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عين كارم
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القدس، مقدمة قضاء  في  قرية   40 حوالي  1948 عام إسرائيل  احتلت 
اللوز  وخربة  لفتا  مثل  كلي،  بشكل  القرى  هذه  أغلب  وهدمت 
عائالت  وأسكنت  جزئي  بشكل  منها  عددًا  وهدمت  وغيرهما. 

ي

ودير  المالحة  مثل  الفلسطينيين،  الالجئين  بيوت  في  يهودية 
بأنها  القرى  باقي  عن  تتميز  فإنها  كارم  عين  قصة  أما  ياسين. 
أو  االنتقام  أو  التدمير  لمجرد  بيت  أي  تقريبًا  منها  يهدم  لم 

ي

عائالت  قبل  من  اليوم  مسكونة  القرية  بيوت  كل  الهوية.  محو 
إسرائيلية. ويعتبر المكان قرية ريفية جذابة. وقام إسرائيليون 
كثيرون، خالل61 عامًا من االحتالل، بتأليف قصص وأساطير عن 
مستوحاة  عديدة  فنية  أعماًال  فنانون  وأصدر  الساحرة،  القرية 
من جّو القرية الهادئة، وتعقد جوالت سياحية  بين أزقة القرية 
مصادر  والجوالت  المؤلفات  هذه  فتصبح  الفخمة.  وبيوتها 
هي  المصادر  هذه  فإن  الحال،  وبطبيعة  القرية.  عن  معلومات 
إسرائيلية وتروي قصة المكان من وجهة نظر إسرائيلية، فتقلل 
من واإلسالمية  والفلسطينية  العربية  الفصول تخفي  حتى  أو 
فسوف كارم  عين  في  اليوم  تتجول  عندما  فمثًال،  البلد.  تاريخ 

ي

التاريخية المواقع  كل  إلى  هناك  الموجودة  الالفتات  ترشدك 
والدينية في القرية ما عدا مسجدها. إنها محاولة رهيبة لتجاهل
ارتفاع رغم  أيضًا،  يتجاهله  أن  السائح  على  وتقترح  المسجد 

ي

مئذنته في أهم مكان في مركز القرية فوق عين مريم. وكذلك
طبيعة السائح  أو  القاريء  يعرف  وال  النكبة  عام  أحداث  تروى  ال 
مئات خالل  البالد  هذه  في  سائدة  كانت  التي  والحضارة  الحياة 
عشرات حتى  وال  اليهودية،  الدولة  إقامة  سبقت  التي  السنين 

السنين األخيرة قبل النكبة.
لقرية عين كارم تاريخ طويل يمتد على طول مئات السنين، ولكن 
ماذا  المتوفرة،  اإلسرائيلية  المصادر  من  نعرف،  أن  الصعب  من 
ذلك.  قبل  حياتهم  كانت  وكيف  1948 عام وأهلها  للقرية  حصل 
كارم  عين  في  تعليمية  بجولة  "زوخروت"  جمعية  قامت  لذلك، 
وأصدرت هذا الكتيب لتحكي القصة التي ال تحكى عن عين كارم. 
خالل الجولة وضعت الفتات لتعّلم الناس عن مؤسسات ومعالم 

ي ي

القرية قبل النكبة، وهذا الكتيب يحمل بين صفحاته معلومات عن 
القرية أخذت من كتب التاريخ وكذلك من شهادة الجيء عكرماوي 
آخر  نوع  من  لمسار  وصف  أيضًا  الكتيب  في  عّمان.  في  يسكن 
ي ي

مواطنة  لمشاركة  تحليل  وكذلك  كارم  عين  قرية  على  للتعرف 
إسرائيلية في الجولة مع الجيء فلسطيني ابن عين كارم.

مساعدة إلى  فعالياتها  خالل  من  "زوخروت"  جمعية  تصبو 





للتعرف إسرائيل  في  اليهودي  الجمهور 
وتدعو الفلسطينية،  النكبة  على 
الالجئين عودة  بحق  االعتراف  إلى 
بأن وتنادي  وطنهم  إلى  الفلسطينيين 
نتائج عن  مسؤوليتها  إسرائيل  تتحمل 
النكبة الفلسطينية لفسح المجال أمام
الفلسطينيين بين  مصالحة  إمكانية 

واليهود على هذه األرض. 
سلسلة من  28 الـ  الكتيب  هو  هذا 
تصدرها التي  المهجرة  القرى  ذاكرات 
كتيبات قبله  صدر  زوخروت،  جمعية 
عجور، التالية:  المنكوبة  المواقع  عن 
الشيخ اللوز،  خربة  برج،  أم  كويكات، 
يافا، في  العجمي  المالحة،  موّنس، 
ترشيحا، الشجرة،  الكفرين،  حطين، 
سحماتا، اللجون،  اجليل،  السبع،  بئر 
خربة والمجدل،  اسدود  الجوالن، 
عين حيفا،  عكا،  اللد،  الرملة،  جلمة، 
عين علي)،  (سيدنا  الحرم  المنسي، 

غزال، لفتا ودير ياسين.

"زوخروت"
2009 تشرين ثان





طريق وكانت  القدس,  ضواحي  من  تعد  كارم  عين  كانت 
يصل الذي  العام  بالطريق  تربطها  بالحجارة  مرصوفة 
القدس بيافا, والذي يمر على بعد ثالثة كيلومترات شمالي
آهال كان  الموقع  هذا  أن  إلى  األثرية  األدلة  وتشير  القرية. 
إن الروايات  إحدى  وتقول  الميالد.  قبل  الثاني  األلف  منذ 
يقال كما  المعمدان,  يوحنا  رأس  مسقط  هي  كارم  عين 
كارم عين  زارا  العذراء  مريم  والسيدة  المسيح  السيد  إن 
مرات عدة. وثمة اعتقاد أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب
تبين فيها.  وصلى  اإلسالمي,  الفتح  خالل  مرة  ذات  بها  مر 
١٥٩٦ قرية السجالت العثمانية أن عين كارم كانت في سنة
سكانها عدد  يتجاوز  ال  القدس),  لواء  القدس(  ناحية  في 
١٦٠ نسمة. وكانت عين كارم تؤدي الضرائب على عدد من

الغالل والثمار.
في أوائل القرن التاسع عشر, ذكر الرحالة البريطاني جيمس
هذه القرية الصغيرة, وأن بكنغهام أن ثمة مسيحيين في 
شجر الزيتون يكثر في األودية المتاخمة لها. وأشار غيره من
الرحالة, في وقت الحق من ذلك القرن, إلى وجود كنيسة
مار يوحنا الفرنسيسكانية ضمن دير في الجهة الشرقية،
ودير آخر (راهبات صهيون) وكنيسة حديثة البناء. ويشير
كتاب (مسح فلسطين الغربية)  إلى أن  مأوى روسيًا كان
في طور البناء سنة ١٨٨٢ , في أقصى غربي القرية, وإلى
راهبات وأن  للٍبنين,  مدرسة  أنشأوا  الفرنسيسكان  أن 

صهيون يشرفن على مدرسة ودار أيتام للبنات. 
ٍ

أبناء من  قليل  غير  نفر  توصل  العشرين,  القرن  بداية  ومع 
عيسى كالشيخ  بارزة,  مناصب  احتالل  إلى  القرية  هذه 
منون الذي تبوأ في األزهر الشريف في مصر منصب عميد
الشريعة كلية  وعميد   ,١٩٤٤ سنة في  الدين  أصول  كلية 
القيادة مقر  كانت  كارم  عين  إن  وقيل   .١٩٤٦ سنة في 
السري الذي أدار منه الزعيم الفلسطيني الشهير عبد القادر

الحسيني عملياته في الفترة ١٩٣٦- ١٩٣٩. 
كانت عين كارم كبرى قرى قضاء القدس, سواء من حيث
المساحة أو من حيث عدد السكان. وكانت منازلها مبنية
بالحجر الكلسي والطبشوري وتعلو أبوابها ونوافذها قناطر
١٩٤٥  ٢٥١٠ من المسلمين مميزة. وكان عدد سكانها عام
خمس من  يتألفون  السكان  وكان  المسيحيين.  من  و٦٧٠ 
حمائل, لكل منها حوش يجتمع فيه أبناء الحمولة للسمر

عين كارم





توفر كثيرة  عيون  وكانت  الخاصة.  بالمناسبات  واالحتفال 
ابتدائيتان مدرستان  القرية  في  وكان  الشرب.  مياه  للقرية 
وصيدلية, ومكتبة  للبنات)  واألخرى  للينين  أحداهما   )
وجمعية عدة  واجتماعية  رياضية  نواد  أيضا  فيها  وكان 
عروضا يشهدون  القرية  سكان  وكان  للبنين.  كشافة 
اإلعالم وسبل  الترفيه  وسائل  جملة  من  وكان  مسرحية, 
األخرى مسرح في الهواء الطلق, ومذياع في مقهى القرية
من الناس  من  كثير  عدد  لتمكين  صوت  بمكبرات  موصول 

االستماع إليه. 

يدير شؤونها اإلدارية. وكان بلدي  كان لعين كارم مجلس 
بعض جبلية,  منطقة  في  وقوعها   من  الرغم  على  فيها 
منطقة في  سيما  (وال  الشمال  في  المستوية  األراضي 
تدعى المرج) تستنبت فيها الخضروات واألشجار المثمرة.
وقد زرع الزيتون وسواه من األشجار المثمرة والكرمة على
١١٧٥ ١٩٤٤, كان ما مجموعه المنحدرات الجبلية. في سنة
دونما مخصصًا للحبوب, و٧٩٥٣ دونمًا مرويا أو مستخدما

ي

عن فضًال  يعملون  كارم  عين  سكان  وكان  للبساتين. 
الزراعة, في الصناعات الحرفية وفي صناعات خفيفة أخرى
على القرية,  في  كان  الذي  المعدنية  المياه  تعبئة  كمصنع 
وأديرة, أبرزها عدة كنائس  القرية  وكان في  المثال.  سبيل 
كنيسة يوحنا المعمدان (وتسمى أيضا كنيسة مار يوحنا),
ومن فيه.  ولد  الذي  الكهف  فوق  شيدت  إنها  يقال  التي 
جملة المؤسسات المسيحية األخرى: دير الفرنسيسكان,
وكنيسة الزيارة, ودير مار زكريا, وكنيسة راهبات صهيون
والقبور التابعة للكنيسة. كما يوجد في جوار نبع يسمى
عين مريم مسجد ذو مئذنة, سمي المسجد العمري تيمنا

بعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. 

 طوقت عين كارم على يد وحدة عسكرية تم تشكيلها من
قوى متعددة, منها منظمة اإليتسل والجدناع (وهي كتائب
فصلت التي  العشرة  األيام  في  وذلك  الهجاناه),  شبيبة 
بين هدنتي الحرب (٩-١٨ تموز١٩٤٨), ويذكر كتاب "تاريخ
األمر أول  قصفت  القرية  أن  اإلسرائيلي  االستقالل"  حرب 
من هضبتين مجاورتين مشرفتين عليها, سميت أحدهما-

احتاللها وتهجير 
سكانها





بني اإلسرائيلي  المؤرخ  يزعم  بينما  هرتسل.  جبل  الحقا- 
تشير تموز,   ١١ يوم  (هجروها)  القرية  سكان  أن  موريس 
وكان تقريبا.  أسبوع  بعد  حدث  ذلك  أن  إلى  الهجناه  رواية 
اإلسرائيلية القوات  أن  تموز   ١٣ في  أعلن  إسرائيلي  ناطق 
صحيفة نشرته  الحق  تقرير  أشار  بينما  كارم  عين  احتلت 
التالي األسبوع  خالل  احتلت  القرية  أن  إلى  تايمز)  (نيورك 
منطقة قائد  لسان  عن  نقل  وقد  تموز.   ١٨ صبيحة  في  و 
عين قلعة  (إن  قوله  تموز,   ٢٢ في  اإلسرائيلي,  القدس 
مسئولون ووصف  الهدنتين.  بين  احتلت  الصليبية)  كارم 
رسميون عرب الهجوم بأنه خرق لهدنة القدس, بينما قيل
الهدنة لجنة  مع  اتفاق  إلى  توصل  اإلسرائيلي  الجيش  إن 
وقف يشملها  التي  القرى  من  كارم  عين  بموجبه  تستثنى 

إطالق النار الخاص بالمدينة المقدسة. 
١٨ بدأ الهجوم على عين كارم في الساعة الثانية من فجر
تموز, إذ اقتحم اإلسرائيليون أعالي جبل َرّب, المشرف على
القرية. وفي الساعة التاسعة صباحا سقطت القرية (من
دون مقاومة), بحسب ما ذكر مراسل صحيفة (نيورك تايمز)
والجيش العربي  الجيش  إن  قائًال  تقريره  في  يمضي  الذي 
المصري المتمركزين في المنطقة "لم يبديا مقاومة تذكر".
لكن من المستبعد جدا أن تكون وحدات أي من الجيشين -
فكم بالحري كليهما - موجودة في القرية آنذاك. ومع ذلك
المعتبرة تقليديًا القرية,  سكان  أن  إلى  المراسل  فقد أشار 

ي ي

يطلق ولم  هجروها  كانوا  المعمدان,  يوحنا  رأس  مسقط 
سوى بعض الطلقات النارية على جندي عربي وحيد وهو
هرب قد  كان  القرية  سكان  بعض  إن  موريس  ويقول  يفر. 
عن تبعد  التي  ياسين  دير  مجزرة  عقب   ,١٩٤٨ نيسان في 

كلم فقط في اتجاه الشمال الشرقي.  عين كارم ٢,٥
اليهود هجرة  حركة  بدأت   ,١٩٤٨ األول  كانون  نهاية  في 
في عائلة   ١٥٠ نحو فاستقر  القدس,  باتجاه  الجماعية 
الغربية القدس  لبلدية  تابعة  باتت  التي  كارم  عين  قرية 

اإلسرائيلية. 

١٩٤٩, أنشأ اإلسرائيليون مستعمرتي بيت زايت في سنة
في عليها  أنشئت  كما  القرية.  أراضي  على  سبير  وإيفن 
أراضيها وضّمت  الزراعية.  كارم  عين  مدرسة  ١٩٥٠ سنة

إلى بلدية القدس اإلسرائيلية. 

المستعمرات اإلسرائيلية 
على اراضي القرية



عين كارم من القرى القليلة جدا التي سلمت أبنيتها, على 
عين  منازل  في  اليوم  ويقيم  سكانها.  تهجير  من  الرغم 
مسيحية  عربية  عائلة  إلى  إضافة  يهودية,  عائالت  كارم 
١٩٤٩ عن قرية إقرت (قضاء  واحدة كانت أبعدت في سنة
لدير  تابع  قديم  مدرسة  مبنى  في  اآلن  وتعيش  عكا), 
حجرية  أبنية  الكبرى  المنازل  بين  وثمة  الفرنسيسكان. 
نوافذ  ولها  طبقات  ثالث  أو  طبقتين  من  مؤلفة  جميلة 
قليال  تتخلف  كبرى  بقنطرة  محفوفة  وأبواب  مقنطرة 
اليوم  القرية  وفي  البناء.  واجهة  عن  المحراب)  (كجواف 
سبعة من األديرة والكنائس, فضال عن مقبرة للمسيحيين 
القرية  وسط  للمسلمين  وأخرى  الروسي,  للدير  مجاورة 
تغطيها النفايات والتراب, وتتعرض مؤخرًا لمحاوالت طمس 

ي

المستوطنين  بعض  قبل  من  فيها  طرق  وشق  معالمها 
الساكنين في البيوت المجاورة للمقبرة.  وهي تضم قبرين  
للشهيد  هو  القبور  أحد  القبور.  باقي  عن  يرتفعان  بارزين 
اسماعيل الصوباني الذي سقط برصاص جنود بريطانيين 
في  قيلت  شعر  أبيات  قبره  على  منحوت   ١٩٣٦ ثورة  قبيل 
مهجور،  مغلق  ولكنه  قائمًا  القرية  مسجد  يزال  وال  رثائه. 
ي

وكذلك ال زالت مئذنته قائمة. وتتدفق مياه عين مريم تحت 
على  اإلسرائيلي  هداسا  مستشفى  بني  وقد  المسجد. 

أراضي القرية على جبل راس التوتة.

المصادر:

-  وليد الخالدي، كي ال ننسى

القرية اليوم

حتى ١٩٤٨ ، دار ياسين محمد , بجانب العين







الجغرافيا والتاريخ
باتجاه  القدس  عن  متر  كيلو  سبعة  حوالي  كارم  عين  تبعد 
يقال  آراء،  عدة  هناك  البلد  السم  بالنسبة  الغربي.  الجنوب 
وعين  مريم  ستنا  وعين  َكَرم  وعين  كْرم  عين  كان  اسمها  أنه 

ي

العذرا، وإن صّحت األساطير كانت ستنا مريم تزور البلد وتزور 
خالتها اليصابات التي كانت ساكنة في عين كارم. كانت العين 
غير بعيدة عن المكان الذي تسكنه اليصابات. وسمي المكان 
كانت  أنها  ويقال  جدًا  دافقة  عين  كانت  مريم.  عين  باسمها، 

ي ي

صحية. وكان ُيصنع منها كازوز للبيع في القدس.
جغرافيًا هي واقعة بين جبال. من الجهة الغربية جبل الراس

ي

ومن الجهة الجنوبية جبل راس التوتة ومن الجهة الشمالية
جبل ياقوت والجهة الغربية كانت جبالها أوطا. لذلك البلد

تكاد تكون في واد ولذلك كانت تكثر فيها العيون.
البناء كان في سفح الجبل الشمالي. بسّموها وعر سارة،
وفي الجبل الجنوبي كانت أديرة، كان فيها دير المسكوبية،
تحريفنا هو  اللي  ضبيطا  نسّميه  كنا  ضبيطا،  دير  وكان 
لكامة اليصابات، هذه المنطقة لم تكن مسكونة من أهل

البلد. كانت مسكونة من قبل الراهبات.
 بتذّكر أيام السبت واألحد على زمان فلسطين تمتلي من
أجانب وسّواح ومن أهل القدس. مش صدفة، إلنها كانت
مدرسة عّنا  كان  المسيحية،  والمدارس  باألديرة  مليئة 
الحرب خالل  الالتين.  راهبات  ومدرسة  الوردية  راهبات 
العالمية الثانية أجت الجاليات البولونية وسكنت فيها ثالث

أربع سنين. كانوا نازحين بسبب ظروف الحرب. 
5-4 كيلومتر) وقالونيا، تحد بلدنا من الشمال دير ياسين (
وقالونيا. ياسين  دير  داخل  أراضي  إلنا   - عائلتنا   – إحنا 
عنا بعيدة  اللي  والجبيعة  القسطل  في  كانت  أراضينا 
حوالي ستة كيلومتر باتجاه الغرب، وسطاف حوالي أربعة
كيلومتر باتجاه الغرب. من الجنوب كانت الجورة بعيدة يمكن
ثالثة كم وبتير وبيت صفافا، ومن الشرق المالحة والولجة
ولفتا. القدس كانت سبعة كم في الشمال الشرقي. كانت
الشمال من  وجان“  ”بيت  كانت  منا،  قريبة  مستوطنات 
الشرقي وكمان ”بيت هكيرم“. لم تكن عالقة بين أهل عين
كارم واليهود. يمكن بعض أصحاب األراضي القريبة منهم
ما أنا  ”سوفر“.  المختار  مع  عالقة  إلهم  أنه  يقولوا  كانوا 
الموجة قبل  عالقة  كانت  يمكن  اليهود.  مع  عالقة  أي  أذكر 
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يعني  عالقة.  كانت  ما  بجيلنا  الصهيونية. 
ثورة الستة وثالثين كانت وأنا عمري ست 

سنوات، فأنا كبرت في فترة مناوشات.

المواصالت
الطريق  بس  ترابية،  كانت  بالبلد  الطرق 
مزّفت،  كان  للبلد  القدس  من  الرئيسي 
ولكن من المقبرة حتى العين كانت الطريق 
الشارع  إنه  مع  كم،  اثنين  حوالي  ترابية، 
وكان  البلد  من  طلعنا  العين.  عند  بنتهي 
هيك الوضع. الطريق لعين كارم بيبدأ من 
لفتا.  عند  بنفصل  يافا،   – القدس  شارع 
من لفتا يأخذ الباص على الشمال (بدل ما 
يكمل لقالونيا والقسطل وأبو غوش وباب 
وثم ”بيت  هكيرم  بيت  على  بييجي  الواد)، 

َرفة بنزل نزول. وجان“ ومن الشَّ
م ي

اسمها  منطقة  في  ساكنين  كنا  إحنا 
المروج. كان فيها دير للراهبات الفرنسيات 

اسمه ليش  صهيون،  راهبات  دير  اسمه 
كانوا بعرف.  ما  صهيون  راهبات  دير 
مالصقة دارنا  التين.  فرنسيسكان 
كانوا كبير.  جبل  ماخذين  ألراضيهم. 
االوالد، ويعّلموا  صغيرة،  عيادة  فاتحين 
زيتون عندهم  وكان  سواح،  ويستقبلوا 
كان وبساتين.  شوكي  وأرضي  ورمان 
عندهم عرباية من خشب وعجالتها حديد
صخرية بكتل  المرج  زقاق  راصفين  فكانوا 
صغيرة، هي الوحيدة اللي كانت مرصوفة.
بعين الرئيسي  للشارع  الالتين  دير  ومن 
متر  150 يمكن  قصيرة  طريق  كانت  كارم 

كانت مرصوفة.
كان عّنا أربع باصات بالبلد، كانوا مع بعض
شركة مساهمة من بعض األشخاص من
عليا وعيسى  سمرين  علي  أبو  كارم،  عين 
باصات شركة  اسمها  كان  منون.  وطه 

عين كارم.

www.palestineremembered.com





الحارات
وعر الشرق  من  حارات.  مقسمة  القرية 
سارة، حارة الضوار ، الحارة، الحرجة وكانت
المروج، المهلل،  النوادر،  ساحة،  مجرد 
محيط البلد  ونص  النصارى،  وعر  العين، 
بالدير ويقال إنه بيتنا األساسي هناك بس
أنا ما لحقتوش. من هناك توسعت البلد. كل

جبل راس التوتة كان كله أديرة وأحراش.
عائالت عين كارم: حارة الضوار في نص البلد
عند المقبرة، حمولة الحارة ساكنة كمان في

نص البلد يفصلهم الدير. وغربي الدير كانوا 
باتجاه  البلد  نص  من  طلعنا  احنا  زغب.  دار 
علي  دار  العين.  نواحي  أو  الغرب  في  المرج 
أخذت جهة وعر سارة، الجهة الشرقية. بعد 
ما توسعت البلد صار اختالط بين العائالت 
وسكنوا مع بعض. حارة النصارى في نص 
وفي  الدير،  جنب  الضوار  حارة  جنب  البلد 
مسيحية سكنوا في وعر النصارى الموجود 
يمكن  المسيحية  عدد  البلد.  شرق  جنوب 
المسيحية  من  كان  شخص.   400 حوالي 





التين وكان روم. من الالتين كان عائلة رحيل،
جريس، بخيت، عواد، صافية، روك، وعائلة
وعائلة عبيس،  يعقوب  والمختار  عبيس. 
الوكيم ومنها الدكتور الوحيد بالبلد. عائالت
عائلة من  يتكونوا  كانوا  والروم  صغيرة. 
عندهم كان  الجعنيني.  عائلة  هي  واحدة 

كنيستهم.

األديان
وهي  الالتين،  دير  كنيسة  عندنا  في  كان 
هيك  ليش  عارف  مش  يوحنا،  مار  كنيسة 
اسمها. بس وأنا بالمدرسة بتذكر كان في 
حالق اله غرفة بالدير وكان يلف لفة طويلة 
عشان يوصل غرفته، قرروا يعملوا له درج 
من ساحة المدرسة، ولما عملوا الدرج القوا 
موزايكا وآثار، حفروا تحت الدير والقوا دير 
يوحنا  انه  ويقال  وقبور،  قديمة  وشغالت 
المعمدان كان يلجا الى هذا المكان، ويقال 
انه خالة ستنا مريم كانت موجودة هناك 
المالمح… من  كمان  في  وشو  وزكريا.  هي 

ما يدل انه المسيحيين سكنوا فترة قبل ما 
أجا العصر اإلسالمي. إحنا سكنا البلد مع 
حملة صالح الدين ويقال انه إحنا من بني 
حسن نسبة الى السلطان حسن الهاللي، 
وهاي الكنيسة كانت األكبر. وكانت كنيسة 
أخرى  وكنسية  صهيون  دير  في  للراهبات 
دير  في  أخرى  وكنسية  اليصابات  دير  في 
الصالحية وكانت ال تستعمل ألنه الرهبان 
ما كانوا هناك، وكان في كنسية الراهبات 
يوم  وكان  بنات.  مدرسة  كان  الدير،  جنب 
األحد جميل، النه كل المسيحيين بلباسهم 
الكنسية.  على  يتكاثروا  والنظيف  الجديد 
كانت  آخر،  موضوع  كان  الروم  كنسية 
روم  في  كان  ما  عمليًا  بس  كبيرة  كنسية 

عّنا إال عائلة واحدة، عائلة جعنيني. 
ي

بفترتين،  تمر  دينية  سياحة  في  كان 

سياحة في  كان  شهر،  بأي  عارف  مش 
القونه، عيد  نسميه  كنا  للمسكوبية، 
وروس مطارنه  ييجو  كان  األيقونة،  من 
كلهم باأليقونات،  وييجو  ارثوذوكس، 
راهب 70 - 60 رهبان ورجال دين، حوالي 
المسكوبية،. بكنيسة  االحتفال  ويعملوا 
ماخده كانت  المسكوبية  هاي  بس 
بدها كانت  انه  يبدو  ما  وعلى  كامل  جبل 
بس جميلة  سياحية  منطقة  تتوسع. 
بدون سياحة، ما كان في مقاهي وال شي

بس منظر ساحر.
 في البلد كان مقامين، مقام اسمه جلجيل
وسط في  عبيد  الحج  ومقام  البلد،  شرق 
صغير بسور  مسّور  صغير،  مقام  البلد. 
القبر ضريح  وفيه  ومبلط،  متر  حوالي 
بعرف ما  ثانية  غرفة  وفي  قوسي  بشكل 
بس دخولها،  مسموح  ومش  فيها،  شو 
بساحة قبر الشيخ عبيد كنا نلعب. جلجيل
أو شمع  نحط  نروح  كنا  فقط  بعرف،  ما 
محّرم كان  حواليه  اللي  والبستان  سراج، 
على طلعنا  أو  أكلنا  إذا  ألنه  منه  نوكل 

شجرة بقولوا انه اإلنسان بتجمد.
البستان دخلت  أنا  حكي.  هذا  طبعًا  بس 

وما صار اشي.

الصحة
عيادة البلد كانت براهبات صهيون، بتذكر
كنا نلعب بزقاق وكل نسوان البلد يحملوا
العيادة، على  جايات  ورايحات  أطفالهم 
كانت راهبة دكتورة هناك. كان في صيدلية
األدوية. يركّـب  نفسه  الصيدلي  وكان 
وكان في دكتور من بلدنا من عائلة وكيم
بس كان يداوم بالقدس. كان دكتور عام.

كان في دكتور يهودي بالبلد اسمه شور، 
قصير كان  بتذكره  وأنا  عيادة،  فاتح  كان 
عيادة عنده  وكان  عربي،  وبحكي  وناصح 





بالبلد بس ما كان ساكن بالبلد.
وبعدها أجا كمان دكتور يهودي آخر وفتح 
عيادة  خالي.  بيت  من  قريب  أخرى  عيادة 
الدير،  من  قريبة  البلد  بنص  كانت  شور 
الدكتور  وين.  لك  اشرح  بقدر  بالخارطة 
واألول كان  46 أو الثاني أجا يمكن بال 47

.36 قبل، يمكن بعد ال
طريق على  البلد  بنص  كانت  الصيدلية 
العين، قبال قهوة خليل منون، كانت لواحد
دير من  عزمي  أبو  اسمه  الشعيبي  دار  من 
غسانة، مش عكرماوي. أظن هم اثنين واحد
الصيدلية، بنفس  شهابي  وواحد  شعيبي 
بالعمل بعدين  ابنه  مع  التقيت   ... الشهابي 

السياسي، اسمه احمد الشهابي.
باألخير  بس  عيادة… له  كان  الوكيم  الدكتور 
يمكن سكّـر وفتح بالقدس، أنا بتذكر لما كنت 
معنا  يرجع  كان  العصر  وبعد  بالليل،  أرجع 

بالباص والصبح كان يطلع معنا بالتاكسي.
لما كنا نحتاج مستشفى كنا نروح عالقدس. 
تطلع بالباص.  كانت  قريبة، الناس  القدس 
وااليطالي،  الفرنسي  المستشفى  فيها 
مرة  ألنه  الفرنسي  المستشفى  بتذكر  أنا 

عضني كلب مسعور وأخذوني هناك. 

الماء
كان بعين كارم كثير عيون بسبب انه القرية
الجبال مياه  وبالتالي  بواد  أشبه  كانت 
يعني السفوح.  بآخر  الوادي  بقاع  تتفجر 
بنص بتصّب  واللي  األساسية  كارم  عين 
بكل البلد  أهل  بتزود  اللي  كانت  هي  البلد 
شي وسقي المزروعات. كانت ترويها كلها.
بمنطقة اسمها الجناين. لكن أيضا في كثير
من العيون خارج المنطقة السكنية وهذه
وسميت رواس،  عين  مثال  دائمة،  عيون 
نسبة الى واحد من شيوخ األولياء، وهاي
كانت تسقي بساتين كثيرة، موقعها شمال

ولقالونيا,  هكيرم  لبيت  اقرب  البلد،  غرب 
كان  السكن،  مساحة  خارج  كانت  هاي 
في  األراضي  أصحاب  منها  يستفيد 
المنطقة. يعني إحنا كان عنا بستان هناك، 
كان في عدة بساتين ومعظمها لدار زغب. 
كان  السيالن،  دائمة  كانت  العين  في  المي 
للناس.  وبركة  للدواب  بركة  بركتين،  في 
دونم  عشرين  أو  عشرة  حوالي  في  كان 
بساتين. اللي رايح واللي جاي كان يستفيد 
من هاي العين. وكان في كمان عين حاراش 

اصغر منها واقل تدفق.
العين بس  في  كان  السكن  بمساحة 
الرئيسية. كمان فيها عين الخندق، جنوب
هاي العين لبلدة سطاف.  اقرب  البلد  غرب 
كان الها برك وحواليها بساتين. وكان في
كان اآلن،  هداسا  عليه  المقام  القف  بير 
جنوب البلد. وفي عين الحنك غرب البلد. أنا
بقول يمكن بفضل جغرافية البلد وموقعها
بتكثر فيها العيون. وكلها صالحة للشرب.
أنا شربت من حاراش وعين رواس، وبعين
في كان  ألنه  كرة  نلعب  نروح  كنا  الخندق 

ملعب قريب عليها.
عين أو  العذرا  عين  هي  الرئيسية  العين 
ستنا مريم، والسبب انه كانت ستنا مريم
من قريبة  وخالتها  خالتها،  تزور  تيجي 
العين، ويقال انه كانت تروح تملي لها مي

من هذه العين.
7 من  اقل  مش  يمكن  جدا.  متدفقة  عين 
مدار على  الفصول  بكل  ودائمة  انش، 
تكفي وكانت  الساعات.  ومدار  السنة 
احتياج أهل البلد، من سقي الجناين لدواب
البلد، الى السكان، غسيل وشرب وحمام
وكل شي. كان في إلها بركة واحدة عشان
هي جارية.  مي  كانت  تبّقى  وما  السقية 

ي ي

بتصّب من علو متر أو متر ونص عن األرض
والناس تحط الجرة وتمليها. البركة يمكن





خمسة في أربعة، كانت مرتفعة عن سطح 
ومنها  أمتار  ثالث  من  بأقل  ويمكن  األرض 
يصير دور السقية. كانت وسخة وما حدا 

كان يسبح فيها.
لغاية النكبة المّي ما وصلت بأنابيب. كان 
النساء  تشوف  انه  الفولكلوري  الشكل 
من  ويمشوا  فني  بشكل  الجرة  حامالت 
الشارع الرئيسي اللي بمشوا فيه السواح. 
منظر  هو  للنساء.  معتاد  منظر  كان  هذا 
جميل وصار له طابع فولكلوري. بالنسبة 
انه  الوحيدة  الفرصة  كانت  هاي  للبنات 
يطلعوا من البيت. كانوا ينادوا على بعض 
وطريقة  جميالت،  صبايا  العين“،  على  ”يال 
مسكها  دون  روسهم  على  الجرة  حمل 
ومع توازن. بنات عين كارم كانوا جميالت. 
جميالت  هم  قديش  عارف  كان  ما  الواحد 

بس لما تهجرنا.
بس بير  في  كان  بدارنا  قليله،  كانت  اآلبار 
كان بس  بير.  عنده  كان  حدا  وال  حوالينا 
على 95% االعتماد باألساس بنسبة يمكن
العين وعلى النقل بالجرار. أنا بتذكر انه نادرًا

ما كنا نستعمل البير.  قرية ال تعطش!

االقتصاد
كان  لألسف،  وصلت  ما  للكهربا،  بالنسبة 
في عندنا موتور ببعض المقاهي، أو بمقهى 
جعفر، كان في موتور صغير للكهرباء وكنا 

نروح نشحن عليه بطارية الراديو.
كانوا  بالالمبة،  البيوت  نضوي  وكنا 
على  زجاجية   ،1 نمرة  المبة  يسموها 
البعض  وفي  طبعا.  بالكاز  عامود.  شكل 
عند  كان  اللوكس.   يعملوا  كانوا  القالئل، 
الوفود  يستقبل  كان  عشان  لوكس  خالي 
إلضاءة  محاولة  في  كان  وبعدين  والزوار، 
الشوارع باللوكسات بآخر األربعينات. كان 
أمام  أضاءوا  بتذكر  إضاءة،  البلد  بوسط 

متذكره اللي  هذا  النصارى.  بحارة  الدير، 
ألنه بطريقي.

كان في كثير محالت لبيع الكاز. كان واحد
من دار العرب مختص بالكاز والبنزين على
دكانه كان  الصيدلية  جنب  العين  طريق 

لبيع الكاز.
وكان  زعتر  قهوة  مقاهي،  ثالث  عنا  كان 
اسمها قبل هيك قهوة يوسف حسن على 
العين  طريق  على  وموقعها  مالكها.  اسم 
ومطحنة  الباصات  كاراج  منها  وقريب 
ومعصرة زيتون جعنينة وقريبة من الدير. 
القهوة كانت صغيرة، حوالي غرفتين، بس 
كان أمامها بستان واسع، حوالي دونمين.
قهوة مش بعيدة عنها اسمها قهوة خليل
منون، هاي قهوة اشرح وبناءها أوسع بس
الصيدلية مقابل  كانت  بستان.  عندها  ما 
بعد وعلى  الباص،  يقف  وحيث  مباشرة 
اسمها ببستان  قهوة  في  متر  بمئة  منها 
قهوة العرب ألنه صاحبها من بيت العرب،

اللي كان يبيع كاز.
قهوة شعبي.  طابع  الها  كان  القهاوي 
زعتر، بنلعب فيها شده ومسموح الحديث
لعب فيها  منون،  خليل  قهوة  والضجة. 
الشدة. لعب  من  أكثر  دردشة  فيها  بس 
قهوة العرب يكاد يكون ما فيها لعب، هي
للنزهة للفرجة،  واالستجمام،  لالستمتاع 

واالسترخاء. 
لم الراديو  راديو.  في  كان  مقاهي  بالثالث 
يكن ببيوت غير المقاهي اال في بيتين، بيتنا
وبيت خالي. أثناء الحرب صودر الراديو من

بيتنا بس ببيت خالي المختار ظل فيه.
البوليس البريطاني صادره، كانه كان يجمع 
كل هاي األمور حتى ما تسمع الناس أخبار. 
اخذوا  ما  بس  إياه.  لنا  رجعوا  ال 45  وبعد 
اشي من المقاهي بس أظن عملوا شغله 

فنية فيهم انه ال تسمع برلين بالراديو.





للبريطانيين  دعائية  أفالم  يعرضوا  كانوا 
يعرضوا  كانوا  بذكر  أنا  الحروب،  عن 
كانوا  أوسع.  ألنها  منون  خليل  بمقهى 
يجي  كان  وبعدين  شاشة.  على  يعرضوا 
منون.  خليل  قهوة  على  العجب  صندوق 
أرجل  على  يمكن،  بمتر  متر  صندوق  هذا 
يقعدوا،  واثنين  صغير  بنك  معه  ويكون 
بشكل  يحركوا  ويصيروا  صور،  وجّواه 
ويحكي  ورقي  شريط  على  الصور  يدوي 

قصة المسجونة وأبو زيد الهاللي.
واألطفال من سبعة لعشرة كانوا يحضروا. 
وكان كمان ييجي األراجوز، أنا حضرت مرة. 
اللي هو خيال الظل. كمان عرضوه بمقهى 
كان  القدس.  من  عليها  ييجو  كانوا  منون. 
وكان  محمود،  أبو  رئيسه  نادي،  البلد  في 
عملوا  ومسرحيات.  ثقافية  ندوات  يعمل 

مسرحية صالح الدين. 
كان في ملحمة الحج البدوي والحج نمورة 
وملحمة إسماعيل يعقوب وأخوه يوسف. 
موقعهم جنب بعض، واحد بحارة النصارى 
متر  عشرين  حوالي  بعيد  جنبه  والثاني 
الملحمتين  بحارة النصارى.  مش  بس  عنه 
ملحمة  من  قريب  الدير.  سور  من  قريبات 
اهللا  عبد  خالي  ومعصرة  مطحنة  نمورة، 
سعيد واللي هو المختار. باألساس كانوا 

يذبحوا خرفان بالملحمة.
حامد.  حمولة  من  عثمان  دكان  في  كان 
يبيع  كان  مباشرة،  الدير  قبال  كانت  هاي 
بحارة  في  كان  جنبه  الخضار.  اشي  أكثر 
من  يجيبوا  يبيعوا،  النسوان  النصارى 
بحارة  بساللهم  ويبّسطوا  بساتينهم 
النصارى ويبيعوا خضرة. يعني مثل سوق 
عشر  حوالي  كان  يعني  قصير.  لوقت  بس 
على  ييجو  والمسيحية  األجانب  بسطات. 
الوقت.  طول  فاتح  كان  ألنه  عثمان  دكانة 
طبعا كان في كمان بالحرجة ثالث دكاكين، 





محمد  دكانة  دحدول،  صالح  أبو  دكان 
بعض.  عن  بعاد  مش  وغبونة.  الشيخ 
وبعدين في البلد دكان لبيع القماش لواحد 
الدير  جنب  وموقعها  داوود  زكريا  اسمه 
وفي  مباشرة.  الخضرجي  عثمان  ووراء 
نفس الموقع كان في بقالة ليوسف حسن 
ولعبد السالم، لتحت شوي كان في دكانة 
كان  العين  طريق  وفي  يونس،  صالح  البو 
في دكانة لطنوس، كان يبيع خمرة مهربة. 
بسراج  الخمرة  يخبي  كان  انه  اسمع  كنت 
ولذلك اللي كانوا يشربوا، كانوا يقولوا له 
دكان  في  وكان  (يضحك)،  سراج  أعطيني 
ألبو طه منون ودكان لزعتر. ودكان موسى 
خليل  مريم  ودكان  النصارى  بحارة  سارة 
اللي كانت تبيع قماش. ومريم الحمزة كمان 
النساء  بعض  كان  بقالة.  دكانة  إلها  كان 

يبيعوا في حارة النصارى خضرة.
كنا  واحد  البلد،  في  حالقة  صالونات  كان 

اسماعيل اسمه  يمكن  حندوقة،  نسميه 
محلقة فاتحين  كانوا  وأخوه،  الصوباني 
ببناية خليل منون.  وواحد اسمه النقروزي
واحد وفي  الكراجات،  عند  وموقعه 
بحارة حالق  هذا  عكرمة،  اسمه  مسيحي 
يحلق للختيارية،  حالق  وكان  النصارى 
النقروزي. عند  أحلق  كنت  أنا  بالموس. 
هو ألنه  عنده  أحلق  كّملت  بعمان  وحتى 
وكمان الهجرة،  بعد  عّمان  على  أجا  كمان 
عمان على  أجا  الثاني،  الحالق  اسماعيل، 

وفتح صالون هون.
من القدس كان غزالة  دار أبو  من  حالق  كان 
ومش االوالد  يطهر  عشان  البلد  على  ييجي 
خالي، مطّهر.  كمان  هو  كان  يحلق.  عشان 
عبداهللا خليل سعيد، كان عنده معصرة زيت
من لواحد  مأّجره  كان  وفرن  قمح  ومطحنة 
طوابين في  كان  بالبيوت  ودكان.  القدس، 
كانت الحطب.  على  تشتغل  بيتية  وأفران 





ما  هيك  عشان  بالبيت.  تخبز  النسوان 
البالد  أهالي  بالبلد.  واحد  فرن  غير  كانش 
الحبوب  لطحن  عّنا  تيجي  كانت  المجاورة 

ي

وقالونيا  وبتير  المالحة  من  الزيتون،  ولعصر 
وخربة اللوز وسطاف والجورة. غير معصرة 
جنب  سحويل  معصرة  جنبها  كان  خالي، 
العين  طريق  على  جعنيني  ومعصرة  الدير 
قنيص.  ومعصرة  لويز  عثمان  ومعصرة 
خمس معاصر. كان عنا وعند القرى المحيطة 
كان  للمعصرة  الدفع  كثير.  زيتون  فيها 
خالي  عند  طحين  بوابير  ثالثة  كان  بالزيت.  
مصنع  كان  سحويل.  وعند  الجعنيني  وعند 
لصنع الكازوز تابع لمحمد عبد الرحمن بكري 
متر  150 حوالي والعين.  للجامع  مالصق 
واحد  عليها  يشتغل  ماكنات  فيه  كان  مربع، 
قرابتي اسمه صالح سعيد. محمد بكري كان 
عنده شاحنة ينقل المشروب للبيع بالقدس. 
كان عنا منجرة لشخص مش من البلد اسمه 
من  وكأنه  معنا  تهّجر  ولكن  النجار.  أحمد 
لي  وقالوا  سوريا  في  كنت  مّرة  حتى  البلد، 
في هون واحد من البلد بالمقاومة، وقصدوا 
أحمد النجار. كان عنا عائلة واحدة نورية في 
البلد، الحاج محمد النوري كان يصلح فؤوس 
من  ناس  وكانوا  واألزاميل.  الحراثة  وسكك 
بالحرجة  ويبسطوا  عالبلد  ييجو  جباليا 
الزيتون  يعصروا  بالزيتون.  ترمس  ويبدلوا 
مقام  وراء  بالحرجة  بالزيت.  ويروحوا  عنا 
أصحاب  كبير  عدد  كان  ببلدنا  عبيد.  الحج 
أهل  اليوم  حتى  والبناء.  الحجر  دّق  مهنة 
المهنة.  هذي  في  بيشتغلوا  عّمان  في  البلد 
جاال  بيت  جنب  محاجر  في  يشتغلوا  كانوا 

وعند لفتا.  

المجتمع
البلد لكل  مش  بس  مضافات،  بالبلد  كان 
مضافة لها  كان  حمولة  كل  لحمايل،  وإنما 

كنا نسمهيا ساحة، مثال دار علي كان إلهم 
في  كانت  عواد.  محمد  بيت  في  ساحة 
عطية  محمد  ببيت  الضوار  لدار  ساحتين 
زغب  لدار  ساحتين  في  وكان  قنيص،  وبيت 
واحدة في دار دودو وواحدة في دار خليل 
سالم. المسيحيين ما كان عندهم ساحات.
الساحة هي عبارة عن مضافة مش مجهزة
بشي، يعني حصر وفراش، نستقبل فيها
وقهوة، سكر  شوي  يجيب  واحد  ضيوف 

وفي حالة ضيف غريب كان ينام فيها. 
كشفي-  ثقافي  رياضي  نادي  عندنا  كان 
والكشافة  والرياضة  الثقافة  اعضاء  نفس 
كانوا من كل الحمايل، من الحارة ومن دار علي 
مسيحيين.  فيه  ايضا  وكان  الضوار،  ومن 

منهم مثقفين منهم العبين كرة.
النادي اخذ اكثر من مقر، بس المقر االخير
العين عند  الجناين  اسمه  مكان  في  كان 
محل طابقين، غرفتين، مكان ساحر جميل
اخوي كان  النادي  رئيس  فترة،  في  كان. 
سنين بعشر  مني  اكبر  الكبير،  محمود 

سنوات. 3 وتوفي قبل
ما كانش عنّـأ ملعب، بس كان في ملعب
وهو البلد  عن  بعيد  الخندق،  عين  اسمه 
صلبة مساحة  كان  كملعلب،  مهيأ  مش 
كنا لما  بتذكر  للزراعة،  تصلح  ال  شوي 
مكان في  كان  هناك.  نخيم  كنا  بالكشاف 
كان هذا  المسكوبية،  عند  الخاص  اسمه 
من وافضل  وأسهل  النادي  وجنب  قريب 
مع القدس  في  يلعب  كان  الفريق  هذاك. 
لما الفريق  اقود  كنت  وانا  اخرى.   فرق 
في نلعب  نروح  وكنا   15-17 سن في  كنا 
القدس مع اندية للصغار- كنا ننغلب إحنا

الصغار وكانوا يزعلوا منا الكبار. 
النادي كان يعرض كمان مسرحيات،  كان في
3 مسرحيات مثّـل فيها اخوي عمر الخطيب.
بتذكر التاج"  سبيل  "في  مسرحية  في 





عرضوها في ساحة الدير ومرة في ساحة 
المدرسة عند بناية السادس والسابع في 

ظهرها عملوا بتذكر مسرحية.
كان في واحد اسمه موسى يونس، كّمل 
في قضايا التمثيل وراح على الشام وتعلم 
مسؤول  كان  هو  الممثلين السوريين،  مع 
يالنادي  ثانية  نشاطات  كانت  النادي.  عن 

مثل الكشاف، الكرة، المسرح. 
ونحنا صغار كنا دايما ننغلب، كنت أحضر 
النادي  هذا  اندمج  االخير  في  بس  للكبار. 
منطقة  في  القروي  النادي  مع  البلد  في 
صفافا  بيت  من  ناس  فيه  وكان  القدس 
كارم.  عين  نادي  على  طغى  وهذا  ولفتا 
وشكلوا فريق كويس بس اظن كان دون 
مستوى الفرق االخرى مثل الشباب العربي 
في حيفا والشباب في يافا. هذي الصورة 
العين.  فوق  المدرسة  ساحة  في  للفريق 
غاوي  كان  محمود  واخوي  كاميرا  عنا  كان 
تصوير. محمد البكري صاحب محل الكازوز 
كان يدعم النادي وكان عنده روح شبابية.

ولكني  موسى  النبي  احتفاالت  أذكر  أنا 
كان  والدي  أنه  رغم  عليه  رحت  ما  عمري 
يأخذ شباب البلد ويحملوا بيرق عين كارم 
مهرجان  موسى.  النبي  إلى  ويتوجهوا 
وفود  فيه  يشارك  كبير  اجتماعي  ديني 
من كل مناطق القدس. كان الوفد معروف 
عين  من  يخرج  ولكنه  حسن  بني  كوفد 
عبد  الشيخ  كان  حسن  بني  شيخ  كارم. 
المالحة،  في  ساكن  وكان  درويش  الفتاح 
حيث  المالحة  من  يمر  ال  الوفد  أن  فاحتج 
تدخلت  كلهم.  حسن  بني  شيخ  يسكن 
لحل  بالموضوع  البريطانية  الشرطة 
شرطة  مخفر  كان  معينة  بفترة  اإلشكال. 

في البلد قريب من كراج الباصات.
جيدًا  وأذكر  المسيحية  من  قريب  كنت  أنا 

ي

أعيادهم واحتفاالتهم ألني درست سنتين 

في مدرسة الدير.
عطية محمد  اسمه  مختار  بلدنا  في  كان 
اسماعيل الحاج  وكان  الضوار،  دار  من 
وجهاء من  جبر  حسن  والحاج  سمرين 
حنا منهم  وكان  كثير  وغيرهم  البلد 
جريس وانطوان بخيت ويعقوب العبيس،
عروق انطون  الدبسي،  فرنسيس 
عندنا يكن  لم  المسيحية.  وجهاء  هؤالء 
الثوار من  كان  منون  خليل  اال  عسكريون 
عن مسؤوال  وكان   ،  48 فترة في  خاصة 

جلب السالح.

الزراعة
فيها  كان  والعنب،  بالزيتون  مشهورة  بلدنا 
تين وفواكه ورمان ومشمش، حمضيات ما 
كان، القرية منحدرة لكن في الغرب تاخذ طابع 
السهل ومن الجهة الشرقية جبال وواد. أهم 
البسايتن كان اسمها الجناين. الحبوب قليًال 
ما كنا نزرعها مثل القمح والشعير والعدس 
والحمص. كنا نبيع المنتوج الزراعي، الزيتون 
من  الزلف  ابو  دار  ياخذوه،  تجار  ييجوا  كان 
للصابون-  الزيت  وياخذوا  اللد  او  الرملة 

الذي يبقى ما بيصلح لالكل.
في وعنب  تين  متل  االخرى  الشغالت 
الكل النه  البلد  في  ينباع  كان  ما  القدس، 
ما اللي  المسيحية  او  ألجانب  اذا  اال  عنده 

كان عندهم. 
انتاج عندنا  كان  ما  الحيواني؟  االنتاج 
كان 3 او ناستين  يمكن  الحقيقة،  حيواني 
يبيعوا حليب، واحد عندهم يا بقرتين او 3
اظن عطية،  دار  من  وواحد  سليم  دار  من 
يعقوب اسماعيل  كان  في  بس.  هدول 
هو الغنم  من  إشي  عنده  كان  اللحام، 
كان بيت  كل  راس،  60 كتير مش  الوحيد، 

7-6 جاجات. فيه جاج بس طبعا شوي
بالخنازير. تجارة  في  صار  الحرب  فترة  في 





هذه  خاضت  مسيحية  عيلة  في  ببلدنا 
للتجارة.  رّبوها  منصور،  دار  من  التجربة 
كان  انو  تذكرت  منصور  دار  ذكر  على 
جميلة  تماثيل  الزيتون،  خشب  عندهم 
مثل العذرا والمسيح، شغالت جميلة جدا، 
لحم،  وبيت  القدس  في  يبيعوا  وكانوا 
هدول  يشتغلوها.  هم  بس  كانوا  هذول 

رّبوا خنازير بس الشغلة ما تطورتش. 

بريطانيا
الكثير.  لنا  يقدم  لم  البريطاني  االستعمار 
مثل  بلد  ٤٨ ال قبل  أتخيل  عندما  النني 
حتى  مدرسة  إال  فيها  كانش  ما  بلدنا 
كانش  ما  األخرى  وبالقرى  السابع  الصف 
قرية  أي  في  صار   1948 بعد وإنه  صفوف 
بينما  وجامعات،  مدرسة  فلسطين  في 
بسبب  متطورة  كانتش  ما  هيك  قبل 
ثانويات  3 إال يكن  لم  مثًال  االستعمار، 
العامرية  مثل  المنطقة،  في  حكوميات 
يدل  هذا  القدس.  في  والراشدية  يافا  في 
يقدم  لم  البريطاني  االستعمار  ان  على 
الكثير لنا من ناحية تعليمية. كان في فترة 
مرحلة  في  لكن  شرطة  مقر  الفترات  من 
االمور  تصل  تكن  فلم  يكن،  لم  متأخرة 
اقرب  وكان  الشرطة،  حد  الى  الناس  بين 
حي  هو  يهودا-  محنيه  في  شرطة  مخفر 
من أحياء القدس على شارع القدس العام 
أول مدخل القدس من الجهة الغربية، كان 

الضابط الذي يعمل فيه عربي.
وعكا. حيفا  طبريا   ، يافا  زرت  النكبة  قبل 
سجن في  محبوس  كان  محمود  أخوي 
فيزا طالب  كان  ألنه  عكا  جنب  المزرعة 
ولما هناك  للدراسة  إيطاليا  إلى  للسفر 
البريطانيون اكتشف  العالمية  الحرب  قامت 
في اإليطالية  القنصلية  في  معاملته 
له يكون  إنه  من  خوفًا  فسجنوه  فلسطين 
ي نالشيخ عيسى منوني
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سنتين.  حوالي  وحبسوه  بالفاشية،  عالقة 
خط سير الرحلة كان بأن نطلع على القدس 
من موقف الباصات وكنا ننتقل من باص الى 
باص عن طريق باب الواد ثم يافا ثم حيفا ثم 
وبعدين  عكا  سجن  في  فترة  سجنوه   . عكا 

نقلوه إلى سجن صرفند جنب الرملة.

العائلة
شرق حدود  لقوة  انتسبت  أنا  النكبة،  قبل 
األردن، في الزرقا كان مكانها واشتغلت فيها
ككاتب، انتهى عملي هذا مع نهاية االنتداب
لسنة  ٤٦ من  ونص  سنة  لمدة  البريطاني. 
عمري كان  البلد.  على  رجعت  وبعدين   .٤٨

سنة. ١٧
غير أخوين  مع  بالبلد  اللي  ببيتنا  سكنت  أنا 
محمود وأشقائي  ومحمد  داود  شقيقين 
أخوات أربع  عندي  وكان  واسماعيل  وعمر 

ووالدي ووالدتي.
لكن  الزراعة  على  نعتمد  نكن  لم  كعائلة  نحن 
إال  واحد  في  ما  البلد  أهل  من  أنه  الغريب 
وكان عنده أمالك كبيرة، فأراضي البلد  كانت 
واسعة ممتدة حتى القرى التي حولنا، والدي 
٨٠ كان عنده أراضي في قالونيا حوالي ٧٠ –
دونم، وفي وادي الزغب والمفحمة حوالي ٣٠

٨ دونم وعندنا  دونم وبعين الرواس حوالي
في وعر سارة، وقطعة أرض حوالي ٣ دونم 
في موقع اسمه الشرفة واليوم هناك مدخل 
حرش  عند   . أرضنا  بجانب  هرتسل  مقبرة 
الصالحية إلنا أرض. هذه األراضي انتقلت إلنا 

إحنا الورثة. وطبعًا نريد العودة اليها.
ي

وكان وغزة  القدس  في  محامي  كان  والدي 
حديث بيت  وكان  البلد،  في  معروف  بيتنا 
٣٧ تقريبًا. ومبني بطريقة – انبنى سنة ٣٦





ومطبخ  وليوان  غرف  فيه  يعني  المدينة، 
لوالدي  كان  ألنه  وحمامات،  سفرة  وغرفة 
البيت.  له  صمم  مهندس  لبناني  صديق 
امريكية،  يهودية   واحدة  اشترته  لذلك 
من  مبني  بيتنا  وكان  الدولة،  من  اشترته 
المسيحيين  فقط  فيه،  قرميد  وال  حجر 
كان عندهم بيوت من قرميد وهذا يعطي 
اللي  هذا  الجديد  البيت  قبل  للبلد.  جماال 
عند  باإليجار  ساكنين  كنا  المرج  في  انبنى 

محامي مسيحي اسمه بولص الكرمي.
الن  جميلة  البلد  بيوت  عام  بشكل 
من  مكونة  كانت  البلد  طوبوغرافية 
االحواش،  طابع  تاخذ  بسيطة  مساكن 
األب  يزّوج ابنه في نفس البيت، لكن عندما 
انتقل الناس الى خارج البلد نحو السهول 
في  نوعي  تحسين  الى  ذلك  أدى  والجبال، 
في  عميقة  البناء  أساسات  وكانت  البناء، 
معنا  ثبوتية  أوراق  توجد  ال  لكن  التراب. 
للبيت االن ، فعندما خرجنا من البيت زمن 
نقلنا  أنه  أذكر  معنا.  شيئ  نأخذ  لم  النكبة 

األثاث وخبيناه في الدير.
أهل  فيها  يعمل  اللي  الوظائف  تكن   لم 
والشيخ  أزهري  كان  والدي   ، كثيرة  البلد  
اسماعيل سمرين كان موظف في االوقاف، 
عيسى منون كان من علماء االزهر، وكان 
دّرسوا  لكنهم  االساتذة  بعض  البلد  في 
وعبد  مصطفى،  ابراهيم  مثل  البلد  خارج 

اهللا فضة.

36 ثورة
كانت  الباصات  حتى  اإلضراب،  بذكر  أنا 
شو  عارف  ومش  صغير  كنت  ممنوعة. 
بلدنا  من  إنه  أعرف  وكنت  إضراب.  يعني 
أهل  على  أثر  ما  اإلضراب  ثوار.  فيه  كان 
تعتمد  وال  اكتفاء  فيها  قرية  ألنها  البلد 
بالنسبة  الخارج.  من  أساسية  أشياء  على 

قريبة تصير  معارك  عن  نسمع  كنا  للثورة 
استشهد البلد  من  شهيد  أول  البلد.  من 
شباب بين  مناوشات  كانت   .36 ثورة قبل 
بيت في  هكيرم  بيت  من  ويهود  بلدنا 
هكيرم. بعد االشتباك أجا العسكر االنجليز
ولحقوا شباب عين كارم بناء على مساعدة
هذا رواس.  عبن  عند  وقتلوه  اليهود،  من 
كان أول شهيد. أعضاء من الهيئة العربية
العليا حضروا الجنازة. وألقى أبوي قصيدة
رثاء في الجنازة. قسم من أبيات القصيدة
الصوباني الشهيد  قبر  على  منحوتة 
هذه بعد  صارت  اليوم.  حتى  وموجودة 
الحادثة حوادث أخرى استشهد وجرح فيها
ناس من البلد ومن خارج البلد. في معركة
الخضر استشهد علي رحال من بلدنا. في
هذي المعركة انجرح عبد القادر الحسيني،
اللي نصار  وفؤاد  البلد  من  الزغبي  وعلي 
صار قائد الحزب الشيوعي فيما بعد، كان
قائد فصيل في الثورة الفلسطينية وجرح
في معركة الخضر. نقلوه للعالج على دير
في وكان  الناصرة.  من  كان  هو  الحبيس. 
الفاهوم اللطيف  عبد  اسمه  مدرس  بلدنا 
دير في  يزوره  وكان  أيضًا  الناصرة  من 
الحبيس. وسقط شهداء آخرون من بلدنا
وبمعركة عاقر  بمعركة  عدة.  معارك  في 
رصاص من  استشهد  وقسم  حوسان 

قناصة يهود في الطريق للقدس.

النكبة   
كان ببلدنا نجادة وفتوة. فريق الفتوة كان
عمله والثاني  الحسيني،  للمفتي  ميال 
أغلب الهواري.  اسمه  حيفا  من  محامي 
بقيادة النجادة  مع  كانوا  بلدنا  شباب 
الزرقا في  الحدود  بقوة  أنا  كنت  أخوي. 
رجعت االنتداب  نهاية  مع  القوة  حل  وبعد 
باتجاه القدس  من  مشي  وجيت  للبلد 





كانت   .1948 5- شهر  في  ذلك  كان  البلد. 
الطريق األساسية لعين كارم تمر من عند 
هكيرم  وبيت  يهودا  محنيه  من  اليهود، 
موقفة  كانت  والباصات  وجان،  وبيت 
جهة  من  مشيت  فأنا  الفترة.  تلك  في 
المالحة  عند  الطريق  في  أذكر  القطمون. 
على  راكبين  البلد  من  قرايبي  ناس  شفت 
حمار ورايحين. سألتهم وين رايحين؟ قالوا 
أو  للمالحة  راحلين  وين  عرفت  ما  رحلنا. 
لبيت لحم، ما بعرف. أنا استغربت. أنا راجع 
بعد سنة ونص غياب. كل فترة كانت تطلع 
ناس من البلد وخاصة النسوان واألطفال 
للبالد المجاورة خوفًا من المعارك، بالذات 
من  كانت  النجادة  جاال.  وبيت  لحم  لبيت 
ولكن  عسكرية،  منظمة  تكون  المفروض 
لما رجعت بـ 1948-5-16 ما وجدت تنظيم 
بشكل  نفزع  كنا  عسكري.  وتخطيط 
عدد  كان  معركة  كل  وبعد  عشوائي، 
البلد  من  يخرجوا  كانوا  يتناقص،  الناس 
حتى يطلعوا يطّمنوا أهاليهم إنهم أحياء 

ويظلوا هناك أو يقعدوا فترة طويلة.
1948 هجموا اليهود من جهة بيت  بشهر -6
مزميل ومنطقة جبل العقود القريب من دير 
عند  المعركة  هذي  في  اشتركت  أنا  ياسين. 
محمد  وأخوي  محمود  أخوي  مزميل.  بيت 
أرادوا يرجعوني عن القتال بحجة الدفاع عن 
الدار، تظاهرت بالموافقة، هم راحوا يقاتلوا 
بيت  باتجاه  رحت  وأنا  العقود  جبل  باتجاه 
قعدنا  النار.  بإطالق  استراحة  صار  مزميل. 
مر  منون.  خليل  دار  جنب  وندخن  نستريح 
عّنا الحاج نمر الصوباني، بعد شوي سمعنا 
مسلح  إنه  تبين  نمر،  الحاج  على  نار  إطالق 
وأطلق  المنطقة  في  متخبي  كان  يهودي 
النار  علينا  أطلق  وبعدها  وقتله  النار  عليه 
وصار تبادل إطالق نار معه وتوقف االشتباك 
مصيره.  صار  شو  أعرف  وال  نصاب  أن  دون 





انفجرت  وفجأة  النار،  مصدر  باتجاه  تقدمت 
واستشهد  مني  القريبة  المنطقة  في  ألغام 
آخر.  عدد  وانجرح  كارم،  عين  من  شباب  فيها 
أنا ما صابتني األلغام. وشفت مناظر شنيعة 
شوي  يموت  شخص  وشاهدت  للجرحى 
إني  فكروا  أهلي  الحمزة.  علي  أمامي،  شوي 
في  للبلد.  بالرجوع  تأخرت  ألني  استشهدت 
زالوا  ال  كانوا  السكان  من  قسم  الفترة  هذي 
بالبلد. ولكن أغلب أهل البلد وخاصة النسوان 
صارت  بعد  فيما  البلد.  خارج  كانوا  واألطفال 
معركة ثانية في جبل العقود استشهد فيها 
محمد  أخوي  أحدهم  كارم  عين  من  ثالثة 

سنة. 30 الخطيب. كان عمره حوالي
كان  البلد  أهل  مع  كان  اللي  الرصاص  أغلب 
هاذ  كل  رديء.  كان  والتسليح  صالح،  غير 
بعد  تمركزوا  اليهود  قيادة.  انعدام  بسبب 
تمركزوا  البلد  وأهل  العقود  جبل  في  فترة 
التوت.  راس  جبل  هو  اللي  مقابل  جبل  في 
التوت  لراس  أجت  المصرية  المدفعية  حتى 
وكان كل شيء بدون فائدة. وصلت الناس 
القتال  من  فائدة  ال  إنه  لنتيجة  والمقاتلين 
وأنهم لن يصدوا اليهود، وقرروا االنسحاب 
واالنضمام إلى أهاليهم. اليهود دخلوا البلد 
انسحابنا.  من  أسبوعين  حوالي  بعد  فقط 
مؤقت  الخروج  أن  الناس  عند  اعتقاد  كان 
أمي  عائلتي،  قريبًا.  ترجع  راح  الناس  وان 
وأخواتي،  طلعوا على السلط، وأنا بعدين 
انضميت إلهم. إحنا رحلنا مع أخوالي وأقارب 
إلنا من البلد. هناك التحقت بالجيش األردني 
الكويت.  إلى  سافرت  عام 1953  عام 1950. 
بسبب  األردن  إلى  ورحلت  هناك  اعتقلت 
لمدة   1958 عام  وسجنت  سياسي  نشاط 
ثماني سنوات. وبعد سنة من ذلك اعتقلت 
1966 حتى  – 6 مرة ثانية وسجنت يوم 22 –

وحينها أفرجوا عنا. 1967 حرب

العودة
وسُـكنت بيوت  كارم  عين  من  يهدم  لم 
كان عليها.  اإلبقاء  قرار  من  محتار  أنا  كلها. 
من مبنية  كانت  سياحي.  وبلد  جميل  بلد 
يكون قد  فولكلوري.  طابع  الها  كان  حجر. 
هجموا اليهود  الفنانين  ألنه   – الطابع  هذا 
ورمموها حيفا  قرب  شبيهة  أماكن  على 
وسكنوا فيها – هو كان السبب لبقاءها. أنا
زرت فلسطين وأجيت من القدس إلى غزة.
ال توجد آثار تقريبًا للبالد العربية. هم كانوا
حريصين جدا على إمحاء كل اآلثار العربية.
الشيء الوحيد اللي كان يدل أنه كان هون
األيديولوجية الصبر.  شجر  هو  عربية  بلد 
الصهيونية كانت تريد أن تبرهن أنها أجت

على أرض مهجورة وبال شعب. 
ما   .1999 أو  1998 سنة  بلدي  زرت  أنا 
اقترح  خايف.  كنت  عالبلد.  أروح  بدي  كنت 
بعد  حبية  محمد  األستاذ  صديقي  علي 
إلحاح أن أطل على البلد من بعيد. سافرنا 
فاليوم.  حبتين  أخذت  ما  بعد  بالسيارة 
وصلت منطقة ما كنتش عارفها. نزلت من 
السيارة وإذ بي أطل على البلد من منطقة 
عرفتها مباشرة، اسمها راس التوتة، جبل 
مستشفى  عليها  المقام  البلد،  جنوبي 
نص  على  عيني  أجت  هناك  من  هداسا، 
صابني.  شو  بعرف  ما  الدير.  على  البلد، 
من  نوع  وصابني  األرض  على  هبطت 
خايف  كنت  اللي  أصرخ.  وصرت  التشنج 
منظر  تحمل  أستطعش  ما  إني  صار،  منه 
وصلت  البلد،  دخلت  هدأت  ما  بعد  البلد. 
سكانها  دارنا.  جنب  صهيون  راهبات  عند 
لفيت  بالدار.  ساعتها  كانوش  ما  اليهود 
أذكر  فقط  شيء،  أذكر  ال  ولكني  حواليها 
إنه سطح البير مبلّـط جديد وما كان على 

زماّنا مبلط. 
إلحاح تحت  كانت  بعدها  اللي  المرة 





حفيداتي وبنتي، قالوا لي يا بابا خلينا نشوف 
البيت ونشوف عين كارم، طلعت معهم وكان 
حفيداتي.  أمام  ابكي  يمكن  انه  أكثر  إحراج 
كنت  ماشي  وأنا  وأخذتهم  بالفعل  صمدت 
أتخيل انه كل دار بالبلد، كل شباك بالبلد، كل 
شارع بالبلد،  كل شجرة بالبلد، تسالني ليش 
تركت البلد. كان قاتلني الندم باسم الشعب 
المسؤول عنه،  أنا  كله، وكأني  الفلسطيني 
انه ليش تركنا البالد ولحد اآلن هذا السؤال 
مقلقني وهاددني، بأي حق إحنا تركنا البلد.
الشعب كل  مع  بختلف  ويمكن  بتصوري،  أنا 
ضغط تحت  تركنا  انه  بقول  اللي  الفلسطيني 
أنا اليهود.  عدوان  وتحت  اليهود  مجازر  وبسبب 
أكثر، صمود  منا  يستحق  كان  الوطن  انه  أقول 
وتعالوا غشتنا  العربية  الدول  انه  حجة  تحت 
البلد انه  بقول  أنا  بترجعوا،  وبعدين  اطلعوا 
كانت بتستاهل منا أكثر. أنا هذا اللي كنت اشعر
فيه وأنا أمر بشوارع عين كارم. حتى قبل هيك،
أعضاء مع  غزة  دخلت  أنا  البلد،  ادخل  ما  قبل 
كنت وأنا  يتحدث  كان  الكل  الوطني،  المجلس 
الجريمة على  الندم  وقاتلني  قسرًا،  صامت 

ي

الجميل، الوطن  بهذا  ارتكبناها   اللي  الكبرى 
سياسية قناعة  وعندي  القناعات  كل  وعندي 
أكثر، انه فعال شعب بال قيادة يتحول الى قطيع
بعام  4 بشهر لألسف  ونحن  الكلمة،  معنى  بكل 
فلسطين من  هرب  انه  المفتي  تفاخر  لما  1936
من خالل النفق ولم يعد اليها، لم يكن لنا قيادة
فيها كانت  المجيدة  ال 36  ثورة  تخيل  سياسية. 
سياسية قيادة  يكن  لم  ولكن  عسكرية  قيادة 
ولم ال 48  وراحت   36 ال وراحت  فلسطين،  في 
يأت احد من القيادة السياسية. أنا عشت الفترة
وحملت المنطقة  وعشت  المرحلة  وعشت 
سالح ودخلت معارك، المسالة فعال انه كان أي
واحد ممكن يمشيك، أي امرأه، أي أبله، أي أعمى،
أي عجوز. يعني في قصة عن أعمى، لما طلعت
الناس من المالحة، سألوا الناس وين بدنا نروح،

قالهم األعمى يلال نروح على الخليل، وطلعت 
جّر  اللي  انه  بقول  وأنا  الخليل.  على  الناس 

الشعب الفلسطيني هو واحد أعمى.
دخلت لما  األساسية،  للنقطة  بنرجع   
البلد للمرة الثانية كنت صامت بألم، وما
بنتي أمام  تماسكت  بكيت،  وما  صرخت 
الباب، على  دقينا  ونسايبي.  وحفيداتي 
الساعة حوالي  متأخر،  الوقت  وكان 
تسعة، طلع واحد ختيار، قلت لهم ”واهللا
بيتي“. هذا  بس  موعد  بدون  زيارة  هاي 
حكيت هدول الكلمتين ودرت ظهري وما
دخلت البيت. ولذلك ما بقدر أتماسك لما

بحكي عن عين كارم، ولحد اآلن. (يبكي)
االسرائيليين بواجهوه  عم  السؤال  هذا 
من فترة، كثير فلسطينية تدق على بابهم
وبقولولهم هذا بيتي. هاي الزيارات مفيدة،
لكم بنقول  أحنا  سنة   خمسين  بعد  انه 
عارفين ومش  للجايين  وحتى  بيتنا،  هذا 
شو القصة وبقولوا انه إحنا اشترينا البيت
وما خّصنا. أنا اليوم مع إنه احنا نزور وما
ويمكن صعبة  إنها  رغم  الزيارة  عن  نمتنع 
أرضهم هاي  انه  بفكروا  هم  نتحمل.  ما 
عليهم ندّق  الزم  إحنا  السنين.  آالف  من 

يي

ونضرب ذاكرتهم وأدمغتهم انه هاي ارض
مسروقة الي انتو قاعدين فيها.

إحنا انه  بقول  أنا  أخالقية،  معركة  يعني 
شغلتين: يتحقق  الزم  حقنا  نرّجع  بدنا  إذا 
صمودنا وتمسكنا بالوطن وحق العودة.
هذا الصمود راح يعمل قوه ضاغطة على
بفكر يصير  راح  اإلسرائيلي،  المجتمع 
وعلى مسروقة  ارض  هاي  ه  ان  ويعرف 
بطلعوا البيوت  طيات  ومن  ناس،  حساب 
ومن لهم  بطلعوا  البساتين  ومن  لهم 
الجدران بطلعولهم انه هاي األرض أرضنا.

الوطني  المجلس  في  عضو  هو  الشاهد 
الفلسطيني.
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قبيلة بني حسن
القدس الى  حسن  بني  قبيلة  قدمت 
األردن جنوب  منطقة  من  الشريف 
في األيوبي  الدين  صالح  جيش  ضمن 
من وفلسطين  القدس  لتحرير  حملته 
حسن بني  جذور  وتعود  الصليبيين. 
في الحجاز  منطقة  في  قيس  قبائل  إلى 
في القبيلة  شاركت  العربية.  الجزيرة 
١١٨٧. بعد معركة حطين الشهيرة عام 
القبائل باقطاع  الدين  صالح  قام  الحرب، 
حول واسعة  مناطق  معه  حاربت  التي 
القبائل: هذه  ومن  وجبالها.  القدس 
وقبيلة مالك  بني  قبيلة  زيد،  بني  قبيلة 
بني حسن. كان شعار قبيلة بني حسـن
اللون األحمر كونه اللون المعتمد كشعار
حسن بني  قبيلة  كانت  القيسية.  قبائل 
تتزعم القبائل القيسية في جبال القدس
اليمنية. القبائل  مالك  بني  تزعم  مقابل 
الى بنسبها  حسن  بني  قبيلة  تعود 
بهم انتشر  والذين  الحسينيين  السادة 
غربي النسور)  (وادي  الصرار  وادي 
حسن بني  قرى  اما  الشريف.  القدس 
الثابت نسبها عبر التاريخ الى هذه القبيلة
فهي تسع قرى وهي:  قرية الولجة وقرية
في حسن  بني  مشيخة  وفيهم  المالحة 
الجورة وقرية  بتير  وقرية  درويش  آل 
خربة وقرية  (سطاف)  صطاف  وقرية 
اللوز وقرية شرفات ولفتا وبيت صفافا.
من جزءًا  كارم  عين  بأهل  يرى  من  هناك 
أن يعتقد  من  وهناك  أيضًا  حسن  بني 
ناحية الى  اضيفتا  قد  وصوبا  كارم  عين 

بني حسن من الناحية اإلدارية فقط . 



بيرق بني حسن وعين كارم الذي رفعه وفد عين كارم في 
احتفاالت النبي موسى السنوية. (القصة مذكورة في مقابلة 

اسحاق الخطيب الواردة في هذا الكتيب)



وقامت  1952 عام  إسرائيل  إلى  ألفايس  روري  جاءت 
أن وقررت  الجميل  المكان  عشقت  كارم.  عين  بزيارة 
8تسكن فيه. فهي تسكن في القرية منذ 1958 وفيها رّبت
بناتها الثالث. لقد كان عمرها 19 عامًا وتقول اليوم أنها
لكن اليوم،  سأعمل  كنت  ماذا  أدري  ”ال  شيئًا.  تعرف  لم 
عربي، بيت  في  السكن  عملية  في  والتناقضات  الحرج 
هي أمر قائم“. تعرف روري أفرادًا من العائلة المسيحية
ي ي ي

ألنهم جاؤوا 1948 التي ملكت هذا البيت حتى نكبة عام
للزيارة مباشرة بعد الحرب في 1967. بعد سنة من تلك
قريبة برفقة  المرة  هذه  ولكن  أخرى،  مرة  جاؤوا  الزيارة 
إلى البيت  ُيرجع  أن  طالبت  إذ  جدًا  صارمة  كانت  لهم 
لم اللقاء  ”ولكن  متوترًا  الجو  كان  األصليين.  أصحابه 
ينته بشكل سيء وإنما بشكل مؤلم. أنا أعترف أنه كان
هنا فلسطينيون وأنهم طردوا. ولكن هذا يحدث في كل
مكان في العالم. فهذا ما حدث لعائلتي التي أبيدت في
الهولوكوست، كان لها بيت في روسيا، كان لها بيت ما
أن بي  يفترض  ال  آخرون.  سكان  فيه  ويسكن  قائمًا  زال 

ي

أتحمل الذنب الجماعي تجاه الفلسطينيين، ويجب إيجاد
حّل عادل يشمل تعويضًا منصفًا لالجئين“.     

يي

لجولة روري  انضمت   2008 نوفمبر السبت 29 يوم  في 
الفتات وضعت  الجولة  خالل  المكان.  في  ”زوخروت“ 
للداللة على مواقع مختلفة في القرية. روري قامت برفع
إحدى هذه الالفتات بنفسها، تلك التي تشير إلى مدرسة
القرية. بعد ذلك عّلقت الالفتة مع الجيء فلسطيني من

ي

عين كارم. بالنسبة لها كان ذلك أمرًا طبيعيًا، ومفهومًا
ي يي ي

ضمنًا. هي تشهد أنها شخص ”مثير زوبعات“ فلم يكن
صورة لها  يلتقطوا  وأن  الالفتة  تعلق  أن  مشكلة  لديها 

وهي تفعل ذلك. 
من تجربتنا في عدد غير قليل من الجوالت التي قامت بها
مفهومة ليست  الكريمة  المبادرة  هذه  فإن  ”زوخروت“، 
ضمنًا على اإلطالق. ليس مفهومًا ضمنًا أن تفتح بيتها
مفهومًا ليس  ”بيتها“.  في  ساكنة  كانت  عائلة  أمام 
الذي المكان  نكبة  لذكرى  جولة  في  تشارك  أن  ضمنًا 

ي

تعيش فيه، وبالتأكيد ليس مفهومًا ضمنًا أن ترفع عاليًا
ي يي

الفتة تدّل على الحياة الفلسطينية التي كانت قائمة في
بها قامت  التي  الحركة  هذه  النكبة.  حتى  المكان  ذلك 

هنا أسكن، 
هم سكنوا هنا

هذا مفهوم 
ضمنًا

إسرائيلية، ساكنة في 

عين كارم، ترفع الفتة تدّل

على الحياة الفلسطينية 

في المكان حتى النكبة

ايتن بروتشطين





بجسدها تعطي احترامًا لماضي عين كارم الفلسطيني،
ولكنها أيضًا تقّر باحتالل المكان بصنعها هذا كيهودية
ي ي ي

بالتناقضات ومليء  ما  حّد  إلى  مربك  هذا  الفتة.  تضع 
الذي الواقع  هو  هذا  ولكن  نفسها.  روري  تشهد  كما 

تفضل أّال تتنصل منه.
ي

حسب ما تعرفه روري، فإنه لم ُتبَن عالقات صداقة بين
إسرائيليين يعيشون في عين كارم وبين الجئي القرية،
االعتراف إن  الطرفين.  بين  عديدة  لقاءات  تّمت  أنه  رغم 
بحق العودة من شأنه أن يبني عالقات تؤدي إلى مصالحة
بين الطرفين. هذا االعتراف يمّكن اليهود من أن يعيشوا

ي ي

على وليس  الفلسطينيين  سكانها  مع  البالد  هذه  في 
حسابهم. وما دام سكان هذه البيوت ال يعترفون بحق
العودة فال يمكن أن تنشأ حياة مشتركة بشكل حقيقي.

كذلك الحال بين عامة اإلسرائيليين والفلسطينيين.
واالحتالل، بالطرد  مذنبة  ليست  هي  حق،  على  روري 
ولكنها تصادق عليه يوميًا وبجسدها من خالل عيشها

ي ي

االرتباك تفهم  يمكن  هنا  ومن  فلسطيني،  بيت  في 
الذي تعيشه. وعندما تعلق الفتة جديدة فإن جسدها
من يتحول  مختلف.  مكان  في  رمزي،  بشكل   ، موجود 
هذا المحتل.  هو  بأنه  يعترف  جسد  إلى  محتل  جسد 
طريق في  ضرورية  خطوة  هو  الجسدي  االعتراف 

االعتراف بحق العودة.  





ما نراه وما ال 
نراه في عين 
كارم، جولة
في المكان

عمر اغبارية

وإسرائيليين، فلسطينيين  من  شخص  200 حوالي  شارك 
كبار وصغار، رجال ونساء في الجولة التي نظمناها للتعلم

عن نكبة عين كارم، وذلك يوم السبت 29/11/2008. 
كارم  عين  قرية  في  المركزية  الساحة  هي  ”الحرجة“ 
اجتماعيًا  ملتقى  المساء  في  الحرجة  كانت  الفلسطينية. 
م ي مي

إليها  وصل  سوقًا.  النهار  وخالل  القرية،  رجال  فيه  يسهر 
ي

التّـجّـار والمشترون من القرى المجاورة: سطاف، القسطل، 
بيت  المالحة،  ياسين،  دير  لفتا،  قالونيا،  صوبا،  اللوز،  خربة 
مزميل، الجورة وغيرها. لقد تّم تطهير كل القرى المذكورة، 
 ،1948 عام الفلسطينيين  سكانها  من  كارم،  عين  وكذلك 
أغلبها.  في  يهودية  عائالت  بإسكان  الجديد  المحتل  وقام 
حتى  سكنها  فقد  وكبيرة،  مركزية  قرية  كارم  عين  كانت 
من  معظمهم  خرج  نسمة.  4000 حوالي  1948 منتصف
قريتهم، بعد مجزرة دير ياسين التي نفذها مسلحون يهود 
هناك، باحثين عن مكان آمن قبل أن تهاجم القوات اليهودية 
قريتهم ويالقوا، ربما، نفس المصير. أنباء مجزرة دير ياسين 
زرعت الرعب بين سكان المنطقة وفي فلسطين عامة. وبقي 

شباب عين كارم المسلحون في القرية ليدافعوا عنها.
كان في الحرجة قبر الشيخ عبيد، وكانت شجرة توت اعتاد
التوت شجرة  تطّل  اليوم،  تحتها.  الجلوس  القرية  شيوخ 

ي

حزينًة على موقف للسيارات ممهّـد، دفن تحته قبر الشيخ
م خخ

البيوت داخل  وفي  السيارات  موقف  من  بالقرب  عبيد. 
بينها يهودية،  دينية  ومراكز  كُنس  نشأت  الفلسطينية 

ي

سكنت البيوت  هذه  في  كارم“.  عين  في  المركزي  ”الكنيس 
عائلة علي وقربها من جهة الشرق كانت ”الحارة“.

لم يهدم محتلو عين كارم منازل القرية كما فعلوا في أغلب
القرى الفلسطينية التي احتلوها. جاء يهود جدد وسكنوا
قبل تقريبًا  كانت  كما  واقفة  البيوت  زالت  ما  القرية.  منازل 

ي

النكبة. يتفاخر قسم من اإلسرائيليين الساكنين في المنازل
على ”بالحفاظ“  نجحوا  بأنهم  كارم  عين  في  الفلسطينية 
القرية ورعايتها وتحويلها لمكان ممّيز يجذب السيّـاح. فعًال،

م م ي

من يدخل اليوم قرية عين كارم ويرى فقط ما أراد له المحتل
وسيزور الساحر،  الريفي  بالجّو  يستمتع  فسوف  يرى،  أن 
المعماري بالفن  وسيعجب  المبهرة،  الكنائس  من  عددًا 

ي ع

الخالب، المنظر  في  حالمًا  نظره  وسيمتد  العربي،  للبيت 
ي

البعيد التاريخ  على  وسيتعرف  جميل  مطعم  في  وسيأكل 
للمكان المقدس الرابع في الديانة المسيحية.





جولتنا، بمساعدة المعلومات التي حصلنا عليها من الجئي
الجيل من  روزا،  أبو  هشام  السيد  وبمساعدة  كارم  عين 
بعكس القرية  تغّيرت  مدى  أي  إلى  كشفت  للنكبة،   الثاني 
أصبحت واللغة  ُبّدلوا،  فالسكان  اإلسرائيليون.  يعتقد  ما 
وتحّول جديدة،  أسماء  والطرق  الحارات  وأعطيت  عبرية، 
وُدّنست المسجد،  وأغلق  كُنس،  إلى  البيوت  من  عدد 

المقبرة المركزية، واختفت المدرسة الرسمية.
كانت حيث  المروج  باتجاه  الصبرات  طريق  في  مشينا 
أيام ”متحف  إلى  البيوت  أحد  تحّول  زغب.  عائلة  تسكن 
التوراة“. هذا هو بيت عائلة رحيل، عائلة فلسطينية ثرية.
كان جبر رحيل شابًا وسيمًا، ذهب يومًا إلى سوق ”محنيه
تعّرف أبوه.  إياه  أهداه  الذي  األبيض  حصانه  على  يهوده“ 
هناك على ”أِلجَره“، شابة يهودية من عائلة متدينة، ووقع
رغم أجله.  من  تنصّـرت  ثم  حبه  في  ووقعت  حبها  في 
9معارضة العائلتين تزوج جبر وألجره عام1929. قصة عشق
ورومانسية قبل النكبة. يعيش قسم من عائلة رحيل هذه

األيام في القدس وبيت لحم.
ُولد فيه  هشام،  جّد  منزل  كان  صهيون“  دير ”راهبات  قرب 
ولم القرية،  لزيارة  والده  جاء   1967 حرب بعد  والده.  وكبر 
يسمح له السكان اإلسرائيليون دخول بيته. لكن اللقاء مع
مؤثرًا. كان  النكبة،  قبل  من  تعرفه  كانت  الدير،  في  راهبة 
ع عح

مررنا من داخل حارة النصارى قرب بيت عائلة جعنين وبيت
كال في  المعمدان.  يوحنا  كنيسة  من  القريبين  روك  عائلة 

البيتين تسكن عائالت يهودية.
بمحاذاة تقع  التي  اإلسالمية،  المقبرة  في  توقفنا  ذلك  بعد 
أو ”الطوار“  حارة  تحت  القرية،  مركز  قرب  الرئيسي  الشارع 
مطعمًا. اليوم  أصبحت  زيتون  معصرة  ومقابل  ”الدوار“ 

ي ع

كان في القرية عدة مقابر مسيحية ولكنها موجودة داخل
اإلسالمية المقبرة  أما  عليها.  فحوفظ  الكنائس  أراضي 
العائالت إحدى  وتحاول  والتدنيس  للعبث  فتتعرض 
قرار رغم  المقبرة،  داخل  من  لمنزلها  طريق  شق  اليهودية 

محكمة إسرائيلية بمنع ذلك العمل.    
في قدسية  المواقع  أكثر  باتجاه  العين  طريق  في  مشينا 
قرب مررنا  طريقنا  في  العذراء.  مريم  عين  وهو  أال  القرية، 
وصيدلية أسطفان  عائلة  وبيت  وكيم  الدكتور  عيادة 
الشعيبي ومقهى خليل منون ومعمل الشراب التابع لمحمد

البكري الواقع مقابل دكان أبو روزا.





الذي الخطاب،  بن  عمر  اسم  على  مسجد  بني  العين  فوق 
ويقال إنه زار الموقع. كان الطابق 638 دخل فلسطين عام
العشرين القرن  بداية  في  بني  الذي  المبنى  من  الثاني 
هدمها المحتل  ولكن  للبنين،  الحكومية  كارم  عين  مدرسة 
في كان  الماضي.  القرن  من  الستين  سنوات  بداية  في 
وتستعمل للكنائس،  تابعة  تابعة  أخرى  مدارس  القرية 
إحداها اليوم كمدرسة إسرائيلية. ما زال المسجد موجودًا
قرب المصلّـين.  أو  الزائرين  أمام  مغلق  أنه  إّال  جيدة  بحالة 
عين مريم يقع منزل الحاج إسماعيل الذي سكن هناك في
لمدة هذا،  بيته  في  واستضاف  عشر  التاسع  القرن  نهاية 
وصل الذي  جوردون  تشارلس  البريطاني  الجنرال  سنة، 
تسكن اليوم  المكان.  في  المسيحي  التاريخ  لبحث  القرية 
عائلة إسرائيلية في بيت الحاج إسماعيل ويستعمل أيضًا

م ي ي خ

كمركز للموسيقى. من ذلك المكان باتجاه الغرب تبدأ طريق
التعامير التي توصل لكنيسة الزيارة. في بداية الطريق كان

قبل النكبة مقهى العرب، التابع لعائلة العرب.
يلِغ لم   ١٩٤٨ أيار في  كارم  عين  سكان  غالبية  هروب  إن 
من أهلها  ومنع  القرية  الحتالل  الصهيونية  القوات  خطة 
ِ

اإلسرائيلي المؤرخ  حسب   – اإلسرائيليون  قصف  العودة. 
كارم عين  قرية  الالجئين –  شهادات  وحسب  مورس  بيني 
من التلّـتين القريبيتين: بيت مزميل وخربة الحمامة. حاول
حتى وحاربوا  الهجوم  صّد  الفلسطينيون  المسلحون 
احتل المقاتلين.  من  عدد  منهم  وسقط  الذخيرة  نفذت 

اإلسرائيليون القرية في منتصف تموز ١٩٤٨. 
شارك في الجولة بعض اإلسرائيليين الساكنين في بيوت
موِشه هو  أحدهم  كارم.  عين  في  الفلسطينيين  الالجئين 
قال يساريًا،  سياسيًا  ناشطًا  نفسه  يعتبر  الذي  عميراب، 
ِ م م مي م

يسكن أنه  الحقيقة  إزاء  بالذنب  يشعر  ال  أنه  الجولة  في 
في بيت الجيء، وأنه ال يوافق على عودة الالجئين ولكنه
مستعد " كمبادرة حسن نيّـة" إلقامة متحف لذكرى النكبة
المعتقدات تلك  لتتحدى  هذه  جولتنا  جاءت  الفلسطينية. 
سكينة ولتؤرق  اإلسرائيليين  أعين  عن  المستور  ولتكشف 
يستمتع أن  ذلك،  بعد  عادي،  إلنسان  يمكن  فال  المحتلين. 
مأساة من  أمامه  انكشف  بما  مبال  غير  القرية  هذه  في 

مخفّية وراء الجو الساحر والطبيعة الخالبة.    







al-Dhuwar family neighborhood, across 
from what had been the olive press that 
belonged to the Boulus family, today a 
restaurant.  The Christian cemeteries 
were located within the grounds of the
churches, and were preserved.  At this
cemetery we could see the horrors of 
its desecration, and the attempt by 
one of the Israeli families living near 
the graves to pave a path to their 
home through the cemetery.  The 
matter reached the Israeli courts which 
decided, in response to a petition from 
the Moslem Waqf, to stop the work,
but it continued.  The sign we erected 
there is intended to make clear to
passersby and to the neighbors that 
this is a Palestinian cemetery. 
We continued along Tareeq al-’Ayn, to 
the village’s famous holy site, Mary’s 
Well.  On the way we passed D. Wakim’s 
clinic, the Estefan family’s house, the 
al-Shu’aybi pharmacy, Muhammad al-
Bakri’s soda factory across from abu
Roza’s grocery.
A mosque named for Umar ibn al-
Khattab, who reached Palestine in 638 
and apparently visited this site, had
been built above the spring.  At the 
beginning of the 20th century a new 
mosque was built, his second floor 
served until 1948 as the village’s public 
elementary school for boys.  There were 
additional schools run by the churches.  
The second floor was demolished in the 
1960’s.  The mosque still stands, but 
entry is forbidden and all its openings
have been sealed.  Some of the men 
and women who participated in the 
tour went up to the roof of the mosque 
and prayed.  Hashim prayed as well. 
People were moved by the sign we had

prepared, reading “The village mosque 
and Mary’s Well,” and competed to
install it.  The house of al-Haj Isma’eil 
still stands next to the spring.  He lived 
there at the end of the 19th century, 
and for a year hosted in his home the 
British general Charles Gordon, who 
had come to the village to study the
history of the local Christians.  Al-
Haj Isma’eil’s house is today a music 
center and private home of an Israeli
family.  Tareeq al-Ta’ameer begins
there, leading west to the Church of 
the Visitation.  At the beginning of the 
road stood the al-‘Arab coffee house.
The flight of most of Ayn Karim’s
inhabitants in May, 1948, in the face of 
Israeli aggression, did not cancel the 
Haganah’s plans to capture the village. 
According to Benny Morris, Israeli
forces shelled the village from two hills 
overlooking it, Bayt Mazmil [Qiryat 
HaYovel] and Khirbat al-Hamamah [Mt. 
Herzl].  The few armed Palestinians in
the village fought the attackers on the 
two hills, and 3-5 people were killed,
until their ammunition ran out and they 
withdrew from their village, which was 
finally captured in mid-July, 1948.
Among the many participants in the
tour were some current Israeli residents 
of Ayn Karim.  The tour showed them 
a place that was different from the 
one they had known up to now.  The
average person can’t remain indifferent 
to the huge gap between what’s visible
and what’s hidden in the village of Ayn 
Karim.



Nakba.  Israelis living in the homes of 
Ayn Karim’s refugees are proud that 
they succeeded in “preserving” the 
village, to care for it and transform 
it into a special place that attracts 
tourists.  In fact, people coming today 
to the village, who see only what 
they’re shown, enjoy the wonderful
pastoral atmosphere, visit a number of 
impressive churches, are amazed by
the architecture of the Arab houses, 
wonder at the splendid landscape,
dine at a restaurant and hear about
the ancient history of the fourth holiest
place of the Christian religion.  Our 
tour, aided by information received
from the village’s refugees and from 
a son of the village, Mr. Hisham Abu
Roza, a member of the Nakba’s second 
generation, showed how, in fact, the 
village had changed, had not been 
preserved, unlike what Israelis think. 
The residents were replaced, the 
language became Hebrew, the streets 
and lanes received new names, a 
number of private homes turned into
synagogues, the mosque was sealed, 
the central cemetery was desecrated, 
and the school, on the mosque’s 
second floor, disappeared.
Moshe Amirav, a public figure and
political activist, the author of a book 
about the village, lives in a house that 
belonged to a refugee from Ayn Karim.  
He participated in the tour, and said at 
the start that he’s comfortable living in 
the home of someone who became a 
refugee.  He’s willing, as a gesture, to 
establish a museum commemorating 
the Palestinian Nakba, but the refugees 
should not be returned to their lands. 
The purpose of the tour is to challenge 

such views, and disturb the conqueror’s 
peace of mind.
We took the “tareeq al-sabrat” [the 
sabra’s path] toward al-murooj
[the valleys], the Zaghab family 
neighborhood, Hisham’s family.  
Hisham brought his 15-year old son
along on the tour.  A “Museum of 
Biblical Times” had been established
in one of the village houses.  It’s home 
of the Raheel family.  Jabr Raheel, one 
of the family’s young men, fell in love 
with Allegra, a Jewish girl from Mahane
Yehuda who met him when he was 
riding the white horse he received as 
a gift from his wealthy father.  Despite 
the opposition of both families, Jabr 
and Allegra married in 1929.  Allegra
even converted to Christianity, her 
husband’s religion.  Romance – before 
the Nakba.
Hisham took us to the house in which
his father was born and grew up.  
It’s near the Sisters of Zion convent.
After the Six Days War in 1967, his 
father came to visit the village.  The 
Israeli inhabitants didn’t allow him to 
enter his house.  Hisham recounts the 
emotional meeting that day between 
his father and a nun who had been
his neighbor before 1948.  Hisham’s 
son stands next to his father the 
entire time, hearing the stories about 
the village.  We walked through the 
“Christian neighborhood,” near the 
homes of the Ja’anin and the Rok 
families, next to the church of St. 
John.  They’re also inhabited by
Jewish families.  We reached the main 
cemetery of the village, a Moslem 
cemetery.  It’s not far from the village 
center, on the main street, below the 



Umar Ighbariyyeh

On Saturday, 29.11.08, some 200 people
– men and women, Palestinians and Jews, 
young and old – participated in our study 
tour of Ayn Karim, the Palestinian village.
The tour began at “al Haraja,” the village’s 
central square prior to the nakba.  It was 
where the villagers would meet each other 
in the evening, and was a market during
the day.  Merchants would come from 
other villages in the area – from Sataf, al-
Qastal, Khirbat al-Lawz [Mt. Dotan], Suba 
[Zuba Kibutz], Qalunya [Motza, Mevasseret 
Yerushalayim], Lifta, Dayr Yassin [Giv’at 
Shaul], al-Maliha, Beit Mazmil [Qiryat 
HaYovel], al-Jora [Ora], and others.  Like 
Ayn Karim, all these villages were cleared 
of their Palestinian inhabitants in 1948,
and most were resettled with Jews by the 
new occupying power.  Ayn Karim was a 
large, important village, and until mid-1948 
almost 4000 people lived there.  Most of 
them left to seek refuge before their village
was attacked, after they received word of 
the slaughter armed Jews carried out in the 
neighboring village of Dayr Yassin. Young
men from Ayn Karim who had weapons 
stayed to defend the village.
The tomb of Sheikh Ubyad stood in al-
Haraja, and there was a mulberry tree 
under which the Palestinian elders would
sit.  Today, that tree sadly overlooks a
parking lot that covered over the sheikh’s 
tomb.  Nearby, in what had once been 
Palestinian homes, the Chabad House and 
the Ayn Karim Central Synagogue sprang 
up.  This was the Ali family’s neighborhood,
and behind us the al-Hara neighborhood. 
Ayn Karim’s conquerors didn’t destroy the 
village houses, as they did in most of the 
Palestinian villages they captured.  Jews 
moved into the houses to live.  The village
stands today almost as it did before the 



Information given by www.palestineremembered.com

‘Ayn Karim had a local council which ran 
its administrative affairs.

Nearby wadies & rivers

Exculsive jewish colonies
on town’s lands

The spring or ‘Ayn Maryam used to provide 
the village with fresh water supplies.

Beyt Zayit, Even Sapir, ‘En Karem, the home 
for Hadassah hospital

Since ‘Umar Ibn al-Khatab visited and prayed in
the village soon after the Muslim Arab conquest 
in the 7th century, a mosque has been erected 

for this occasion (which remains standing to this
date). The village also has several churches and 

monasteries including a Church for John the
Baptist, the Franciscan monastery, the Church 
of the Visitation, the Convent of Saint Zecharia,
and the Church of the Lady of Sahyun and her
tombs.( Les Soeurs de Notre-Dame de Sion)

Town Today

According to the Palestinian historian Walid Khalidi, the village
remaining structures on the village land are: 
“The village houses are inhabited by Jewish families. One Christian Arab family,
exiled from the village of Iqrit (Acre District) in 1949, lives in the village,
in an old school building attached to the Franciscan monastery. Some of the 
larger houses are beautiful lime stone buildings two or three stores high with 
arched windows and doors recessed into a larger arched facade. Some doors 
open onto balconies with metal railings. There are seven Christian churches and 
monasteries in the village. The village mosque, in a state of disrepair, still stands
with its minaret.” But without its second floor which was the Ayn Karim School 
before the Nakba.

Town’s name
through history

Schools

Notable people from town

Local council

Religious institutions

During the Crusades period, Ein Karim was
known as St. Jehan de Bois.

Ein Karim had two elementary schools, one
was for boys and the other for girls.

al-Shaykh ‘Isa Mannun, who was dean of 
the Islamic Foundation College at al-Azhar

University in Egypt, and also Salih al-Sobani
the first Palestinian martyr in 1936 rebellion



Irrigated & Plantation
Area planted w/ olives

Planted W/ Cereal
Built up

Cultivable
Non-Cultivable

Arab
Jewish
Public
Total

7,953
4,300
1,175
1,024
9,128
3,515

Israeli occupation date

Distance from district center

Elevation from the sea

Israeli attacking brigade

Defenders

Exodus Cause

Village remains
after destruction by Israelis

gg

Ethnically cleansing
by Israelis

yy

Village clans or hamulas

Land ownership

before occupation

Land usage in 1945

Population befor occupation

Number of houses

          Year                    Population

July 18, 1948

7.5 (km) West of Jerusalem

650 (meters)

Irgun Zvai Leumi, Gadna (Haganah Youth
Battalions) and the Home Guard.

Local militia

Military assault by Jewish troops

Ein Karim mostly survived the destruction which
plagued the neighboring villages, many of its 

houses are currently occupied by Israeli Jewish
settlers, and some house are occupied by

Palestinian Chistians families who were ethnically 
cleansed out of Iqrit, northeast of Acre.

The original residents were completely
ethnically cleansed.

The clans of Zaghab, al-Harith, al-Dhouwar,
Hazin, & Ali.

1596
1922
1931
1945
1948

Est. Refugees 1998

160
1,735
2,637
3,180
3,689
22,653

   Ethnic Group          Land Ownership (Dunums)

Statistic/Fact Value

13,449
1,362
218

15,029

In (1931): 555 (includes ‘Ayn al-Rawwas and
‘Ayn al-Khandaq)

About ‘Ayn Karim

Land Usage Type Arab (Dunum) Jewish (Dunum)
7
0
24
680
31
651




