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يشمل مقدمـة زوخروت  تنّظمه  نشاط  ضمن  الكتيب  هذا  إصدار  تّم 
جولة للجمهور بني أنقاض قرية دير أبان املهّجرة. وقد جمعنا بني 
القرية، ومقابالت مع الجئة والجئ  تاريخ  طّياته معلومات عن 
التي  الطبيعية  الحياة  تعكس  النكبة  قبل  من  ومستندات  منها، 
مارسها السكان الفلسطينيون قبل تهجريهم. فقد دفعوا الرضائب، 
إىل  كتاًبا  لحل مشاكلهم، ورفعوا  املحاكم  إىل  وتزّوجوا، وتوجهوا 
القامئقام يعربون فيه عن قلقهم من احتامل نقصان يف املاء يف 
قريتهم. والخرائط املتوفرة يف الكتيب تثبت وجود القرية بعكس 
الخرائط اإلرسائيلية التي محت اسم دير أبان كام محت الدولة 
الكتيب صورًا.  ويحمل  األرض.  القرية من عىل وجه  اإلرسائيلية 
صورًا قدمية وأخرى حديثة. إاّل أن القرية العامرة والجميلة تظهر 
يف الصور القدمية، بينام تعكس الصور الجديدة دمارًا وخراًبا يف 
موقع القرية. قّصة دير أبان تشبه إىل حّد كبري قصة حوايل 600 
إرسائيل،  دولة  قامت  البالد  أنحاء  يف  فلسطينية  ومدينة  قرية 
فقط  النكبة  تحمل  ال  بتدمريها.  ذلك،  قبل  الصهيونية  والحركة 
معنى املصيبة والخراب والخرسان، وإمنا تعني أيًضا منع العدالة 
الالجئني  عودة  متنع  إرسائيل  دولة  والبناء.  والتأهيل  والتصحيح 
التي  زوخروت  إّن  مسؤوليتها.  ِوزرها وهذه  وهذا  الفلسطينيني 
تهدف من خالل نشاطها املتنوع إىل زيادة الوعي لدى الجمهور 
العودة  حق  تطبيق  أن  تؤمن  أيًضا  فهي  النكبة،  إزاء  اإلرسائييّل 
هو رشط حيوّي لتحقيق العدالة ولبناء مستقبل تسوده املساواة 

والدميقراطية والسالم.
إن كتابة هذا الكتيب وسريورة الدراسة عن دير أبان مّتت يف إطار 
فقد  عام.  كّل  زوخروت  تنّظمها  النكبة  يف  إلرشاد جوالت  دورة 
واللذان  كميرن،  وميخائل  إياس شبيطة  الدورة،  طالبان يف  اختار 
شاركا كذلك يف تحرير هذا الكتيب، أن يتعرّفا ويتعّلام عن هذه 
القرية خالل الدورة، فبحثا عن مواّد، والتقيا الجئني، وتجّوال بني 
األطالل، وملسا الواقع وشعرا باملكان، ثم قاما باملشاركة يف تنظيم 
القادمة  الصفحات  يف  دّونا  وقد  للجمهور.  هناك  جولة  وإرشاد 

بعض السطور للتعارف.  
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تصدرها  التي  الكتيبات  سلسلة  يف   61 رقم  الكتيب  هو  أبان«  دير  »ذاكرات  الكتيب  هذا    
البالد، وقد صدر قبله كتيبات عن املواقع  املنكوبة يف هذه  القرى والبلدات  »زوخروت« عن 
ـّيل  التالية: لوبية، رصعة، حدثا، الرويس، ميعار، بلد الشيخ، ياجور، البّصة، الطرية / حيفا، صم
الخليل، املنشية / عكا، معلول، طربية، عاقر، الربوة، خبيزة، كفر سبت، القبو، عيلبون، إقرث، 
مريية،  كفر بـِرِعم، املنشية – يافا، الغبـَيـَات، سبالن، العراقيب، كفر عنان، الدامون، مسكة، السُّ
ـّس، املالحة،  سمسم، الراس األحمر، عني كارم، عجور، كويكات، أم برج، خربة اللوز، الشيخ مون
العجمي يف يافا، عمواس يالو وبيت نوبا، حطني، الكفرين، الشجرة، ترشيحا، برئ السبع، جليل، 
اللجون، سحامتا، الجوالن، اسدود واملجدل، خربة جلمة، الرملة، اللد، عكا، حيفا، عني املنيس، 

الحرم )سيدنا عيل(، عني غزال، لفتا ودير ياسني.

زوخروت )ذاكرات(
كانون األول 2015

قطار يف محطة دير أبان يف العهد العثامين

רכבת בתחנת דיר אבאן בתקופה העת’מאנית.



חוברת זו מופקת לרגל סיור שזוכרות מארגנת לקהל הרחב 

בין שרידי הכפר הפלסטיני ההרוס דיר אבאן. בתוך החוברת 

קיבצנו מידע על ההיסטוריה של הכפר, ראיונות עם פליטה 

הנורמליּות  את  המשקפים  הנכבה  מלפני  ומסמכים  ופליט 

בחייהם של התושבים הפלסטינים לפני גירושם. הם שילמו 

תלונות  ושלחו  משפט  לבתי  פנו  הם  התחתנו,  הם  מסים, 

שבחוברת  המפות  במים.  למחסור  מחשש  המחוז  למושל 

מנכיחות את קיום הכפר בניגוד למפות הישראליות שמחקו 

את שם הכפר כפי שהמדינה מחקה אותו מהמרחב. בחוברת 

דווקא  חדשות.  ותמונות  ישנות  תמונות  תמונות.  גם  יש 

בתמונות ישנות ניתן לראות כפר בנוי ויפה, ואילו התמונות 

וחורבן של הכפר. סיפורו של דיר  החדשות משקפות הרס 

אבאן דומה בהרבה מובנים לסיפורם של עוד כ- 600 כפרים 

וערים פלסטיניות שישראל והתנועה הציונית, לפני כן, החריבו 

ברחבי ארץ. נכבה היא אמנם אסון של אבדן והרס, אבל היא 

את  מונעת  ישראל  מדינת  ובניה.  שיקום  תיקון,  מניעת  גם 

שיבת הפליטים הפלסטינים וזאת אחריותה המלאה. זוכרות 

שמבקשת דרך פעילויותיה המגוונות להגביר את המודעות 

של הציבור הישראלי לאירועי הנכבה הפלסטינית, מאמינה 

צדק  לעשיית  הכרחי  תנאי  הוא  השיבה  זכות  שמימוש  גם 

ולבניית עתיד של שויון, דמוקרטיה ושלום בארץ הזאת. 

כתיבת חוברת זו ותהליך הלמידה אודות דיר אבאן התנהלו 

במסגרת קורס הנחיית סיורי נּכּבה שעמותת זוכרות מקיימת 

ומיכאל  מדי שנה. שני תלמידים של הקורס, איאס שביטה 

ללמוד  בחרו  זו,  חוברת  בעריכת  גם  שהשתתפו  קמינר 

פליטים,  ראיינו  חומרים,  חיפשו  הכפר,  על  הקורס  במהלך 

הלכו בין השרידים, הרגישו את המקום ולבסוף תכננו סיור 

לקהל הרחב. הם גם כתבו פסקת היכרות בדפים הבאים.  

בסדרת   61 מספר  החוברת  היא  אבאן"  דיר  את  "זוכרות 

המקומות  לתיעוד  מפיקה  זוכרות  שעמותת  החוברות 

שישראל כבשה והרסה במהלך הנּכּבה מאז 1948. קדמו לה 

הקדמה



חוברות על המקומות האלה: לּוּבְיָה, ֿסרעה, חדת'א, אלֻרויס, מיעאר, ּבַלַד אלֵשיח', יאג'ור, 

אלּבִרְוָה,  עאִקר,  טּבַרִּיָה,  ֻסֵּמיל אלח'ליל, אלמנְשּיָה-עּכא, מעלול,  חיפא,  טירת  אלּבַָּסה, 

אלֻע'ּבַּיָאת,  אלמנשיה-יאפא,  ּבִרעִם,  ֻכְּפר  ִאקרִת',  עילּבּון,  אלַקּבּו,  ַסּבְת,  ּכְַפר  ֻחּביזה, 

ַסּבַלאן, אלעראקיּב, ּכַפר עִנאן, אלדאמּון, ִמְסּכָה, אלֻסַמיְרִיָה, ִסְמִסם, אלראס אלאחמר, עין 

ּכארִם, עג'ּור, ּכויּכאת, ח'רבת אם ֻּברג', ח'רבת אללוז, אלשיח' ֻמּוַּנִס, אלמאלחה, אלעג'מי 

ביאפא, עְִמוָאס יָאלּו וּבית נּוּבא, ִחּטין, אלּכְַפרֵין, אלַשגַ'רָה, תרשיחא, ּבְִאר אלַסּבְע, גְ'לִיל, 

עּכא,  אלּלִד,  אלרַמלה,  גַ'לַמה,  ִח'רּבת  ואלַמגְ'דַל,  אְסדּוד  אלג'ּולאן,  ֻסחמאתא,  אלּלַג'ון, 

ַחיפא, עין אלַמנְסי, אלַחרַם ]סידנא עלי[, עין עַ'זאל, לְִפתא ודיר יאסין.

זוכרות

דצמבר 2015
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قرب مهدوم سقفه يف مقربة دير آبان املهجرة، وتظهر فيه عظام املوىت. آذار 2015 تصوير عمر الغباري 

עצמות המתים חשופות בקבר פלסטיני פרוץ בבית העלמין של הכפר ההרוס דיר אבאן, מרס 2015. צילם עמר אלע’בארי



بدأت البحث عن تاريخ قرية رصعة  بعد أن أدركت أن مكان 
فيه، تسورعه، كانت قرية كاملة اسمها  الذي ولدت  الكيبوتس 

رصعة ومل ُيقل يل عنها شئ أبًدا. 
خالل البحث اكتشفت أن دير أبان كانت أكرب القرى وأهّمها يف 
العهد  يف  القطار  محطة  اسم  وأن  بلدة،  تقريًبا  كانت  املنطقة، 
رصعة  أهايل  بني  ربطت  عالقة  وأّن  اسمها  عىل  كانت  العثامين 

ودير أبان.
إرشاد  بدورة  التحقت  أتعًلم،  كيف  وأتعّلم  أكرث  أتعّلم  حتى 

جوالت يف النكبة التي متررّها زوخروت.
من ضمن مهاّمي يف الدورة اخرتت مع صديقي إياس، وبشكل 
يف  سنطّبقه  جولة  تنظيم  عىل  التدريب  مرشوع  أن  طبيعّي، 
امللموسة  الشهادات  من  الكثري  مع  قرية  اكتشفت  أبان.  دير 
الواقع  أرض  عىل  شهادات  ومجتمع.  لحضارة  ثرّية  كينونة  عىل 

وشهادات بلسان الالجئني. 
وكان االكتشاف الهاّم بالنسبة إيّل حني عرفت أن كّل أرايض سهل 
أرايض  هي  تسورعه  كيبوتس  يستعملها  التي  )الرصار(  سوِريق 
دير أبان، وأّن الكيبوتس، يف واقع األمر، ُسّلم هذه األرايض حتى  

يحافظ عليها منًعا لعودة الالجئني، وأن يفلحها ملصلحته.
يف دير أبان التقيت أبو مجدي الذي طرد من القرية وعمره 11 
سنة وما زال يذكر كل شئ، والذي يقول إن أرض بلده أغىل عنده 

حتى من أوالده، وكّل ما يتمّناه هو أن يعود إليها. 
بالنسبة  العمل عىل املرشوع بالرشاكة مع فلسطينيني  لقد كان 
إيّل مبثابة امتياز. فهكذا ملست، وعن قرب، مفهوم ذاكرة النكبة 

لدى عرب 48.

أنا ميخائل



ֿסרעה  הכפר  של  עברו  על  שלי  המחקר  פרוייקט  את 
התחלתי לאחר שהבנתי שבמקום הקמתו של הקיבוץ שלי 
 צרעה, היה כפר שלם בשם זה עליו לא סופר לי מעולם.

הגדול  הכפר  היה  אבאן  שדיר  גיליתי  התחקיר  במהלך 
הרכבת  תחנת  ושגם  עיירה,  כמעט  באיזור,  והמשמעותי 
העת'מאנית נקראה על שמו והיו לאנשי ֿסרעה יחסים עם 

דיר אבאן.
לקורס  הצטרפתי  ללמוד,  איך  וללמוד  יותר  ללמוד  כדי 

הנחיית סיורי נּכּבה בזוכרות.
בקורס בחרתי יחד עם חברי איאס באופן הטבעי לעשות 

את פרוייקט הסיור שלנו בדיר אבאן.
גיליתי כפר עם המון עדויות מוחשיות עד היום לקיומם של 
חיי תרבות וקהילה עשירים, גם בשטח הכפר וגם מעדויות 

הפליטים.
תגלית חשובה עבורי היתה גם להבין שלמעשה כל אדמות 
אדמות  הן  צרעה  שלי  הקיבוץ  משתמש  בהן  שורק  עמק 
מעובדות  אדמות  לידיו  קיבל  הקיבוץ  ולמעשה  אבאן,  דיר 
של דיר אבאן כדי לשומרן מפני הפליטים בעליהן ולעבדן 

לרווחתו.
בדיר אבאן פגשתי את אבו מג'די שגורש מהכפר בגיל 11 
וזוכר הכל, ושאדמת הכפר כעדותו יקרה לו אף מבניו שלו, 
וכל רצונו הוא לחזור אליה. העבודה על הפרוייקט בשותפות 
יותר  חשתי  בכך  עבורי.  גדולה  זכות  היתה  פלסטיני  עם 

מקרוב את משמעות זכרון הנכבה עבור ערביי 48.

אני מיכאל 
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ميخائل، أبو مجدي، والكامريا
بني أطالل دير أبان. آذار 2015

מיכאל, אבו מג’די ומצלמה 
בין שרידי דיר אבאן.

מרס 2015



الطرية  يف  وكربت  ولدت  مسكة.  قرية  من  فلسطيني  الجئ  أنا 
باملثلث عىل بعد كيلومرتين فقط من بلدي األّم، التي ُهّجر كل 
واإلنكار  الطمس  محاوالت  عىل  ترّبيت   .1948 عام  منها  أهلها 
محاوالتها  وعىل  اإلرسائيلية،  املؤسسة  قبل  من  النسيان  وفرض 
متويه الخراب ودفن ِسامت القرى الفلسطينية بعد أن هدمتها. 
ال ميكن القول إين فعاًل عرفت، وبالتأكيد ليس منذ الصغر، ماذا 
وأسكتتنا.  شّلتنا  النكبة  صدمة   .48 عام  بعائلتي  حّل  بالضبط 

الخوف أخرسنا. 
عرفت قلياًل. ألنهم حكوا يل قلياًل. 

حتى يوم األرض مل أكن واعًيا لحجم الكارثة التي استمرت بعد 
اإلنسان  من  الحقوق  ومصادرة  األرايض  مصادرة  خالل  من   48
محكوًما  كان.  مواطن  شبه  إرسائيل.  دولة  داخل  الفلسطينّي 
أحداًثا  األخرى  األرض  وأيام  األرض  يوم  فكان  كان.  عسكريًّا 

صقلت وعيي.  
النكبة  يف  جوالت  إلرشاد  زوخروت  نظمتها  التي  الدورة  كذلك 
كانت حدًثا صاقاًل للوعي بالنسبة يل، عندما درست وغصت يف 

غياهب الكارثة. 
مل أتخّيل ما ميكن أن أضيفه إىل معرفتي. ذاك الكّم الهائل من 
املعلومات عن النكبة وّسع آفاقي بشكل ملحوظ. الجوالت عىل 
التجوال  مثريًا.  البحث  مسار  وكان  صاعقة.  كانت  الواقع  أرض 
بني دروب التاريخ املعارص املرسومة عىل أرض القرية، اللقاء مع 
الالجئني، اللقاء مع الدمار، اللقاء مع القسوة، واللقاء مع العناد 
عىل مصادرة حق برش بالرجوع إىل بلدهم وإىل أرضهم، كل ذلك 
وّضح يل كم هي هائلة هذه النكبة. يف طريق اآلالم هذه تعلمت 

كيف أكتشف دير أبان، وتعلمت كيف أحّب دير أبان.

أنا إياس
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אני פליט פלסטיני מכפר מסּכה. נולדתי וגדלתי בכפר  אלטירה 
במשולש במרחק של שני קילומטרים בלבד מכפר האם, שכל 
ההסתרה,  ניסיונות  על  גדלתי   .1948 ב-  ממנו  גורשו  תושביו 
הניסיונות  ועל  הישראלי,  הממסד  של  וההשכחה  ההכחשה 
הכפרים  סימני  את  ולקבור  החורבן  את  לטשטש  המדינה  של 
שהרסה. לא ממש ידעתי, וודאי לא מגיל צעיר, מה בדיוק קרה 
שיתקה  הנכבה  שאחרי  הטראומה  ב-1948.  שלי  למשפחה 
והשתיקה אותנו. הפחד סתם לנו את הפיות.  ידעתי קצת. סיפרו 

לי מעט. 
עד יום האדמה לא הייתי מודע לגודל האסון, שנמשך גם אחרי 
הפלסטינים  של  הזכויות  והפקעת  קרקעות  הפקעת  דרך   48
יום  צבאי.  שלטון  תחת  אבל  אזרחים  כאילו  ישראל.  במדינת 

האדמה וימי אדמה אחרים היו אירועים מכוננים בחיי.
למדתי  שבו  נכבה,  סיורי  להנחיית  זוכרות  של  הקורס  גם 
והתעמקתי בשכבות השונות של האסון היה בשבילי אירוע מכונן.  
להרחיב  לי  עזר  זה  ללמוד.  יש  עוד  כמה  לעצמי  תיארתי  לא 
משמעותית את הידע שלי אודות הנכבה. הסיורים בשטח היו 
שבילי  בין  השיטוט  מרתקת.  הייתה  החקר  דרך  מטלטלים. 
המפגש  הכפר,  שטח  על  המשורטטים  המודרנית  ההיסטוריה 
האכזריות,  עם  המפגש  החורבן,  עם  המפגש  פליטים,  עם 
המפגש עם העקשנות להפקיע מבני אדם את זכותם על כפרם 
ועל אדמתם, כל אלה רק הבהירו כמה האסון הוא גדול. ובדרך 
הייסורים הזאת למדתי לגלות את דיר אבן, למדתי לאהוב את 

דיר אבאן.

אני איאס

إياس شبيطة مع أبو مجدي بني 
أطالل دير أبان. آذار 2015

איאס שביטה עם אבו 
מג’די בין שרידי הכפר דיר 

אבאן. מרס 2015



يف  دير  وجود  األول عىل  يدّل  جزئني  من  القرية  اسم  يتكون 
الرابع  القرنني  إىل  األديرة  تاريخ هذه  يعود  ما  وعادة  البلدة، 
والخامس امليالديني، وبالفعل تتواجد يف القرية آثار دير قرب 
موقع املسجد فيها، ويرتبط الجزء الثاين باسم شخص، رمبا يكون 
آبان بن سعيد بن العاص، أحد الصحابة الذين شاركوا يف حرب 
أجنادين التي وقعت يف عام 634 بني جيش العرب املسلمني 
والجيش البيزنطي يف سهل أجنادين، وهو عىل األرجح السهل 
املدينة اإلرسائيلية بيت شيمش واملسّمى  اليوم جنويّب  الواقع 
آبان.  دير  كيلومرتات جنوب-غرب   10 بعد  سهل هِئاله، عىل 
الكتاب  ُذكر يف  قامئة عىل موقع  أبان  دير  أن  يرى  هناك من 
املقدس والتوراة اسمه أبينيزر EBENEZER وهو االسم الذي 
استعمل يف العهد الروماين وهو مشتّق من الكلمة العربية إِڤن 

هعيزر أي حجر املعونة. 
قرية فلسطينية محتلة ومهجرة منذ 1948، كانت مبنية عىل 
تل كبري – 270 مرتًا عن سطح البحر- يف السفح الغريب ألحد 
جبال القدس، وتبعد عنها حوايل 20 كيلومرتًا من جهة الغرب، 
وعن الرملة حوايل 30 كلم من جهة الجنوب - الرشقّي، و 18 
كلم عن بيت جربين من جهة الشامل. وكانت القرية تنهض 
العام بيت جربين - باب  الطريق  عىل بعد 3 كيلومرتًا رشقّي 
الواد الذي يخرتق أراضيها، ويشكل صلة الوصل األساسية بينها 
شارع  مع  الطريق  هذا  يرتبط  إذ  األخرى  والقرى  املدن  وبني 
الطريق إىل بيت لحم كان مفتوًحا عن  أّن  القدس. كام  يافا- 
طريق زكرّيا وبيت نتيف. كانت محطة القطار تبعد عن دير 
أبان 2 كيلومرتًا فقط وكانت تسمى يف العهد العثامين محطة 
دير أبان تحول اسمها إىل محطة عرطوف يف الفرتة الربيطانية. 
يف سنة 1596، كانت دير آبان قرية من قرى ناحية القدس)لواء 
عىل  الرضائب  يؤدون  نسمة،   127 سكانها  وعدد  القدس(، 
القرية  يف  عاش   1931 عام  يف  النحل.  وخاليا  واملاعز  القمح 
وطني  حجارة  من  أغلبها  بني  بيًتا،   321 يف  شخًصا   1534
كان  كام  والطني،  والقّش  الخشب  من  سطوحها  وشّيدت 
لبعضها سقوف مقببة معقودة بالحجارة البيض، وكان معظم 
أواسط  يف  عددهم  بلغ  وقد  املسلمني  من  آبان  دير  سكان 
املسجد  وكان  مسيحّيون.   10 منهم  نسمة   2100 األربعينات 

دير آبان

קבלה על שם חסן עטיה מדיר אבאן עבור תשלום מס 
משנת 1941



القرية إىل جانب مدرسة  العمري ينتصب وسط 
الصف  هو  باملدرسة  صف  أعىل  وكان  ابتدائية، 
الرابع. وقبل األربعينات كانت القرية تتزود املياه 
األمطار. ثم يف زمن  مياه  تغذيها  آبار  أساسا من 
عني  من  املياه  لنقل  أنابيب  خط  أنشئ  الحق 
 مرجلني التي تقع عىل بعد 5 كلم رشقي القرية.

كان غالبّية سكان دير آبان يعمل يف الزراعة، بينام 
كان بعضهم يعمل يف التجارة والخدمات والتعليم 
وغريها.  األحراج  وزرع  الحديد  وسكة  والرشطة 
وكانت أشجار الزيتون تغطي جزًءا كبريًا من أرايض 
املرتفعات  يف  تغرس  فكانت  الكروم  أما  القرية. 
الجبلية بينام تستنبت الحبوب والذرة يف األرايض 
للقرية. يف 1944\1945، بلغت  التابعة  املستوية 
مساحة أرايض دير أبان ما مجموعه 22,734 دومنًا، 
منها 14925 دومنا مخصصا للحبوب، و1580 دومنا 
مروّيا أو مستخدما للبساتني و 530 دومنًا مزروُعا 
اليهود.   أمالك  من  دومنًا   376 وكانت  زيتوًنا. 
تحيط بأرايض دير أبان أرايض قرى السفىل ودير 
الهوا من الرشق وعرطوف ومستعمرة هار- طوڤ 
ورصعة ودير رافات من الشامل، ودير رفات أيًضا 
نتيف  وبيت  ِجامل  وبيت  والربيج  الغرب،  من 
القرية ثالثة  الجنوب. ومثة يف جوار  وجراش من 
مواقع أثرية هي : خربة ِجنَّعري، وخربة حرازة ، 

وخربة الُصّياغ.
وكان  دونم،   200 حوايل  القرية  مساحة  بلغت 
يف  القاطع  هي  رئيسّية  أحياء  أجزاء-  ثالثة  فيها 
القسم الجنويّب للقرية والباطن يف القسم الشاميّل 

وبينهام يف املركز كانت البلد.
تنترش  الرئيسية  املقربة  مقربتان.  القرية  يف  كان 
عىل تل يف الجهة الرشقية من القرية بعد منطقة 
املشار، وكان فيها مقام الشيخ مسّلم. ميكن متييز 
موقع املقربة يف الوضع الحايل ] 2015 [ بواسطة 
الرشقي  القسم  يف  يهدم  مل  الذي  الوحيد  البيت 
من البلد وهو بيت محمد سامل رباع. كل القبور 
مهدوم  وبعضها  سطوحها،  من  مفتوحة  تقريًبا 
املقربة  املوىت.  عطام  رؤية  ميكن  بعضها  ومن 
وفيها  للقرية  الشاملية  الجهة  يف  تقع  األصغر 
مقام أبو حسن وتسمى مقربة الوعرة، وتقع اليوم 
داخل موشاڤ محسيه اإلرسائييل الذي بني عىل 
ذلك الجزء من ديرأبان ولكن ال ميكن متييز موقع 

املقربة بشكل دقيق.
منطقة الجرون أو البيادر كان يف املناطق السهلية 
من القرية يف الجهة الرشقية حيث ميتد أيًضا املرج 
ووادي الرصار وكان أهل القرية يسمون املقطع 
القريب لقريتهم منه باسم واد أبو خشبة. عىل 
إبراهيم  طاحونة  كانت  للوادي  الرشقية  الضفة 
وكان  الرشبايت.  عائلة  من  اشرتاها  الذي  رشيم 
املسجد  قرب  الشيخ  القادر  عبد  فرن  القرية  يف 

العمري، وأكرث من عرشة دكاكني. 
وحاووز   1937 عام  أقيمت  التي  املدرسة  كانت 
البلد،  من  الغربية   - الشاملية  الجهة  يف  املاء 
القريبة من الشارع  الرئييس، واليوم عىل مدخل 
موشاڤ محسيه، ولكن كال املبنيني مهدومان وال 

أثر لهام. 
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ישנם כפרים פלסטיניים רבים ששמם מתחיל במלה דֵיר 
חנא  דיר  כמו  מנזר,  שמשמעותה  דַיְר(  תקנית  )בערבית 
בגליל, דיר אלּבלח ברצועת עזה, דיר אלהוא, דיר אלשיח’ 
ועוד.  ירושלים,  1948בהרי  מאז  ההרוסים  יאסין  ודיר 
אּבאן  אבאן.  של  המנזר  היא  אבאן  דיר  השם  משמעות 
הוא שמו הפרטי – ככל הנראה- של אחד ממפקדי הצבא 
האלה[  ]עמק  אג’נאדין  בעמק  שנלחם  המסלמי-ערבי 
נגד הצבא הרומי בשנת 634 לספירה, אבאן בן סעיד בן 
אלעאס, ששמו הוזכר בכמה מקורות היסטוריים בערבית. 
אם כך, הסברה היא שהשם דיר אבאן ניתן למקום במאה 
השביעית על שמו של איש זה. סברה נוספת, שיש עליה 
אבן  השם  לבין  אבאן  השם  בין  קושרת  רבה,  מחלוקת 
שכך  וטוענת  שמואל,  בספר  המוזכר   EBENEZER העזר 

היה שם המקום בתקופה הרומית. 
דיר אבאן הוא כפר פלסטיני הרוס וכבוש מאז 1948, שכן 
30 ק"מ מדרום-מזרח  20 ק"מ ממערב לירושלים, כ-  כ- 
גדולה  גבעה  על  ג'ברין,  לבית  צפונית   18 וכ-  לרמלה 
בגובה 270 מטר מעל פני הים, במורדות המערביים של 
]נחל  אלדלּבה  ואדי  מדרום  ואדיות,  שני  בין  ]יעלה[  הר 
דולב[ ומצפון ואדי אלח'אנק ]נחל מחסיה[. הכביש הראשי 
כ-3  אבאן,  באדמותדיר  עבר  אלוואד  באב  ג'ברין-  בית 
ק"מ מערבית לכפר. כביש זה התחבר עם הכביש הראשי 
יאפא-אלקדס ]יפו-ירושלים[ והיה העורק המרכזי שחיבר 
את דיר אבאן עם העולם.  גם הגישה לבית לחם הייתה 

פתוחה דרך זּכריא ובית נתיף.

תושבים   127 בכפר  חיו  העת'מאנית,  בתקופה  ב-1596, 
ב-1931  דבורים.  וכוורות  עזים  חיטה,  על  מסים  ושילמו 
התגוררו בכפר 1,534 תושבים ב-321 בתים, רובם בנויים 
עלה   1944-45 ב-  ובוץ.  קש  מעץ,  גגות  עם  ובוץ,  מאבן 
מלבד  מוסלמים,  מרביתם  ל-2,100,  התושבים  מספר 
ב-  1948 הוערך מספר התושבים  נוצרים. בשנת  עשרה 
2,436  פלסטינים. מסגד אלעמרי ניצב במרכז הכפר, ובו 
היה גם בית-ספר יסודי ישן. עד שנות ה-1940 היוו בארות 
מי גשם את מקור המים העיקרי, ואז נבנה צינור שהעביר 
מים מעין ַמרְג'לין, 5 ק"מ ממזרח לכפר, לבריכת מים עם 
ברזיה בכניסה לכפר. אדמות הכפר השתרעו באותה עת 
על 22,734 דונם, 14,925 דונם דגנים, 1580 דונם ירקות, 
530 דונם עצי זית. 376 דונם נרכשו בידי יהודים. רוב תושבי 

דיר אּבאן

כתובת נישואין מהתקופה העת'מאנית לזוג מדיר אבאן
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הכפר עבדו בחקלאות וגידלו עצי זית, גפנים, 
דגנים ותירס; חלקם עבדו במסחר, ברכבת, 
חופשיים.  ובמקצועות  בייעור  במשטרה, 
אדמותיו של דיר אבאן גובלים באדמות של 
של  ממזרח,  אלהוא  ודיר  ֻספלא  הכפרים 
ערטוף, המושבה היהודית הר-טוב, ֿסרעה ו 
דיר רפאת מצפון, אלּבריג', בית  גִ'מאל, בית 
נתיף וג'ראש מדרום. ודיר רפאת גם ממערב. 
ליד הכפר ישנם גם אתרי עתיקות בח'רבת 

יאע'. ג'נעיר, ח'רבת חראזה וח'רבת אלֿסֻ
השטח הבנוי של הכפר הגיע לכדי 200 דונם. 
הכפר היה מחולק לשלוש שכונות עיקריות, 
בצפון  אלּבאִטן  הדרומי,  בחלקו  אלקאִטע 

וביניהן אלּבלַד )המרכז(. 
היו בכפר שני בתי קברות. המרכזי משתרע 
על גבעה בצד המזרחי של הכפר, מזרחית 
לאזור אלמשאר. בבית הקברות היה מקום 
ניתן  כיום  מַסלָם.  אלשיח'  שם  על  קדוש 
לזהות את מקומו דרך הבית הכמעט שלם 
היחיד העומד בשטח הכפר, ביתו של מחמד 

נפערו  כמעט  הקברים  בכל  רבאע.  סאלם 
פתחים בתקרותיהם, חלקם הרוסים ובחלקם 
ניתן לראות את עצמות המתים. בית קברות 
אלוַעְרה, היותר קטן ובו היה מקום קדוש על 
שם הצדיק אבו חסן, היה בחלק הצפוני של 
בתוך השטח  להיות  אמור  הוא  כיום  הכפר. 
את  לזהות  ניתן  לא  אך  מחסיה  מושב  של 

מקומו בוודאות.  
המישורית  באדמה  בעיקר  היו  הגרנות 
מזרחית  לכפר, ליד העמק, ושם עובר ואדי 
אלֿסראר ]שורק[ אם כי תושבי הכפר קראו 
לקטע הואדי הקרוב לכפר ואדי אבו ח'שּבה. 
על הגדה המזרחית לואדי הייתה טחנת קמח 
ידי משפחת  על  שנבנתה בשנות השלושים 
אלשרבאטי ונמכרה בשנות ה-40 לאבראהים 
אבו שרים. היו בכפר יותר מעשר מכולות וגם 

מאפיה ליד מסגד אלעמרי במרכז הכפר.
בחלק הצפוני של הכפר, כיום בכניסה למושב 
 1937 ב-  שנבנה  הספר  בית  עמדו  מחסיה, 

ובריכת מים עם ברזיה השייכת לכפר. 

שרטוט של מבנה בריכת המים והברזיה 
בחלק הצפוני של דיר אבן. כיום בכניסה 

למחסיה. 



قوات احتالل القرية وصلت   1917 عام  فلسطني  الربيطانيون  احتل  عندما 
إىل  عسكرية  قوة  ودخلت  الرصار  وادي  منطقة  بريطانية 
أولت  نقطة مراقبة عسكرية. وقد  فيها  وأقاموا  أبان  دير  قرية 
ا لدير أبان وذلك لقربها من  السلطات الربيطانية اهتامًما خاصًّ
سكة الحديد التي متر يف أراضيها حوايل 10 كيلومرتات، وكذلك 
عام  أنشئت  التي  اليهودية  طوڤ  هار-  مستعمرة  من  لقربها 
بعض  يف  والفلسطينيني  اليهود  بني  العالقة  ولحساسية   1895
الفرتات. خالل انتفاضة الرباق عام 1929 هاجم فلسطينيون من 
دير أبان وقرى املنطقة مستعمرة هار- طوڤ ونهبوها وحرقوا 
حوايل  وعددهم  اليهود،  السكان  واضطر  فيها  كانت  مزرعة 
النزوح  ثم  عرطوف  قطار  محطة  يف  االختباء  إىل  شخًصا،   130
وترك املستعمرة لعدة شهور. وقد ذكر دافيد بن جوريون هذه 
أبان  دير  الربيطاين مبداهمة  الجيش  فقام  مذكراته.  الحادثة يف 
عودة  وبعد  الهجوم.   يف  املشاركة  لهم عىل  عقاًبا  قاٍس  بشكل 
بني  جيدة  عالقة  سادت  طوڤ  هار-  إىل  اليهودية  العائالت 

الطرفني لعدة سنوات. 
متعاونة  بريطانيا  الفلسطينيون  اعترب   1939-1936 ثورة  خالل 
مع الحركة الصهيونية ضدهم وتحاول تسهيل بيع األرايض لهم. 
بيع  ضد  فتوى  وأصدروا  الفلسطينيون  الدين  رجال  فاجتمع 
إمام  الفتوى  هذه  عىل  املوقعني  بني  من  وكان  لليهود  األرايض 
مسجد دير أبان الشيخ عبد الله حسني الباز. ويذكر أهايل القرية 
البطش  املعاملة وشّدة  الربيطانية بشكل عاّم قسوة  الفرتة  من 
عموًما.  الفلسطينيني  وضد  قريتهم  ضّد  واملداهامت  والسجن 
إال أن العالقة بني الفلسطينيني واليهود تحسنت مرة أخرى مع 
انتهاء الثورة العربية الكربى. وقد أقام اليهود مصنًعا لالسمنت 
الطرفني حول  بني  إشكال  حّل  وتّم  هار- طوڤ  يف  »شمشون« 

حدود األرض عام 1947 يف محكمة تسوية األرايض يف يافا. 
الدولة  من  جزًءا  التقسيم  قرار  حسب  كانت  أبان  دير  أن  رغم 
العربية إال أنها تبادل الهجامت بني الفلسطينيني واليهود نشبت 
أيًضا يف هذه املنطقة مبارشة بعد صدور قرار التقسيم وتدهورت 
العالقات من جديد. تعرضت دير أبان للهجوم يف 17 كانون الثاين\ 
صحيفة  أفادت  وقد  مسلحة.  يهودية  قوة  طوقتها  يناير1948إذ 
لحم.  بيت  معركة  أثناء  يف  وقع  الهجوم  أن هذا  تاميز  يورك  نيو 



17//16

وقد استمرت “الحملة التأديبية” الصهيونية هذه 
وبيت  زكريا  هي  الجوار  يف  تقع  قرى  ثالث  عىل 
نتيف ودير آبان أربًعا وعرشين ساعة عىل األقل. 
ونسبت صحيفة نيو يورك تاميز إىل مصادر عربية 
أنها قّدرت القوة الصهيوينة مبئة رجل عىل األقل. 
االسمنت  فلسطينيون مصنع  يف 11 شباط هاجم 
إىل  إمدادات  قافلة  وصلت  آذار   18 يف  ودمروه. 
هار- طوڤ وخالل عودة القافلة هاجمها مقاتلون 
جنديًّا   11 وقتلوا  نتيف  بيت  قرب  فلسطينيون 
تبادل نريان  أفيد عن  آذار\ مارس،  يهوديًّا. يف 20 
دام  اليهودية  هار-طوف  ومستعمرة  القرية  بني 
اإلصابات.  لكن مل يكشف عن عدد  النهار.  طوال 
يف  فلسطني  من  الربيطانيني  انسحاب  قبيل 
مركز  الربيطانية  السلطات  سّلمت   14.5.1948
رشطة عرطوف للجيش األردين. قرر قادة الهجناه 
ونقلوهم  طوڤ  هار-  من  اليهود  السكان  إخالء 
لياًل بني 15-16 أيار إىل مستعمرة كفار أوريه. يف 
18 متوز استعادت قوات من الهجناه هار- طوڤ 
حركة  من  مرصيني  مقاتلني  مجموعة  من  مجدًدا 
األخوان املسلمني. يف حزيران ومتوز 1948 وصلت 
دير  إىل  فلسطينيون  ومتطوعون  مرصية  قوات 
الجنود املرصيني حوايل 50 جنديًّا  أبان. كان عدد 
اإلرسائيليون  كرر   . األردنيني  الجنود  عدد  ومثله 
عىل  لالستيالء  عرطوف  منطقة  عىل  هجامتهم 

سكة الحديد وعىل كل قرى املنطقة لتوسيع املمر 
التل يف  الله  األردين عبد  القائد  يذكر  القدس.  إىل 
يف  األردنية  القوة  إىل  أوامر  وصلت  أن  مذكراته 
فاضطرت  تفسري.  أي  بدون  لالنسحاب  عرطوف 
يف  االنسحاب.  إىل  األخرى  هي  املرصية  القوة 
14.7.1948 سقطت رصعة وعرطوف وإشوع ودير 
رفات وغريها. وأصبحت دير أبان خط مواجهة بني 
الجيش اإلرسائييل من جهة ومتطوعني فلسطينيني 
ومرصيني وعدد محدود من الجنود املرصيني من 
جهة أخرى. استمرت املواجهات حوايل ثالثة أشهر. 
يف منتصف أكتوبر\ترشين األول  كثف اإلرسائيليون 
هجومهم وقصفهم عىل دير أبان حتى سقطت يف 
الليلة بني 18 و 19 أكتوبر 1948 يف عملية “ههار” 
أي الجبل. وتفيد تقارير “الهچـناه” أنه تّم االستيالء 
عىل التل املرشف عىل دير آبان “بسهولة نسبية” 
يف إثر مباغتة القوات املرصية التي صارت عرضة 
لنريان املدفعية والقصف املركز ملدافع الهاون. ويف 
أكتوبر،  األول\  ترشين   20-19 ليلة  التالية،  الليلة 
سكانها  وهّجرت  القرية  عىل  السيطرة  احكمت 
يتواجد  الخليل.  تالل  ونحو  لحم  بيت  نحو  رشًقا 
اليوم الجئو دير أبان يف األردن - يف عاّمن ومادبا 
فلسطني  ويف  البقعة،  ومخّيم  املخيم  ومادبا  البلد 
يسكن الالجئون يف بيت لحم وبيت جاال ومخيم 

الدهيشة ومخيم عايدة.

دير أبان تحت النار، 1 أكتوبر 1948 \\ املصدر: موقع 
الصور القومي، مكتب اإلعالم الحكومي، دولة إرسائيل.

דיר אבאן תחת אש, 1-10-1948\\ מדינת 
ישראל, אוסף התצלומים הלאומי- לשכת 

העיתונות הממשלתית



הגיע  בריטי  כוח   .1917 ב-  פלסטין  את  כבשו  הבריטים 
לאזור ואדי אלֿסראר ]נחל שורק[. חיילים בריטיים נכנסו 
לכפר דיר אבאן והקימו בו נקודת תצפית ותחנת שיטור. 
הן  אבאן,  דיר  של  למיקום  רבה  חשיבות  יחסו  הבריטים 
הרכבת  ולמסילת  ערטוף  הרכבת  לתחנת  קרבתו  בגלל 
שעוברת באדמות הכפר לאורך 10 ק”מ, והן בגלל קרבתו 
למושבה היהודית הר-טוב שהוקמה ב- 1895. היחסים בין 
ואלימות.  מתח  של  תקופות  אז  עברו  לפסטינים  יהודים 
פלסטינים   ]1929 ]אירועי  אלבראק  אנתפאדת  במהלך 
בזזו  הר-טוב,  את  תקפו  הסביבה  ומכפרי  אבאן  מדיר 
ושרפו חווה חקלאית שהיתה במושבה. תושבי הר-טוב ה- 
130 במספר נאלצו לנטוש את המושבה, הסתתרו בתחנת 
לכמה  ברכבת  המקום  את  עזבו  ומשם  ערטוף  הרכבת 
זכרונותיו.  ביומן  זה  אירוע  הזכיר  גוריון  בן  דוד  חודשים. 
באלימות  ונהגה  אבאן  לדיר  נכנסה  הבריטית  המשטרה 
עם התושבים כנקמה על השתתפותם בהתקפה על הר-
טוב. אחרי חזרת המשפחות היהודיות חזרו היחסים בין 
הר-טוב לדיר אבאן להיות יחסים טובים במשך כמה שנים.
התייחסו   1936-1939 בין  הגדול  הערבי  המרד  בהמלך 
הבריטים  בין  הפעולה  לשיתוף  בחשדנות  הפלסטינים 
לתנועה הציונית. הם האשימו את הבריטים בעידוד וסיוע 
למכירת אדמות ליהודים. המנהיגות הדתיתי הפלסטינים 
אדמות  מכירת  על  האוסר  הלכה[  ]פסק  פתווא  הוציאה 
זה היה אמאם  ליהודים. אחד החותמים על פסק הלכה 
המסגד של דיר אבאן, עבדאללה אלבאז. הזיכרונות של 
הם  כללי  באופן  הבריטית  מהתקופה  אבאן  דיר  תושבי 
וכלפי הפלסטינים  זיכרונות של יחס עוין וקשוח כלפיהם 
חיפושים  ועריכת  הכפר  על  התקפות  כלא,  בתי  בכלל, 
אגרסיביים. אחרי סיום המרד השתפרו היחסים בין יהודים 
“שמשון”  מלט  מפעל  בנו  מהר-טוב  יהודים  ופלסטינים. 
ב-1935. סכסוך בין תושבים מהר-טוב לבין משפחה מדיר 

אבאן נפתר ב- 1947 בבית משפט ביאפא ]יפו[.  
מהמדינה  חלק  היה  אבאן  דיר  החלוקה  תכנית  לפי 
יהודים  בין  וההתקפות  האלימות  המתח,  אך  הערבית. 
ופלסטינים פרצו גם באזור זה מיד עם אישור ההחלטה 
שוב  הצדדים  שני  בין  והיחסים   29.11.1947 ב-  באו”ם 
ב-17  הותקף  אבאן  דיר  חדשים.  לשיאים  התדרדרו 
ניו-יורק  העיתון  יהודי.  כוח  ידי  על  וכותר   1948 בינואר 
טיימס דיווח שהתקפה זו הייתה חלק מ”קרב בית לחם”.  

כיבוש הכפר

זימון לדיון בבית המשפט בעניין מחלוקת על 
גבולותבין אדמת תושבים מדיר אבאן לבין מפעל 

המלט שמשון בהר-טוב. שנת 1947



זו על דיר  העיתון הוסיף שמתקפת “חינוך” 
 24 ובית נתיף נמשכה לפחות  אבאן, זּכריא 
בכ- שמדובר  מסרו  העיתון  מקורות  שעות. 

תקפו  בפברואר  ב-11  ציוניים.  לוחמים   100
והרסן  שמשון  המלט  מפעל  את  פלסטינים 
שיירת  להר-טוב  הגיעה  במרס  ב-18  אותו. 
אספקה, השיירה הותקפה בדרכה חזרה ליד 
ואחד עשר שומרים של השיירה  נתיף  בית 
דווח  במרס  פלסטינים.ב-20  ידי  על  נהרגו 
בין  היום  כל  לאורך  שנמשכו  ירי  חילופי  על 
דיר אבאן להר-טוב אך לא דווח על נפגעים. 
מסרו  הם  הארץ  את  הבריטים  לפני שעזבו 
את תחנת המשטרה בערטוף לצבא הירדני. 
הישראלים  פינו  במאי   15-16 שבין  בלילה 
לכפר  אותם  והעבירו  הר-טוב,  תושבי  את 
בחזרה  ההגנה  כבשה  ביולי   18 ב-  אוריה. 
את הר-טוב מידי מתנדבים מצריים מתנועת 
האחים המסלמים שהשתלטו עליה. במהלך 
מצריים  חיילים   50 כ-  הגיעו   1948 ויולי  יוני 
לתחנת המשטרה בערטוף, והצטרפו לכ- 50 
מתנדבים  גם  הגיעו  לאזור  ירדניים.  חיילים 
התקופה  במהלך  ומצריים.  פלסטינים 
מספר  ערטוף  את  הישראלים  תקפו  הזאת 
פעמים. המטרה הייתה להשתלט על תחנת 
ומסילת הרכבת, והרחבת פרוזודור ירושלים. 

כותב  אלתל  אללה  עבד  הירדני  המפקד 
ביומן הזיכרונות שלו שכמה שבועות בלבד 
אחרי שהכח הירדני הגיע לערטוף  נתקבלו 
סיבה  ללא  מהאזור  לסגת  מעמאן  הוראות 
הם  שגם  המצרים,  עם  תיאום  וללא  ברורה 
נסוגו לאחר מכן. ב- 14.7.1948 נפלו הכפרים 
ֿסרעה, אשוע, דיר רפאת וערטוף. דיר אבאן 
לבין  הישראלי  בין הצבא  העימות  לקו  הפך 
חיילים  ומעט  ומצריים  פלסטינים  מתנדבים 
כשלושה  נמשכו  אלה  עימותים  מצריים. 
חודשים. באמצע אוקטובר האיצו הישראלים 
על  ההפגזות  את  והעצימו  ההתקפות  את 
ו-19   18 שבין  בלילה  שנפל  עד  אבאן  דיר 
דיווחי  “ההר”.  במבצע   1948 באוקטובר 
הגבעה  על  שההשתלטות  מסרו  ההגנה 
בקלות  הושלמה  אבאן  דיר  על  המשקיפה 
יחסית, בעקבות הפתעת הכוחות המצריים. 
נכנסו  באוקטובר   19-20 שאחרי,  בלילה 
את  והניסו  הכפר  לתוך  ישראליים  כוחות 
וחברון.  לחם  בית  לכיוון  מזרחה  התושבים 
פליטי דיר אבאן פזורים כיום בין רבת עמון, 
ומחנה  מאדבא  הפליטים  מחנה  מאדבא, 
הם  ובפלסטין  בירדן,  אלבקעה  הפליטים 
מחנה  עאידה,  הפליטים  במחנה  מתגוררים 

הפליטים אלדהֵישה, בית לחם ובית ג'אלא.
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دير أبان تحت النار، 1 أكتوبر 1948 \\ املصدر: موقع الصور القومي، مكتب اإلعالم 
الحكومي، دولة إرسائيل.

דיר אבאן תחת אש, 1-10-1948\\ מדינת ישראל, אוסף התצלומים 
הלאומי- לשכת העיתונות הממשלתית



מסמך עת'מאני: רשימת משלמי מסים מכפר דיר 
אבאן בשנת 1596-97. במסמך צוין שכמחצית 

הרשומים מוסלמים וכמחציתם נוצרים.



خريطة بريطانية )مقياس 1:20,000( لقرية دير أبان وأراضيها عام 1943
מפה בריטית )ק.מ 1:20,000( לכפר דיר אבאן ואדמותיו משנת 1943
British map 1:20,000 for Dayr Aban and its lands in 1943



خريطة فلسطني حسب قرار التقسيم الذي أقرته األمم املتحدة يف 29.11.1947 
اللون الغامق: دولة عربية. اللون الفاتح: دولة يهودية. منطقة القدس: منطقة بإدارة دولّية. حسب هذه القرار تكون دير أبان داخل الدولة العربية. 

מפת החלוקה של פלסטין על פי תכנית החלוקה של האו"ם ב- 29 בנובמבר 1947.
צבע כהה: מדינה ערבית, צבע בהיר: מדינה יהודית, אזור ירושלים: אזור בינלאומי.לפי מפה זו יהיה דיר אבאן בתוך המדינה הערבית.

.According to the UN "Partition Plan" from 29.11.1947, Dayr Aban will be in the Arab state



خريطة فلسطني قبل النكبة. إعداد سلامن أبو سّتة
מפת פלסטין לפני הנכבה, ערך סלמאן אבו סתה.

Map of Palestine before the Nakba, by Salman Abu Sitta



خريطة بريطانية من عام 1943 مع تحديث إرسائييل عام 1956. تحت القرى الفلسطينية املهجرة ُكتب بالعربية )הרוס( أي مهدوم. 
מפה בריטית משנת 1943 עם עדכון ישראלי עד 1956. תחת הכפרים הפלסטינים ההרוסים נכתב בעברית בעברית )הרוס(. 

in Hebrew was added below the destroyed Palestinian villages )הרוס( British map from1943 with Israeli updates till 1956. The word



מפת הכפר, שכונותיו ואתריו החשובים 
על פי זיכרון הפליטים.



بعد  مبارشة  الالجئني  بيوت  معظم  إرسائيل  دولة  هدمت 
احتالل القرية يف نهاية 1948 وخالل 1949. بعض املباين ظلت 
يظهر  هدمها.  تّم  ثم  والثامنني  السبعني  سنوات  حتى  قامئة 
اليوم يف موقع القرية أكوام عالية من ركام الحجارة والسقوف 
يف  ويقع  القامئة.  الحيطان  وبقايا  الحديدية  والروافد  املنهارة 
طرفها الشاميل كهف له مدخل تعلوه قنطرة دائرية. وتشاهد 
برئ ذات غطاء معدين قرب قنطرة حجرية وأخرى قامئة بنفسها 
الزيتون  أشجار  املوقع  عىل  وتغلب  البناء.  باقي  زال  أن  بعد 
واللوز والرسو والكينا فضاًل عن نبات الصّبار. كام تنبت أشجار 
الخروب عىل طول املصاطب املجاورة وما زالت تشاهد حتى 

اليوم آبار عدة، سدت فوهات بعضها بألواح خشبية.
افتتح إرسائيليون قاعة ومتنزًّها لألفراح داخل دير أبان املدّمرة 
ما  فلسطينّي  مبنى  من  املَرافق  بعض  طرفه  يف  ويستعملون 
مبثابة  الغرفة  وتستعمل  وحيطاًنا.  غرفة  تشمل  قامئة،  زالت 
عىل  بناء   – فيها  بجتمعان  حيث  للعروسني،  اختالء«  »غرفة 

الدين اليهودي- بعد الطقس الديني وقبل االحتفال.    
يف سنة 1949 أنشأت إرسائيل مستعمرة تسورعه شاميل رشقي 
الجزء  القرية. وأنشأت يف سنة 1950 مستعمرة محسيه عىل 
الشاميل من القرية، وبيت شميش ويشعي شامل- غرب املوقع. 
وتقوم املستعمرات األربع جميعها عىل أرايض القرية. كام أن 
جزًءا من موشاڤ زانوح أقيم عىل أرض دير أبان بينام الجزء 

اآلخر عىل أرض جراش.

القرية اليوم

قاعة أفراح إرسائيلية تقيم االحتفاالت بني أنقاض دير أبان املهجرة. 

חוות אירועים "דרך ארץ" מקיימת חתונות על חורבות 
הכפר הפלסטיני ההרוס דיר אבאן. באדיבות חגית 

אופרן, אוגוסט 2014



املصادر – מקורות
- عبد العزيز أبو هدبا، قرية دير أبان، مجعية إنعاش 

األرسة-البرية، 1990
- עבד אלעזיז אבו הדבא, הכפר דיר אבאן )ערבית(, 

אלבירה, 1990

- נגה קדמן, בצד הדרך ובשולי התודעה, 2008

- מדינת ישראל, לשכת העיתונות הממשלתית, 

אוסף התצלומים הלאומי

- أرشيف الصور الوطين، مكتب اإلعالم احلكويم، 
دولة إرسائيل.

- ראיונות עם פליטים מדיר אבאן مقابالت مع الجئني 

من دير أبان
- ביקור באתר הכפר زيارة ميدانية ملوقع دير أبان

- Walid Khalidi, All that Remains, 1990

- Salman Abu Sitta, The Palestinian Nakba 1948, 

2000 

- http://zochrot.org

- www.PalestineRemembered.com 

כיבושו  הכפר היום לאחר  מיד  הפליטים  מבתי  גדול  חלק  הרסה  ישראל  מדינת 
שנות  ואף  השבעים  בשנות  נהרסו  מהמבנים  חלק   .1949 ובמהלך 
ניתן  מהם  בחלק  הבתים,  הריסות  פזורים  הכפר  בשטח  השמונים. 
לראות עדיין קירות עומדים. גלי-אבנים גבוהים, גגות שקרסו, קורות 
מספר  מתכת.  מכסה  עם  בבאר  להבחין  ניתן  באתר.  נראים  ברזל 
בארות נוספות עדיין קיימות במקום, אך חלקן כוסו בלוחות. עצי זית, 
חרוב  ועצי  צבר,  שיחי  בצד  באתר,  גדלים  ואקליפטוס  ברוש  שקד, 

גדלים על הטרסות הסמוכות. 
בתוך שטח הכפר פועל כיום גן אירועים תחת השם "חוות דרך ארץ- 
אירועים שמתחברים לטבע". בחווה מתקיימות גם חתונות. מסביב 
לחווה פזורים שרידי הכפר הפלסטיני. כחלק ממתחם החווה, עומד 
מבנה הרוס חלקית, אחד השרידים של דיר אבאן, והחדר שבמבנה 
משמש כחדר ייחוד, שבו לפי המנהג היהודי חתן וכלה שוהים לבדם 

במהלך החתונה, לאחר הקידושין, ב”מטרה לממש את הנישואים".
 1950 1949. בשנת  ב-  קיבוץ צרעה הוקם מצפון-מערב לאתר הכפר 
בית-שמש  והעיר  ישעי  ומושב  לכפר,  צפונית  מחסיה  המושב  הוקם 
צפונית- מערבית לו. כולם על אדמות-דיר אבאן. גם חלק ממושב זנוח, 
דרומית לכפר, בנוי על אדמות דיר אבאן וחלקו על אדמות ג'ראש. אתר 

הכפר דיר אבאן מצוי כיום בתוך פארק עצמאות ארה"ב של קק"ל . 
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»غرفة اختالء« للعرسان يف مبنى فلسطيني يف 
قرية دير أبان املهجرة منذ النكبة، جزء من قاعة 

أفراح إرسائيلية بني أنقاض القرية املهجرة

26 ״חדר ייחוד״ למתחתנים הטריים 
בחוות אירועים בין שרידי הכפר 

הפלסטיני ההרוס דיר אבאן, תמונה 
באדיבות חגית אופרן, אוגוסט 2014



اااااه  )يبيك(....  الدار. هون دارنا.  بالضبط هاي  هاي مغارة. 
هذي هي  بالضبط، كان أبوي يحط فيها أدوات الحراث. و 
الحمد لله. كل هاذ اليشء، احنا يعني، كل هذه من خيانات 
العرب. كان يوجد بالسهول هذول.. كان من الجيوش العربية 
موجود جيش مرصي، و كان جيش أردين وكان جيش عراقي، 
هاذي،  السهول  كل  قوات.  موجود  كان  السنجال  من  حتى 
السهول  املّي.  وحاووز  املدرسة  بعد  من  أبو حسن  عند  من 
يش  هاذ  بعيني.  شفتهم  أنا  جيوش.  فيها  كان  كلها  هاي 
الجيش  شفته.  ما  شئ  بقولش  هذي  املعلومة  يف  انا   أكيد. 
البلد اليل يقاوموا،  كان موجود ولكن ما كانوا يقاوموا، أهل 
انقتل  و  ناسف  يشء  انفجر  هذيك،  الطنطورة  منطقة  حتى 
فيها اسمه محمود خليف، من ديربان ، انقتل فيها و راحت 
ايده و إجره. املنطقه هذي كان اسمها وادي علني، فيها شارع 
بنزل لجهة زكريا. هاي دار ابوي ايل اسمه عبد الحفيط عيل 
حسني اليل استشهد يف جنب هذي الدار. كان يوم ما يطلعوا 
خنادق  يف  كان  هذي،  باملنطقه  يف  كان  اليهود،  مع  مجابهة 
كان  العريب،  الجيش  او  االردين  للجيش  مش  واستحكامات، 
استحكامات  عىل  يطلعوا  كانوا  مناوبات،  يروحوا  البلد  اهل 
هناك، كان يف استحكام منره 4، وقباله عىل الشقة الثانية كان 
يف استحكامات مع خنادق لليهود، و كانوا يقدروا يحكوا مع 
لواحد  بقول  يهودي  واحد  حتى  باالستحكامات،  وهم  بعض 
عبد ربه ابو عيشة، قال له يا عبد، كان هاذ يصيح زي الديك ، 
يقوله )اليهودي( صيح زي الديك، كان يف مسافه بعيدة يعني، 
عبد  يا  قاله  الديك،  زي  يساوي  الديك،  زي  سّويلنا  له  يقول 
هذا  برصاصة،  قام رضبه  اصبعك  وراه  فعال  اصبعك،  وريني 
كان عبد ربه ابو عيشه من ديربان. والدي طبعا كان مروح 
عريشة  يف  كان  هون،  الدار  جنب  واجا  تبعته،  املناوبه  من 
زينكو، جنب الدار بالزبط ، قعد يف ظل الدار، فأجته رصاصة 
وهو قاعد، وكان حامل ابن،  ابن اختي الصغري، كان حامله 
يالعبه قام أجت فيه الرصاصة. باللحظه هاي بالزبط انا كنت 
يف بيت النار، النهم رحلوا النسوان والوالد الصغار عىل بيت 
النار، الزالم ظلوا للمقاومة. بيتنا عىل الجنب هان. دار خليل 
دار  كانت  وغاد  منهم   ، اخوه  هدول  رشيم  واساعيل  رشيم 

شهادة

يوسف عبد احلفيط عيل حسني 
)أبو جمدي دعامسة(

ماكن الوالدة: دير أبان

تارخي امليالد: 7.3.1938
ماكن السكن احلايل: خممي 

الدهيشة لالجئني )بيت حلم(

تارخي املقابلة: 3.3.2015
ماكن املقابلة: قرية دير أبان 

املهجرة.



هان  جنبي  بحكيهن،  انا  بالرتتيب  عيل،  سليامن 
الدار االوىل بعرفش، لكن جنبه   ..... ، كانت دار 
اسامعيل  دار  العزيز،  عبد  محمود  دار  لغاد 
العبيد، كان منهم ولفوق كان يف شارع غري هاذا. 
هاد ما كان املدخل الرئييس. من هناك عىل ُنص 
البلد. هاذ من طرف البلد الخر البلد بطلع شارع 
الصوانه، كان كله صرب عىل الجهتني ، مذكور هان 
مذكور  هيو  هاذ.  القاطع  هو  ؟  الصوانه  شارع 
بطلع   الصوانه  شارع  الشاع  ،هاذا  ايوة  بالكتاب. 
هاي  لجنعري،  بنزل  اليل  الشارع  وهاذ  للمشار، 
أرض للبلد اسمها جنَّعري ، كانت ارض لكل البلد، 
نبع  تنزرع، هون هذي عني مرجلني، هي  كانت 
الجهة.  هاي  من  الباطن  الباطن.  يف  فوق  مّي، 
الشيخ مسّلم هاذ مقام ويل، زي ما تقول، هون يف 
كامن يف مقربة، هذي املقربة كانت يف الشقه هاي 
عند ابو حسن، املحل هاذ ايل احنا واقفني فيه ، 
هاذا كان زي برنده بدون قصاره ارض زي هذي، 
كان قدام  باب الدار وساع ، نقعد فيها. كل هاي 
لغاد  هون  من   . زياده  خليل  دار  كلها  املنطقه 
كان كلها صرب هاذي، وصنوبر كان عنهم صنوبر 
ووالد  االخوة  زياه  خليل  و  زياده  حسني  قوي، 
زيت،  لدراسة  بّد  يف  الباز.  دار  فوق  كان  العم، 
هدبا  ابو  دار  عند  كان  البّد  هاذ  الزيتون،  زيت 
املختار، كانت عليه، هو مختار البلد، من دار ابو 
هدبا لفوق  اسمه الجامع العمري،من وسط البلد 
لفوق، كان اسمه الجامع العمري. كان اثري عليه 
سور ، عليه جدار قديم، زي كيف جدار القدس 
و بعدين يعني البلد، سميت ديربان عىل الرشح 
ايل يف الكتاب، هاي املعلومة من الكتاب اخذتها، 
عىل زمن الفتوحات القدمية، عىل زمن الحروبات 
كانت  هاذ  العمري  الجامع  محل  كان  الصليبية، 
اسمه  كان  القائد  البلد،  هذي  فتحوا  كنيسه،ملا 
ابان، دير ، دير ابان، عىل هذا االساس سموا هاي 

البلد. كان عني الحاووز ايل هو عند املدرسة عند 
ابو حسن وبعدين، كان يف الحفرية ، نبع ، هاي 
درج  الها  و  ثالث  مرتين  وغميقة،  مدّورة  كانت 
جرون  عند  هذي  نبع  مّية  ويعّبوا   ، فيه  تنزل 
هذي  نبع،  عني  الدلبه  الدلبة.  يف  كان  و  املش، 
من  بعيده  مش  السفىل  السفىل،  جنب  كانت 
هون.  من الشامل كانت عرتوف، وبتيجي رصعة، 
لغاد  زكريا  من  زكريا،  هان  بتيجي  رصعه  بعد 
بتيجي تل الصايف ، بيت جربين ، عىل جاي لهني 
بتيجي  جراش  بعد  جراش،  نتيف،  بيت  بتيجي 
بعاد هذول،  بس  وعالر،  وبيت عطاب  السفىل، 
دير  من  قريب،  قريب  هان  الهوا  دير  هلقيت 
الهوا بتطلع عىل حوسان وعىل القبو. هاي بيت 
شمش، اسمها عني شمس، وما كان فيها بناء، كنا 
نزرعها قمح. كانت لديربان وخاصة للدعامسة، 
وبعدين يف عني شمس ، والعريضة ، وابو مهري.  
 ، املقربة  وين   ، حسن  ابو  عند  املدرسة  موقع 
جنبهن لجاي و من املدرسة لجاي منحرفة شوي 
كّملت  الثاين،  للصف  فيها  تعلمت  انا  الحاووز.  
كنت  اتهجرت  ملا  النار.  بيت  يف  الثالث  الصف 
 ، العريب  ايش  اكرث  يعلموا  كانوا  الثالث.  بالصف 
ب  الف  ابتدايئ  يعلومها،  كانوا   ، العربية  اللغة 
ت ث و قرآن. وحساب و اشياء زي هاذي كانت 
و  تاريخ  و  فيها جغرافيا  ما  بس  عادية،  مدرسة 
علوم. واليل كان يعلمنا الشيخ محمد الباز، كان 
يعلم يف مقر اسمه الشيخ عبد الله، الشيخ عبد 
يؤسس  فوق،  البلد  نص  يف  هاذ  ويل.  كان  الله 
الصف االول و بعدين بنزلوا عىل الثاين و ما فوق. 
محمد الباز كان يعلم فوق، وتحت كان يف واحد 
من حوسان من دار حاممره ، كان يعلم عنا يف 
موجودين  اظن  أوالده  قرية حوسان،  من  البلد، 

لليوم يف قرية حوسان. 
فيها  احنا  ايل  هاذي  املنطقه   ،%100 متذكر  أنا 
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اما   ، هان  اجي  كنت  ما  قليل  الباز.  دار  منطقة 
 ، رسم  بعرفها  ، هاذي  للمشار  دارنا  من  املنطقه 
بس املنطقه هاذي مكنتش، بعرف هاي دار الباز، 
بعرف املنطقه ايل عند ابو حسن كانت دار سيدي 
ابو امي، دار محمد عيل االخرس و يف دار حسن 
عبيد، كانت يف املنطقه الثانيه، النها جبل ثاين عن 

البلد، هذاك جبل و هان جبل وهناك جبل. 
أنا متذكر اخوي كان يشتغل باللد يف سكة الحديد، 
كنا ننزل عنده يف داره يف سكة الحديد كنا ننزل انا 
و امي هناك نقعد عنده. وما كان يهود جربان إال 
يف عرتوف. غري عرتوف، كان ييجوا يهود، يطلعوا 
رسب طويل عريض  من محل  املغارة عند دارنا،  
لقدام كان هناك جرون و كان يف واد، الواد هاذا،  
كانوا من الواد لغاد يجوا من شقة بيت نتيف، كانوا 
عندهن  املغاره  هذي  التوامني،  مغارة  عىل  يجوا 

مقدسة. موقعها اظن يف منطقة بيت نتيف. 
و   4 منره  االستحكام  عىل  للمناوشات  بالنسبة 
عرتوف  ومن  ثاين،  استحكام  عىل  قبالهم  اليهود 
مش  تواريخ  اما  علينا،  ترضب  املدفعيه  كانت 
اخوي  مرة  و  انا  طالع  كنت  مرّة   حتى  متذكر. 
جعاره،  اسامعيل  دار  جّوا  القذايف  دخلت   ،
وكانت  طبعا تبقى الدور يف حوطه يناموا عليها 
و تحت قاع البيت يبقى دواب، دخلت القذايف 
مرّة  ويف  البلد.  جّوا  هذا  الدواب.  قتلت  و  جّوا 
اسمه  واحد  عىل  ودخلت  رضبت   املدفعيه 
دخلت  البلد،  حالق  كان  هاد  الربيبه،  مصطفى 
ما  ومرته  وقتلته  ومرته،  هو  بوكل  وهو  عليه 
البلد.  عىل  باستمرار  رضب  كان  ايش.  فيها  صار 
الظهر  الصبح  يومي،  ترضب  كانت  املدفعيه 
املدفعيه كانت ترضب،  باستمرار  يعني  العرص،  
 25  –  20 حوايل  البلد  من  انقتل  عرتوف.  من 
دورهم  يف  وقسم  مقاومه  منهم  قسم  شخص. 
هذول،  الثنتني  البنات  االستحكامات.  يف  وقسم 

عفيفة،  اسمها  وواحدة  جميلة  اسمها  واحدة 
وهّن  كانن  هذول  احمد،  عثامن  ابراهيم  بنات 
خوات  قتلوهن،  و  عليهن  طخوا  زيتون  يلقطوا 
طالعات،  مصارينها  منهن  واحده  بذكر  انا  ثنني. 
انا شفتها. يف وادي علني، بقى يف خزان ميه عىل 
راس التله عىل راس الجبل، وينو؟ اليهود ّسووه، 

وين موجود مش عارف، خزان مدور 
البنات انقتلوا عىل الشقه هاي ، يف املنطقه هاي 
وين  علينا من  نزلوا  ثنتني. مرة  ، خوات  بالزبط 
هان،  من  بالدبابات،  علينا  نزلوا  البنات،  انقتلوا 
طلعوا اهل البلد كلهن عليهن، القوهم بالبلطات 

و الرشخات و السيوف ورّدوهم .
البلد  من  الصغار  و  النسوان  أطلعوا  البلد  كبار 
وظلوا هم يقاوموا . طلعت انا وامي وخوايت عىل 
بيت أّمر. كان بالبلد سيارات شحن تنقل الناس، 
نركب بالسيارات ونروح ونيجي. احنا مش طلعنا 
نروح،  و  ونرجع   ، نيجي  كنا   ، طالعني  ظلينا  و 
ميش.  امشيها  كنت  هان  من  أّمر  بيت  يعني 
مقاومه  يف  كان  تقريًبا.  السنة  اول  يف  كان  هذا 
الهل البلد ميكن اقل يش 3-4 شهور.  بذكر انه 
ياسني  دير  من  ناس  ياسني،  دير  احتلوا  اليهود 
بالبلد  كان يف  عنا.   أبان وسكنوا  دير  نزلوا عىل 
واحد  املناوبات  عن  مسؤول  واليل  مناوبات، 
اسمه منر فرحان جعاره، هاذ كان عسكري عىل 
الله  بريطانيا وكان واحد اسمه موىس عبد  زمن 
حسني، هدول من ديربان وقرابتي، كانوا يجيبوا 
مدرَّب  واطلع،  السالح  واحد وهاي  دار  كل  من 
يف  يحط  واليل  عندهم،  مهم  مش  مدرّب  مش 
جيبه لرية يعافيه و يطلع غريه. كل ليله يطلعوا 
5 شباب عىل االستحكام منره 4. طبًعا ما بكفوا 
يحتلوا  دبابة واحدة وكانوا  بكفي  البلد.  لحامية 

البلد لو قصدوا، بس كانوا بالتدريج. 
ملا سمعت إنه أبوي استشهد جيت عىل طول لهان 



الدار و ما خليناه بالدار، النه  بالسيارة، جينا عىل 
دار عمي،  عند  اطلعناه  الجبهة،  وجه  كانت  دارنا 
عند  اليل  املقربة  املقربة.  عىل  وودوه  كفنوه  حتى 
أخر  أبوي  أنه  أظن  صيف.  الوقت  كان  املشار. 
شخص اندفن بالبلد. لكن ما بعرف وبن قربه. بعد 
ومن  النار.  بيت  عىل  طول  عىل  رجعنا  دفنوه  ما 
يومها ما رجعنا ع دير أبان. قعدنا يف بيت النار ستة 
اشهر، يف دار زيدان أبو عياش، أبو فوزي، وبعدها 
رحلنا عىل بيت لحم، يف بيت لحم سكّنا يف دار عبد 
الله جكامن، كان  يف دار واحده تسع عائالت، اخويت 
اربعة وخوايت  انا  ووالد اخويت وخوايت. اخويت 3 و 
برضو 4. و طبعا كان يف صغار، خوايت كانوا صغار. 
ظلينا يف بيت لحم من ال 48 لغاية ال 67 يف دار 
جكامن. بعدين صارت الحرب بال 67، املعلومات 
عندي وانا صغري عمري 10 سنني انه بيجوا اليهود، 
ببعطوا بطن الحبله و بقتلوا الولد الصغري، الدعاية 
هاي كانت تاثر فينا اكرث من الحرب، ملا تسمع هاد 
بداخلك،  يلعب  هاذ  بظل  صغري  تكون  و  الحيك 
 67 ال  ولد. يف  أجاين  و  تجوزت  و  ما كربت  لغاية 
كنت متجوز وعندي ولد عمره سنة ونص. اليهود 
قاعد  أظلني  لحايل  قلت  املنطقة،  واحتلوا  أجوا 
هون ملا ييجوا ميسكوا ابني و ميزعوه قدامي؟ برشد 
و  اظل  ما  احسن  القصف  او  الطيارة  من  واموت 
يقتلوا ابني قدامي، أخذت مريت وابني ورحلنا عىل 
ظل   48 بال  سمعته  اليل  والتأثري  اإلرهاب  عامن. 

مزروع يف قلبي لحد ال 67.
يف  ناس  الجوامع،  يف  سكنوا  ناس  عامن،  وصلنا 
كنيسة  يف  سكنت  انا  املدارس،  يف  ناس  الكنايس، 
للرسيان، وجدت الخوري اليل موجود هناك صديق 
وتعرفت  لحم،  بيت  من  رسيان  هّن  ايل  لجرياين 
عليه و كل يش متام، ما قعدناش تقريبا أسبوع يف 
الكنايس  املدارس اال وهّن مساويني مخيامت. أجوا 
او  كنيسه  مدرسة،  لكل  يسجلوا  أردنيني،  ضباط 

جامع وين اليل فيها بدهن يروحوا، كانوا يخريونا، 
هو  اليابسة،  وادي  مبخيم  اسكن  اين  طلبت  انا 
قريب للبقعه تحت شوي عىل الكرامة، انا طلبت 
هناك النه عىل خط نهر األردن قبال طوباس، كانوا 
انا سكنت هناك  البالد،  الناس يروحوا ويجوا عىل 
خصويص علشان أكون قريب عىل البالد، مقعدتش 
تقريب ثلث شهور هناك، اجا الصليب الدويل سأل 
ايل  املخيم  الغربية،  للضفه  يرجع  بدو يسجل  مني 
لحم،  بيت  من  واحد  وال  كان  ما  عليه  رحت  انا 
أساس  عىل  فسجلت  وجنني  طولكرم  من  كلهم 
كانوا  بالذل،  وحاسني  باملخيم  قاعدين  كنا  ارجع، 
يجيبوا بالسيارات طناجر طبيخ، ويوزعوا  كل واحد 
بطنجرته و بصحنه، هذي الحياة اليل كنا عايشينها، 
فطلع اسمي مع الصليب، فنادوا اليل سجل، ييجي 
يشوف اسمه اذا مسجل علشان يروح، نزلت عىل 
موجود،  اسمي  لقيت  خيمة،  كان  واملغفر  املغفر 
حرّضنا  الهالل،  صورة  عليهن  استامرات  أعطونا 
اوعينا اليل كانن معنا، واخذونا لعند الجرس، هناك 
اعطوين  انا  دنانري،  واحد خمس  لكل  يعطوا  كانوا 
حرامات،  واعطونا  وللولد،  ملريت  و  ايل  دينار،   15
قطعنا للجرس ، اليهود ركبونا بالسيارة، من الجرس 
حتى وصلوين للدار يف بيت لحم. الدار ايل كنت انا 
سألوين  رايحات.  االواعي  ولكن  الدار  لقيت  فيها، 
وين دارك قلتلهم وين داري. لقيت الدار مفش وال 
اواعي ومأجره لناس ثانيني. يعني أنا رجعت بعد 3 
او 4 شهور . فانجربت اروح عىل مخيم الدهيشه، 

وأنا فيه من ال 68 لليوم. 
طوابق   3 بالدهيشه  دار  إيل  انا  بقول،  أنا  بس 
بست سكن، وايل فيال يف بيت لحم. بديش اياهن 
بس اعطوين خيمة هون، والله املغارة اليل دخلت 
فيها وال البيت األبيض تبع أوباما ما بقبله مكانها. 
انا مستعد أسكن إذا اليهود بدهن يظلوا هون، ما 
بحمل كره، وما بتعّدى عىل واحد اال اذا تعّدى. 
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אנו מגיעים למערה ולידה פתח בחומת אבנים של בית על אם 
בדיוק  כאן מערה,  יש  מג'די: הנה  לכפר. אבו  בכניסה  הדרך 
בדיוק,  הבית  נמצא  כאן  רם(  בקול  )בוכה  הבית.  נמצא  כאן 
אבא שלי נהג לשים במערה את כלי החריש, אלחמדוללה, כל 
מה שסבלנו היה בגלל בגידות הערבים, בקרבת המקום היו 
צבאות ערבים ממצרים, ירדן, עיראק וגם סניגאלים. היו חיילים 
בעמקים האלו, מכאן לקבר אבו חסן, אחרי בתי הכפר, בית 
הספר ובריכת המים, כל העמקים מסביבם היו בהם צבאות 
נלחמו,  ולא  כאן  היו  הם  עיניי.  במו  אותם  ראיתי  אני  שונים. 
הטנטורה,  באזור  אפילו  שנלחמו,  אלה  הם  הכפר  תושבי 
מדיר  ח'ליף  מחמוד  בשם  מישהו  ונהרג  מטען  בה  התפוצץ 
אבאן. הוא נרהג ונקטעו לו יד ורגל. האזור הזה קראו לו וואדי 
עלין ויש רחוב כאן שיורד לאזור זּכריא. הבית של אבי ששמו 
עבד אלחפיד' עלי חסין שנהרג ליד הבית הזה ב-48.  שיצאו 
ושוחות לאנשי הכפר, הם היו  ללחימה, היה באזור מנהרות 
הולכים לשוחות במשמרות, הייתה שם שוחה מס' 4 שממולה 
היו השוחות של היהודים, הם היו יכולים לדבר אחד עם השני, 
רּבו  לאיש בשם עבד  קורא  סיפור שאחד היהודים היה  היה 
אבו עישה, אמר יא עּבד, עבד נהג לחקות את קול התרנגול , 
היהודי היה אומר לו, תעשה קולות כמו התרנגול. עבד רבה אבו 
עישה היה אחד האנשים מדיר אבאן. אבא שלי חזר ממשמרת 
בשוחות, הגיע ליד הבית כאן, ישב בצל של הבית, הוא נפגע 
מכדור של צלף בעת שישב, הוא החזיק את הבן הקטן של 
אחותי, החזיק בו והתחיל לשחק אתו ואז פתאום מקבל כדור, 
הייתי בבית אלנאר, הרי תושבי  אני  ונהרג. בזמן הזה  נפגע 
הכפר הוציאו את רוב הנשים והילדים הקטנים לבית אלנאר, 
הגברים נשארו להגן על הכפר. אבל היינו כל יום מגיעים לדיר 
אבאן ויוצאים שוב. הבית שלנו היה בשורה החיצונית של בתי 
ְשרים  ח'ליל  זאת מערה של משפחת  לירי.  די חשוף  הכפר. 
ואסמאעיל ְשרים, הם שני אחים, ממול היה הבית של סלימאן 
אני  הראשון  הבית  השני,  אחרי  אחד  היו  האלו  הבתים  עלי, 
עבד  הבית של מחמוד  היה  ממולו  אך   , בעליו  את  זוכר  לא 
אלעזיז, אחר כך הבית של אסמאעיל אלעביד, מעל לבתיהם 
ואנה,  אלֿסֻ רחוב  עבר  הכפר  סוף  ועד  מהכניסה  רחוב.  היה 
היה כולו קקטוסים על שני הצדדים. רחוב אלס'ואנה מגיע עד 
אדמה  זאת  ג'נעיר,  חרבת  עד  היורד  הרחוב  וזה  אלמשאר, 
השייכת לכפר.אלבאטן הוא השכונה הצפונית של הכפר. בית 
בית הקברות המרכזי של הכפר.  וזה  ב'אלמשאר',  הקברות 
ויש בית הקברות ליד אבו חסן. זו הדלת של הבית שלנו, הבית 
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יושבים  היינו  גדולה  רחבה  הייתה  וכאן  כאן, 
כל  שם  ועד  מכאן  זיאדה,  ח'ליל  משפחת  בה. 
האזור היה קקטוסים וצנוברים היה להם הרבה 
ממשפחת  דודים  ובני  אחים  כאן  היו  צנוברים, 
אלבאז.  משפחת  הייתה  למעלה  זיאדה,  חסין 
זית,  שמן  וייצור  זיתים  לסחיטת  בד  בית  היה 
בית הבד הזה היה ליד בית משפחת אבו הדבא 
מסגד  היה  הדבא  אבו  לבית  מעל  המח'תאר. 
אלעומרי. מאמצע הכפר ולמעלה היה המסגד, 
היה ממוקם שם, המסגד היה עתיק והיתה לו 
אחר  אלאקצא,  מסגד  של  החומה  כמו  חומה, 
דיר  לכפר  קראו  הם  הכפר,  מרכז  את  יש  כך 
אבאן לפי מה שמוסבר בספר שבזמן הכיבושים 
המוסלמיים, במקום של מסגד אלעמרי הייתה 
כנסיה, כאשר המוסלמים השתלטו  על הכפר 
המפקד שמו היה 'אבאן' לכן קראו לו דיר אבאן. 
היה רק מסגד אחד בכפר.  בריכת המים עם 
ליד  הספר,  בית  ליד  הייתה  הזורמים  המים 
אבו חסן. היה גם מעיין אלחפירה, מעיין עגול 
ועמוק, שניים או שלושה מטרים והיו לו מדרגות 
שיכולת לרדת בהם, היה מעיין ליד הגורן והיה 
מעיין באזור אלדלּבה ליד כפר אלספלא שאינו 
כך  אחר  והר-טוב,  ערתוף  מצפון  מכאן.  רחוק 
סרעה, אחרי סרעה יש את זכריא אחרי זכריא 
יש תל אלֿסאפי, בית ג'ברין, בית נתיף, ג'ראש, 
צפונית מג'ראש היה כפר אלספלא ובית עטאב, 
קרוב,  אלהוא  דיר  רחוקים,  אלו  אבל  עלאר, 
מדיר אלהוא אתה יוצא לחוסאן ואחר כך לכפר 
אלקּבּו. אפשר להגיע לכפר מדיר אלהוא, אתה 
אלמות'לת'  אל  נכנס  ואז  למטה  משם  יורד 
שקטפתי  השקדים  את  לוקח  אני  )המשולש(. 
את  לו  שיזכיר  משהו  רוצה  הוא  כי  שלי,  לבן 
נמנעו מלטעום הפרי של  66 שנה  הכפר שלו, 
יא סלאם, תסתכל הנוף הזה  זה אסון.  כפרנו, 
כלום.  בו  השתנה  לא   ,48 מאז  בדמיוני  נמצא 
אני לא זוכר דברים מפורטים, אבל הנוף הזה 
הטרסות  שגורשנו.  לפני   48 מאז  השתנה  לא 
לא השתנו וגם הסלעים הגדולים, אותם סלעים. 
כך,  לה  קראו  לא  שמש,  בית  זאת  הקקטוס. 

שמה עין שמס, לא היו בה בניינים, היינו זורעים 
ובמיוחד  אבאן  לדיר  אדמה  זו  חיטה.  אותה 
שמס,  עין  לכך  בנוסף  דעאמסה,  למשפחת 
אלערידה, אבו מהיר כל האדמות האלה היינו 
זורעים אותן חיטה ואנשים מהסביבה היו באים 
להחליף  לקצור,  לעבוד,  באו  החיטה.  בשביל 
הבתים  אלבאז,  משפחת  גרה  ושם  סחורות. 
ליד קבר  של מוחמד אלבאז. בית הספר היה 
ובית הקברות שלידו.אני למדתי עד  אבו חסן, 
כיתה ב , בבית אלנאר המשכתי לכיתה ג, כאן 
הייתי בכיתה ב', והינו נכנסים לבית הספר בגיל 
היו  ערבית,  שפה  הרבה  הכי  לימדו  שנים.   7
מלמדים את האלף בית וקוראן, חשבון ודברים 
היה  שלי  המורה  רגיל.  ספר  בית  היה  דומים, 
על  בבבניין  לימד  הוא  אלבאז.  מחמד  השיח' 
שם אלשיח' עבדאללה. אלשייח עבדאללה היה 
איש צדיק. זה באמצע הכפר למעלה, הוא היה 
מתחיל ללמד את כיתה א ואחר כך ממשיך את 
כיתה ב. היה גם מורה מכפר חוסאן, ממשפחת 
עדיין  שלו  שהילדים  חושב  אני  חמאמרה, 

נמצאים בכפר חוסאן.
שאנחנו  הזה  האזור   ,100% ב  זוכר  אני  אה 
נמצאים בו כעת הוא האזור של בית אלבאז, 
לא הייתי בא לכאן הרבה, האזור מהבית שלי 
לאלמשאר זה אזור שאני מכיר בעל פה, אבל 
האזור הזה לא הייתי בא אליו הרבה, אני מכיר 
את האזור שליד אבו חסן, שם היה הבית של 
סבי אבא של אמא, הבית של מחמד אלאח'רס, 

ויש בית חסן עביד על גבעה אחרת. 
שלנו  מהכפר  תושבים  היו  העימותים,  לפני 
ומכפרים אחרים עוצרים את הרכבות ושודדים 
הר-טוב  למושבה  נכנסו  שהם  זוכר  אני  אותן. 
וגנבו את הקמח, זה קרה באמת. אחי היה עובד 
בלוד בתחנת הרכבת, היינו הולכים אליו לבית 
שלו, היינו לנים אצלו והיה מביא לנו קופסאות 
גדולות של ביסקוויט. לא היו שכנים יהודים חוץ 
מערטוף )הר טוב(. יהודים היו באים ממקומות 
אחרים לטייל והיו עולים למערת התאומים. ליד 
הבית שלנו היה גורן והיה גם וואדי, היו באים 



לוואדי מהצד של בית נתיף הם היו באים לבקר 
הזאת  המערה  )התאומים(,  תואמין  מערת  את 
ממש  לא  אני  גילי  בגלל  להם.  קדושה  הייתה 
, מה שידעתי שהלחימה  לזה  או צפיתי  ידעתי 
הייתה בשוחה מספר 4 והיהודים היו מולם על 
יורים,  היו  התותחים  מערטוף  אחרת,  שוחה 
תאריכים מדויקים אני לא זוכר. פעם יצאתי אני 
וגיסתי מהבית, הפגז פגע בביתו של אסמאעיל 
ג'עארה, והרג חלק מהחיות שהיו בביתו. פעם 
הסּפר  אלביבה  מוסטפא  של  בביתו  פגע  פגז 
של הכפר, הוא סעד עם אשתו באותם רגעים, 
הפגז הרג אותו ואשתו יצאה בשלום. היו יורים 
בתכיפות, התותחים היו יורים בבוקר, בצהרים 
וגם אחרי הצהריים, היו יריות מתמשכות מכיוון 
ערטוף. היו בערך 20 25- הרוגים מהכפר. חלקם 
נפלו בלחימה וחלק בבתים שלהם או בשמירה. 
והשניה שמה  ג'מילה  שתי הבנות, אחת שמה 
אחמד,  עת'מאן  אבראהים  של  הבנות  עפיפה, 
שתיהן הלכו למסוק זיתים, ירו בהן והרגו אותן, 
המעיים  מהן  שאחת  זוכר  אני  אחיות,  שתי  הן 
בעצמי  אותה  ראיתי  ואני  החוצה  יצאו  שלה 
פסגת  על  מים  מאגר  שם  היה  עלין,  בוואדי 
כאן, באזור הזה בדיוק.  נרצחו  הגבעה. הבנות 
שנרצחו  מהמקום  הכפר,  על  פשטו  הם  פעם 
כל  שלהם,  הטנקים  עם  ירדו  הם  הבנות,  שתי 
תושבי הכפר יצא להילחם בהם, תושבי הכפר 
השתמשו בגרזנים, ואלות והצליחו להדוף אותם. 
וילדים יצאו והם  מנהיגי הכפר הסכימו שנשים 
ואמי  אני  יצאתי  הכפר,  על  להגן  בכדי  יישארו 
משאיות,  רכבים,  בכפר  היו  ֻאָּמר.  לבית  ואחיי 
שהיינו עולים עליהן הלוך חזור. כשיצאנו זה לא 
היה סופי, היינו חוזרים ויוצאים שוב, הייתי יכול 
ללכת לבית אמר ברגל. יצאנו בתחילת השנה, 
אחרי זה תושבי הכפר נלחמו 3 או 4 חודשים. 
אני זוכר את דיר יאסין, היו מתושבי דיר יאסין 
שנשארו  הגברים  בו.  וגרו  אבאן  לדיר  שירדו 
. האחראי קראו  בכפר עשו תורניות, משמרות 
צבא  איש  היה  הוא  ג'עארה,  פרחאן  נמר  לו 
בתקופה הבריטית , וגם מוסא עבדאללה חסין, 

היו  שלי.  משפחה  וקרובי  אבאן  מדיר  שניהם 
נשק  לו  ונותנים  בית  מכל  אחד  צעיר  מביאים 
ואומרים לו צא, לא אכפת להם אם היה מאומן 
פוטרים  היו  לירה  בכיס  להם  מי ששם  לא,  או 
אותו ושולחים מישהו אחר במקומו. בכל לילה 
לא  כמובן  זה  לשמור.  צעירים   5 יוצאים  היו 
אחד  טנק  עם  יכלו  היהודים,  רצו   לו  מספיק. 
בהדרגה.   זאת  עשו  אבל  הכפר,  את  לכבוש 
את  שמענו  בכפר.  היינו  לא  נהרג  כשאבא 
הבשורה, עלינו על רכב והגענו מיד. לקחנו את 
הגופה מהבית והבאנו אותה לקבורה בכפר. זה 
היה בקיץ, לדעתי. אני חושב שאבא היה המת 
אבאן.  דיר  בבית הקברות של  האחרון שנטמן 
אבל אני לא יודע את מיקום הקבר. ארחי הלוויה 

חזרנו ישר לבית אלנאר.
חודשים  שישה  היינו  לכפר.  חזרנו  לא  ומאז 
בבית אלנאר, גרנו בבית של זידאן אבו עיאש, 
אחר כך נסענו לבית לחם, שמה גרנו בבית של 
עבדאללה ג'קמאן, בבית שלו היו 9 משפחות , 
האחים שלי וילדיהם. היינו 4 אחים ו-4 אחיות, 
עד  מ-48  שם  גרנו  קטנות.  היו  שלי  האחיות 
סיפורים  בראש  לי  היה   ,  67 במלחמת   .67
מהילדות, כשהייתי בן 10, שהיהודים היו באים 
והורגים את הנשים ההרות ופותחים את הבטן 
הזו  השמועה  העובר.  את  גם  והורגים  שלהן 
השפיעה עלינו יותר מהמלחמה עצמה, כאשר 
אתה שומע את זה בעודך ילד קטן זה מחלחל 
עמוק בפנים, עד שגדלתי והתחתנתי והיה לי 
ילד בן שנה וחצי ב-67. עכשיו היהודים יבואו 
יבואו  הם  לעצמי.  אמרתי  האזור,  את  ויכבשו 
ויתפסו את הבן שלי ויקרעו אותו לגזרים מולי? 
המטוסים.  מהפצצות  ולמות  לברוח  לי  עדיף 
לעמאן.  וברחנו  הילד  ואת  אשתי  את  לקחתי 
חלק מהאנשים גרו במסגדים , חלק בכנסיות , 
חלק בבתי ספר, אני גרתי בכנסיית הסריאנית, 
שלי  השכנים  של  חבר  הוא  שהנזיר  ידעתי 
בבית לחם, אז הכרתי אותו והיה בסדר. אחרי 
למחנה  והכנסיות  הספר  מבתי  עברנו  שבוע 
ירדנים היו באים לרשום את  פליטים, קצינים 



אני  ללכת,  רוצים  הם  מחנה  לאיזה  הפליטים 
ביקשתי לגור במחנה "וואדי אליאּבסה" שהיה 
 – הירדן  נחל  קו  על  היה  והוא  לבקעה,  קרוב 
המערבית  לגדה  באים  היו  האנשים  טובאס, 
שמה  גרתי  בכוונה  אז  הזו,  מהדרך  והולכים 
ואז  חודשים   3 ישבתי  לארץ.  קרוב  שאהיה 
בא הצלב האדום ושאל מי רוצה לחזור לגדה 
אף  היה  לא  בו  שגרתי  במחנה  המערבית?, 
אחד מבית לחם , כולם היו מטולכרם  וג'נין, אז 
נרשמתי כדי לחזור. במחנה הרגשנו השפלה. 
טפסים  מילאתי  ברשימה,  עלה  שלי  השם 
שלנו  הבגדים  את  לקחנו  משטרה,  בתחנת 
5 דינרים,  ונסענו לגשר, שמה נתנו לכל אחד 
לשמיכות,  בנוסף  דינרים,   15 קיבלתי  אני 

עברנו את הגשר והיהודים לקחו אותנו ברכב 
שגרתי  הבית  ג'קמאן,  שך  לבית  לחם,  לבית 
בו קודם. לא מצאתי בגדים שהשארתי בבית 
והיה מושכר למשפחה אחרת. נאלצתי לעבור 

למחנה דהישה. אני גר פה מ- 68 ועד היום. 
אבל תודה לאל. אני אומר יש לי בית 3 קומות 
מוכן  אני  לחם,  בבית  וילה  לי  ויש  בדהיישה, 
פה  נשאר  ואני  אוהל  לי  תנו  עליהם.  לוותר 
הלבן  בבית  לגור  אסכים  לא  אני  אבאן.  בדיר 
של אובמה תמורת המערה שליד הבית שלנו.

אני  באזור.  יהודים  יש  אם  גם  לגור  מוכן  אני 
ביניהם  לגור  בתוכי לא שונא אותם. אני מוכן 
בלי כל שנאה.אין לי עניין לתקוף אף אחד אלא 

אם הוא יתקוף אותי. 
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كنت كبرية وواعية ملا طلعنا من البلد. مشيت معهن، مشيت 
بيتنا كان حجر و طينة، غرفتني كان  اليل رشدوا.  معهن، مع 
الله  اجوا   ويوم  بس.  بهالغرفتني.  واحنا  والبقر  الجمل  عنا، 
يسّووا  يف طرق يف  تقلدونا صاروا  ما  االنجليز زي  يتقلدهم 
كل  بهالطريق،  نشتغل  واحنا  للسيارات.  طرق  يعملوا  البلد، 
هّدوا  وتحت،   هان  من  وداركم،  هان  من  بقسيمته  واحد 
شان  ع  هّم.  فيهن  ميشوا  شوارع  دور  يسّووا  باقيني  وسّووا، 
يقطعوا البلد بالسهل. هّدوا سالسل، سّووا البلد كلها طرق ع 
شان السيارات. أبوي كان ينقل خشب للحراث عىل الجمل، 
شجر طويل ينقلوا عليه، و يعطوهم أجار الحكومة االنجليزية. 
وكّنا ننقل الزرع عىل الجامل، قمح ذرة. هاذي هي شغلتنا. 
نزرع مقايث، مقثاة بندورة وكوسا، خيار وفقوس نزرع. وطل 
من  كله  املدينة.  عىل  نروح  ال  و  نشرتي  ال  بالبلد.  نزرع  كنا 
ال  جبال  رايحه خسارة،  أراضينا  كانت  نزرع كل يش.  هالبلد 
نزرعهن و ال نقلعهن، اال القريب عىل البلد. كنا مزرع قمح 
و شعري و كوسا وعدس  وذرة وكل يش. نزرع و ال نشرتي من 
السوق حاجة. نزرع و نعيش. كنا نسوي من الغنم لنب وزبدة 
وسمن. كل ايش من هالغنم. وهالغنم ما نطعمهنش، بالخال 
يوكلن. واحنا نحصد كنا نغني غناين. يا قمح يا ديرباين يا طالع 
ع املّيه، يا قمح ديراباين، جينالك جّية،  يا قمح ديرباين يا غايل 
عيّل. هيك كنا نغّني. كنا احنا النسوان نشتغل يف االرض. وال 
ونقطع  القمح،  نحصد  الحصيدة  تيجي  هاالرض.  غري  حاجة 
الذرة و ندرسهن و نخزنهن يف قطوع، نسّوي عىل الحيط طينة 
و نبنيه ونحط فيه للسقف. الزيت يف الجرار، الجرّة هالقّد. 
زكان عّنا زتون. هاي هاي... نسّوي تنك، مش حبة و حبتني، 
نعرص عىل  و  البغل  عىل  ندرس  البلد  نص  املاكنات يف  تنك. 
الحجر. ندرسها عىل البغل ونعّبي بالجفت ونصفطها واحدة 
عىل واحدة ويف هالبري. يف عنا بري احنا. وبعد ما يصري جاهز يف 
هالبري نصري نغّت و ندير. انا كنت اشتغل. أحصد و أمّل الزرع 
والعدس  ونحرثه.  قمح  ونساوي  نذّري  و  ندرس  و  ونحّطه 
والكرسّنة والفول وكل يش. والله بقينا من الليل للليل، نعجن 
ونخبز ونساوي االكل للشغيلة، واللنب نوّديه عىل الخّلة. والله 
الحصان.  أركب عىل  ما  الجمل وأطارد زّي  اركب عىل  بقيت 
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وعثامن  الله  وعبد  رضوان  و  احمد  كانوا  أخويت 
وعيل واحمد ويوسف ومصطفى. واخوات عندي 
حليمة ومريم. كل هذول انولدوا يف ديربان. بقوا 

صغار. 
كان بالبلد مدرسة وجامع وعني عليها 12 حنفية. 
سحبولنا اياها من مرجالني عىل البلد. 12 حنفية 
واحده للبقر و 6 حنفيات للبلد. قالوا بدو يجي 
للباشا، بدو يجي عىل  اليهود، العني  الباشا  علينا 
البلد، قالوا حرضوا حالكم أي يوم، صاروا الناس 
 3 عندو  ايل  صار  هبلنا،  وعىل  علينا  يضحكوا 
صيصان يطيحهن، ثلث جواز حامم يطّيحهن لدار 
ابو هدبا، الصيصان الحامم الجاج يحرضوا للباشا 
الباشا  هالبلد طلعت عىل  الباشا، كل  يجي  بدو 
ايل بدو يجي عىل دار ابو هدبا. انو هو الباشا؟ 
نحسب  يي  اجا،  القدس،  من  واحد  شوعرّفني. 
الباشا باشا وال هو زملة. أطلعوه عىل دار أبو هدبا، 
ومرتبة،  معدلة  و  وسيعة  كانت  هدبا  ابو  دار 
الغرفة تسعه مرت 10 مرت. جابوا طباخني من عاقر. 
بحّمر  بطبخ،  الطباخ  الباز  الله  عبد  هيو  قالوا 
يقولوا  وقجأة صاروا   11 الساعه  بالجاج، صارت 
مات عبد الله الباز. قالوا  فقع، كنو مع الشوب يا 
حرام. راحوا الناس  يدفنوه. املهم، ملا اجت العني 
اتريحنا. قبل كانت النسوان متيل عىل روسهن من 
العني. عني الدلبة. والله بعيدة. نص ساعة. وعني 
جنب  وكان  له.  بيقولو  الزراع  بري  وبري  مرجالني 
البلد مغارة توامني. هاذي بعيده ناحة بني نتيف، 
يف  تحّممنا  اروح،  صغار  معها  وامي  انا  كنت 
مغارة توامني. كانت عتمة جواها و كانوا يخفوا 
ييجوا يزوروها من  كانوا  القتىل جّواها. واليهود 
قبانّية كفروريه.  وكانوا اليهود يروحوا ميش من 
عرتوف ميش لعند مغارة توامني، حد بيت نتيف، 
ميش. كان جامع واحد بالبلد، عند دار أبوهدبا. 
اليهود وّدوا وراه، قالوا تعال انت كبري البلد وانت 

وانت يعني هيك زاقطها، قالهن هاي يا جامعه 
احنا  منظلش،  أل  قالوا   ، مطرحنا  نظل  خلينا 
بنظلش  احنا  البلد  أهل  له  قالوا  هدينا عرتوف. 
اتسخموا  الناس  ياسني،  دير  قتلوا  هاي  يقتلونا، 
وطلعوا، طلعوا و ظلت البلد. ظلوا اليهو يسبحوا 
فيه  حطوا  استحلوا،  ظهرهم.  عىل  املحطة  من 
يا سّكينة.  يا شربّية  استقامات، واحنا شو معنا؟ 
بعنا كل غراضنا، اشرتينا برودة، والله كل والدنا 
ترشوا هالربودة. ملا اليهود هجموا املسلحني كانوا 
يف البلد، واحنا من برّة لربّة، يا وييل ما حدا تقدر 
تقعد والدها. شو بدنا نساوي شو بدنا نساوي؟ 
الثنتني اتقتلن  قالوا هدول بنات ابراهيم عثامن 
واحدة عمرها 12 سنة، رايحني يلقطن زتون، ما 
طّسها القناص اال هي واقعه البنت عن الزتونة. 
يسوي  بدو  شو  فوقها،  حطها  هالطوله  طاحت 
غابت  الشمس  ، خىل  يطولها  يروح  عارف  مش 
كل  حمل  الثنتني  عليهن  تسلل  و  كهربا  فش  و 
وحده تحت اباطه و روحن عىل البلد، ودفنوهن 
حسبي  يصيل،  ابنه  بقى  عثامن  ومحمد  بالليل. 
عدنان  ومحمد  طخوه،  يصيل  وهو  عليهم،  الله 
وهو يف االستقامه طخوه. احنا يف استقامات منره 
واحد و اثنني و ثالث و اربعة و خمسة. اليهود 
عىل  بعيد  هاد  زياد،  ابو  ظهر  من  يطخوا  كانوا 
اهل البلد، حطوا فيه استقامات و صاروا ينقفوا 
شباب   قتلوهم،  مثانيه  هدول  مثانية  الواحد،  يف 
يا بيه، يصوبوا عليهن ويطخوهن. مرة أبو نايف 
لطشوها  بندورة،  تلقط  حكورتهن  ع  طاحت 

بالهمدفع املورتر. واال هو ببطنها.  
من الخطر كنا نروح ع البلد  يف النهار و بالليل 

نطلع عىل الجبل.  
نتحكم  نروح  بقوا،  جريان  عرتوف،  يهود  هدول 
ييجو  كانوا  علينا  هجموا  ملا  هو.  عندهن،وهذا 
من عرطوف. من دار ابو زياد، حطوا استقامات، 
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و صاروا ينقروا بالناس، نقره نقره نقره نقره 
محطة قطار عرطوف، كانت قريبة. نطيح عليها 
معاه.  ونروح  القدس  عىل  تريوح  القطار  ونستنا 
حسن  لدار  بالبلد.  سيارت  سبع  حوايل  وبقى 

الشيار و عوض الله الشيار، شفيق الغزال.  
ما خلتنيش امي. البنات ما بتعلمن عّنا. طردتني 
املدرسة  عىل  اروح  خليني  قولتلها  يرحمها،  الله 

قالتلتي أل. 
محمد  الشيخ  بنات  يروحن،  االستاذ  بنات  كانوا 
يروحن اقول ميا هاي بنات بروحن ، تقويل احنا 

فش عنا بنات يروحن مع االوالد.
املسكينة واحدة  البلد. رشدنا.  أنا طلعت رشاد من 
اسمها، من الخوف بدها تلد، ولدت عند بيت نتيف. 
ولدت،  تلد،  بدها  ابوها،  ملرة  قالت  مدللة،  اسمها 
الولد؟  درشت  ليه  ابوها  مرة  قالت  درشته.  قامت 

أجت مرة ابوها جابت هالخرقه و لّفته وحملته. 
اخويت و اهيل ، احنا طبخنا الجاج كبينا املي عنهن 
الحرة  ولدت  مش  ورانا.  طخ  كان  حملناهن.  و 
ودرشت ابنها يا وييل. اليل مش حارض بصدقش. 
لحقنا  نتيف،  بيت  طريق  عىل  رحنا  وعيلتي  انا 
الخرض،  وصلنا  صوريف.  عىل  طلعنا  و  هالناس 

دار.  عىل  ندور  رصنا  العنب.  حكورة  يف  قعدنا 
تاجرنا  قلنا  ثنتني  بعضهن  مع  هالغرفتني  لقينا 
اياهن ، قال باجركم ، قديش ، 10 لريات انجليزي 
، قلنا تفضل، 4 عيل  قعدنا فيهن عىل بعض، كل 
ناس حطت غراضها. قعدنا اسبوع. وراحوا خوايل 
جابوا، كان عندهن دواب راحوا جابوا قمح، رصنا 
بطريق  طاحونه  يف  كان  شوية،  ناس  كل  نغربل 
بيت ساحور، طحناهن ورصنا نعجن ونروح عىل 
ظليت  انا  الصاج.  عىل  ونخبز  نعجن  يا  الفرن، 
ببيت ساحور 15 سنة، انا ووالدي و هالزملة 15 
املشري  دار  بيت ساحور. يف  تجوزت يف  أنا  سنة. 

قعدنا. دار الخوري. 
هاليهودي  يقتل   الواحد  فدائيه،  يقلولهن  بقوا 
ينقتل عرشة بداله. كنا نقاوم. وال ليش كل يوم 
عثامن،  محمد   ، مصطفى حمدان  ينقتل،  واحد 

عيل ابراهيم عيل، نسيت مني كامن. 
حابه أرجع عىل دير أبان ؟؟ عىل اليوم اقعد برّة. 
ممنوع الواحد يحط حجر عىل حجر يف داره يف 
عىل  بحب  برجع.  ارجع  يل  يصح  لو  أبان.  دير 
ايدي و اجري لو يصحيل، الحمد لله، الله اطعمنا 

هالوالد ووالدهن هياهم بتعلموا الحمد لله.  

قرية دير أبان بعد احتاللها وفبل هدمها. 23 
أكتوبر 1948. املصدر: دولة إرسائيل، األرشيف 

القومي للصور، مكتب اإلعالم الحكومي.

הכפר דיר אבאן, לפני הריסתו על ידי 
מדינת ישראל, 23-10-1948 \\ לשכת 
העיתונות הממשלתית-אוסף תצלומים 

לאומי.



שנה,  באיזו  בדיוק  יודעת  לא  אני  אבאן,  בדיר  נולדתי 
אבאן.  מדיר  כשיצאתי   12 בת  הייתי   ,1929 ב  כנראה 
גרנו  חדרים,  שני  של  קטן  בבית  גרנו  ומשפחתה  אני 
הבריטים  צנוע.  היה  הבית  שגידלנו,  חיים  בעלי  עם 
יעברו  כדי שהרכבים שלהם  בכפר  דרכים  הרבה  סללו 
הכבישים.  בסלילת  לעבוד  הכפר  תושבי  אלצו  הם  בו. 
וקיבל  למקום  ממקום  עצים  בהעברת  עבד  שלי  אבא 
היו חקלאיים,  משכורת מהממשלה הבריטית. האנשים 
גידלנו הכול: חיטה, אבטיח, מילון, קישואים, מלפפונים, 
ממה  ירקות  אכלנו  ועוד.  בצל  אדמה,  תפוחי  עגבניות, 
שגידלנו, לא היינו צריכים לקנות מהעיר שום דבר. היו 
יוגורט  גם  בבית  הכנו  אדמותות.  הרבה  שלי  למשפחה 
ולבנה, שמנת וחמאה. הנשים עבדו עם הגברים באדמה. 
בנוסף גידלנו עצי זית וכבשנו זיתים. איחסנו את הזיתים 
הזיתים.  לסחיטת  בד  בתי  בכפר  היו  גדולים.  במכלים 
בתוך  הזיתים שמרנו  את  הכפר.  במרכז  היו  הבד  בתי 
מערות או חדרי איחסון תת קרקעיים. הנשים עבדו קשה 
גם באדמה וגם בתוך הבית, אפו לחם, בשלו ושלחו את 

האוכל לגברים שעבדו באדמות.
אני ידעתי לרכב על גמלים ועל סוסים. היו לי כמה אחים 
ואחיות שכולם נולדו בדיר אבאן, מחמוד, רדואן, עות'מאן, 
עד  ספר  בית  היה  בכפר  מרים.   , עלי  חלימה,  אחמד, 
ברזים.   12 עם  ברזיה  עם  מים  ובריכה  מסגד  היסודי, 
עם  לכפר.  מרג'לין שמחוץ  ממעין  לברזיה  הגיעו  המים 
תחילת השימוש בבריכת המים הגיע לכפר פשה אחד 
כדי לברך ולראות את הברזיה. הכינו למען הפשה ארוחה 
חגיגית בביתו של אבו הדבא. לפני פתיחת בריכת המים, 
היו הולכות הנשים לשאוב מים ממקומות שונים כמו עין 

דלבא שרחוקה כחצי שעה מהכפר וביר אלזראע. 
]מערת  תואמין"  "מערת  לה  שקראו  מערה  הייתה 
התאומים[ ליד בית נתיף. שם אמא שלי לקחה אותי ואת 
אחי והייתה עושה להם מקלחת שם. יהודים היו באים 

למערה ברגל מאזור כפרוריה [כפר אוריה[.  
אבו הדבא היה אחד ממנהיגי הכפר. היהודים קראו לו 
לפגישה. חזר לכפר ואמר לתושבים שהוא מציע שנישאר 
לו. לא האמינו שזה אפשרי.  בכפר. האנשים לא שמעו 
אמרו, אנחנו שרפנו את ערטוף, מה יעשו לנו היהודים. 

את דיר יאסין הם הרגו
היו כמה וכמה מקרים בהם נהרגו תושבים מהכפר מירי 

עדות

פאטמה עבדאללה אבראהים

מקום לידה: דיר אבאן

שנת לידה: 1929 )הערכה(

מקום מגורים נוכחי: מחנה 

הפליטים דהישה )בית לחם(

תאריך ראיון: 15.2.2015
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שצלף  עות'מאן  מוחמד  כמו  הישראלי,  הצבא 
של  בנותיו  אחיות  שתי  כשהתפלל,  בו  ירה 
אבראהים עותמאן נהרגו גם על ידי צלף בעת 
ששהו ליד עצי הזית. הדוד שלהן לא יכול לבדוק 
מה גורלן עד מאוחר כשהחשיך, ונשא על כתפיו 

את שתיהן והביא אותן לקבורה בכפר.
כשעבדה  מפגז  נהרגה  נאיף  אבו  של  אשתו 
באדמה בעגבניות, הם ירו פגז מורטר לעברה. 
היהודים כבשו את אזור ג'נעיר, היה זה אזור 
ויפה מאוד. היהודים החלו לכבוש  מלא עצים 
)לעתיד(  בעלה  אבאן.  דיר  לאזור  ולהתקרב 
הכפר  על  שמר  הוא  סאלם.  מחמוד  אחמד 
להגנת הכפר. בתקופת  ליד מתרסים שחפרו 
הלחימה, בלילה היינו בורחים להרים כי פחדו 

מירי והרג וביום חזרנו לכפר. 
ערטוף,  מהישוב  יצאו  עליה  שירו  היהודים 
לפני התחלת הלחימה היו סוג של יחסים בין 
השכנים הערבים ליהודים, הערבים מדיר אבאן 

נהגו ללכת ליהודים כדי לקבל טיפול רפואי. 
זּכריא,  הם:  לידנו  שהיו  הערבים  הכפרים 
ספל,  עטאב,  בית  עג'ור,   , נתיף  בית  ג'ראש, 

דיר אלהוא, בית ג'יז. 
כשעבדנו באדמה שרנו, ובעונת הקציר היו לנו 
אבאן,  דיר  של  החיטה  הוי...  מיוחדים.  שירים 
שגדל על המים , הוי... חיטה דיר אבאנית, כמה 

את יקרה לי.
הקציר,  עונת  מגיעה  שלנו.  באדמה  רק  עבדנו 
התירס,  את  וקוטפים  החיטה  את  קוצרים  היינו 
ואילו  באסמים.  ומאחסנים  אותם  דשים  והיינו 
גדולים  בכדים  מאחסנים  היינו  הזית  שמן 
ושומרים אותם בתוך מטמורה ]חדרי אחסון תת 
קרקעיים[. בתי הבד היו באמצע הכפר, מופעלים 

באמצעות פרד, וסוחטים את השמן באבן...
ריסוק הזיתים נעשה על ידי הפרד שמסתובב. 
היינו ממלאים את העיסה שלה זיתים כתושים 
פשתן.  מחוט  עשויים  עגולים  סלים  בתוך 
וסוחטים  השני,  מעל  אחד  אותם  ומסדרים 
לתוך בור השמן. לאחר שהשמן מתמלא בתוך 
הבור, היינו מוזגים את השמן שהצטבר לכדים. 

הרבה  צוברת  הייתה  סלמא  אבו-  משפחת 
הרבה שמן. 

אני עבדתי כמו ארבעה קוצרים! הייתי אוספת 
דשים  לגורן.  אותו  שולחים  והיינו  הקציר,  את 
אותו ומנפים אותו טוב טוב. וגם החיטה היינו 
יינו  ופול.  עדשים  וגם   . בה  ומטפלים  זורעים 
עובדים מהשחר עד שעות החשיכה,  מכינים 
בצק ואופים, ומכינים אוכל לעובדים, ומובילים 
את היוגורט למבואות הכפר. זה מה שעשינו, 
וגם שמן ולבן,  חלב ולבן וחומר בעירה לטאבון 
על  לרכב  ידעתי  אני  כתושים(.  זיתים  )פסולת 
גמל ולדהור על סוס. היו בכפר בית ספר ומסגד 
12 ברזים. את המים הובילו  ובריכת מים עם 
מעין מרג'לין ועד לכפר. 12 ברזים לפרות. יום 
היהודים  של  הפחה  אלינו  שיבוא  אמרו  אחד 

כדי לברך על הברזיה. 
אמרו תכינו את עצמכם. כל מי שיש לו עופות 
בביתו  שהכינו  החגיגית  לארוחה  תורם  היה 
של  לבואו  מוכן  היה  הכל  הדבא.  אבו  של 
פני  את  לקבל  החוצה  יצא  הכפר  כל  הפחה, 
לי  מנין  הדבא!  אבו  של  לבית  שיבוא  הפחה 
לדעת מיהו? אמרו שהוא בא מירושלים. והנה, 
פחה,  שהפחה  חשבנו  אומר:  שהפתגם  כמו 
והתברר כי הפחה בשר ודם. לקחו אותו לבית 
של אבו הדבא. הבית של אבו- הדבא היה גדול 
מסודר ומאובזר. כל חדר רוחבו כ-9 10- מטר. 
כל החדרים כך. אבו הדבא הביא טבחים לבשל 
אלבאז  עבדאללה  היה  הטבח  הארוחה.  את 
עבדאללה  כי  אמרו   11 בשעה  עאקר.  מכפר 
אלבאז נפטר. הוא מת. תוך כדי עבודה פתאום 
מת. וכל הקהל נהר לבית העלמין לקבור אותו, 

ואז כל מי שרצה לאכול נשאר ואכל .
לפני הברזיות הבאנו מים ממעיין אל- דלבה. 
מרחק חצי שעה. גם הובלנו מים מעין מרג'לין.

מעניין,  מקום  היא  ]התאומים[  תואמין  מערת 
מצוי מחוץ לכפר בכיוון בית נטיף. אני נהגתי 
רוחצת  הייתה  והקטנים.  ללכת לשם עם אמי 
מהמושבה  באים  היו  יהודים  במעיין.  אותנו 

כפרוריה ]כפר אוריה[ ברגל. 



אבו הדבא היה אחד ממנהיגי הכפר. היהודים 
פגשו אותו והציעו שנשב בשקט ונשאר בכפר. 
ג׳מאעה  יא  הכפר  לאנשי  ואמר  בא  חזר  הוא 
שלא  ענו  והתושבים  במקומנו.  נשאר  בואו 
ובזזנו את הר  נישאר! אמרו ששרפנו, כבשנו 
אנחנו  לו,  אמרו  לנו?  יעשו  היהודים  מה  טוב. 
בנו,  יטבחו  שהיהודים  בכדי  כאן  נישאר  לא 
נאלצו  והאנשים  יאסין,   בדיר  טבחו  הם  הנה 
גבעת  על  התמקמו  היהודים  נפשם.  על  לנוס 
אבו זיאד, כולה נטועה עצי זית, גבעה רחבת 
ידיים,  והם ) היהודים ( טיפסו מתחנת הרכבת 
וחפרו  מעליה,  והתמקמו  הגבעה.  את  וכבשו 
בה שוחות . לאנשינו מה היה? או שּברייה או 
רובה,  וקנינו  מטלטלינו,   כל  את  מכרנו  סכין. 
וואללה,  כל ילדינו אספו כסף לקניית הרובה 
ותותח?  ירי  כנגד מכונת  יועיל הרובה  ומה   ...
וכך, כל פעם שהבחינו הציונים במישהו אצלנו 
בתוך  היו  שלנו  אותו. החמושים  והרגו  בו  ירו 
הכפר,  ואנחנו היינו כבר מחוץ לכפר. אף אחת 
אינה יכולה להיות רגועה כשילדיה שם. סיפרו 
נורו  עת'מאן,  אבראהים  של  הבנות  ששתי 
היו  הן   .12 בת  אחת  צעירות.  שתיהן  ונהרגו, 
בדרכן לקטוף זיתים מהמטע שלהן. צלף פגע 
התקדמה  וכשהשניה  מהעץ.  נפלה  והיא  בה 
מסכנות,  המסכנה,  גם  אותה  הרג  לעברה 
היה  הוא  שלהן?  הדוד  יעשה  ומה  להן.  אוי 
אחרי השקיעה,  אותן?  יוציא  איך  אונים.  חסר 
על  בנותיו  שתי  את  ונשא  התגנב  בחושך, 
מוחמד  לקבורה.בלילה.  אותן  והביא  כתפיו 
עות'מאן  מוחמד  בתוך השוחה.  בו  ירו  עדנאן 
וזאת  ערבית.  תפילת  כשהתפלל  בבנו  צלפו 
הנקראת אום האני, ששמה אום עבד אלעזיז 
אבו מהננא, גם את בנה הרגו. גם את מוחמד 
אבראהים  ועלי  חמדאן,  ומוסטפא  עות'מאן, 
הרגו  אבל  הכפר  על  שמרו  אנשי  כולם  עלי, 
אחד,  מספר  בשוחות  היינו  אנחנו  אותם. 
שתיים, שלוש, ארבע וחמש. היהודים ירו עלינו 
שכבו  הם  הכפר.  שמעל  זיאד   – אבו  מגבעת 
שם בתוך שוחות, והתחילו לצלוף אחד אחד. 

אלה היו שמונה שהרגו אותם. שמונה צעירים. 
גם אשתו של אבו נאיף נהרגה. ירדה לה לאור 
ירו  והם  עגבניות,  ללקט  לבוסתן שלהם  היום, 
אמאל'ה  בבטן.  בה  פגע  מורטר  פגז  לעברה 

אבא׳לה ! כמה זה היה קשה
כמה  היו  בכפר.  טוב  הכי  הנהג  היה  שפיק 

מכוניות ומשאיות, אולי 7, בדיר אבאן.
אני לא למדתי בבית הספר. אמי לא הרשתה 
לי.  אנחנו הילדות לומדות? צעקה עלי וגירשה 
ללכת  לי  תני  לה  אמרתי  הספר.  מבית  אותי 
לא  באלוהים  לא!  ענתה  והיא   , הספר  לבית 
הבנות  למדו,  כן  מהכפר  בנות  כמה  למדתי. 
אני  מוחמד.  השיח'  של  והבנות  המורה  של 
בנות  יש  הנה  לה  אמרתי  לאמא,  התחננתי 
ללמוד  הולכות  בנות  ממתי  ללמוד.  שהולכות 

עם בנים? היא ענתה. הבת שלי לא תלך.
ברחנו מהכפר מתוך פחד. ירו עלינו. אני ברחתי, 
הבגדים  ואת  רכושם  את  השאירו  אנשים 
מחמוד  אם  מדללה  והמסכנה  ברחנו,  שלהם. 
ליד  ילדה  צירים.  קיבלה  ילדה בדרך. מהפחד 
בית נתיף. אמרה לאמה החורגת שהיא צריכה 
ללדת , ילדה, אך נטשה את הילד, זה מחמוד 
בד  חתיכת  הביאה  החורגת  אמה  השוטר. 
עטפה את הילד ולקחה אותו.  אני יצאתי עם 
יום בשלנו עוף  האחים שלי ומשפחתי, באותו 
אותו  ולקחנו  העוף  מעל  המים  את  זרקנו  ואז 
אתנו. ירו עלינו. מי שלא חווה את זה לא מאמין 
שזה באמת קרה. אני ומשפחתי הלכנו בדרך 
שברחו,  הנשים  בעקבות  הלכנו  נתיף,  בית 
הגענו  סוריף  אחרי  לסוריף.  הלכנו  כך  ואחר 
הענבים.  בגן  ישבנו  בהתחלה  אלח'דר  לאזור 
ישבנו שם וסדרנו את העניינים שלנו, לא היה 
לנו בגדים, כל אחד יצא בבגדים שלבש באותו 
יום, הלכנו לאזור אלח'ליל, חברון, אנשים אמרו 
שיהיה גשם. התחלנו לחפש בית. הלכנו לבני 
שאלנו  חדרים,  שני  עם  בית  ומצאנו  תעמר 
בעל הדירה אם הוא יסכים להשכיר לנו אותם, 
לירות בריטיות, בשני   10 הוא הסכים תמורת 
מעל  אחד  משפחות,   4 גרנו  האלה  החדרים 
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השני. שבוע היינו שם, אנחנו הסכמנו הבנות 
אימא  מצד  שלי  הדודים  בגדים.  נחליף  שלא 
היו להם בעלי חיים שהלכו להביא, הביאו גם 
5 שקיות גדולות של קמח, כל משפחה לקחה 
בדרך  קמח  טחנת  היתה  לאפות.  כדי  קצת 
שם  הקמח  את  טוחנים  הינו  סאחור,  לבית 
ולשים אותו ואופים אותו על הסאג'. נשארתי 
בבית סאחור 15 שנים, אני והילדים שלי ובעלי.  
אחרי 15 שנה בבית סאחר הגענו לבית הזה, 
אולי ב 59. הם התחילו לבנות בתים כאן במקום 
האוהלים  אמרתי לבעלי. לא רצה. התעקשתי. 
אמרו  בפליטים.  שמטפל  למשרד  הלכתי 

הבא  שבוע  לי  אמרו  כתבתי,  מכתב,  תכתבי 
נתנו  שבוע  לאחר  שלך,  החלקה  את  תקבלי 
לנו בית עם שני חדרים, הינו משפחה מרובת 
ילדים, השכן שלנו עזר לנו בשיפוץ הבית, היה 

בית גבוה, ואז הוא בנה לנו מרפסות. 
אתה שואל אותי אם בא לי לשוב לדיר אבאן. 
לנו  אסור  מבחוץ,  להסתכל  רק  יכולתי  רק  לו 
לשים אבן על אבן שם. אם הייתי יכולה לשוב 
הייתי  אם  אפילו  שבה  שהייתי  בטח  לשם?, 
הולכת על ארבע, לו היה מתאפשר לי, תודה 
לאל. הוא העניק לי את ילדים ונכדים והם כולם 

משכילים. תודה לאל. 

שרידי בית בדיר אבאן, מרס 2015
بيت مهدوم يف دير أبان، آذار 2015



מסמך בערבית חתום על ידי חברי ועדת בדיקה יהודיים משנת 1943:
הצטרפנו   11.10.943 בתאריך  כי  בזאת  לוי מאשרים  וגבריאל  כורדיה]?[,   ... בן  בכר,  אברהם  “אנו 
לפקיד הרישום לדיר אבאן סמוך לגבולות. ולאחר בדיקה לא מצאנו מחלוקת כלשהי על הגבולות, 
מלבד המחלוקת שצוינה על המפה הכללית לכפר דיר אבאן, ושסומנה בקו בין נקודה 1 לנקודה 2 .....

מלבד זאת אין גבול אחר בין שני הכפרים שיש עליו מחלוקת 
11.10.943

חבר ועדה                                     חבר ועדה                                  מח׳תאר
בסיון זבדון ]השם לא ברור[             אברהם בכר                     כרדיה? גבריאל לוי      

עותק שמור בתיק ההסדרים של דיר אבאן
*מח’תאר המושבה הר-טוב. 
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