התלמידים שאל 

למקום.  קשור  אתה  איך  רואה  “אני  אותי: 

האם אתה רוצה להרוס את יעד ולבנות את 

מהעם  אני  אמרתי  כך,  עניתי  ואז  מיעאר?” 

הערבי. אני שייך לאומה הערבית המוסלמית 

עד  מספרד  ענק  שטח  על  ושלטה  שכבשה 

ולו עיר או עיירה או אפילו  ולא הרסה  הודו 

כפר. להפך, היא בנתה ערים רבות בעולם. 

אני שייך לעם שבונה ולא הורס. לא יכול להיות 

שאתם  כמו  אבל  יעד.  את  להרוס  שאדרוש 

וליהנות  כאן  לגור  זכות  לכם  שיש  חושבים 

מהטבע היפהפה הזה, גם לי יש. לאבא שלי 

היו 65 דונם במיעאר. מגיע לי לבנות על חצי 

ימיי.  שארית  את  בו  ואעביר  כאן  בית  דונם 

לא  סופר  ארנון  אבל  כפיים.  מחאו  הילדים 

אהב זאת. הוא אמר לתלמידים,מחמד רימה 

הרי  ריאלי.  נשמע  לא  זה  כי  בדבריו  אתכם 

רוסי,  יהודי  עם  לגור  מתקשה  תימני  יהודי 

גרמני–  יהודי  עם  לא מסתדר  ויהודי מעירק 

אז  יחד?  לגור  ויהודים  ערבים  יוכלו  הכיצד 

פרץ כמובן ויכוח בינו לביני.

עם  בפאנל  בהזדמנות אחרת, השתתפתי 

שם  גם  משגב.  האזורית  המועצה  ראש 

דיברתי על הקשר שלי עם המקום. הוא שאל 

אותי, האם אתה מיעארי? אמרתי כן, אמר 

שגם הוא מיעארי. אמרתי לו, אני בספק אם 

אתה מיעארי אבל אני כן. אני אשאל אותך 

אחת  על  נכונה  תענה  אם  שאלות,  שלוש 

מהן אזי אתה באמת מיעארי. מה ההבדל 

טעם  לבין  אלָספא  במעיין  המים  טעם  בין 

בין  ההבדל  מה  המזרחי?  במעיין  המים 

טעם הזעתר באלָתרְכיּב לבין טעם הזעתר 

האוויר  בין  ההבדל  ומה  אלרָּביע?  בדֻּב 

בח’לת ּבלָאן לבין האוויר באלָחְמרא?

יש אשה מיעד שמארגנת פעילויות בין ערבים 

טוב  מבינה  היא  אתי.  בקשר  היא  ויהודים, 

יותר את הקשר שלי עם מיעאר ואת שייכותי 

למקום. לפעמים מזמינים אותי להרצאות.   

הכרה ושיבה

ועד  הוקם  הנכבה,  יובל  לרגל   ,1998 בשנת 

להחייאת זכר הנכבה. ועדת המעקב העליונה 

הזה.  הוועד  את  הקימה  ישראל  ערביי  של 

היה  לא  נכבה  הוועד. המונח  יו”ר  אז  הייתי 

זה  שהייתי  בכך  גאה  אני  לישראלים.  מוכר 

שהכניס אז את המונח נכבה למילון הישראלי. 

לישראלים  שגרמו  פעילויות  הרבה  קיימנו 

שגב  תום  אותי  ראיינו  זה.  על  איתנו  לדבר 

ראיינו  ל”מעריב”,  דנקנר  אמנון  ל”הארץ”, 

ולטלוויזיה.  אחרונות”  ל”ידיעות  גם  אותי 
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הראשונה  השיבה  תהלוכת  את  ארגנו 

שהיתה מנצרת לספוריה. אני ארגנתי אותה. 

הייתי  רבים.  במקומות  להרצות  הוזמנתי 

אני  עכשיו, אבל  רוצה פתרון  לא  אני  אומר, 

הנכבה  את  שעוללתם  בכך  שתכירו  רוצה 

עמי.  את  שפקד  לאסון  אחראים  אתם  שלי. 

עצם ההכרה תוביל לפתרון. אבל כל עוד הוא 

יהיה פתרון. אפילו אמרתי שמי  לא  מוכחש 

גורמים:  שלושה  הם  הנכבה  על  שאחראי 

לכל  והבריטים.  הערבית  הריאקציה  אתם, 

דבר  יהיה  זה  בכך,  יכירו  אם  חלק.  אחד 

מתקדם בחשיבה שלהם.

ללא  ל”ארץ  שהגיעו  טוענים  עדיין  הם  אבל 

כי  פלסטיני,  עם  שאין  אמר  אלון  יגאל  עם”. 

ציביליזציה,  כאן  מוצאים  היינו  כזה  היה  לו 

ולא מצאנו. הוא כמובן משקר. כשבאו לכאן 

היו לנו עיתונים, כתבי עת, תיאטרון, קולנוע, 

זמרים, ארבעים משוררים, בתי הוצאה לאור, 

אז  היתה  ספריות– הם שדדו את הספרים. 

בקהיר,  נכתב  היה  “הספר  כנף:  אמרת 

מודפס בבירות ונמכר ביפו”. 

פעם, התקשר אלי ידיד פלסטיני שגר שנים 

בסוריה וחזר אל רמאללה. הוא ביקש שאקח 

נמצא  איפה  שאלתי  בטבריה.  לביתו  אתו 

אמרתי,  אלָשאם.  מלון  ליד  אמר,  הבית? 

הכנסייה  אמר,  אלָשאם.  מלון  היום  אין 

ליד  נסענו.  יש.  זה  אמרתי,  האנגליקנית. 

הכנסייה הוא הצביע על בית ואמר, זה הבית 

שלי. הוא היה בן 11 כשהם גורשו מטבריה. 

דפקתי בדלת, יצא איש. אמרתי לו, זה בעל 

תפדלו,  אמר  ביתו.  את  לראות  בא  הבית, 

יש  האם  חברי,  את  שאל  יפה.  אותנו  קיבל 

לך מסמך טאבו של הבית? אמר שכן. הדייר 

היהודי אמר, אם תביא את המסמך אני מוכן 

למסור לך את הבית בחזרה. זה היה מקרה 

אפילו  לך  נותנים  לא  יהודים  הרבה  חריג. 

להיכנס כדי לראות את הבית. יש כאלה שלא 

יודעים שחיו ערבים בארץ הזאת. 

יהודים  גורמים  בחיפה  היו  הכיבוש  לפני 

חזקים שפעלו לגרש את הערבים בשיתוף עם 

הבריטים. הם כיתרו את השכונות הערביות 

לכיוון  פתח  להם  והשאירו  הכיוונים  מכל 

היו  במקביל  אבל  לשם.  שיברחו  כדי  הנמל 

שני גורמים אחרים שקראו לערבים להישאר: 

מועצת פועלי חיפה ואגודת השחרור הלאומי 

שהם הקומוניסטים. הם חילקו כרוזים וקראו 

בתנועה  זרמים  שני  היו  לעזוב.  לא  לאנשים 

ודומיננטי  חזק  יותר  שהיה  אחד  היהודית: 

פעל לגרש את הערבים, והשני שהיה מיעוט 

רצה הבנה עם הערבים. גולדה מאיר ביקרה 

בחיפה באותם ימים ואמרה שזה מזכיר לה 

את הפוגרומים שאירעו באירופה נגד יהודים. 

בן גוריון נתן הוראה להרוס את כל הסממנים 

הערביים בעיר, כולל השווקים והחצרות. הם 

הרסו את חצר אלחנאטיר ]הכרכרות[, היום 

כיכר פריס, תוך חודש כדי להעלים סממנים 

ערביים. זה נכון שהרוב בתנועה הציונית רצו 

לגרש ולעקור, ולא רצו תושבים ערבים בארץ. 

אז איך תתממש השיבה?

ולא להרוס  לא עולה במחשבתי לגרש איש 

יש  לי  גם  כאן,  יגורו  שהם  כמו  אבל  דבר. 

זכות לגור כאן. מה מונע מהיהודים לאפשר 

לידם?  כאן  ולבנות  לחזור  מיעאר  לתושבי 

הרי אדמות מיעאר רחבות מאוד. לי יש זכות 

אפילו לפניהם, אני קיים כאן לפניהם.  

איך כבשו את מיעאר?

לפנות  אלדאמון  את  כבשו  מיעאר,  לפני 

ערב. את מיעאר כבשו בערב, בלילה/ ]ב-15 

ביולי 1948[. כמה שבועות לפני כן כבשו את 

אלברווה. אני זוכר את יום כיבוש חיפה ב-21 

באפריל. הייתי ילד בן שבע. שיחקתי ליד בית 

הספר. הגיע אוטובוס ועצר בכניסה לכפר, ירד 

שאנשים  להתחנן  והתחיל  איש  מהאוטובוס 

יבואו אתו כדי להגן על חיפה. אכן, כמה גברים 



והצטרפו  לאוטובוס  עלו  רובים  להם  שהיו 

הזה  המחזה  את  זוכר  אני  בחיפה.  למערכה 

היטב. לא אשכח אותו. האיש צרח: “עזרתכם, 

גבורתכם! בואו! המלחמה בחיפה!”. המקרה 

יהודים,  שיש  לראשונה  עיניי  את  פקח  הזה 

שיש מי שרוצה לקחת ממני את הבית. מאז 

התחלתי לשאול מה קורה. 

האם הייתה בכלל מודעות פוליטית אצל התושבים?

של  תמונה  תמונות:  שתי  בביתנו  תלה  אבי 

של  ותמונה  אלחוסייני  אמין  חאג’  ה]מופתי[ 

בקסטל  אלחוסייני]שנהרג  אלקאדר  עבד 

חגורת  ענד  אלקאדר  עבד   .]1948 באפריל 

אמין  החאג’  רובה,  ובידו  חזהו  על  כדורים 

מגיש  היה  דיוואן,  היה  לאבי  מצנפת.  חבש 

היתה  הדיוואן  מול  הזמן.  כל  מר  קפה 

מזרונים  עליה  מניחים  היו  ובקיץ  אצטבה, 

והגברים היו יושבים לפנות ערב ומשוחחים. 

והיה איש שהיה מקריא להם עיתון. מי שהיה 

מבקר בעיר היה מביא אתו עיתון “פלסטין”, 

דוד של אבי, היה מקריא  בן  והשיח’ חוסיין, 

חוסיין  בדיוואן. השיח’  רם  בקול  העיתון  את 

אפשר  היה  ללבנון.  שהיגרו  מאלה  היה 

להגיע לעכו באוטובוס שעבר ליד הכפר. היה 

מסח’נין.  עבדאללה  אבראהים  של  אוטובוס 

ל[ המשיך  ]ומשם  חנא,  בדיר  התחיל  הקו 

עכו.  –עד  ואלברווה  מיעאר,  סח’נין,  עראבה, 

הכביש של היום ]805[ היה גם אז אבל היה 

דרך עפר צרה. 

איך נפל מיעאר?

אני זוכר את אנשי מיעאר עומדים לפנות ערב 

אלדאמון.  לכיוון  מערבה  וצופים  הגבעה  על 

אמרו שהיהודים נכנסו לכפר אלדאמון והרסו 

העשן.  את  ראו  מיעאר  אנשי  בתים.  כמה 

הצבא  של  הרכב  כלי  את  ראו  הם  כך  אחר 

האנשים  מיעאר.  לכיוון  מאלדאמון  נוסעים 

הבינו שהיהודים באים לכבוש את הכפר. היו 

ההצלה  מצבא  כוחות  לכפר  להגיע  אמורים 

הערבי אבל הם לא הגיעו. אנשי הכפר יצאו 

בין  המזרחי  לשטח  ועברו  הכפר  משטח 

נכנסו לכפר בערב. בכפר  הזיתים. היהודים 

אחת  לצאת.  יכלו  שלא  זקנות  כמה  רק  היו 

מהן היתה עיוורת. הם נכנסו לכפר עם ירי. 

המסגד  את  כנראה  הרסו  הם  לילה  באותו 

ועוד בית לידו.

פליטּות

המוכתר  עם  הכפר  נכבדי  נפגשו  למחרת, 

כניעה,  הצהרת  כתבו  טאהא,  חסן  מרעי 

הקצין  מיעאר.  לכיוון  והלכו  לבן  דגל  הרימו 

הישראלי פגש אותם בכניסה לכפר, מסרו לו 

הוא  אך  לכפר,  לחזור  ביקשו  את ההצהרה, 

ביקש בתמורה שימסרו לו מספר רובים. זה 

היה בלתי אפשרי, כי מי שהיה לו רובה ברח 

אולי  היו  נתפס  היה  לו  כי  אותו,  החביא  או 

הורגים אותו. הדרישה הזאת היתה תירוץ כדי 

לא להחזיר את אנשי מיעאר לכפרם. אחר כך 

עברו רוב המשפחות לאזור סח’נין– סח’נין עוד 

לא נכבש– חלק הגיעו ללבנון. משפחות רבות 

ישנו בין העצים ליד סח’נין. רוב תושבי מיעאר 

נשארו בסופו של דבר בתוך גבולות המדינה. 

מי שעזב ללבנון היו כמחצית המשפחה שלי, 

אלג’מל  מחמולת  אחת  ]גרעינית[  משפחה 

לדעתי,  אלהיבי.  מחמולת  אחת  ומשפחה 

הסיבה היתה כלכלית בעיקרה. אלה שעזבו 

ללבנון.  לעבור  פחדו  ולא  כסף  להם  היה 

שני  היו  שלי  לאבא  התפצלו.  המשפחות 

לגור בשעב,  ועבר  נשאר בארץ  אחים. אחד 

רוב  ללבנון.  עבר  השני  האח  נפטר.  ושם 

הפליטים  במחנה  גרו  הם  בלבנון.  משפחתי 

אלבס ליד צור ובמחנה הפליטים תל אלזעתר 

שכותרתו  סיפור  חיברתי  אני  ביירות[,  ]ליד 

“עאיד ]מלה שפירושה “שב”[ המיעארי מוכר 

מיעאר  כי  אלזעתר”,  בתל  זעתר  עם  פיתה 

היה ידוע באיכות הזעתר שלו, והיה בו הרבה 

כמו  “טוב  אומרים  היו  האזור  תושבי  זעתר; 
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זעתר מיעאר”.  

לבנון.  גבול  לפני  סחמאתא,  כפר  עד  הגענו 

כדי  נשארנו שם שבוע. אבא שלי חזר לבד 

דודי  בינתיים  מיעאר.  ליד  קורה  מה  לבדוק 

אבא  ללבנון.  המשיכו  מהמשפחה  ואחרים 

לסח’נין.  חוזרים  שאנחנו  והחליט  חזר  שלי 

סח’נין היה עדיין בידי הערבים. הלכנו ברגל 

מסחמאתא לסח’נין. אבא נשא על כתפו את 

לידם.  רץ  ואני  הקטן  אחי  את  אמא  אחותי, 

עברנו ליד אלבקיעה ]פקיעין[ וליד אלראמה 

עד שהגענו לסח’נין. גרנו מתחת לעץ באזור 

מזרחית לסח’נין. באותם ימים נקבעה הפוגה 

השנייה[.  ]ההפוגה  והערבים  היהודים  בין 

בראד  הר  פסגת  על  היה  הישראלי  הצבא 

וצבא ההצלה הערבי היה על ההר ממול, ליד 

סח’נין. מדי פעם היו יורים אלה על אלה. 

כיבוש  אחרי  כשבוע  לסח’נין  חזרנו  אנחנו 

מיעאר. סח’נין נכבש בנובמבר, כל הגליל נפל 

בנובמבר ]ליתר דיוק בסוף אוקטובר, במבצע 

“חירם”[. הצבא הישראלי נכנס לסח’נין. שם 

אנחנו  לתושבים.  תעודות  להנפיק  התחילו 

סח’נין.  כתושבי  סח’נין  אנשי  עם  נרשמנו 

באותם ימים, הצבא הישראלי יצא ממיעאר. 

חלק מתושבי מיעאר הלכו לבתיהם והוציאו 

משם חפצים, מזון, ריהוט ומה שיכלו. אני זוכר 

את אבא שלי שוכר כמה גמלים, מגיע לבית 

במחסנים  שהיתה  החיטה  את  ומביא  שלנו 

וחלק  המזרונים  את  והביא  מטיט[  ]חדרים 

מהרהיטים. כל אחד היה מוציא את הדברים 

את  ולוקח  הדלת  את  נועל  מהבית,  שלו 

המפתח אתו. בהתקרב החורף, אנשי מיעאר 

אותם  לטייח  הבתים,  את  לשפץ  התחילו 

חזרו  מכן,  שלאחר  בשנה  לחורף.  ולהכינם 

כ-40-50  חזרו  למיעאר.  מהמשפחות  חלק 

האדמות  את  עיבדו  בבתיהן,  וגרו  משפחות 

וניהלו חיים טבעיים. 

כשנה לאחר מכן באו הישראלים ושוב גירשו 

היו  מיעאר  אנשי  על  מי שהלשין  כולם.  את 

אז  שגרו  מאלדאמון,  במקור  אנשים,  כמה 

הישראלי  לצבא  דיווחו  הם  שעב.  בכפר 

שאנשי מיעאר חזרו לבתיהם, כי הם שיתפו 

פעולה; הצבא הגיע וגירש את המשפחות. זה 

היה ב-1950. למרות זאת, אמי ונשים אחרות 

שנה  כל  בספטמבר  מגיעות  היו  ממיעאר 

מנקות,  היו  לחורף.  הבתים  את  להכין  כדי 

הקירות  את  מטייחות  ובעיקר  מסדרות 

והגגות בטיט. באותם ימים עוד עמדו הבתים 

לאבי  לכאבול.  מסח’נין  עברנו  שהיו.  כמו 

היתה אדמה ליד כאבול, כ-60 דונם. המשכנו 

אחרי  שנים  שלוש  כמעט  אותה  לעבד 

הכיבוש. אף אחד לא מנע מאתנו. עד שיום 

אחד, שוב אותם אנשים שגרו בשעב הלשינו 

מסרו  הממשל  פקידי  אבי.  על  לשלטונות 

הלך  אבי  באדמתו.  שימוש  איסור  צו  לאבי 

לשעב ופגש את אלה שהלשינו עליו והפציר 

חזרה  לקבל את אדמתו  לו  בהם שיאפשרו 

או לפחות לעבדה. הם כנראה השפילו אותו. 

ולמחרת  ועצוב  מאוכזב  בלילה  חזר  אבא 

קרה  זה  בפניו.  חלקי  שיתוק  עם  התעורר 

ב-1954-1955. אבי נפטר ב-1987. כל אותן 

נותרו פניו מעוותים מהתקף השיתוק  שנים 

ההוא. אחת מעיניו נותרה פקוחה כל העת. 

גם כשישן. הוא נראה היה ישן עם עין אחת 

בגלל  היה  אמנם  זה  פקוחה.  ואחת  עצומה 

פוקח  הוא  כאילו  היה  נדמה  אבל  השיתוק, 

את עינו בציפייה למשהו. 

אדמות  על  השתלט  ישראל  מקרקעי  מנהל 

את  אדמותינו,  את  להחכיר  מיעארוהתחיל 

את  מכר  גם  המנהל  והעצים.  המעיינות 

שקנו  מהאזור  ערבים  גם  היו  בתינו.  אבני 

אותם  להרוס  כדי  במיעאר  בתים  מהמנהל 

ולקחת את האבנים. את הכפר הרסו לגמרי 

במלחמת  ניצחה  שישראל  אחרי  ב-1967 

ששת הימים. אז הם הרסו את כל הכפרים. 



על פי תחושתי, הם נמלאו ביטחון עצמי אחרי 

הניצחון והחליטו להרוס את הכפרים.תחושתי 

זו אומתה בכנס* שהשתתפתי בו במשגב.  

]עדנה  היהודית  מהסוכנות  הדוברות  אחת 

שקצין  ואמרה  דבריי  את  אישרה  זמונסקי[ 

היא  הזה;  המבצע  על  אחראי  היה  בכיר 

באוניברסיטת באר שבע.הוחלט  עבדה אתו 

ועל  מיעאר  את  הרסו  הכפרים.  את  להרוס 

חלק משרידיו רשמו “עתיקות רומיות”. 

עד שהרסו אותו, וכשגרנו בסח’נין ואחר כך 

בכאבול והיינו עדיין ילדים, היינו בשישי-שבת, 

ילדי  כל   – היינו  הספר,  מבתי  החופש  ימי 

שיחקנו  שלנו.  בכפר  לשחק  באים   – מיעאר 

בין הבתים וידענו של מי הם. זה הבית שלנו 

וזה של אלחאג’ חוסיין וזה בית עבד אלחמיד 

ואבו טאהא וזה של פאיז וההוא של מסטפא 

אכלנו  מרס  בחודש  אלחסן.  ועלי  אלקאסם 

תאנים  ענבים,  אכלנו  בקיץ  ירוקים,  שקדים 

מהמעיינות.  מים  ושתינו  מהכפר  וסברס 

שהייתי  למרות  במיעאר  ילדותי  את  ביליתי 

הכפר  עם  אליו. הקשר  מלחזור  ומנוע  פליט 

היה חזק מאוד. 

את ביתי הנוכחי בכאבול בניתי ב-1961. גרנו 

בצריף שלא חדר אליו אור. היינו ארבעה בנים, 

ואמא. הצריף לא היה ראוי  שלוש בנות, אבא 

למגורים. סיימתי את התיכון והתחלתי לעבוד 

לבנות  והתחלתי  אדמה  דונם  קניתי  כמורה. 

שאם  ואמר  אבי  התנגד  תחילה  הבית.  את 

נבנה בית חדש זה מסר שאיננו רוצים לחזור 

למיעאר. גם עקורים אחרים ממיעאר תהו למה 

כשנחזור  ]צוחק[,  להם  בית. אמרתי  בונה  אני 

למיעאר אתן את הבית לאנשי כאבול. האנשים 

רצו לשוב, הם בטוחים שנשוב. תשאל היום את 

ילדינו ונכדינו והם יגידו לך שהם ממיעאר אף 

כאבול מכנים  גם אנשי  נולדו בכאבול.  שכולם 

בכאבול  שחיינו  אף  מיעאר”,  “אנשי  אותנו 

ויחסינו עם אנשי כאבול מצוינים. 

מולדתו?  את  עמי  עזב  איך  תהיתי,  תמיד 

האם  העם?  על  אחריות  להטיל  ניתן  האם 

ניתן להאשים את הקורבן? עד ששני אירועים 

מענה.  לי  נתנו  האחרונות  בשנים  שקרו 

במלחמת המפרץ הראשונה, כשסדאם חוסיין 

אף  הרגו  שלא  טילים  לישראל,  טילים  שיגר 

מתושביהן.  וחיפה  אביב  תל  התרוקנו  אחד, 

האנשים נטשו את העיר. וכאשר הטילים של 

חסן נסראללה הפגיזו את הצפון, לא נשארו 

כמעט יהודים בכל אזור הצפון, כולל חיפה. זה 

אומר שהפחד הוא תכונה אנושית. בנסיבות 

ביתו  את  שיעזוב  וייתכן  פוחד,  כאלו, האדם 

אותי,  שואלים  תמיד  היהודים  אדמתו.  ואת 

ביצעתם  כי  עונה,  תמיד  אני  ברחתם?  למה 

פעם  שמעתי  כך-וכך.  ועשיתם  טבח  מעשי 

חושי–  אבא  דאז,  חיפה  עיריית  ראש  את 

הציונית–נואם  התנועה  מראשי  גם  שהיה 

סטודנט  אותו  חיפה.כששאל  באוניברסיטת 

העיר?  את  עזבו  חיפה  תושבי  למה  ערבי, 

למה נשארו רק שלושת-אלפים מתוך שבעים 

מאד  אכזרים  היינו  אנחנו  אמר:  הוא  אלף? 

ואתם הייתם פחדנים מאד. אני אומר שהם 

היינו  לא  אנחנו  אבל  מאד,  אכזרים  היו  אכן 

פחדנים מאד. כי פחד הוא דבר אנושי, וטבעי 

מאוד שאדם יחפש מקום מבטחים.

* http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1018,209,55577,.aspx
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لطاملا سمعت قصة النكبة ُتروى على لسان أبي ولسان أمي، فلكل منهما روايته 
ونكبته، سمعتهما مبناسبات متفرقة وفي وقت متأخر من حياتي.

بجانب سكة  والده  استشهاد  عن  فيها  يروي  أبي  بدأ  التي  األولى  املرة  أذكر 
شارع  في  الواقع  بيته  إلى  عائد  وهو   1948 عام  حيفا  سقوط  أثناء  احلديد 
ستانتون يحمل بعض املؤن لسد جوع أفراد عائلته التي كانت تنتظره في البيت. 
أعتقد  الدموع.  عليه ذرف  تأبى  ولكن رجولته  بالبكاء  القصة وهو يغص  يروي 
أنني كنت في السادسة عشرة من العمر، وعندما سألته لَم لم تخبرنا من قبل ولم 
هذا التكتم؟ كانت االجابة أنني أخاف عليكم من كل شيء. خاف أن يكبر لدينا 
احلس والوعي القومي والوطني، ألن لهذا الوعي ثمنًا في هذه البالد، خاف أن 
ُنزّج في السجون اإلسرائيلية. إجابته الدائمة كانت: ال أريد ان تنشغلوا في هذا 
املوضوع، فالنكبة حلـّت وهي أمر واقع وحقيقة موجودة، وال تغيير سيطرأ عليها. 
وكانت أمي تروي لنا، هنا وهناك، عن نكبتها وعائلتها، والتي هي جزء من نكبة 
ومتسلسل  متواتر  بشكل  سمعتها  التي  األولى  املرة  ككل.  الفلسطيني  الشعب 
األحداث كانت في أعقاب طلبي منها أن تروي قصتها على الرغم من صعوبة 
األمر عليها. طلبت منها ذلك ألوثـّق القصة لي وألبنائي ولطالبي ولشعبي، وكجزء 
من نشاط تربوي أعددناه للطالب عن املدرسة التي أعمل بها. تقمصت شخصية 
أمي وبدأت بسرد األحداث على لسانها لطالبي العرب واليهود في مدرسة اجلليل، 
العربية اليهودية. أثناء روايتي للقصة، عشت احلالة فعاًل، حتى أنني استصعبت 
في االستمرار في احلديث. أحسست بالبكاء يتملكني ولم أعد أستطيع الفصل 
بيني وبني أمي، إذ أني شعرت بشعورها عندما تتحدث عن التهجير واالنتقال من 

مكان آلخر، وكيف ذاقوا الذل والهوان بفقدان بيتهم ووطنهم.
اجلملة التي ترددت على لسانها- وهي امرأة عجوز مّر عليها ما مّر في حياتها- 
كانت: “لو كنا نعرف إنا راح نطلع وما راح نرجع، كان ما طلعنا ومتنا في بيتنا 

وأرضنا أشرف لنا”.
 والعبرة التي استخلصها هي أن أي قوة في الدنيا لن تخرجني من بالدي، وأن 
لي حًقا أمتسك به، وأعلـّم أوالدي على التمسك به أيضًا، أال وهو حق العودة، 

وحق التمسك بأرضهم وبيتهم، سواء في كابول أو في ميعار.

رسمية شحادة ) 1966(: ولدت في عكا، تسكن اليوم - بعد زواجها من يوسف شحادة- بقرية كابول. 
أّم لبنتني وولد: مجد، معتز وأمل. تعمل في املدرسة ثنائية اللغة، العربية - اليهودية في مسجاب، املدرسة 
اللغة العربية للطالب العرب واليهود. ميكن مشاهدة  مقامة بني سخنني وكيبوتس إشبال، وتدّرس فيها 
http://www.youtube.com/watch?v=afJWxCMicbw :الفيلم املذكور هنا على الرابط التالي

نكبتي، عودتي
رسمية شحادة – كابول



שמעתי את סיפור הנכבה מפי אבא ואמא שלי. לכל אחד מהם יש סיפור נכבה מיוחד לו. 
שמעתי אותו באופן מפוזר, קטעים פה ומשם, גם כשהייתי גדולה. אני זוכרת  את הפעם 
הראשונה שסיפר לי אבא על אביו שנפל בשנת 1948. ירו בו כשהיה בדרכו לביתו ברחוב 
סטאנטון בחיפה, יצא להביא אוכל לבני משפחתו הרעבים שחיכו לו בבית. אבא ז”ל סיפר 
את הסיפור ודמעות בעיניו, אך ה “גבריות” מנעה ממנו לבכות. אני חושבת שהייתי בת 16, 
קודם? למה אתה מסתיר את המידע הזה מאתנו?. תשובתו  לנו  סיפרת  לא  כעסתי, למה 
הייתה שאני מפחד עליכם ודואג לכם, לא רוצה שתיפגעו מזה. הוא פחד שנפתח מודעות 
פוליטית וזהות לאומית כי לזה יש מחיר במדינה הזאת. הוא פחד שניעצר או ניכנס לכלא על 
פעילות פוליטית או מחאה בעניין הלאומי פלסטיני. תשובתו הנצחית הייתה, אני לא רוצה 
שתתעסקו בעניין זה, הנכבה כבר אירעה וכלום לא ישנה את ההיסטוריה. יש עובדות בשטח 

וצריך ללמוד לחיות איתן.   
אימא ממיעאר. היא סיפרה לנו על 48 באופן מקוטע. אף פעם לא סיפרה את הסיפור בשלמותו. 
כי היהודים עומדים לתקוף את  יצאו מבתיהם  מדי פעם סיפרה משהו, מה קרה שם, איך 
הכפר. האנשים פחדו מאד והחליטו לצאת. הסיפור קיים בראש שלה, היא הוציאה פרקים 
ממנו בנסיבות מסוימות או באירועים קשים, אף פעם לא סיפרה את הסיפור ברצף. היום אני 
מבינה עד כמה זה היה קשה לספר. הפעם הראשונה ששמעתי את סיפור הנכבה מפי אימא 
שלי היה כשביקשתי ממנה לספר אותו, רציתי לתעד אותו, כי רציתי להעביר אותו בעצמי 
מול תלמידים בבית ספר הערבי יהודי לצורך עריכת סרט על בית הספר. האמת שרציתי את 

התיעוד הזה גם בשביל עצמי ובשביל הילדים שלי.  
הסיפור  את  סיפרתי  שלי,  אימא  את  שחקתי  והיהודים  הערבים  התלמידים  בפני  בכיתה, 
חונקות  דמעות  הרגשתי  הסיפור,  את  לספר  קשה  לי  שהיה  להודות  רוצה  אני  בשמה. 
הרגשתי  אחד  מצד  מעורבות,  ברגשות  הוצפתי  בדיבור.  להמשיך  והתקשיתי  אותי 
רוצה  שני  ומצד  בי,  שצופים  התלמידים  של  המחנכת  שאני  מכיוון  להתאפק  אני  שחייבת 
איתי.  שדיברה  בזמן  אימא  אליי  שהעבירה  והעלבון  ההשפלה  תחושת  את   להביע 
המשפט שחזרה עליו רבות היה: “לו ידענו שאנחנו לא נחזור לביתנו בכפר שלנו, היה עדיף 
לא לצאת, אפילו אם המחיר היה למות בו, כי לאור כל מה שעבר עלינו זה לא היה שווה 

לעזוב אותו”.
המסר שהעבירה אלי אימא, אני מעבירה אותו לילדי, אנחנו בעלי זכות, ועל זכות לא מוותרים 
בשום אופן, להפך נאחזים בה. כך גם זכות השיבה, וזכותם להיאחז באדמתם ובביתם, בין 

אם זה בכאבול או במיעאר. 

ובן, מג’ד,  יוסף שחאדה. אמא לשתי בנות  נישואיה עם  ילידת עכו, גרה בכאבול מאז   :)1966( רסמיה שחאדה 

מעתז ואמל. עובדת בבית הספר הדו – לשוני, ערבי – יהודי במשגב. רסמיה מלמדת ערבית לתלמידים הערבים 

והיהודים. בית הספר ממוקם בין סח’נין לקיבוץ אשבל בגליל התחתון. ניתן לצפות בסרט המוזכר כאן בקישור זה: 

http://www.youtube.com/watch?v=afJWxCMicbw

נכבה, שיבה
רסמיה שחאדה -  כאבול
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ميعار حبيبتي

نارميان  محمد الهيبي
ولدت في كابول - 1985

قريتي  الزعتر،  ورائحة  السنديان  خفق  ميعار 
احلبيبة التي لم  يتح لي الزمن ان اكون واحدة من 
أبنائها وان أعيش طفولتي بني أحضانها ودفئها. 
هناك حنني وانتماء كبيران لهذه البلدة، رغم أني 
لم اعش فيها، شعور غريب، ولكن  حديث جدتي 
الطفولة  منذ  لي  مرافقًا  كان  ميعار  عن  وجدي 
وحتى اآلن، إنها ارض األجداد. في زيارتي مليعار 
أملس الهواء النقي ورائحة التراب وجمال طبيعتها 
وموقعها، فهي منطقة خالبة جدًا وتشعرك باألمان 
والطمأنينة مما يريح قلبك وروحك، وكأنك تعيش 
في سالم  وهدوء داخلي. مجرد التنقل بني معاملها 

يشعرك كم كانت احلياة جميلة.
تعلقي وحبي  مليعار شديدان. أحب و أمتنى في 
يوم من األيام أن أزورها ليس كضيفة ولكن كابنة 

مشتاقة المها بعد طول انتظار.
كأنها  بها  واهتمامه  وحنانه  لألرض  محبة جدي 
أحد أبنائه، دفعتني أنا أيضًا ألقّوي عالقتي بها 

وأحبها وانتمي إليها أشد انتماء. 
من  الكثير  وتسرد  دائمًا،  عنها  تتحدث  جدتي 
القصص والروايات، وأنا أحب االستماع واطلب 
منها أن حتدثني أكثر وأكثر عن احلياة والعمل 

وكل شي يتعلق مبيعار. 
في سردها لألحداث تبدأ أحيانًا بالبكاء، خاصة 
عندما تتذكر خروجهم من القرية والتهجير والتنقل 
مروها  التي  القاسية  والظروف  مكان آلخر،  من 
في مسار التهجير. ومع ذلك، في كل مره تنهي 

حديثها وتقول   “ احلمد لله على كل شيء “. 



מיעאר, כמו ריחוף עץ האלון וניחוח הזעתר, 

לי  אפשר  לא  הגורל  אשר  האהוב  כפרי 

להיות אחד מתושביו או להעביר את ילדותי 

בחיקו. יש בי תחושת שייכות חזקה למיעאר, 

למרות שמעולם לא גרתי בו, תחושה מוזרה, 

סיפוריהם של סבי וסבתי על הכפר ליוו אותי 

מאז ילדותי ועד היום, הפנמתי ששם אדמת 

תחושת  לי  מעניק  במיעאר  ביקור  אבותיי. 

את  להריח  לי  ומאפשר  הנקי,  באוויר  מגע 

היפהפה  הטבע  את  ולחוש  הזכה,  האדמה 

המיקום  המרהיב.  המיקום  את  ולהעריך 

בטחון  של  תחושה  ומעניק  לבבות  שובה 

ושלווה, מרגיע את הלב והנפש, כמו לחיות 

בשלום ורוגע פנימיים. מעבר בין אתרי הכפר 

מלמד כמה יפים היו החיים בו. 

אהבתי למיעאר חזקה, עד כדי שאני מאחלת 

אלא  כאורחת,  לא  למיעאר  אגיע  בו  ליום 

אחרי  אמה  לחיק  חוזרת  מתגעגעת  כילדה 

ציפייה ארוכה. 

כמו  שהיו  לה,  ודאגתו  לאדמתו  סבי  אהבת 

האהבה  את  אצלי  העצימו  מבניו,  לאחד 

הזמן  כל  דיברה  סבתי  למקום.  והשייכות 

על מיעאר, סיפרה לנו רבות על הכפר, ואני 

ביקשתי לשמוע יותר ויותר.  

לפעמים היא בכתה, בעיקר כשהיא סיפרה 

למקום,  ממקום  והנדידה  הכפר  עזיבת  על 

“תודה לאל על  אך בסוף היא תמיד אמרה 

כל דבר”.

מיעאר חּביּבתי

נארימאן אלהיבי \דור שלישי

נולדה בכפר כאבול, 1985

ناريمان وجدتها في كابول
נארימאן וסבתה בכאבל
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أنا ابنك، وانِت ربيتيني  يا بلدي احلبيبة بتعرفيني  
انا مشتاق وِمتزايد حنيني  ميعار كثير ِبتعّزي عليِّ  

بتبكي من اجلفا بدمعة حزينة  كل ما بتشوف روابيك عينييِّ  
ِتبقي على العهد حرة أمينة أنــا بعرفـك ألمثـالي وفيــّة  

كـذلك قيـّدوني أعــذريني غزاة الوطن أخذوك سبيـّة  
بـأيــام الطفــولة بتذكريني كّلْ ما بتخّيل روابيِك الَعليـّة  

كنت في حنانك تغمريني وانا العب مع جيالي سويـّة  
صالح وراضي مع أخته شهيِنة أنا وجيراّنا اوالد عمومية  

بشهر سبعة ثماني وأربعنِي اللي طلعوا ع البالد العربية  
بالله ال تقسي علّي، ارحميني وهيك تَشّرْدنا بأنحاء البرّية  

القمر بشمالي والشمس بيميني ولو حّطوا بدل بلدي عطيــّة  
مسقط راْسنا الغالي والثميـِن ما َبرضى غير ميعار العذبة  
بأعلى الصوت بصرخ رجعيني ما دامت هيك يا بلدي القضية 
وصمـة عـار ضعفك ع جبيني ْضعفِت بعد ما كنــِت قويـــة  

بـاَلِك ْمَشـّرد وفاقـد عريني كنت فيك أسد في ِعنُده حميـّة 

عام حنين الى ميعار امليعاري،  عصام  أبو  الهيبي،  محمد  أحمد  الشعبي  الشاعر  ولد 
1928 في قرية ميعار. تتلمذ في صباه على إمام قريته، فحفظ بعض 
القراءة والكتابة ومبادئ احلساب. عندما احتل  الكرمي، وأتقن  القرآن 
اإلسرائيليون ميعار وهّجروا أهلها في متوز 1948 كان أبو عصام ابن 
البكر عصام، فمشى مع  ابنه  العشرين عامًا متزوجًا وكان قد أجنب 
لبنان، حيث عاشوا في مخيم عني  إلى  ولده على كتفيه  زوجته حاماًل 
فعاد  غربته  يتحّمل  لم  عام ونصف.  نحو  الفلسطينيني  لالجئني  احللوة 
مغامرًا إلى الوطن في أوائل العام 1950، وجنح بقطع احلدود ووصل 
مدينة طمرة وسكن فيها بني أقارب وأصدقاء له نحو ستة أشهر، حتى 
كانت  البالد  في  إقامة  وثيقة  منحه  على  اإلسرائيلية  السلطات  وافقت 
تسمى “الهوية احلمراء”. ثم انتقل للسكن في قرية كابول املجاورة قرب 

أخوته وفيها أقام حتى وافاه األجل يوم 20.7.2004.
وبكى  بجمالها  تغنى  ميعار.  عن  كثيرًا  أبو عصام شعرًا  وأنشد  كتب 
على أطاللها ووصف أشواقه وحبـّه لها  ودعا للعودة إليها. بعد وفاته، 
قام أفراد من عائلته بجمع أشعاره ونشرها في كتاب صدر في الذكرى 

األولى لوفاته. 
جاء في الكتاب، أنه في أحد األيام، وهو في طريقه من طمرة إلى كابول، 
تراءت ألبي عصام قريته ميعار الواقعة على قمة جبل بني هذين البلدين، 
فهاجت به املشاعر وكتب قصيدة عنوانها احلنني إلى ميعار، وفيما يلي 

بعض من أبياتها.  

املصادر: 
- خفق السنديان ورائحة الزعتر، ديوان الشاعر الشعبي: أبو عصام امليعاري )أحمد محمد الهيبي(، 2005

  http://www.alwan.co.il/article.php?ID=732:موقع ألوان -

أبو عصام / رسم: مارشيلو سيستيتو – إيطاليا



אחמד מחמד אלהיבי, או בכינויו אבו עסאם אלמיעארי, נולד בשנת 

1928 בכפר מיעאר. למד אצל השיח’ של הכפר קרוא וכתוב, חשבון 

וקוראן בעל פה. כשכבשו הישראלים את מיעאר ביולי 1948 היה אבו 

עסאם בן 20, נשוי ואב לילד אחד הוא עסאם. הלך ברגל עם אשתו, 

עין  הפליטים  במחנה  חי  לבנון.  עד  ממיעאר  כתפיו,  על  כשעסאם 

אלחלוה במשך שנה וחצי. בשל התנאים הקשים במחנה הפליטים, 

לחזור ארצה למרות הסיכונים הכרוכים במהלך הזה. שוב  החליט 

הפעם   ,1950 שנת  בתחילת  ברגל,  דרכה  את  המשפחה  עשתה 

אבו  הצליח  הגליל.  לכיוון  אלחלוה  עין  הפליטים  ממחנה  דרומה, 

עסאם ומשפחתו לחצות את הגבול בין לבנון וישראל בשלום ולהגיע 

לטמרה, שם הוא גר אצל חברים וקרובי משפחה כששה חודשים, 

ו”תעודה  תושבות  לו  להעניק  הישראלים  השלטונות  שהסכימו  עד 

אדומה”. עבר לגור ליד אחיו ואחיותיו בכפר כאבול הסמוך, עד יום 

מותו ב- 20.7.2004.

אבו עסאם חיבר שירים רבים לכבוד מיעאר, תיאר את יופיו, בכה על 

הריסותיו, הביע את געגועיו וקרא לשיבה אליו. לאחר מותו, אספו בני 

ופרסמו אותה בספר שיצא לאור ביום השנה  משפחתו את שירתו 

הראשון לפטירתו. 

בספר נכתב, שבאחד הימים עשה אבו עסאם, כרגיל, את דרכו בין טמרה 

וגעגועים  מיעאר,  כפרו  עמד  שעליה  הגבעה  לעבר  הסתכל  לכאבול, 

הציפו את נפשו, ודקלם את השיר “געגועים למיעאר”. להלן חלק ממנו.   

געגועים
למיעאר

אני בנך ואתה גידלת אותי כפרי היקר, אתה מכיר אותי  

למיעאר היקר לי מאוד   אני מלא געגועים וכיסופים

הן בוכות בעצב על הריחוק בינינו כל פעם שעיניי רואות את גבעותיך 

ותשמור את הברית כבן חורין מסור אתה נאמן לאנשים כמוני  

גם אותי הם כבלו, אנא סליחתך  הפולשים למולדת לקחו אותך בשבי 

הן מזכירות לי את ילדותי כל פעם שנזכר אני בגבעות הרמות 

עטפת אותי ברחמים  כששיחקתי בך יחד עם בני גילי 

סאלח, ראדי ואחותו ָשהינֶה אני, שכניי ובני דודי   

בחודש השביעי של ארבעים ושמונה אשר עזבו למדינות ערב  

אנא אל תתאכזר, רחם עליי כך פוזרנו ברחבי המרחב  

את הירח ביד שמאל והשמש בימיני אם היו מעניקים לי בתמורה לכפרי 

מקום הולדתנו היקר לא הייתי לוקח. רק מיעאר המתוק 

אצעק בקול רם: השב אותי  אם כך הוא המצב, כפרי  

חולשתך היא אות קלון על מצחי עשו אותך חלש אחרי שהיית איתן 

בלעדיך אני פליט כאריה ללא מאורה בך הייתי אריה מוגן  

אבו עסאם / איור: מרשלו סיסטיטו, איטליה
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