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ﺑﺤﺚ ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ:
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ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭﻱ

ﺭﻧﻴﻦ ﺟﺮﻳﺲ ،ﺇﻳﺘﻦ ﺭﺍﻳﺦ ،ﺗﺮﺗﺴﻪ ﻃﺎﻭﺑﺮ ،ﺭﺑﻰ
ﺣﻤﺪﺍﻥ ،ﺃﻭﺭﻟﻲ ﻓﻠﻜﻮﺑﻴﺴﻜﺲ – ﺩﺑﻴﺮ ،ﺃﻟﻮﻥ
ﺷﻠﻮﻡ ،ﻋﺎﺩﻝ ﻗﺪﺡ ،ﻏﺰﺓ ﺣﻠﺒﻲ ،ﺭﻳﻢ ﺟﺒﺎﺭﻳﻦ،
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﺯﻳﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﺣﻤﺪ

ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ:

שער קדמי:
שער ח‘אן אלחלוּ .אוקטובר .2012
צילם עמר אלע‘בארי

ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻥ ﺍﻟﺤﻠﻮ .ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .2012
ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ:

שער אחורי:
מפת פלסטין לפני הנכּבּה – ערך
סתָּה
סלמאן אבו ִ

ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ –
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺳﺘﺔ

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺮﺑﻲ/ﻋﺒﺮﻱ:

תרגום ערבית/עברית:
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ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭﻱ

ﺗﺼﻤﻴﻢ:

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻳﺎﺳﻴﻦ

עיצוב:
מחמוד יאסין

ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ ،ﺍﻟﻘﺪﺱ

הדפסה:
דפוס אלרסאלה ,בית חנינא ,י-ם

ﻃﺒﺎﻋﺔ:
ﺇﺻﺪﺍﺭ:

הפקה:
עמותת זוכרות )ע“ר (580389526
אבן גבירול 61
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ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ«
ﻫﺎﺗﻒ03 – 6953155 :
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Zochrot
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תודה מיוחדת

ﺗﺤﻴﺔ ﻭﺷﻜﺮ ﺧﺎﺹ

ﺇﻟﻰ ﻻﺟﺌﻲ/ﺍﺕ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ
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2012

לפליטי/ות אללד ותושביה
שהרשו לנו להיכנס לעירם

אוקטובר

c All rights reserved to those who were expelled from their homes
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1932  ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻮﻳﺔ- ﺍﻟﻠﺪ
±π≥≤ ¯ÈÂ‡ ÌÂÏˆ˙ ≠ „ÂÏ
al-Lydd - Arial photo 1932

ﻣﻘﺪﻣـﺔ

ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﻴﺐ »ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺪ« .ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻻﺟﺌﲔ/ﺍﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺣﻜﻮﺍ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﳑﺎ ﺷﺎﻫﺪﻭﻩ ﻭﻓﻌﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ .ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺳﺮﺩ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻛﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻛﺘﺐ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺧﺮﺍﺋﻂ ﻭﺻﻮﺭ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ .ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﲟﺎ
ﲢﺎﻭﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀﻩ ﻋﻨﻪ.
ﺗﻬﺪﻑ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ »ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺪ« ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺭﻗﻢ  12ﻣﻦ  53ﻛﺘﻴﺒ ًﺎ
ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺒﺼﺔ ،ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ  /ﺣﻴﻔﺎ ،ﺻﻤـّﻴﻞ
ﺍﳋﻠﻴﻞ ،ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ  /ﻋﻜﺎ ،ﻣﻌﻠﻮﻝ ،ﻃﺒﺮﻳﺔ ،ﻋﺎﻗﺮ ،ﺍﻟﺒﺮﻭﺓ ،ﺧﺒﻴﺰﺓ ،ﻛﻔﺮ ﺳﺒﺖ،
ﺍﻟﻘﺒﻮ ،ﻋﻴﻠﺒﻮﻥ ،ﺇﻗﺮﺙ ،ﻛﻔﺮ ﺑ ِـ ِ
ﺮﻋﻢ ،ﺍﳌﻨﺸﻴﺔ – ﻳﺎﻓﺎ ،ﺍﻟﻐﺒـَﻴـَﺎﺕ ،ﺳﺒﻼﻥ،
ﺍﻟﺴﻤﻴﺮﻳﺔ ،ﺳﻤﺴﻢ ،ﺍﻟﺮﺍﺱ ﺍﻷﺣﻤﺮ،
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺐ ،ﻛﻔﺮ ﻋﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﺪﺍﻣﻮﻥ ،ﻣﺴﻜﺔ ،ﱡ
ﻋﲔ ﻛﺎﺭﻡ ،ﻋﺠﻮﺭ ،ﻛﻮﻳﻜﺎﺕ ،ﺃﻡ ﺑﺮﺝ ،ﺧﺮﺑﺔ ﺍﻟﻠﻮﺯ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﻧـّﺲ ،ﺍﳌﺎﳊﺔ،
ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ ،ﻋﻤﻮﺍﺱ ﻳﺎﻟﻮ ﻭﺑﻴﺖ ﻧﻮﺑﺎ ،ﺣﻄﲔ ،ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﻦ ،ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ،
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ،ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻊ ،ﺟﻠﻴﻞ ،ﺍﻟﻠﺠﻮﻥ ،ﺳﺤﻤﺎﺗﺎ ،ﺍﳉﻮﻻﻥ ،ﺍﺳﺪﻭﺩ ﻭﺍﳌﺠﺪﻝ،
ﺧﺮﺑﺔ ﺟﻠﻤﺔ ،ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﻠﺪ ،ﻋﻜﺎ ،ﺣﻴﻔﺎ ،ﻋﲔ ﺍﳌﻨﺴﻲ ،ﺍﳊﺮﻡ )ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ( ،ﻋﲔ
ﻏﺰﺍﻝ ،ﻟﻔﺘﺎ ﻭﺩﻳﺮ ﻳﺎﺳﲔ.
ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ )ﺫﺍﻛﺮﺍﺕ(
ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2012

ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ  ،1938 -ﺑﻌﺜﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﻤﺼﺪﺭwww.palestineremembered.com :
˙¯È‰˜Ï ˙ÚÒÂ ÌÈ˘ ˙ÁÏ˘Ó ¨±π≥∏ ≠ „ÂÏ ˙·Î¯ ˙Á
Palestine delegation of Arab ladies leaving Lydda Junction for Cairo - 2, Oct 12, ‘38 (Matson Collection) by Rami ‘Atwan
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הקדמה

זוהי מהדורה שנייה של ”זוכרות את אללד“ .הפעם ,וכאן החידוש,
הזיכרון המובא בחוברת אינו רק של פליטים/ות פלסטינים אלא
גם של לוחמים ישראלים אשר השתתפו בכיבוש העיר וסיפרו
חלק ממה שידעו על הזוועה ,הטבח ,הגירוש והביזה אשר ביצע
הצבא הישראלי בעיר המפוארת הזו.
מלבד העדויות ,החוברת מספרת גם ממקורות נוספים ,כמו ספרי
היסטוריה ,תמונות ומפות ,על העיר לוד ,על הנכבה המתמשכת
בלוד ובעיקר על תושביה ותושבותיה שרובם גורשו ממנה בצורה
אכזרית ביותר ,על ידי הצבא הישראלי ,במלחמת .1948
מטרת החוברת היא ליצור מפגש של הציבור עם הנכבה .היא
כתובה גם בעברית ופונה גם ואולי במיוחד ,לציבור היהודי
שחי בארץ הזאת ,מוקף במערכת שמנסה להתעלם ולהשכיח
ולעיתים אף מתגאה ביצירת הנכבה.
מטרות עמותת ”זוכרות“ הן :להעלות את מודעות הציבור לעוול
שנעשה לעם הפלסטיני במלחמת  48ולקדם את שיבת הפליטים
והפליטות .בלי קידום מטרות אלה אין אפשרות למצוא פיתרון
לשורש הסכסוך ,לסיים את המלחמה ולבנות חיים טובים יותר
בארץ הזאת.
המהדורה הראשונה הייתה החוברת ה 12 -בסדרה ,מתוך
 53חוברות שזוכרות הפיקה על המקומות האלה :אלבּסָּה,
אלטירה  /חיפה ,סמֵּיל אלח‘ליל ,אלמנשיה/עכא ,מעלול ,טבַּרִיּ ָה,
סבְּת ,אלקַבּוּ ,עילבּוּן ,אִקרִת‘ ,כּ ֻפְר
עאקר ,אלבִּרְוה ,חֻבּיזה ,כַּפְר ַ
בִּרעִם ,אלמנשיה  -יאפא ,אלעֻ‘בַּיּ ָאת ,סַבּלאן ,אלעראקיבּ ,כּ ַפר
מסִם ,אלראס אלאחמר,
ס ְ
סמַיְרִי ָהִ ,
סכּ ָה ,אל ֻ
מ ְ
עִנאן ,אלדאמוּןִ ,
עין כּארם ,עג‘ור ,כּויכּאת ,ח‘רבת אם בֻּרג‘ ,ח‘רבת אללוז, ,
אלמאלחה ,אלעג‘מי ביאפא ,עִמְו ָאס י ָאלוּ ובּית נוּבּא ,חִטּין,
סבְּע ,ג ְ‘ל ִיל ,אללּ ַג‘ון,
שג ַ‘רָה ,תרשיחא ,בִּאְר אל ַ
פרֵין ,אל ַ
אלכּ ַ ְ
סֻחמאתא ,אלג‘וּלאן , ,חִ‘רבּת ג ַ‘ל ַמה ,אלרַמלה ,אללּ ִד ,עכּא,
חרַם ]סידנא עלי[ ,אלשיח‘ מֻוַּנּ ִס ,אסְדוּד
מנ ְסי ,אל ַ
חַיפא ,עין אל ַ
מג ְ‘דַל ,עין עַ‘זאל ,לִפְתא ודיר יאסין.
ואל ַ

זוכרות
אוקטובר 2012

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻠﺪ

ﺗﻘﻊ ﺍﻟﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻳﺎﻓﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮﺓ  13ﻣﻴﻼ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺗﻘﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻣﻴﺎﻝ .ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺟ ًﺪﺍ،
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺃﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻝ  15ﻕ.ﻡ .ﺍﺣﺘﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺳﻤﻬﺎ ”ﺭﺗﻦ“ .ﻭﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺳﻤﻴﺖ
ﺍﻟﻠﺪ ﺑﺎﺳﻢ ﺩﻳﻮﺳﺒﻮﻟﻴﺲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﺍﻋﺘﻨﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﻭﻗﺎﻡ
ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﲡﻮﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻋﺎﻡ  636ﻡ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ
ﻠﺤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺻ ً
ﺃﻳﺎﻡ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ،ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻳﺪﻱ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ُ
ﻭ ّﻗﻊ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎ ًﻗﺎ ﻣﻊ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻧﻈ ًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﺪ
ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﲢﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ُﺟﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘ ًﺮﺍ ﻟﻮﺍﻟﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ .ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺪﺓ  82ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻨﻪ  715ﻡ ،ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻠﺪ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﺪ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻭﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻟﻴﻬﺎ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ُﺃ ِ
ﻫﻤﻠﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻫﺠﺮﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺳﻨﻪ  1099ﻡ .ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﻓﻮﺟﺪﻭﻫﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻭﻫﺮﺑﻮﺍ ﻣﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺴﻘﻼﻥ
)ﺍﳌﺠﺪﻝ( ﺧﻮ ًﻓﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺶ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ .ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮﻥ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ
ﺟﻮﺍﺭﺟﻴﻮﺱ )ﺍﳋﻀﺮ( ﻣﺤﺮﻭ ًﻗﺎ ،ﺃﺣﺮﻗﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎ ًﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮﻥ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﺇﻟﻰ ”ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﺟﻮﺭﺝ“
ﺍﻟﺬﻱ ُﻋ ّﺬﺏ ﻭﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺑﻨﻮﺍ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﻌﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻭﺣﺼﻴﻨﺔ.
ﻓﻲ  1187ﻡ ،ﺩﺍﺭﺕ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﺎﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ”ﻏﻲ ﺩﻭ ﻟﻮﺳﻨﻴﺎﻥ“
ﻭﺑﲔ ﻗﻮﺍﺕ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻳﻮﺑﻲ ،ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﲢﺼﻦ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻮﻥ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﲤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺻﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1267ﻡ ،ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻴﺒﺮﺱ ﺍﳌﻤﻠﻮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻳﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ
ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﲔ ﻏﺰﺓ
ﻭﺩﻣﺸﻖ .ﺑﻨﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺟﻮﺭﺝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ
ﺍﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1870ﻡ ،ﲤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺲ ﺟﺎﻭﺭﺟﻴﻮﺱ )ﺍﳋﻀﺮ( ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﳌﻬﺪﻭﻣﺔ  ،ﺍﳌﻼﺻﻘﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﻣ ّﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ .ﻓﻔﻲ

7//6

ﺳﻨﻪ  ،1900ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻟﻴﺮﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﺩﻯ
ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،1914
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺟﻨّﺪ ﺟﻤﻴﻊ
ﺷﺒﺎﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻬﺖ
ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ، 1916ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺃﺳﺮﺍﺏ ﻫﺎﺋﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺩ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ،ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ
ﺍﳌﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﻣﺎﺕ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ.
ﺣﺘﻰ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺪ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﻪ ﺍﻻﻑ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻓﻲ  ،1917ﺍﻧﺴﺤﺐ
ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﲢﺖ ﺍﳊﻜﻢ
ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.

ﺍﻟﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﻠﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  5.11.1917ﻡ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧ ّﻴﻪ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺣ ّﻜﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻭﺯﻋﺖ ﺍﳌﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻻﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻲ ﺳﻨﻪ 1922
ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻠﺴﻄﲔ
ﺍﻟﻰ  6ﺃﻟﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ :ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺓ ،ﻟﻮﺍﺀ
ﺍﳉﻠﻴﻞ ،ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻠﺪ ،ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻮﺍﺀ ﻏﺰﻩ.
ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ،ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﻄﺔ ﻗﻄﺎﺭ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻣﺘﺪﺕ
ﺧﻄﻮﻁ ﺳﻜﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻏﺮﺳﺖ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ .ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
َ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺑﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻤﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ .ﺍﻧﺘﻌﺸﺖ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺍﳌﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﻭﺻ ّﺪﺭﺕ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﻛﺜﻴﺮﺓ.
ُ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﺯﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ 19,868
ﺩﻭﱎ ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  8103ﻧﺴﻤﺔ ﻋﺎﻡ 1922
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1946ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  18,250ﻧﺴﻤﺔ
ﻭﻓﻲ  1948ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ  20ﺍﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ.
ﺇﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻛﺎﻥ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ .ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻃﺒﻴ ًﺒﺎ
ﺳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻓﻲ
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎﺕ ﻓ ِﺘﺤﺖ ﺻﻴﺪﻟﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺑﺎﻟﻠﺪ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ،
َﻋﲔ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﺎﻡ  1920ﳉﻨﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻟﻲ ﻭﺍﻧﺘﻤﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻋﻤﻠﺖ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺠﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺳﻌﺖ
ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،11.7.1927ﺣﺪﺙ ﺯﻟﺰﺍﻝ ﻗﻮﻱ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ
ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺍﻟﻠﺪ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻀﺮ ًﺭﺍ ،ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500
ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﳌﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺑﲔ ﻗﺘﻴﻞ ﻭﺟﺮﻳﺢ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻨﻪ 1948
ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ ﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ  21ﻋﺎ ًﻣﺎ ﺃﻱ .11.7.1948
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻨﲔ .ﻋﺎﻡ  1934ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺠﻠﺲ ﺍﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﻔﺘﺢ
ﺷﺎﺭﻋﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﳌﻠﻚ
ﻓﻴﺼﻞ ﻭﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻳﻮﺑﻲ.
ﲢﺴﻨﺖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻛﺜﻴ ًﺮﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ
ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺠﻊ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﻟﻴﻬﺎ .ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﺴﻮﻗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺳﺒﻮﻉ،
ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﲡّﺎﺭ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ .ﺑﻌﺪ ﺍﻥ
ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﻡ  ،1948ﺗﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻏﻼﻕ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺷﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﻉ ﻭﺗﺸﺘﺮﻯ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻣﻬﻤﺔ ﺟ ًﺪﺍ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﲔ
ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺷﺮﻗﻬﺎ ﻭﻏﺮﺑﻬﺎ ﻳﻠﺘﻘﻲ
ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻄﺎﺭ
ﻟﻬﺒﻮﻁ ﻭﺍﻗﻼﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﺭ .ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻄﺎﺭ

ﻓﺴﻤﻲ ﲟﻄﺎﺭ ﺍﻟﻠﺪ
ﺳﻨﻪ  1934ﻭﺣﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
َ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ  4ﻛﻠﻢ.
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﳌﺪﻧ ّﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ،
ﻭﺃﺯﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﺎﺀ ﲟﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺮﻓﺾ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﺑﻠﺪﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﻪ )ﺭﻭﺗﻨﺒﺮﻍ( ،ﻭﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺫﻟﻚ .

ﺛﻮﺭﺓ  1936ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ

ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺇﺿﺮﺍﺑ ًﺎ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻓﻠﺴﻄﲔ .ﺑﺪﺃ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎﻥ
ﻋﺎﻡ  1936ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ  6ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﳌﺪﻧﻲ ،ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ،1939
ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻭﻣﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻋ ّﻤﺖ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻭﲢﻮﻟﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ُﻣﺴﻠﺤﺔ
ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ،ﻫﺬﺍ ﻋﺪﺍ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳊﻘﺖ ﺑﻌﺮﺏ ﻓﻠﺴﻄﲔ.
ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻠﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﻼﻟﻪ 1948 ،

ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ
ﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺪ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻘﺮ ﻫﻲ ﻛﻤﲔ ﻧﺼﺒﻪ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻳﻮﻡ  4.7.1936ﻟﻘﻄﺎﺭ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﻮﺩ ًﺍ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻭﺃﺳﻠﺤﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﺻﺮﻓﻨﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ.
ﺃﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺿﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﲔ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻓﻘﺪ ﺃﺳﺮﻩ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻭﻗﺘﻞ ﲢﺖ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﻞ.
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לוד בהיסטוריה

לוד שוכנת דרומית מזרחית ליפו ,במרחק  20ק“מ ממנה,
וצפונית מזרחית לרמלה ,במרחק  5ק“מ ממנה .מהמוצגים
הארכיאולוגיים שנמצאו בה ,ידוע שהיא עיר עתיקה מאוד
שקיימת מזה אלפי שנים .במאה ה  15לפני הספירה
הפרעונים כבשו את הארץ .לוד ,היתה אז הבירה ונקראה
”רתן“ .עם כניסת האמפריה הרומית לארץ ,לוד נקראה
בשם דיוספוליס והיתה בירה חשובה מאוד במרכז פלסטין.
בתחילת דרכה של הנצרות רבים מתושבי העיר התנצרו
ושהשליח בוטרוס ,בעת סיורו בארץ ,ביקר גם בלוד.
בשנת  636לספירה ,הצבאות הערבים המוסלמים,
בפיקודו של עמרו אבן אלעאס ,בתקופת הח‘ליף עמר
אבן אלח‘טאב ,כבשו את לוד מידי הביזנטים .תושבי
העיר ,חתמו על הסכם עם הצבא הערבי מוסלמי וכרתו
איתם ברית שלום .בשל מיקומה הגיאוגרפי של לוד,
במרכז פלסטין בצומת הדרכים הראשיות ,הערבים
בחרו אותה כבירה צבאית ומנהלית של מחוז פלסטין וכן
כמקום מושבו של מושל פלסטין .כך התקיימה לוד במשך
 82שנים עד שהח‘ליף סלימאן אבן עבד אלמלכּ ,שעלה
לשלטון בשנת  715לספירה ,בנה את העיר רמלה לצידה
של לוד וקבע אותה כבירת מחוז פלסטין במקום לוד .הוא
העביר לרמלה את כל המוסדות המנהליים והצבאיים.
לוד הוזנחה בתקופה זו ורבים מתושביה עברו לרמלה.
בשנת  1099לספירה הצלבנים כבשו את העיר .הם
מצאו אותה מרוקנת מתושביה אשר ברחו ,ביחד עם
תושבי רמלה לאשקלון )מג‘דל( ,מפחד מפני האכזריות
הצלבנית .הצלבנים מצאו את מנזר הקדוש ג‘ורג‘יוס
)אלח‘דר( שרוף .המוסלמים שרפו אותו כנקמה בצלבנים.
אחרי כיבוש לוד ,הצלבנים שינו את שמה לסנט ג‘ורג‘,
שעונה ונרצח בלוד בתקופת האימפריה הרומית .הם
בנו כנסיה גדולה על הריסות הכנסיה הביזנטית והקיפו
אותה במבצר עצום וחזק.
ב 1187 -לספירה התנהל קרב קשה בין הצלבנים ,בפיקודו
של גי דו לוסניאן ,לבין כוחותיו של צלאח אלדין אלאיובי,
מפקד הכוחות הערבים .הצלבנים התבצרו במבצר שהקיף
את הכנסיה והצליחו להדוף את כוחותיו של צלאח אלדין.
בשנת  1267לספירה ,הסולטן ביברס ,הממלוכי ,ניצח את
הצלבנים והשתלט על לוד .בימיו הוחזרה ללוד חשיבותה

והיא הפכה לבירת המחוז .עברו בה נתיבי
הדואר הראשיים בארץ בין עזה לדמשק.
הסולטן בנה מסגד גדול במקום של כנסיית
סאן ג‘ורג‘ הצלבנית .את אבני המסגד ,חלק
מהעמודים שבתוכו וחומרי בניה אחרים לקח
מהריסות הכנסיה.
בשנת  1870לספירה ,נבנתה מחדש ,בלוד,
כנסיית הקדוש ג‘ורג‘יוס )אלח‘דר( ,על חלק
מאדמת הכנסייה ההרוסה ,כעת היא גובלת
במסגד הגדול.
בסוף התקופה העת‘מאנית עברו על תושבי
לוד מספר אסונות בזה אחר זה .ב,1900 -
פרצה מגפת כולרה שקיפחה את חייהם של
רבים מתושביה .בשנת  ,1914כאשר פרצה
מלחמת העולם הראשונה וכל הבחורים
בעיר גויסו כדי להשתתף במלחמה אשר
שמה קץ לשלטון העת‘מאני בארץ.
בשנת  ,1916להקות ארבה ענקיות עטו
על העיר וכילו והשמידו בה את הכל .רעב
ומחלות התפשטו בכל מקום וגרמו למותם
של מאות ילדים.
בסוף התקופה העת‘מאנית היה מספר
תושבי לוד יותר משבעת אלפים נפש .ב-
 ,1917הצבא העת‘מאני נסוג מלוד ביחד
עם יחידה צבאית גרמנית ואוסטרית והעיר
עברה להיות תחת שלטון המנדט הבריטי.

לוד בתקופת המנדט הבריטי
פלסטין נכבשה ע“י הצבא הבריטי והממשלה
הבריטית החלה למנות מושלים צבאיים
באזורים השונים של הארץ .לוד נכבשה ב-
 .5.11.1917אחרי שהשתרר בה הביטחון,
הבריטים הגישו ללוד סיוע בכסף ובמוצרי
מזון .ב 1922 -ממשלת המנדט הבריטי
חילקה את פלסטין לשישה מחוזות הם:
מחוז ירושלים ,מחוז שומרון )סאמרה( ,מחוז
הגליל ,מחוז לוד ,מחוז הצפון ,ומחוז עזה.

לוד הפכה לאחד המקומות החשובים ביותר
בפלסטין בתחום התחבורה .נבנתה בה
תחנת רכבת וממנה יצאו קווי המסילה
לאזורים שונים בארץ ובמזרח התיכון.
החקלאות שגשגה וניטעו בה עשרות פרדסים
של פרי הדר וכרמי זיתים .התפתחה בה
תעשיית סבון שמיוצר משמן זית .את היבול
והתוצרת של לוד ייצאו לארצות רבות.
שטח אדמות לוד ,בזמן המנדט ,היה 19,868
דונם .מספר תושביה היה ב8,103 – 1922 -
נפש ,בשנת  18,250 – 1946ובשנת 1948
הגיע ל 20 -אלף נפש.
שיעור הריבוי הטבעי של התושבים עלה
כתוצאה מהטיפול בתנאי התברואה
הציבורית ,ומעליה ברמת הרפואה המונעת,
דבר שהביא לירידה במספר המיתות.
שלטונות המנדט מינו רופא שהתגורר בעיר.
הוא היה הרופא הראשון ששכן בלוד .בשנות
השלושים נפתחו בעיר שני בתי מרקחת.
בשנת  ,1920שלטונות המנדט הכירו בלוד
כעיר ומושל המחוז מינה בה ועדה עירונית
לניהול העיר .בראש הועדה עמד מחמד עלי
אל כּיאלי וכל חבריה נמנו על המשפחות
הבולטות והגדולות .הועדה פעלה ברצינות
לשיפור המצב בעיר בכל התחומים:
הבריאות ,איכות הסביבה המצב החברתי
וכן עשתה לפיתוח העיר.
ב 11.7.1927 -היתה רעידת אדמה במרכז
פלסטין .האזורים שניזוקו הכי הרבה היו
שכם ולוד .רעידת האדמה גרמה להרס של
יותר מ 500 -בתים ולמאות פצועים והרוגים.
ראוי לציין שכיבוש לוד ב 1948 -היה בדיוק
באותו תאריך שבו אירעה רעידת האדמה,
 21שנים אחר כך ב.11.7.1948-
לעירייה היה תפקיד חשוב ונכבד בשיפוץ
המבנים ,בבניית שכונה חדשה בלוד ובפתוח
העיר עם השנים .בשנת  1934המועצה
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הנבחרת פתחה שני רחובות ראשיים בעיר:
רחוב המלך פיסל ורחוב סלאח אלדין אלאיובּי.
המצב הכלכלי בלוד השתפר מאוד בתחילת
תקופת המנדט דבר שעודד הגירה אליה .לוד
התפרסמה בשוק השבועי שלה ,שהתקיים
מאות שנים ,כל יום שני בכל שבוע .הגיעו אליה
סוחרי מקנה מכל הארצות .ב 1948 -אחרי
שהכוחות היהודיים כבשו את העיר ,השוק
הפסיק לפעול בגלל סגירת הגבולות והעדר
כמות מספקת של מקנה לקנייה ומכירה.
בתקופת המנדט החליטה הממשלה לבנות
שדה תעופה בפלסטין ובחרו להקים אותו
בלוד ,במרחק  4קילומטר צפונית לעיר.
העבודות להקמת שדה התעופה החלו
ב 1934 -ומשכו שלוש שנים .הוא נשא
את שם העיר ונקרא שדה התעופה לוד,
והיה שדה התעופה הגדול ביותר בפלסטין
ושרת מטוסים אזרחיים וצבאיים .כך הפכה
לוד למרכז החשוב ביותר של התחבורה
הפנימית והחיצונית בארץ.
מן הראוי לציין שבתי העיר ,רחובותיה
וסמטאותיה הוארו במנורות נפט מסוגים
שונים כיוון שהתושבים והעירייה התנגדו
לקיים קשרים עם חברת החשמל היהודית
)רוטנברג( .העירייה ביקשה משלטונות
ﺍﻟﻠﺪ ﺳﻨﺔ ±π∞∞ ˙˘ „ÂÏ - 1900

המנדט לאשר לה להקים תחנת חשמל
מקומית עצמאית אבל הם סרבו לכך.

המרד הגדול 1936
הפלסטינים הכריזו ,באפריל  ,1936על
שביתה כללית בכל רחבי פלסטין .השביתה
נמשכה ששה חודשים ,במהלכם הכריז
הוועד הערבי העליון על מרי אזרחי .מיד
לאחר מכן התחיל המרד הגדול ונמשך שלוש
שנים .היו הפגנות ברחבי הארץ נגד השלטון
הבריטי והיו עימותים מזוינים נגד החיילים
הבריטיים והתקפות מצד הפלסטינים על
מוסדות השלטון ומתקניו.
העיר לוד לקחה חלק פעיל במרד וצעיריה
השתתפו בקרבות נגד הבריטים .אחד
המקרים המפורסמים בלוד הוא פעולה
שביצעה חולייה של חמושים לודאים בהנהגת
בן העיר חאפד‘ סקר .החוליה תקפה את
הרכבת אשר העבירה תחומושת וחיילים
למחנה הצבאי סרפנד ליד רמלה )מה שהפך
לצריפים לאחר קום המדינה( .במתקפה נהרגו
חיילים בריטים רבים .בפעולה נוספת לאחר
מכן ,חאפד‘ סקר נפל בשבי ,ותושבי לוד
מספרים שהוא עונּ ָה במעצר עד שמת ,מה
שהפך אותו לסמל גבורה בעיני תושבי העיר.

ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ

ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1947ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ
ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ،
ﻭﺃﻟﻔﻮﺍ ﳉﺎﻧ ًﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻬﺎﻡ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﳉﻨﺔ
ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺗﻄﻮﻉ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ.
ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻧﺴﻴﺎﻥ  ،1948ﺍﺣﺘﻠﺖ ﻗﻮﺍﺕ ”ﺍﻟﻬﺠﻨﺎﻩ“ ﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﻳﺎﻓﺎ ﻭﺍﻟﻠﺪ ﻭﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ :ﻳﺎﺯﻭﺭ ﻭﺑﻴﺖ ﺩﺟﻦ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ّﻳﻪ ﻭﻛﻔﺮ ﻋﺎﻧﺎ ﻭﺻﺮﻓﻨﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭ ﻭﺻﺮﻓﻨﺪ ﺍﳋﺮﺍﺏ
ﻭﺳﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﻃﺮﺩﺕ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳉﺄﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻭﺍﺿﻄﺮ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﲢﺖ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﻭﺃﻗﻴﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺨﻴﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺻﻌﺒﺔ ،ﻣﺰﺩﺣﻤﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻧﻘﺺ
ﻓﻲ ﺍﳌﺆﻥ ﻭﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ،ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﻓﻲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﺩﺍﻓﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺪ ﻋﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﲔ
ﺍﳋﻤﺴﲔ ﻣﻘﺎﺗ ً
ﻼ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.

ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻠﺪ

ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻠﺪ ±π¥∏ „ÂÏ ˘Â·ÈÎ - 1948

ﰎ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻠﺪ ﺿﻤﻦ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﻧﻲ« ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﻤﺎﺡ  -ﻫﺮ ِﺋﻞ
ﻭﻳﻔﺘﺎﺡ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ
ﺁﻻﻑ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺍﳌﺠﻬﺰﻳﻦ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﳋﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
ﺑﺪﺃ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺻﺒﺎﺡ  ،10.7.1948ﻭﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺳﻼﺡ ﺍﳌﺪﺭﻋﺎﺕ ﻭﺳﻼﺡ ﺍﳌﺸﺎﺓ ﻭﺳﻼﺡ ﺍﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ
ﺍﳉﻮﻱ .ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﻪ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﺍﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﳌﺠﺎﻭﺭﺓ ،ﺣﻴﺚ ﳒﺤﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ﲢﺼﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﻪ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﲔ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﺴﻨﲔ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﺼﻔﻮﻥ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻼﺕ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺠﺜﺚ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ،
ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻬﻠﻊ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻭﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﺘﺮﺍﻛﻀﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﺭﺟﲔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺣﻲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻛﻨﻴﺴﺔ
ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ّ
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ﺍﳋﻀﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ،
ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭ ُﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ُﻳﺤﻀﺮﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﺳﺎﺣﺘﻪ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﲟﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ.
ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮ ﺧﺎﻧﻘ ًﺎ ﻭﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺬﺍ
ﺃﻏﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﳊﺮﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻌﻄﺶ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ
ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻓﻮﻕ ﺭﻭﺅﺳﻬﻢ ﻟﺘﺨﻮﻳﻔﻬﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ ﻓﻘﺪ ﳉﺄ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺧﻮﻓ ًﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﳉﻨﻮﺩ ،ﺍﺫ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻻ
ﻳﺠﺮﺅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺩﺧﻠﻮﺍ
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  176ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﻪ ،ﺑﻘﻲ
ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ ﻣﻐﻠﻘ ًﺎ ﻭﺃﺭﺿﻪ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎﻡ .1996
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻨﻲ ﺑﻮﺭﻳﺲ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ ﺑﲔ ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ،ﻳﺠﺌﺎﻝ ﺍﻟﻮﻥ )ﻗﺎﺋﺪ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﻧﻲ( ﻭﻳﺘﺴﺤﺎﻕ ﺭﺍﺑﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ
ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ُﺳﺌﻞ ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﻟﻮﻥ »ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ« ) ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﺮﻣﻠﻪ( ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺣ ّﺮﻙ
ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺎﻝ
ﺑﻌﺪﻫﺎ »ﺍﻃﺮﺩﻭﻫﻢ«.
ﻭﺿﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺷﺮﻗ ًﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﻭ ّﺟﻪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻮﻥ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻔﺘﺸﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﲔ
ﻭﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻳﺴﻠﺒﻮﻥ ﻣﺼﺎﻏﻬﻢ ﻭﻧﻘﻮﺩﻫﻢ.
ﻧﺰﺡ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﻋﺼﻴﺒ ًﺎ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ 300
ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻧﺰﻭﺣﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﲢﻤﻞ ﻣﺸﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻄﻘﺲ ﺍﳊﺎﺭ.
ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻠﺪﻳﲔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺑﺄﻭﺍﺧﺮ
ﻋﺎﻡ  1947ﻧﺤﻮ  1500ﺷﺨﺺ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻧﺤﻮ  50ﺍﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
ﺳﻮﻯ  1000ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﻨﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﺮﺣﻰ .ﻭﻗﺪ ﺟﻤﻊ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﺃﺟﺒﺮﻭﻫﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﲡﻤﻌﲔ ﻣﻐﻠﻘﲔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﻜﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 500ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺣﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻜﺔ ﺍﳊﺪﻳﺪ ،ﺃﺑﻘﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻧﺤﻮ  500ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ ﺳﻜﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻐﻠﻮﺍ ﺍﶈﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺆﻥ
ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.

ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﻭﺟﻴﺘﻮ
ﻗﺎﻡ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺼﺐ ﺍﺳﻼﻙ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺣﻮﻝ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻠﻎ ﻃﻮﻟﻬﺎ
ﻧﺤﻮ  150ﻣﺘﺮ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻧﺤﻮ  100ﻣﺘﺮ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺑﻮﺍﺑﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻳﺤﺮﺳﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺍﳌﺴﻠﺤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻭﺳﻤ َﻴﺖ
ﻣﻨﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﺎﺗًﺎُ ،
»ﺑﺎﳉﻴﺘﻮ« .ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻧﻰ ﺍﳌﺴﺠﻮﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﳉﻴﺘﻮ ﻣﻦ
ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ
ﻭﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ .ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﲟﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺍﳉﻴﺘﻮ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ .ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﳉﻴﺶ ﻳﺄﺗﻲ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻴﺠﻤﻌﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ
ﺍﳌﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺩﻓﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻌﻔﻨﺖ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ
ﺍﳊﺮِ .
ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﺭﺑﻊ ﻓﺮﻕ ﻃﻮﺍﻝ ﺷﻬﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﳉﺜﺚ ،ﺃﺻﺒﺢ
ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ﻣﻨﺘﺸ ًﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻳﺼﻌﺐ ﻭﺻﻔﻬﺎ،
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮﺭ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺍﳉﺜﺚ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،1949ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺼﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺃﻓﻮﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﺩﻭﻥ
ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ،ﺳﻜﻨﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺼﻠﻴﺢ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ
ﻭﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﻣﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﲤﻮﺯ ،1949ﰎ
ﺗﻌﻴﲔ ﺃﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ »ﻟﻮﺩ« ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻚ ﻗﻴﺪ ﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﺯﻳﻠﺖ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻟﻴﺮﻭﺍ ﺑﺄﻡ
ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ.

נכּבּה

בעקבות החלטת באו“ם על חלוקת הארץ ב  ,1947דחו הערבים
את ההחלטה ,וכך גם תושבי לוד .חלק מהם החלו לחפש נשק
ותחמושת כדי להתכונן להגנת עירם .הם חששו מהתקפות של
ארגונים ציוניים ,והחל מאמצע מאי גם מהתקפות מצדה של
מדינת ישראל .תושבי לוד הקימו וועדות שונות לניהול העיר כמו
ועדה צבאית ,ועדת בטחון פנים ,ועדת עזרה ראשונה ,ועדת קניות
ועוד .מאות צעירים התנדבו להגן על העיר.
בסוף אפריל  ,1948כבשו כוחות ההגנה את הכפרים שבין יפו לבין
רמלה ולוד ,הם יאזור ,בית דג‘ן ,אלסאפריה ,כפר עאנה ,סרפנד
אלעמאר ,סרפנד אלח‘ראב וסאקיה .כוחות ההגנה גירשו את
תושבי הכפרים ואלה מצאו מקלט בעיר לוד .העיר לא הצליחה
להכיל את המספר הגדול של הפליטים ,ורבים מהם לנו במטעים,
ואף הוקם מחנה פליטים גדול מערבית לעיר.
החיים בעיר הפכו לקשים מאוד .העיר נהייתה צפופה וסבלה
ממחסור במזון ומים .גם הפצועים וההרוגים מהקרבות מסביב
לעיר הועברו לתוכה .תושבי לוד הגנו על העיר בכוחות עצמם ולא
קיבלו סיוע מבחוץ מלבד כ 50 -לוחמים מהלגיון הירדני.בני מוריס
כותב בספרו לידת בעיית הפליטים הפלסטינים ,למעשה בשתי
הערים יחד ,רמלה ולוד ,היתה רק פלוגה אחת בת  120עד 150
חיילים של הלגיון הערבי ,שנועדה להגנה בלבד) .עמוד (273

כיבוש לוד
לוד נכבשה ב 11.7.1948 -במסגרת מבצע דני .אחד המבצעים
הגדולים של הצבא הישראלי שהחל בלילה שבין ה 9 -ל10-
ביולי .לפי בני מוריס ,הרמטכ“ל ובן גוריון שקלו אפשרות של
תקיפת רמלה לוד עוד לפני ההפוגה הראשונה )ההפוגה היתה
מ 11 -ביוני עד  9ביולי( .ב 25 -במאי ה“הגנה“ הפציצה את לוד.
ב 30 -במאי שר הביטחון אמר לאלופי צה“ל כי לוד ולרמלה
”עלולות לשמש בסיס להתקפה על תל-אביב והמושבות ו]הדרך[
לירושלים“ )עמוד .(273
בדרך ללוד כבש הצבא הישראלי כפרים רבים וגרם לגירוש המוני.
הכיבוש של העיר התרחש מכיוון מזרח דרום תוך ירי כבד והפגזה
קשה על השכונות הקיצוניות של העיר וגרימת אבדות רבות בקרב
תושבי העיר ,הן האזרחים והן החמושים שניסו להגן עליה .בהלה
רבה אחזה בתושבים ורבים החלו להתרוצץ ברחובות העיר
במטרה לצאת ממנה) .ספּיר מנייר(
כותב מוריס ,לוד נכבשה כאמור ב 11 -ביולי בערב .למחרת ב-
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 12ביולי ב 11:30 -מסיבות לא ידועות נכנסו
לעיר  2או  3משוריינים של הליגיון הערבי
ולאחר זמן קצר יצאו .היו חילופי יריות בהם
כנראה נהרגו  2חיילים ישראלים ו 12 -נפצעו.
כנראה שתושבי לוד חשבו שהלגיון עורך
התקפת נגד וניסו לעזור לו ולצלוף בחיילים
הישראלים .החיילים הישראלים )שהיו
מחטיבת ”יפתח“( קיבלו פקודה ”לפתוח
באש על כל הנראה ברחוב“ .היו חיילים
שירו והטילו רימוני יד לתוך הבתים .עשרות
מתושבי לוד שהיו עצורים במכלאות ליד
המסגד והכנסייה במרכז העיר נפגעו ונהרגו.
הטבח נמשך עד  2בצהריים .נהרגו בו כ-
) .250עמוד .(276
החיילים הישראלים הגיעו למסגד הגדול
וכנסיית אלח‘דר ,הקיפו את האזור בקבוצות
קטנות ,הוציאו את האנשים שנשארו בתוך
בתיהם ,ריכזו אותם בתוך המסגד הגדול
ובחצר הרחבה שלו .מאות אנשים רוכזו
שם .היה צפוף ,מחניק וחם מאוד .החיילים
ירו מעל לראשים של האנשים.למסגד השני,
מסגד דהמש ,הגיעו גם אנשים רבים .הם
ברחו מפני החיילים .חשבו אולי שהחיילים
לא יעיזו לתקוף מקום קדוש .התוצאה הייתה
קשה .החיילים הישראלים תקפו את מסגד
דהמש והרגו כ 170 -אזרחים .על פי עדות
של לוחם ישראלי המובאת בחוברת זאת,
הטבח בוצע באמצעות פגז מסוג פיאט.
הגופות הוצאו מהמסגד אך הוא לא נוקה
ונסגר עד .1996
לפי מוריס ,בפקודות שהוצאו למבצע דני
לא נאמר מה יהיה גורל האוכלוסייה ברמלה
ובלוד ובכפרים שסביבן .לפי אחת העדויות,
בפורום שבו היו בן גוריון ,יגאל אלון ,שהיה
מפקד מבצע דני ורבין שהיה קצין המבצעים
של מבצע דני ,אלון שאל את בן גוריון ”מה

לעשות עם הערבים?“ )הכוונה לערבים
ברמלה ולוד( ”בן גוריון הניף את ידו בתנועה
נמרצת מזרחה ואולי אף הוסיף לכך את
המילים גרש אותם“ )עמוד  .(277המקור של
בני מוריס לכך הוא הספר של מיכאל בר-
זוהר ,בן גוריון  ,כרך ב‘ עמ‘ .775

טיהור אתני וגטו
ב 13 -ביולי נציגי הצבא הישראלי הודיעו
לנכבדים מלוד שהם מעוניינים ביציאת כל
הערבים .הנכבדים ביקשו את שיחרור אלפי
העצירים .הצבא הסכים לכך .לאחר מכן
חולקו כרוזים לתושבים ,שעליהם לעזוב
והיכן להתכנס לקראת היציאה .תושבי לוד
יצאו ברגל כולם לבית נבאללה ולברפיליה.
)מוריס ,עמ‘  .(280עשרות ואולי מאות
פליטים ,מתו מתשישות מהתייבשות או
ממחלה בדרך מלוד מזרחה .,נמר אל-ח‘טיב
כתב ,כי מספר הנספים בדרך ,בין פליטי
לוד ,הגיע ל .335 -ספּיר מנייר ,בן העיר ,גם
הוא מזכיר בספרו שיותר מ 300 -אנשים
מתו בדרך לפליטות .הוא גם מוסיף שמספר
הנופלים בקרב תושבי לוד מאז נובמבר
 1947הגיע לכדי  1500הרוגים.
החיילים הישראלים הציבו מחסומים בכל
הדרכים המובילות מזרחה ,לשם כוונו
המגורשים מתוך העיר ,במחסומים הם
עשו חיפוש על התושבים ובזזו מהם את כל
הכסף והתכשיטים שהיו ברשותם.
מספר האנשים שהיו בלוד ביום כיבושה
אינו ברור כיוון שאלפי פליטים מהכפרים
הסמוכים היו בעיר או בסמוך לה .המספרים
נעים בין  50 – 30אלף .מספר תושבי העיר
ללא הפליטים היה כ –  20אלף .בתום
היום השלישי לכיבוש העיר ,נותרו בה רק
כ 1000 -אנשים .כ 500 -מהם מתושבי
שכונת הרכבת ,שהיו גם עובדים ומפעילים

של הרכבת ושל התחנה .בסלקציה שערכו
הישראלים לתושבי השכונה ,הם גירשו
את כל התושבים מלבד ה 500 -האלה,
כדי שימשיכו להפעיל את הרכבת .עדים
מהעיר סיפרו שהם העבירו ברכבת גם ציוד
ותחמושת לחיילים הישראלים.
קבוצה נוספת של ניצולים רוכזה באזור קטן,
באורך  150מטר ורוחב  100מטר ,ליד המסגד
הגדול והכנסייה .מסביב לאזור נמתחה גדר
תיל ,עם שער אחד .חיילים ישראלים שמרו
על השער ולא נתנו לאנשים לצאת ללא
היתר מהמושל הצבאי .האזור הזה נודע
אחר כך בכינוי גטו .החיים בגטו היו קשים

ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ  -ﺍﻟﻠﺪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
‚·„ÂÏ ≠ ‰˜ÂÏÁ‰ ˙ÈÎ˙ ˙ÂÏÂ
˙È·¯Ú‰ ‰È„Ó‰Ó ˜ÏÁ

מאוד ,חם ,צפוף ,מעצרים ,השפלות ,מחסור
במזון ומים ולקיחת צעירים כל יום בבוקר
לקבורת ושריפת גופות.
בחודשים הראשונים של  1949התחילו להגיע
לעיר קבוצות של מהגרים יהודים .הסוכנות
היהודית שיפצה את התשתית העירונית
ואת בתי הפליטים הפלסטינים ושיכנה בהם
משפחות יהודיות .המשטר הצבאי בעיר
הסתיים ביולי  ,1949מונתה עירייה ישראלית
ראשונה ,הגטו פורק והפלסטינים ששוחררו
מהגטו רצו לחזור לבתיהם אך מצאו אותם
תפוסים על ידי יהודים.
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ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ

תמונה היסטורית

ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﻋﺎﺩﻟﺔ  /ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻵﺛﺎﺭ

תאופיק דעאדלה  /ארכיאולוג

ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻓﻨﺪﻕ ﺍﻷﻣﻴﺮﻳﻜﺎﻥ ﻛﻮﻟﻮﻧﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﺞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻴﺔ
ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺃﺿﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺣﻤﺎﺭ ًﺍ ﻳﺤﻤﻞ ﺟﺮﺗﲔ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ
ﻣﺜﺎﻟﻴ ًﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ .ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒ ًﺎ
ﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺨﺴﺮ
ﻣﻨﻈﺮ ًﺍ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﻗﻤﻢ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ .ﻭﻗﻒ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺟﻬﺘﻪ
ﺍﳉﻨﻮﺏ .ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭﺗﲔ .ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﳋﻤﺴﺔ
ﻗﺮﺏ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺟﻠﲔ ﻣﻊ ﺷﺎﺭﺏ
ﻳﻘﻔﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ .ﺍﻟﺘﻘﻂ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻷﻓﻖ ﻭﲢﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻄﺖ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺗﲔ
ﻭﺩﻭﻡ ﻭﺻﺒﺎﺭ .ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﳝﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻭﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﺌﺬﻧﺔ ﺍﳌﺴﺠﺪ .ﺍﳌﺌﺬﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺭﺥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ،ﺇﺫ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﳌﺌﺬﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺌﺬﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .ﻓﻔﻲ
ﻋﺎﻡ  1927ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺰﺓ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺳﺒﺒﺖ ﺃﺿﺮﺍﺭ ًﺍ
ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺑﻴﻮﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺳﻘﻮﻁ
ﺍﳌﺌﺬﻧﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺗﺒﲔ ﻣﻨﻈﺮ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ.

ביום בהיר אחד ירד צלם של האמריקן קולוני אל
העיר לוד בכדי לביים צילום אוריינטליסטי טיפוסי.
למטרה זו הוא אסף חמישה מבני העיר ,צירף אליהם
חמור הנושא שני כדים ובחר מיקום אידיאלי לצילום.
מצד אחד על המיקום להיות בצמוד למבני העיר אך
לא יותר מדי בתוך הסימטאות אחרת הוא לא יציג
תמונה כוללת שבה נשקף הנוף על צמרות הדקלים
המזדקרים לרוחבו .את עמדתו קבע הצלם מצפון לעיר
העתיקה כך שמבטו הופנה לדרום .בסופו של תהליך
הוא בחר לצלם שתי תמונות ,באחת הוא העמיד את
החמישה סביב חמור ,ואילו בשניה הוא הניח לחמור
והעמיד שני גברים משופמים האחד מול השני וברקעם
העיר .בעדשתו קלט הצלם את קו האופק של העיר
שלרוחבה עמדו צמרות הדקלים ומתחתיהם נראו
הכיפות שקרו את בתיה .בין הבתים ובקדמת התמונה
נראים גם עצי תאנה ,עצי דום ומספר שיחי צבר .בקצה
הימני של הצילום עומדת הכנסיה ובסמוך לה צריח
המסגד .הצריח הוא העדות היחידה המאפשרת לנו
לתארך את התמונה .הצריח הנשקף בתמונה שונה
מהצריח העומד היום מעל למסגד הגדול .בשנת 1927
פקדה את הארץ רעידת אדמה שפגעה קשות בעיר
וגרמה להתמוטטות בתים רבים וכן לנפילת הצריח
הישן אשר נראה בתמונה .כלומר התמונה צולמה לפני
הרעש ומשקפת את מראה העיר לפניו.

http://www.loc.gov/pictures/collection/matpc/item/mpc2004007025/PP/

ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺭﺋﻴﻔﺔ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﻪ -ﻛﺮﻛﺮ )(1934
ﺍﻟﻠﺪ 10.9.2012
ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ :ﺭﻧﲔ ﺟﺮﻳﺲ
ﻭﻫﻤﺖ ﺯﻋﺒﻲ

” ...ﳌّﺎ ﺟﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻭﺻﻠﻨﺎ
ﺧﺒﺮ ﺍﻧﻪ ﺃﺧﺘﻪ ﳉﻮﺭﺝ ﺣﺒﺶ ،ﺣﺒﻴﺸﺔ ،ﺗﻮﻓﺖ .ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺮﻳﻀﻪ ﻭﺑﺎﻟﺒﻴﺖ .ﺟﻮﺭﺝ ﺭﺍﺡ ﻉ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺸﻮﻑ ﺃﺧﺘﻪ،
ﻭﺃﻣﻲ ﺑﻌﺘﺖ ﻣﻌﻪ ﺃﺧﻮﻱ ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ .ﳌّﺎ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﻻﻗﻮﻫﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﻭﺣﻔﺮﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﺮ ﺑﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺖ .ﺑﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺩﻓﻨﻮﻫﺎ ،ﺃﺟﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻓﻜﺮﻭﻫﻢ
ﻋﻢ ﺑﺨﺒﻮﺍ ﺳﻼﺡ ﻭﺧﻠﻮﻫﻢ ﻳﺤﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻛﻤﺎﻥ ﻣ ّﺮﻩ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺄﻛﺪﻭﺍ ﺇﻧﻬﺎ ﺟﺜﺔ ﻭﻣﺶ ﺳﻼﺡ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ،
ﺍﳉﻴﺶ ﻃﺮﺩ ﺟﻮﺭﺝ ﻭﺃﺧﻮﻱ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺍﻓﺘﺮﻗﻮﺍ ﻭﺑﻌﺪ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺃﺧﻮﻱ ﺭﺟﻊ ﺗﺴﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺪ.
 ﻛﻴﻒ ﺟ ّﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﺎﻣﻊ؟ ﳌّﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻛﺎﻥﺍﺳﻤﻪ ﺧﻤﻴﺲ ﻛﺮﻛﺮ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ
ﻳﺘﺠﻤﻌﻮﺍ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ ﻭﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻠﻪ .ﺃﺑﻮ ﻭﺩﻳﻊ ،ﺟﻮﺯﻱ ،ﺣﻜﻰ ﻟﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﳌﺎ
ﺟ ّﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻭﻫﺎﻱ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺃ ّﺛﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺜﻴﺮ .ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺔ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻃﻔﻠﺔ .ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ،ﳝﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺎﺧﺬﻳﻨﻪ ﻟﻸﺳﺮ .ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 6ﺟﻨﻮﺩ ﻭﺍﻏﺘﺼﺒﻮﻫﺎ .ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﻭﻫﺮﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ ،ﻭﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ .ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺭﺟﻌﻮﻫﺎ ﻻﻣﻬﺎ .ﺃﺑﻮ ﻭﺩﻳﻊ ﺯﻭﺟﻲ
ﺍﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ّ
ﻳﺮﺝ
ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺐ ﺳﻴﺮﺓ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻳﺼﻴﺮ ﺟﺴﻤﻪ ّ
ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ،ﻭﻛﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺭﻓﺾ ﻳﺒﻮﺡ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ.
ﺑﺪﻱ ﺃﺣﻜﻲ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ .ﳌﺎ ﺩﺧﻠﻮﺍ
ﻭﻫﺠﺮﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﺟﺎ ﺍﳉﻴﺶ ﻭﺟ ّﻤﻊ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ
ّ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﻠ ّﻤﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ.
ﺭﺍﺣﻮﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ ﻭﺍﻟﻼ ﺷﺎﻓﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ
ﻣﺮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻞ75 .ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳉﺜﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟ ّﻮﺍ ﺍﳉﺎﻣﻊ .ﺍﻟﻠﻲ ﺻﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺷﺎﺏ
ﺍﺳﻤﻪ ﺟﻤﻴﻞ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﺭﻣﻰ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﳉﻴﺶ،
ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻴﺶ ﻭﺍﻗﻒ ﻭﻳﻦ ﺩﻭﺍﺭ »ﺍﻟﺒﻠﻤﺎﺡ« ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﺍﳉﻴﺶ
ﺃﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﺻﺎﺭ ﻳﻄﺦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ .ﳌﺎ
ّ
ﻃﺨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﻣﺶ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎﺗﺖ ،ﻓﺼﺎﺭ
ﺍﳉﻴﺶ ﻳﻘﻮﻝ :ﻣﲔ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﺎﻳﺶ ،ﺍﻟﻠﻲ ﻋﺎﻳﺶ ﻳﻘﻮﻡ ،ﺧﻠﻴﻨﺎ
ﻳﻨﺠﻮﻫﻢ ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ
ﻧﺴﻌﻔﻪ .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻓﻜﺮﻭﺍ ﺍﻧﻪ ﺃﺟﻮﺍ ّ
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ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳉﺜﺚ ،ﻭﳌﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ّ
ﻃﺨﻮﻫﻢ ﻭﻗﺘﻠﻮﻫﻢ.
ﺯﻭﺟﻲ ﺭﺅﻭﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍ ﺑﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﻣﺠﺰﺭﺓ
ﺩﻫﻤﺶ .ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻣﻊ ﻛﻤﺎﻥ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺷﺎﻓﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ .ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﺃﺑﻮ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻠﻲ ﳒﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ
ﻭﻃﻠﻊ ﻳﺤﻜﻲ ﺷﻮ ﺻﺎﺭ.
ﺑﻌﺪ ﺑﺄﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ،ﺟ ّﻤﻊ ﺍﳉﻴﺶ ﻋﺸﺮ
ﺷ ّﺒﺎﻥ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻭﺟﻲ ﺃﺑﻮ ﻭﺩﻳﻊ ،ﻭﺃﺧﻮﻩ ﺧﻠﻴﻞ ﻭﺍﺑﻦ
ﻋﻤﻪ ﺍﻧﻄﻮﻥ ،ﻭﺃﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻭﺃﺧﺬﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻫﻤﺶ .ﺍﳌﻨﻈﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﻴﻒ ،ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  70ﺟﺜﺔ ﺟﻤﻌﻮﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺟﻨﺐ ﺳﺎﺣﺔ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ،ﺍﳊﻴﻄﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻡ ﻭﺁﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻄﺎﻥ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﳉﺜﺚ
ﺍﳌﺘﻌﻔﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎﻥ.
ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﲡﻴﺐ ﺍﳉﺜﺚ ﻭﲢﻄﻬﻢ ﺑﺄﻛﻴﺎﺱ
ﺧﻴﺶ ،ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﺜﺚ ﻛﺎﻧﺖ ّ
ﻣﻘﻄﻌﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻭﺍ
ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﳉﺜﺚ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨ ّﻔﺨﺔ .ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ ،ﻧﻘﻠﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ
ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﺍﳉﻴﺶ ﻣﻦ
ﺩﻓﻦ ﺍﳉﺜﺚ ﻭﺃﺟﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻗﻬﺎ .ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳉﺜﺚ
ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺃﺓ ﻓﻼﺣﺔ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺘﲔ ﺻﻐﺎﺭ ،ﻫﺪﻭﻝ
ﺃﺧﺬﻭﻫﻢ ﻭﺩﻓﻨﻮﻫﻢ ﳊﺎﻟﻬﻢ .ﺍﳉﻴﺶ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
ﺑﺨﻠﻊ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﺍﳋﺸﺐ ،ﻭﺣﻄﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺜﺚ
ﻭﺑﻌﺜﻮﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﺠﻴﺒﻮﺍ ﻗﺶ ﻭﻗﻤﺎﺵ ﻭﺃﻭﺍﻋﻲ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻠﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓّ ،
ﺣﻄﻮﺍ ﺍﻟﻘﺶ
ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺜﺚ ﻭﺣﺮﻗﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ .ﻗﺒﻞ ﻣﺎ
ﻳﺤﺮﻗﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ ﺯﻭﺟﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ،ﻗﺮﺃﻭﺍ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﺮﻕ ﺍﳉﺜﺚ،
ﺍﳉﻴﺶ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺯﻭﺟﻲ.
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ،ﺻﺎﺭﺕ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺪﻭﺭ
ﻓﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﲟﻜﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ
ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺮﺣﻠﻮﺍ ،ﻭﺍﻻ ﺭﺍﺡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺩﻫﻤﺶ.
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻄﻠﻊ ،ﺃﺑﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺮﺏ ﻋﻠﻰ
ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻨﲔ ﻓﺘﺢ ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻮﻝ ﻫﻨﺎﻙ
ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻄﻌﻢ ﺍﻟﻠﺪﺍﻭﻱ ،ﻭﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ.
 -ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﺑﺎﳌﺠﺰﺭﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﲔ؟

 ﻻ ،ﻣﲔ ﺑﺪﻩ ﻳﻌﺮﻑ؟ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺘﺸﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚﻭﺇﺫﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺼﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺧﺎﰎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺎﺧﺬﻭﻫﻢ
ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻗﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ .ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﺘﺖ
ﺑﻌﺪﻳﻦ.
 ﺍﻧﺖ ﻭﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ؟ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﻣﻲ ﻭﺇﺧﻮﺗﻲ ﻛﻨﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺎﻛﻨﲔ .ﻭﺑﻌﺪﺛﻼﺙ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺟﻮﺍ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﺃﻃﻠﻌﻮﻧﺎ ﻣﻦ
ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﻜﻴﺮ ،ﻭﻧﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،
 33ﺷﺎﺏ .ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻊ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻔﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﺃﻧﺎ ﺑﺘﺬﻛﺮ ،ﻛﻨﺖ
ﻛﺘﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺃﺧﻮﻱ ﻭﺃﻧﺎ
ﻇﻠﻴﺘﻨﻲ ﻣﺎﺳﻜﺔ ﺇﻳﺪﻩ ﻭﺃﻣﺸﻲ ﻣﻌﻪ ﺑﺪﻳﺶ ﺃﺗﺮﻛﻪ.
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺃﺧﺬﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺻﺮﻓﻨﺪ ﻭﻗﻌﺪﻭﺍ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺗﺴﻊ ﺃﺷﻬﺮ .ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﺇﺣﻨﺎ ﺳﻜﺮﻭﺍ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﳉﻴﺘﻮ ﻭﺣﻄﻮﺍ ﺳﻠﻚ ﻭﳑﻨﻮﻉ ﻛﻨﺎ ﻧﻄﻠﻊ ﻣﻨﻪ
ﺍ ّﻻ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ .ﻭﺍﳉﻴﺶ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺍﺧﺬ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺳﺮ ،ﺧﻼﻫﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻴﺔ ﻋﺸﺎﻥ
ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﺳﻜﺮ ﻭﺃﻛﻞ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻲ ﺑﻘﺮﺓ ﺑﺸﻲ ﺑﻴﺖ،
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﻴﺒﻮﻫﺎ ﻭﻳﺬﺑﺤﻮﻫﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺎﳉﻴﺘﻮ.
ﻛﺜﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺗﻐﻠﺒﻨﺎ .ﺍﳉﻴﺶ ﻛﻤﺎﻥ ﺳﺮﻕ ﺍﻟﻌﻔﺶ
ﻭﺍﳌﺆﻥ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺃﺧﺬﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ«.

עדות
חלימה אלנקיב – אלעג‘ו
)אם סלים(
לוד 13.2.2005
זוכרות

לפני הכיבוש ,לוד היתה יפה מאוד .אבי היה פלאח שמכר
ירקות .כל יום היה שולח שתי מכוניות ליפו ומכונית
אחת לחיפה ,בהן כל סוגי הירקות .בניין העירייה עדיין
קיים ולא הרסו אותו .הכל היה בלוד מכיוון שהיא היתה
מרכז מסחרי ,היה בה הרבה מסחר .לאבי היו הרבה
אדמות ,על יד שדה התעופה היו לו כ 100 -דונם ,באזור
עליו בנויים היום השיכונים ,היו לנו  30דונם ,ועליהם
כרם זיתים .ב 1959-אבי פנה לעו“ד כדי להחזיר לעצמו
את האדמה .בסוף ,נתנו לו רק  77דונם ואמרו לו ששאר
האדמות מופקעות .אחי חילקו ביניהם את האדמה
ואחר כך בנו עליה.
בלוד היה חמאם .אני התרחצתי בחמאם  4פעמים
כשהייתי קטנה .הייתי הולכת לשם עם סבתי .היו פותחים
אותו יום לנשים ויום לגברים .זה היה חמאם תורכי.
היתה עליו כיפה ,עם זכוכית בצבע אדום ,ירוק וצהוב.
ישראל הרסה את הח‘אן .על ידו היה ארמון אלנקיב.
הארמון של סבא שלנו .גם אותו הרסו .משפחת אלנקיב
היתה עשירה .היו להם הרבה אדמות ב“נשר“ .חבל.
בית המשפט התורכי היה במקום שבנו את המתנ“ס.
היו בו שלושה כיסאות מאבן אדומה מסותתת .היהודים
הרסו את לוד ב ,1951 -בגלל התנגדותה החזקה של
התושבים לכיבוש.

ההתקפה והטבח
בהתחלה המלחמה נפתחה מכיוון סלמה ,יפו ומנשיה.
היהודים גירשו את האנשים והאנשים התחילו לבוא ולגור
בלוד .היהודים לקחו מאיתנו את שדה התעופה והחלו
לירות עלינו פגזים .הצבא היהודי הפגיז והערבים השיבו
אש אבל לא יכלו להדוף אותם כי לערבים לא היה נשק.
ובלי נשק ,איך אפשר להצליח? לא טנקים ולא מטוסים.
האנגלים נתנו נשק ליהודים והם התחילו לירות עלינו.
התקיפו את לוד ...בלוד היתה התנגדות חזקה מהצד
המערבי ,והיהודים התקיפו אותה מהצד המזרחי ונכנסו
ללוד .הדבר הראשון שעשו היה טבח במסגד דהמש,
בנוסף לאלו שנטבחו ליד ביר אלזיבק].היום נקראת באר
השלום[ .האנשים ברחו.כשיש מלחמה כולם בורחים.
הטנקים ריססו לשני הצדדים .טבחו באנשים ,גרשו ועקרו
אותם .הצבא אמר לאנשים יללא לעבדאללה .והאנשים
החלו לצאת ולברוח .אשה אחת רחצה את בנה בגיגית,

21//20

השאירה אותו במים וברחה.
הם לקחו את הבחורים לשבי .באו ולקחו את
אחי עבד אלחמיד ואת אחי השני אחמד ז“ל.
לקחו אותם למחנה שבויים והם ישבו שם
שנתיים .עבד אלחמיד היה בן  19או  20ואחמד
היה בן  22או  .23לקחו אותם לסרפנד ואחר
כך לעתלית שליד חיפה .הם לא עשו שום
דבר .שאלו אותם אם היו בצבא הפלסטיני,
והם אמרו לא ,לא האמינו להם ולקחו אותם.
לקחו גם שני בנים של דודי השייח‘ ,ביחד עם
אחי .אבי אמר אני מלוד לא יוצא .שניים מילדי
כאן אני רוצה להישאר כאן .אמרו לו האנשים
יא חאג‘ צא .איני רוצה ללכת לעבדאללה ולא
לפארוק ,אמר ,אני יושב כאן בלוד ואיני מתכוון
לצאת .ונשארנו .נשארו רק מעטים בעיר.
ואלה שנשארו רובם היו מבוגרים וזקנים.

שריפת הגופות
העקירה היתה קשה .תחת כל עץ היה אוהל.
הפליטים היו באים לכרם של אבי .אצלנו היו
מים זורמים ביום ובלילה ,אמי הכינה תנור
אפייה ,הבעירו בו אש ,לשו ואפו במשך כל
היום ,והביאו לחם ומים לפליטים מסלמה
ובית דג‘ן.
בלוד היתה מלחמה וטבח גדול .על עץ הזית
הזה ירו פגז והוא נפל עלי .אני לא נפגעתי
אבל שלושה בחורים נהרגו .שרפו את הגופות
של אלה שמתו במלחמה וקברו אותם בבית
קברות .אספו את הגופות מהמסגד ומביר
אלזיבק .בערך  300 – 200גופות .שמו אותן
בחצר בית הקברות ושרפו אותן .הרבה אנשים
נהרגו .האסון היה גדול .לא כל ההרוגים היו
מלוד ,נהרגו גם פליטים  .הם הלכו למסגד כדי
להגן על עצמם ,כאשר ראו את הטנקים חשבו
שבמסגד בטוח יותר.
משפחה אחת ,אם ובנה ובתה ובעלה ואחיה,
יצאו ביחד ,רצו לברוח ,בא חייל והרג אותם
ביריות מקלע .הרבה נהרגו ...הרבה.
ששה ימים אחרי הטבח בביר אלזיבק באו

היהודים ואמרו אנחנו רוצים שתאספו את
הגופות במקום רחוק .כי הגופות התנפחו
והחלו להסריח .היה אחד ששמו עלי
אלח‘לילי .מלוד .היו לו עגלה וסוס .אמרו לו
תבוא עם העגלה ואסוף את הגופות .הוא בא
והתחיל לאסוף את הגופות והביא אותם לבית
הקברות כדי שישרפו אותם .ראה תינוק ליד
אמו שמתה ,תינוק בן  8או  9חודשים .זוחל על
האדמה על יד אמא שלו .רוצה לינוק .שבוע
ימים ינק את חלב אמו המתה .אלח‘לילי ,שלא
היו לו ילדים ,לקח את הילד .החייל שהיה
איתו אמר לו תן לי את הילד ,עם אלח‘לילי היו
אז שני חיילים .אף אחד לא הסתובב לבדו,
אלא תחת שמירה .אמר לו יא ח‘ואג‘ה ,אין לי
ילדים ,השאר לי את הילד .אמר לו החייל לא,
אסור .לקח אותו החייל ,שם אותו על האדמה
וירה בו .אלח‘לילי התחיל לבכות ושם את
הילד ליד אמו וקבר אותם.
כל מי שיצא מהבית סיכן את חייו .הם ירו בכל
מי שמצאו ברחוב .הצבא היה אכזרי .יורה בלי
רחמים.

הגטו
אחר כך היהודים הקיפו אותנו ,ואמרו שעלינו
ללכת לגטו .נשארנו בגטו כשנה .זה היה באזור
המרפאה ,הכנסייה והמסגד .רכזו אותנו שם
וסגרו מסביבנו עם גדרות תיל .אף אחד לא
העז להתקרב אל הגדר ,הגבול היה אחרי
המרפאה .לא יודעת כמה נשארו מתושבי
לוד ,אלף ..אלפיים .מתושבי לוד המקוריים לא
נשארו הרבה אחרי המלחמה ,משפחה שלנו
נשארו אבא שלי ודוד שלי ומשפחותיהם .כולם
הגרו לחוץ לארץ ולא חזר אף אחד מהם.
משפחת אלנקיב ,למשל ,רובם עזבו ב .1948
כאשר אמא שלי הלכה להביא את הספרים
של אבא שלי אחרי המלחמה לא מצאה כלום.
הם זרקו וגנבו .לא נשאר כלום .משפחת בעלי,
משפחת עזוק רובם הגרו לירדן.

ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ – ﺍﻟﻌﺠﻮ //ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻠﺪ 13-2-2005
ﺯﻭﺧﺮﻭﺕ

ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ

ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠّﺪ ﺣﻠﻮﻩ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺃﺑﻮﻱ ﻛﺎﻥ
ﻓﻼﺡ ﻳﺒﻴﻊ ﺧﻀﺎﺭ ،ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﺒﻌﺚ ﺃﻭﻃﻮﻣﺒﻴﻠﲔ ﻟﻴﺎﻓﺎ
ﻭﺃﻭﻃﻮﻣﺒﻴﻞ ﳊﻴﻔﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﻀﺎﺭ .ﺃﺑﻮﻱ ﻛﺎﻥ
ﻋﻨﺪﻩ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻩ ﺟﻨﺐ ﺍﳌﻄﺎﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﻣﺌﺔ ﺩﻭﱎ  .ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻜﻮﻧﺎﺕ )ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ( ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﲔ ﺩﻭﱎ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺎ ﻛﺮﻡ ﻛﻠﻪ ﺯﻳﺘﻮﻥ.
ﺑﺎﻝ  1959ﺟﺎﺏ ﺃﺑﻮﻱ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ
 ،ﺃﻋﻄﻮﻩ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺑﺲ  77ﺩﻭﱎ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺭﺽ
ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ .ﺇﺧﻮﺗﻲ ﺗﻘﺎﺳﻤﻮﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻠﺪ ﻛﺎﻥ ﺣ ّﻤﺎﻡ .ﺃﻧﺎ ﲢ ّﻤﻤﺖ ﺑﺎﳊ ّﻤﺎﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣ ّﺮﺓ ﻭﺃﻧﺎ
ﺻﻐﻴﺮﺓ .ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻭﺡ ﻣﻊ ﺳﺘﻲ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺘﺤﻮﻩ ﻟﻠﻨﺴﻮﺍﻥ
ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻳﻮﻡ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳊ ّﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﺔ
ﻭﻗﺰﺍﺯ ﺃﺣﻤﺮ ﻭﺃﺧﻀﺮ ﻭﺃﺻﻔﺮ ،ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫ ّﺪﺕ ﺍﳋﺎﻥ.
ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ،ﻗﺼﺮ ﺟﺪﻧﺎ ،ﻛﻤﺎﻥ ﻫ ّﺪﻭﻩ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﻜﻠﻮﺍ ﺏ »ﻧﻴﺸﺮ« ﻛﺜﻴﺮ ﺃﺭﺍﺿﻲ.
ﺧﺴﺎﺭﺓ .ﺍﻟﻠﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﳝﻪ ﻭﺣﻠﻮﻩ ،ﻫﺪﻭﻫﺎ.
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻳﻦ ﺑﻨﻮﺍ »ﺍﳌﺘﻨﺎﺱ« )ﺍﳌﺮﻛﺰ
ﺍﳉﻤﺎﻫﻴﺮﻱ( ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ  3ﻛﺮﺍﺳﻲ ﻣﺤﻄﻮﻃﲔ
ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺃﺣﻤﺮ ﻣﻨﻘﻮﺵ ،ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫ ّﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻦ 1951
ﻋﺸﺎﻥ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﻛﺜﻴﺮ.

ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ
ﺍﳊﺮﺏ ﺑﺎﻷﻭﻝ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ،ﻣﻦ َﺳﻠﻤﻪ ﻭﻳﺎﻓﺎ
ﻭﺍﳌﻨﺸ ّﻴﺔ ،ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻳﻄﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻴﺠﻲ ﻭﺗﻘﻌﺪ ﺑﺎﻟﻠﺪ .ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﻨّﺎ
ﺍﳌﻄﺎﺭ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻀﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺪﺍﻓﻊ .ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻳﻘﺎﻭﻣﻮﺍ ﺑﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭﻭﺍ ﻳﺮ ّﺩﻭﻫﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺳﻼﺡ ،ﻻ ﺩﺑﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﻃﻴﺎﺭﺓ .ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﺧﺬﻭﺍ
ﺳﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻀﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﳌﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ،ﺍﻟﻠﺪ ﻗﺎﻭﻣﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻫﺠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺑﺠﺎﻣﻊ َﺩﻫﻤﺶ ،ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻲ
ﺫﺑﺤﻮﻫﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺒﻖ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺮﺑﺖ.
ﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ُﺮﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺘﲔ .ﺫ ّﺑﺤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻄﺮﺩﻭﻫﻢ ،ﺍﳉﻴﺶ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﻨﺎﺱ »ﻳﻠﻼ ﻋﻠﻰ
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ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ  ..ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ..ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻢ«.
ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻄﻠﻊ ﻭﺗﻬﺮﺏ .ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﻃﺔ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻋﻢ ﺑﺘﺤﻤﻤﻪ ﺑﺎﻟﻄﺸﻂ ،ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺑﺎﳌﻲ
ﻭﻫﺮﺑﺖ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺎﺧﺬﻭﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ.
ﺍﻋﺘﻘﻠﻮﺍ ﺃﺧﻮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻭﺍﺧﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﺣﻤﺪ،
ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﺣﻤﻪ ،ﺃﺧﺬﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﻗﻌﺪﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ
ﺳﻨﺘﲔ .ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻩ  19ﺳﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ،
ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻩ  22ﺃﻭ  23ﺳﻨﻪ .ﺃﺧﺬﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺻﺮﻓﻨﺪ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻦ ﻋﺘﻠﻴﺖ ﺟﻨﺐ
ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﻔﺎ ،ﻫﻢ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺷﻲﺀ ،ﺳﺄﻟﻮﻫﻢ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﳉﻴﺶ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ .ﻣﺎ ﺻﺪﻗﻮﻫﻢ
ﻭﺃﺧﺬﻭﻫﻢ .ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻣﻊ
ﺇﺧﻮﺗﻲ ،ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮﻱ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ﻣﺶ ﻃﺎﻟﻊ .ﺃﻭﻻﺩﻱ
ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻫﻮﻥ ﺃﻧﺎ ﺑ ّﺪﻱ ﺃﻇﻞ ﻫﻮﻥ .ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺣﺞ
ﺍﻃﻠﻊ ،ﻳﻘﻠﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﺑ ّﺪﻱ ﺃﺭﻭﺡ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻋﻨﺪ
ﻓﺎﺭﻭﻕ.ﺃﻧﺎ ﻗﺎﻋﺪ ﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﺪ ﻭﻣﺎ ﺭﺍﺡ ﺍﻃﻠﻊ .ﻭﻇﻠّﻴﻨﺎ
ﻗﺎﻋﺪﻳﻦ .ﻭﺍﻟﻠﻲ ﺑﻘﻮﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ.

ﺣﺮﻕ ﺍﳉﺜﺚ
ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﺻﻌﺐ .ﺟﻨﺐ ﻛﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ
ﺧﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻜﺬﺏ.ﺃﻧﺎ ﺑﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﺪ،
ﺍﳌﻲ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻳﻴﺠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻡ ﺃﺑﻮﻱ .ﻋﻨّﺎ ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻳﺤﺔ ﻟﻴﻞ ﻭﻧﻬﺎﺭ ﻭﺃﻣﻲ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﺮﻥ ﺗﺨﺒﺰ
ﻭﺗﻌﺠﻦ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺗﺒﻌﺖ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻭﺑﻴﺖ
ﺩﺟﻦ .ﺑﺎﻟﻠﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻭﻣﺠﺰﺭﻩ ﻛﺒﻴﺮﻩ ،ﺷﺠﺮﺓ
ﻋﻠﻲ ،ﺃﻧﺎ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺿﺮﺑﻮﻫﺎ ﺑﺎﳌﺪﻓﻊ ﻭﻭﻗﻌﺖ ّ
ﻣﺎ ﺗﺼﺎﻭﺑﺖ ﺑﺲ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﺛﻼﺙ ﺷﺒﺎﺏ .ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻧﻘﺘﻠﻮﺍ
ﻧﺎﺱ .ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻣﺶ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻻﺟﺌﲔ ﻛﻤﺎﻥ ﻣﺎﺗﻮﺍ .ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻫﺎﺟﻤﲔ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻓﻨﺪ ﻭﺇﺣﻨﺎ ﻧﻘﺎﻭﻡ.
ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﺑﺎﳌﺬﺑﺤﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺨﺘﻠﻄﲔ ،ﻗﺴﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻨﺪ ﻭﺳﻠﻤﺔ
ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ،ﺭﺍﺣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻳﺘﺤﺎﻣﻮﺍ.
ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺃﻡ ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ ﻭﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﺯﻫﺎ ﻭﺃﺧﻮﻫﺎ ﻃﺎﻟﻌﲔ
ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻫﻢ ﻳﻬﺮﺑﻮﺍ ،ﺃﺟﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻂ ﺍﻟﺮﺷﺎﺵ
ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ .ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻛﺜﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ.

ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺬﺑﺤﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺒﻖ ﺃﺟﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ،ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺪﻛﻢ ﺗﻠ ّﻤﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ ﺑﻌﻴﺪ .ﻷﻧﻪ ﺍﳌ ّﻴﺖ
ﺑﻨﺘﻔﺦ ﻭﺑﺘﺼﻴﺮ ﺭﻳﺤﺘﻪ ﻃﺎﻟﻌﻪ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ -300 200
ﺟﺜﻪ ،ﺣﻄﻮﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﻭﺣﺮﻗﻮﻫﻢ .ﻛﺎﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺮﺑﺎﻱ
ﻭﺣﺼﺎﻥ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻝ ﺣﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﻱ ﻭ ِﻟ ّﻢ ﺍﳉﺜﺚ،
ﻗﺎﻡ ﻭﺻﺎﺭ ﻳﻠﻢ ﺍﳉﺜﺚ ﻭﻳﺠﻴﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺒﺮﺓ ﻋﺸﺎﻥ
ﻳﺤﺮﻗﻮﻫﻢ ،ﺷﺎﻑ ﺃﻡ ﻣﻴﺘﺔ ﻭﻃﻔﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﻮﺍﻟﻲ
 8ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻢ ﻳﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺟﻨﺐ ﺃ ّﻣﻪ ﺑﺪﻩ
ﻳﺮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺑﻴﺮﺿﻊ ﺣﻠﻴﺐ ﺃﻣﻪ ﻭﻫﻲ
ﻣﻴﺘﺔ ،ﺃﺧﺬﻩ ﺍﳋﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻭﻻﺩ،
ﺍﳉﻨﺪﻱ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﻌﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺃﻋﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ،ﺍﳋﻠﻴﻠﻲ
ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺟﻨﺪﻳﲔ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﲟﺸﻲ
ﳊﺎﻟﻪ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺣﺮﺱ ،ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﺟﻪ
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻭﻻﺩ ،ﺧﻠّﻴﻨﻲ ﺃﺭ ّﺑﻲ ﺍﻟﻮﻟﺪ ،ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻻ
ﳑﻨﻮﻉ ،ﺃﺧﺬ ﺍﳉﻨﺪﻱ ﺍﻟﻄﻔﻞّ ،
ﺣﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ّ
ﻭﻃﺨﻪ ،ﺍﳋﻠﻴﻠﻲ ﺻﺎﺭ ﻳﺒﻜﻲ ﻭﺩﻓﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﺃﻣﻪ.
ﺍﻟﻠﻲ ﺑ ّﺪﻭ ﻳﻄﻠﻊ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺎﻑ ﻳﺨﺎﻃﺮ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ،ﺍﻟﻠﻲ
ّ
ﻳﻄﺨﻮﻩ ،ﺍﳉﻴﺶ ﻛﺎﻥ
ﻳﻼﻗﻮﻩ ﻣﺎﺷﻲ ﻫﻴﻚ ﻭﻫﻴﻚ
ﻣﺘﻮﺣﺶ ،ﺑﻄﺦ ﻣﺎ ﺑﺮﺣﻢ.
ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﺧﺬﻭﻧﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻃ ّﻮﻗﻮﻧﺎ ،ﻗﺎﻟﻮﻟﻨﺎ ﻻﺯﻡ
ﺗﻨﺰﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ«ﺍﳉﻴﺘﻮ« .ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ّ
ﺣﻄﻮﻧﺎ
ﻭﺍﳉﺎﻣﻊ ،ﻇﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﳉﻴﺘﻮ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﻨﺔ،
ﻭﺳ ّﻴﺠﻮﺍ ﺩﺍﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻠﻚ.ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﲡﺮﺃ ﻳﻘ ّﺮﺏ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ .ﻣﺎ ﺑﻌﺮﻑ ﻗﺪﻳﺶ ﻇﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ﺃﻟﻒ.ﺃﻟﻔﲔ.
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ.
ﻣﻦ ﻋﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﻱ ﻭﻋ ّﻤﻲ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ
ﻣﺜﻼ ﺭﺣﻠﻮﺍ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺏ  .1948ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺟﻮﺯﻱ ﺃﺑﻮ
ﺳﻠﻴﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺰﻭﻕ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻫﺎﺟﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ.

ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻓﻄﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ )(1940
ﺍﻟﻠﺪ  /ﻧﻴﺴﺎﻥ 2005
ﺃﺟﺮﺕ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ:
ﺭﺑﻰ ﺣﻤﺪﺍﻥ ،ﻭﻋﺒﻴﺮ ﺯﻳﻨﺎﺗﻲ

ﺍﺳﻤﻲ ﻓﻄﻮﻡ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ،ﺃﻫﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ،ﺍﺑﻦ
ﻋﻤﻲ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﺱ ﻗﺎﻭﻡ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰ .ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﺎﻳﺸﲔ ﺑﺴﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻝ  ،48ﺟﻨﺒﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺖ ﺷﻴﻤﲔ ،ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺤﻄﻮ ﻟﻐﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﳉﺴﺮ ،ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺴﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻃﺎﻟﻌﲔ ﺑﺎﲡﺎﻩ
ﺑﲔ ﺷﻴﻤﻦ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﻠﻮﺍ ﻭﻻ ﻋﺮﺑﻲ ﳝﺮ.
ﻣﺎ ﺑﺘﺬﻛﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﺲ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻛﻴﻒ
ﻃﻠﻌﻨﺎ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻛﻨﺎ ﳒﻤﻊ ﻭﺭﻕ ﺳﺮﻭ ﻷﻣﻲ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻨﻜﺔ ﻭﺗﻄﻌﻤﻴﻨﺎ.
ﺑﺎﻝ  ،48ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻱ  8ﺳﻨﲔ ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺍﻧﻪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺪﻫﺎ ﺗﻴﺠﻲ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ُﺮﺩﻫﻢ ﺑﺲ ﻳﻌﺎﻭﺩﻭﺍ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ
ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﻳﺮ ّﺩﻭﻫﻢ ﻭﻳﻌﺎﻭﺩﻭﺍ ﻳﺮﺟﻌﻮﺍ .ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﺎﺭﺕ
ﺗﻀﺮﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺻﺮﻧﺎ ﻧﻄﻠﻊ ﻧﻨﺎﻡ ﲢﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﺮﻡ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻨﻮﺍ ﻛﺎﻧﻴﻮﻥ ﻭﻛﻠ ّﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺟﻨﺪﺕ ﺃﺑﻮﻱ ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺃﺧﺬﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﺏ ،ﺇﺣﻨﺎ ﻛﻨﺎ
ﺳﺎﻛﻨﲔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺻﺎﺭ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﺃﻃﻠﻌﻮﻧﺎ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﻨﺎﺩﺭ ﻭﻳﻬﺪﻭﺍ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻋﺸﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ .ﺟﻨﺐ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺠﺄ ﻭﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺩﺍﺭ ﻋﻄﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺃﺟﺖ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺼﻔﺖ
ﺍﳌﻠﺠﺄ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺗﻮﺍ ،ﳌﺎ ﻗﺼﻔﻮﺍ ﺍﳌﻠﺠﺄ ﻃﻠﻌﻨﺎ
ﻭﺭﺣﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﺘﻲ ﺭﺳﻤ ّﻴﺔ ،ﺃﺧﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ
ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺪﺍﺭ ﺣﺴﻮﻧﺔ ،ﻭﳕﻨﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻴﻨﺔ ،ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺼﺒﺢ
ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻣﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻨﺎ ﲡﻴﺐ ﺃﻏﺮﺍﺽ ،ﳌﺎ ﻭﺻﻠَﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻃﻌﻤﺖ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ،ﻭﻃﺒﺨﺖ ﻟﻨﺎ
ﺑﺎﺫﳒﺎﻥ ،ﳌﺎ ﺻﺤﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻣﺎ ﻟﻘﻴﺖ ﺃﻣﻲ ﺧﻔﺖ،
ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺧﻮﺗﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺻﺮﺕ ﺃﺭﻛﺾ ﺃﺩ ّﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﺧﺘﻲ
ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ ﻭﻣﺎ ﺭ ّﺩﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺻﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﻨﺎ،
ﺃﻛﻠﻨﺎ ،ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺃﻣﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﺼﺮﺥ ”ﻳﻼ ﻳﻼ ﳝﺎ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺟﺖ ...ﻳﻼ ﻳﻼ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻳﻼ ﻧﺮﻭﺡ ﻋﻨﺪ ﺩﺍﺭ ﻋﻤﻚ“ ،ﺭﺣﻨﺎ
ﻟﻬﻨﺎﻙ ﻭﻟﻘﻴﻨﺎ ﺍﳉﺜﺚ ﺑﺎﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﻳﻦ ﺧﺎﻥ
ﺍﳊﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻴﺘﺔ.
ﳌﺎ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻘﻮﻝ ”ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﺳﺘﺤﻠﻮﻧﺎ...
ﺍﻧﻜﺴﺮﻧﺎ“ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺟﻮ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻲ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﻧﻪ ﺃﺑﻮﻱ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺎﺕ ..ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ .ﺇﺣﻨﺎ ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺩﺍﺭ ﻋﻤﻲ ﻋﺸﺮ
ﺃﻭﻻﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﺃﻭﻻﺩ ﻋﻤﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺃﻧﺎ ﻭﺇﺧﻮﺗﻲ ﺛﻼﺛﺔ،
ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻮﻱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻔﺴﺘﺎﻥ ﺃﻣﻲ.
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ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻨﺎﺩﻭﺍ ﺑﺎﳌﻜﺒﺮﺍﺕ ﻭﻻ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺪﺍﺭﻩ ،ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ ،ﺇﺣﻨﺎ ﻃﻠﻌﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﳌﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺩﻫﻤﺶ ﺍﻧﻀﺮﺏ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺗﺖ ،ﻗﻌﺪﻧﺎ
ﻳﻮﻣﲔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ ﻭﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﺗﻴﺠﻲ ﻭﺗﻮﺧﺬ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ،ﺑﻌﺪﻳﻦ
ﺻﺎﺭﻭﺍ ﻳﻨﺎﺩﻭﺍ ﺑﺎﳌﻜﺒﺮﺍﺕ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ”ﻛﻠﻜﻢ
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﻴﻠﻴﺎ ..ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﻴﻠﻴﺎ“ ،ﺃﻣﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻧﻪ ﺇﺣﻨﺎ
ﻻﺯﻡ ﻧﻄﻠﻊ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻐﺘﺼﺒﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻳﺎﺧﺬﻭﺍ
ﻋﺮﺿﻨﺎ ،ﺯﻱ ﻣﺎ ﺑﻘﻮﻟﻮﺍ ﺣﻂ ﺭﺍﺳﻚ ﺟﻨﺐ ﺍﻟﺮﻭﺱ
ﻭﻗﻮﻝ ﻳﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻭﺱ ،ﻭﻃﻠﻌﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ،
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻲ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺇﺣﻨﺎ ﻃﺎﻟﻌﲔ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻗﻔﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻮﺧﺬﻭﺍ ﺫﻫﺒﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻮﺧﺬﻭﺍ ﻏﺼﺐ ﻭﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺎ ﻳﻀﺮﺑﻮﻫﺎ ،ﺧﺎﻝ ﺃﻣﻲ
ﻛﺎﻥ ﺳ ّﻤﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺩﻛﺎﻧﻪ ،ﳌﺎ ﻃﻠﻊ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺒﻲ
ﺍﳌﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎ ُ
ﳋﺮﺝ ﺑﺎﻟﺘﻨﻜﺔ ،ﺻﺎﺭﻭﺍ ﺑﺪﻫﻢ ﻳﺎﺧﺬﻭﺍ
ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺼﺎﺭﻱ ،ﺭﻓﺾ ﻓﻘﺘﻠﻮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻜﲔ ﺑﻈﻬﺮﻩ.
ﺇﺣﻨﺎ ﻇﻠّﻴﻨﺎ ﻣﺎﺷﻴﲔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺗﻄﺦ ﻭﺭﺍﻧﺎ ،ﺍﻣﻲ
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺷﻮﻳﺔ ﻃﺤﲔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺳﻬﺎ ﻭﻣﺎﺳﻜﺔ ﺃﺧﻮﻱ
ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺎﺳﻜﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻄﺸﺖ ﻭﺻﺮﺕ
ﻣﻲ .ﻗﻌﺪﺕ
ﺃﻗﻮﻝ ﺑﺪﻱ ﺃﺷﺮﺏ ﻭﺗﻘﻠﻠﻲ ﺃﻣﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ّ
ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﺗﻀﺮﺏ ،ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺃﻣﻲ ﺗﻘﻮﻝ
ﳝﺎ .ﺷﻮﻓﻲ ﻛﻴﻒ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﺇﺳﺎ ﺑﻘﺘﻠﻮﻙ ّ
ﻟﻲ ّ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺠﻴﻠﻲ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﻮﺗﻮﺍ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻐﻄﻮﻫﻢ ﺑﺸﺎﺷﺔ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻟﻬﺎ ”ﺃﻭﺩﻋﺘﻚ
ﳝﺎ“ ،ﻭﻳﺤﻄﻮﺍ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺣﺠﺎﺭ ﻭﻳﻜﻤﻠﻮﺍ
ّ
ﳝﺸﻮﺍ ،ﻫﻴﻚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﺒﺮﻭﻫﻢ ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﻗﺖ ﲢﻔﺮ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻭﺗﻘﺒﺮ ،ﺍﳌﺪﻓﻌﻴﺔ ﻭﺭﺍﻫﻢ .ﺍﺧﺘﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻊ ﺟﻮﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻥ
ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻟﺪﺕ ﲢﺖ ﺷﺠﺮﻩ ﺑﻨﻌﻠﲔ ﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻟﺪ.
ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻭﺳﻤﻌﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ ﻗﺒﻞ
ﻧﻌﻠﲔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮ ،ﺭﺍﺣﺖ ﺃﻣﻲ ﺟﺎﺑﺘﻠﻲ ﻣﻲ ،ﺍﳌﻲ ﻛﺎﻥ
ﺳﻮﺩﺍ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺣﻠﺔ ،ﺃﻣﻲ ﺣﻄﺖ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻲ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﻲ ”ﻣﺼﻲ ﳝﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ“ ،ﺷﺮﺑﺖ
ّ
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻲ ﻣﺎﳊﺔ .ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻭﺭﺍﻧﺎ ،ﻷﻧﻪ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻳﻔﺔ ﻧﺮﺟﻊ .ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﻧﻌﻠﲔ،
ﻭﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻘﺼﻒ ،ﳌﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺃﻣﻲ ﻃﻠﺒﺖ

ﻣﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﳒﻴﺐ ﻭﺭﻕ ﺫﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﻡ،
ﻭﳌﺎ ﺭﺣﺖ ﺷﻔﺖ ﻛﻮﻣﺔ ﻭﺭﻕ ﺫﺭﺓ ،ﺻﺮﺕ ﺍﺧﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍ ّﻻ ﺑﻼﻗﻲ ﲢﺘﻬﻢ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﺃﻣﻪ ﺗﺎﺭﻛﻴﺘﻪ
ﻭﺣﻮﺍﻟﻴﻪ ﺣﺠﺎﺭ ،ﻧﺎﺩﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮﻑ
ﺍﻟﻮﻟﺪ ،ﺧﺎﻓﺖ ﻭﺻﺮﻧﺎ ﻧﺮﻛﺾ ﻋﻨﺪ ﺃﻣﻲ ،ﺣﻜﻴﺖ ﻟﻬﺎ
ﺷﻮ ﺻﺎﺭ ،ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻲ ﺃﺭﻭﺡ ﺍﺟﺒﻴﻪ ،ﻗﻠﺘﻠﻬﺎ ﺷﻮ ﺑﺪﻙ
ﲢﻤﻠﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎﻥ ﻭﻟﺪ....ﺭﺍﺣﺖ ﺃﻣﻲ ﲡﻴﺒﻪ ﻭﻻﻗﺘﻪ
ﻣﻴﺖ ،ﺭﺟﻌﺖ ﺍﻣﻲ ﻭﺟﺎﺑﺖ ﺷﻮﻳﺔ ﺣﻄﺐ ﻭﻋﻤﻠﺘﻨﺎ
ﺃﻛﻞ ﻭﳕﻨﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﲔ.
ﺗﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﺟﻮ ﺍﻭﻃﻮﻣﺒﻴﻼﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ
ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻳﻼ ﻣﲔ ﺑﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻳﺤﺎ .ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮ ﺯﻳﺖ.
ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ .ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ .ﺃﻣﻲ ﻗﺎﻟﺖ
ﺇﻧﻪ ﺑﺪﻫﺎ ﺗﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮ ﺯﻳﺖ ﻋﻨﺪ ﺃﺧﻮﻫﺎ ﺍﻟﻠﻲ
ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮ ﺯﻳﺖ ،ﺭﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮ ﺯﻳﺖ ﻭﻻﻗﻴﻨﺎ
ّ
ﻭﺣﻄﻴﻨﺎ ﺧﻴﺶ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻻﻗﻴﻨﺎ ﻣﺤﻞ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﳕﻨﺎ ،ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻏﻄﺎﻧﺎ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻓﺮﺍﺷﻨﺎ..
ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺗﻔﺮﻕ ﻭﻗ ّﻴﺔ ﻃﺤﲔ ﻟﻠﻨﻔﺮ .ﺷﻮ ﺑﺪﻫﺎ
ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗ ّﻴﺔ؟ ﻗﻌﺪﻧﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻼﺙ ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺒﻴﺮ ﺯﻳﺖ
ﺟﻮﻋﺎﻧﲔ ﻭﻣﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺔ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻨﻴﻨﺎ ﺧﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺵ ﻫﻨﺎﻙ .ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺷﻔﻨﺎ
ﺍﳋﺒﺰ .ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻣﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﺒﻴﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﳉﺮﺍﺣﲔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻭﺗﺘﺮﻙ ﺍﺧﻮﻱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻱ .

ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺪ
ﺏ  1951ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺘﺴﻠﻠﲔ ﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺍﳌﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﲡﻴﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﻴﺐ ﻟﻼﺟﺌﲔ ،ﻣﺮﻩ
ﺍﺟﻮ ﻋﻨﺎ ﻭﺟﺎﺑﻮﺍ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺍﻧﻪ ﺍﺑﻮﻱ ﻋﺎﻳﺶ ﻭﺑﺪﻩ
ﻳﻌﻤﻠﻨﺎ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ ،ﺍﺣﻨﺎ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﺍﻧﻪ ﺃﺑﻮﻱ ﻣﺎﺕ ،ﺑﺲ
ﺍﻟﻠﻲ ﺻﺎﺭ ﺍﻧﻪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻃﺎﺧﻴﻨﻪ  11ﻃﻠﻘﻪ ﺑﺠﺴﻤﻪ،
ﺇﻳﺪﻩ ﻭﺃﺟﺮﻩ ﻣﺸﻠﻮﻟﲔ .ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻠﻊ ﺃﺑﻮﻱ ﻣﻦ
ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺻﺎﺭ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﺸﺎﻥ
ﻧﺮﺟﻊ ،ﻭﺭﺟﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺪ ﺑﺸﻬﺮ  5ﺳﻨﺔ ،1951
ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻱ  10ﺳﻨﲔ .ﳌﺎ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﻻﻗﻴﻨﺎ
ﻧﺎﺱ ﻧﻌﺮﻓﻬﻢ ،ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺪﻭﻣﺔ.

עדות
פטום אלתרתיר )(1940
לוד /אפריל 2005
מראיינות:
רבא חמדאן
עביר זינאתי

שמי פטום .אני בתו של עבד אלסלאם אלתרתיר .נולדתי
באללד .אבא שלי עבד בבית הבד של משפחת חסונה ובית
הבד של משפחת אלסאלחי.
היהודים והערבים לא חיו בשלום לפני  .48לידינו היתה בן
שמן ,כל יומיים היו שמים מוקש על הגשר ,הגשר בינינו לבין
בן שמן .לא הרשו לאף ערבי לעבור .אני לא זוכרת את הילדוּת
שלי ,רק את הג ֵרוש ואיך יצאנו ואיך אספנו לאמא ענפים של
אורן שתאפה על פח ותאכיל אותנו.
בארבעים ושמונה הייתי בת שמונה .אמרו שהיהודים
מתכוונים לבוא לכיוון שלנו .הלוחמים באללד היו הודפים
אותם והם היו חוזרים שוב ,אלה הודפים והם חוזרים שוב
ושוב .התחילו מטוסים להפגיז אותנו ויצאנו לישון במטע
הזתים ,היום בנו שם קניון ומכללה.
אנחנו גרנו במרכז אללד ,מה שנהיה היום בית-דין צבאי.
היהודים גירשו אותנו וזרקו עלינו נעליים .הם הרסו את
הבתים של הערבים כדי שלא יוכלו לחזור .ליד הבית שלנו
היה מקלט ,משפחת עטייה הסתתרה בתוכו ,הגיעו מטוסים
והפציצו את המקלט וכל האנשים שהיו בו נהרגו .אחרי
שהפציצו את המקלט יצאנו והלכנו לאחותי רסמיה ,היא
היתה אז נשואה רק שלושה חודשים אצל משפחת חסונה.
ישַנו מתחת לעץ התאנה.
למחרת שמעתי אמא צורחת בואו! בואו! המטוסים הגיעו!
תברחו מהמטוסים! ברחנו אל הבית של דוד שלי .בדרך ראינו
את הגופות אחת על השנייה .ליד חאן אלחלו היו הרבה הרוגים.
בשעות אחר הצהריים שמענו את האנשים אומרים ,היהודים
כבשו אותנו .אנחנו הובסנו .אחר כך הגענו לדוד שלי .אמרו לו
שאבא שלי עבד אלסלאם נהרג ,נפל חלל.
בשעות הערב הודיעו ברמקולים שאף אחד לא יישאר בביתו
ושכולם ילכו למסגדים .אנחנו הלכנו למסגד הגדול .כשהגענו
שמענו שמסגד דהמש הופצץ ,ושהאנשים שהיו בתוכו נהרגו.
נשארנו יומיים במסגד ,וביום השלישי היהודים באו ולקחו את
הצעירים למעצר .אז הם קראו ברמקולים לשאר האנשים,
כולם לברפיליא! תלכו לברפיליא! אמי אמרה שצריך לצאת,
שלא יאנסו את הנשים ויחללו את כבודנו .עזבנו את העיר.
המוני האנשים היו כמו מים זורמים .בדרך החוצה מאללד
היהודים עצרו את האנשים ולקחו את הזהב שהיה להם,
לקחו בכוח ,ומי שסירבה הרביצו לה .לדוד של אמא היתה
מכולת ,החביא את הכסף בשק של האוכף .רצו לקחת לו את
הכסף והוא סירב .הרגו אותו עם סכין בגב.
אנחנו המשכנו ללכת והיהודים ירו כל הזמן לעברנו .אמא שלי
נשאה קצת קמח על ראשה והחזיקה את אחי .אני החזקתי את
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אחי הקטן .הרגשתי צמאה וביקשתי מים .אמא
אמרה לי שאין מים .התיישבתי ,התותחים ירו,
אמא אמרה עכשיו יהרגו אותך בתי ,תראי איך
הרגו את האנשים .כשילדים בגילי מתו בדרך
עטפו אותם בחתיכת בד ואמרו עליהם אני
מפקיד אותך בני בידי אלוהים ,אני מפקידה
אותך בתי בידי אלוהים .היו מקיפים את
הגופה באבנים וממשיכים בדרכם .כך קברו
אותם .לאנשים לא היה זמן לחפור ולקבור
בתוך האדמה כשהתותחים בגבם.
אחותי הגדולה ח'דיג'ה עזבה עם בעלה
לכיוון עמאן ,בדרך היא ילדה מתחת לעץ.
התינוק מת .חלק מהאנשים לקחו איתם
צאן .אמא בקשה שיחלבו וייתנו לה קצת
חלב ,היא אמרה שהיא מוכנה לשלם כמה
שיבקשו .אמרו לה את לא רואה את הירי
מאחורינו? את רוצה שנמות כדי שהבת
שלך תשתה? המשיכו .הלכנו והלכנו והלכנו.
נודע לנו שבוואדי שלפני נעלין יש באר .אמא
הלכה והביאה לי מים .המים היו שחורים עם
הרבה בוץ .אמא הספיגה חתיכת בד במים
ושמה אותם על הפה שלי ואמרה לי תמצצי
את המים מהבד .שתיתי .המים היו מלוחים.
המשכנו ללכת והפגזים מאחורינו .הם פחדו
שנחזור .ההפגזה הפסיקה רק כשהגענו
לנחל נעלין .אמא ביקשה ממני ומבת דודה
שלי לאסוף עלי תירס מהשדה .ראיתי
ערימה של עלי תירס ,לקחתי ממנה עלים
ופתאום אני מוצאת תינוק קטן ,אמו עזבה
אותו ,מסביבו אבנים .קראתי לבת הדודה
שלי שתראה את התינוק המת .היא פחדה
והתחלנו לרוץ לכיוון אמא .סיפרתי לה מה
שקרה .היא ביקשה שאחזור להביא אותו.
אמרתי לה את רוצה להעמיס עלינו עוד ילד?
אמא הלכה להביא אותו אבל מצאה אותו
מת .היא חזרה והביאה איתה קצת עצים.
היא הכינה לנו אוכל ואחר כך ישנו מתחת
לעץ התאנה.
ביום שאחרי ,כל ֵי תחבורה הגיעו למקום.
אנשים צעקו ,לכאן מי שרוצה לנסוע ליריחו,
כאן לביר -זית ,לדמשק ,לעזה .אמי אמרה

שהיא רוצה ללכת לביר-זית אצל אחיה שהלך
לשם .הלכנו לביר-זית ופגשנו את הדוד שלי.
מצאנו שטח ריק ,פרשנו בד על הארץ וישנו
עליו ,השמים היו לנו שמיכה והארץ מזרן ,לא
היו לנו שמיכות ומזרנים .חילקו לכל אחד מעט
קמח .נשארנו בביר-זית שלושה חודשים.
סבלנו מרעב וממחסור .אמא אמרה שהיא
רוצה ללכת לרמאללה .הגענו לרמאללה,
לכיכר אלמנארה ,לא ידענו לאן ללכת .אמא
שאלה את האנשים על בית הספר לעיוורים.
האנשים הדריכו אותה .תוך כדי הליכה עברנו
ליד חורשה .ישנו מתחת לרגליה כשהיא
בוכה .פתאום עבר דודהּ של אמא בדרך
חזרה מתפילה במסגד .הוא לקח אותנו.
גרנו אצלו .הוא רשם את אמא לעבודה בבית
חולים אלבּירה עם הרופאים .היתה משאירה
את אחי הקטן אצלי והולכת לעבודה .אחרי
חודש הגיעה הנחיה שיפזרו את כל הפליטים
שבעיר .הצבא הגיע והודיע שאסור לאף אחד
להישאר בחורשה.
ככה עברנו למחנה הפליטים אלאמערי.
אמא היתה מתעוררת בחמש בבוקר ,הולכת
למכור פח מים בחצי גרוש .בימי השלג הגדול
היינו ברמאללה .אחי הקטן ממני איבד את
האצבעות ברגליים בגלל השלג.
בשנת  ,1951המסתננים היו נכנסים לרמאללה
ולמחנות הפליטים והביאו איתם מכתבים
לפליטים .פעם באו אלינו עם מכתב מאבא
שלי שכתב שהוא חי והוא באללד ורוצה
לעשות איחוד משפחות .אנחנו חשבנו שאבא
שלי מת .ירו בו אחד עשר כדורים אבל הוא
לא מת אלא קיבל שיתוק ביד וברגל .אחרי
תקופה הוא יצא מבית החולים .כשאבא שלח
טפסים אמא התרוצצה בין מחנה הפליטים
לירושלים עד שקיבלנו התר לחזור לאללד.
חזרנו בחודש מאי  .1951אז הייתי בת עשר.
כשחזרנו לא מצאנו אנשים שהכרנו .הבתים
היו הרוסים.

1956  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ1946 ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
±πμ∂ ≠· ÈÏ‡¯˘È ¢ÔÂÎ„Ú¢ ÌÚ ±π¥∂ ≠Ó ˙ÈËÈ¯· ‰ÙÓ
British map, printed at Sept. 1946 with an Israeli additions at 1956

 ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ، ﻓﻲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺷﺮﺡ ﻣﺨﻄﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ//ﻣﺴﺠﺪ ﺩﻫﻤﺶ
 ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﺳﻢ »ﻫﺒﻠﻤﺎﺡ« ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
2012  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭﻱ

„‚ÒÓ‰ ÍÂ˙· Â¯˙˙Ò‰˘ ÌÈÁ¯Ê‡· Á·Ë Á¢ÓÏÙ‰ È˘‡ ÂÚˆÈ· Ô‡Î ≠ ˘Ó‰„ „‚ÒÓ
±ππ∂≠· ¨˘„ÁÓ Á˙Ù „‚ÒÓ‰ ¨Á·Ë‰ ˙Â·˜Ú· ±π¥∏ ˙˘· ¯‚ÒÂ ˘Ó‰„ ÏÈÏßÁ È„È ÏÚ ±π≤≥ ˙˘· ‰· „‚ÒÓ‰˘ ÔÈÈˆÓ ‰·Ó‰ ˙ÈÊÁ ÏÚ ˙È·¯Ú· ·Â˙ÈÎ‰
Dahamsh Mosque: This is where Palmach troops massacred civilians sheltering in the holy place in July 1948
The Arabic writing on the front of the building states that the mosque was built in 1923 by Khalil Dahamsh and closed in 1948
.due to the massacre. It was reopened in 1996

 ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ »ﺳﻜﻨﺔ ﺍﻟﺠﻴﺘﻮ« ﺣﻴﺚ ﹼ.ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ )ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ( ﻭﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺭﻛﺰ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
 ﺃﻟﻔ ﹰﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ40  ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ1000  ﻣﻤﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺣﻮﺍﻟﻲ500 ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳﻮﻡ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺗﻬﺠﻴﺮﻫﻢ( ﻭﻭﺃﻏﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﻼﻙ ﺷﺎﺋﻜﺔ
˘Â·ÈÎ ÌÂÈ· „ÂÏ· ÂÈ‰˘ ÌÈÈËÒÏÙ‰ ·Â¯ ˙‡ ‰˘¯È‚ Ï‡¯˘È Æ±π¥∏ · ÂË‚‰ ˙ÂÎ˘ ÊÎ¯Ó· ÂÈ‰ ß‚¯Âß‚ ËÒ ˙ÈÈÒÎÂ ®È¯ÓÚÏ‡© ÏÂ„‚‰ „‚ÒÓ‰
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The big mosque (al-Umari) and the St. George Church were located at the center of the so-called "Ghetto" Neighborhood
in 1948. Israel had deported most of al-Lydd's Palestinians (about 40,000 people) upon occupying the town, and only 1000
remained. 500 of the survivors were concentrated in a tiny area at the heart of the Old City. It was surrounded by barbed wire
.and the Palestinians confined to it were not allowed to leave without a permit by the military governor

1942  ﻋﺎﻡ،ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ
±π¥≤ ¨‰Ï˘ ¯ÂÊ‡‰Â ®„ÂÏ© „ÏÏ‡ ¯ÈÚ‰ ˙ÙÓ
A British map of al-Lydd and its area, 1942

ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻮﻳﺔ

צילום אויר

ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﻋﺎﺩﻟﺔ

תאופיק דעאדלה

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1948ﺃﺳﻮﺍﻕ ،ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ،
ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﻓﻨﺪﻕ )ﺧﺎﻥ(.
ﰎ ﻫﺪﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻣﺖ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺳﻮﻯ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻟﻬﺪﻡ .ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ
ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﻋﺎﻡ  1936ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
 2000ﻣﺘﺮ .ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ ،ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﻗﺒﺎﺏ ﻭﺃﻗﻮﺍﺱ .ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ ﻃﻮ ًﻻ ﻭﻋﺮﺿ ًﺎ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺯﻗﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻣﺨﺮﺝ .ﺣﻮﻝ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﲤﺘﺪ ﺣﻘﻮﻝ ﻭﺃﺭﺍﺽ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ
ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﺣﺪ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺒﻨﺎﻫﺎ .ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺍﳌﻜﺘﻈﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻘﺴﻤﺔ ﺑﺎﳌﺴﻄﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻴﺎﺀ
ﻭﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺘﺮﻗﺎﺕ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻫﻮ
ﺍﳋﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﺎﻥ ﺍﳊﻠﻮ .ﻗﺮﺏ ﺍﳋﺎﻥ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳉﻨﻮﺏ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺷﻤﺎ ًﻻ ،ﺍﲡﻪ
ﺷﺮﻗ ًﺎ ،ﻣ ّﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﳋﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺷﺮﻗ ًﺎ.
ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎ ّﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺷﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﳌﻼﺑﺲ ،ﻏﺮﻓ ًﺎ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﻭﻏﺮﻓ ًﺎ
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻭﺭﻃﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻣﺎﺕ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﳊﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

מלבד מוסדות הדת היו בעיר אללד הערבית
פלסטינית ב  ,1948שווקים ,בתי מרחץ,
מפעלים לייצור סבון ואף פונדק )ח‘אן( .מבנים
אלו נהרסו על ידי מדינת ישראל ברובם כמו
שאר בתי העיר והעדות להם נותרה רק
בצילומים שקדמו להרס .אחד הצילומים
הללו הוא צילום אוויר שצולם בשנת 1936
מגובה של אלפיים מטר מעל העיר .בצילום
נשקפת עיר צפופה שבתיה בנויים אבן
ומקורים בכיפות וקמרונות .בעיר נראים
רחובות ראשיים שחוצים אותה לאורכה
ורוחבה וכן סמטאות קטנות שבחלקן ללא
מוצא .מסביב לעיר שרועים שדות וחלקות
אדמה מעובדות המחולקות למלבנים .צילום
זה הוא אחד המקורות היחידים שדרכו אנו
יכולים ללמוד על מערך העיר והרכבה .אחד
הדברים הבולטים בצילום הוא ההבדל בין
העיר הימי ביניימית הצפופה לבין העיר
או ההתרחבות המנדטורית המרווחת
והמחולקת בסרגל לרבעים רבעים ורחובות
ישרים וצמתים ביניהם.
אחד המבנים המרכזיים בעיר העתיקה
היה הח‘אן של העיר הנקרא בפי התושבים
ח‘אן אלחִלוּ .בסמוך לח‘אן ומעברו הדרומי
עבר אחד השווקים של העיר אשר החל
באזור המסגד הגדול והמשיך צפונה ,פנה
מזרחה ,עבר בחזית הח‘אן והמשיך למזרח.
באחת הסמטאות שהתנקזה מהשוק היה
ניתן להגיע לבית מרחץ ציבורי שכלל חדר
הלבשה ,חדרים פושרים וחדרים חמים
ולחים כנהוג בבתי מרחץ מטיפוס זה
הקרויים בימינו חמאם תורכי אף על פי
שהם שירתו את תושבי הארץ עוד לפני
בואם של התורכים.
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ﺍﻟﻠﺪ  -ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﺖ ﻋﺎﻡ  1936ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  2000ﻣﺘﺮ
לוד  -צילום אוויר משנת  1936מגובה של אלפיים מטר
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ﺇﻳﺎﻝ :ﻟﻨﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺩﺍﻧﻲ«.
ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻋﻴﺸﺖ :ﻫﺬﺍ ﻣﺜﻴﺮ .ﺍﺳﻤﻊ ﺳﺄﺣﻜﻲ ﻟﻚ ﺃﻣﺮ ًﺍ .ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺩﺍﻧﻲ ،ﺑﺄﺳﺒﻮﻋﲔ ﺃﻭ ﺃﺳﺒﻮﻉ ،ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺮﻓﻨﺪ ،ﺃﺧﺬﻭﻧﺎ ﳉﻮﻟﺔ ،ﻣﻦ ﻛﻞ
ﻓﺼﻴﻠﺔ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺩﻭﺭﻳﺔ .ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺰﻭ.
 ﻣﺎ ﻫﺬﺍ »ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎ ﻗﺮﻳﺔ« ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ،ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻭﻧﺒﺪﺃ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻫﻢ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻭﻧﺤﻦﺩﺧﻠﻨﺎ.
 ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻫﻢ ﻳﻬﺮﺑﻮﻥ ﻧﻌﻢ ،ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮﺍ؟ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻠﺪ ،ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻠﺪ .ﺍﻵﻥ ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻭﺭﺟﻌﺘﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻌﺴﻜﺮ؟ ﻧﻌﻢ .ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .ﺣﺘﻰ ﻓﻲﺍﻟﻠﺪ ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ .ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ
ﻧﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌ ًﺎ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎ ﺟﻤﺰﻭ ،ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺳﺒﺖ ﻭﱘ ﺃﺣﺪ
ﻇﻬﺮ ًﺍ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ .ﻗﺮﻳﺔ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺭﻏﺔ.
ﺍﺳﻤﻊ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﺜﻴﺮ ًﺍ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ،ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻓﺠﺄﺓ ﺻﺮﺍﺧ ًﺎ .ﺃﻧﺎ
ﺳﻤﻌﺖ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ .ﻓﺠﺄﺓ ﺭﺃﻳﺖ ﺷﺎﺑﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺼﻒ ﻋﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻗﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻌﺮﻳﻒ( ﻳﻘﻮﻝ ” ﻳﺎ ﻋﺎﻫﺮﺓ ...ﺭﻭﺣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺪ“ .ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ،ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﻴﻨﻘﺬ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .ﺃﻧﺖ ﺗﻔﻬﻢ ،ﻟﻦ ﺗﺴﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ،ﻫﻞ ﺗﻔﻬﻢ
ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ...ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺀ.
 ﻓﻲ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻩ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ؟ ﻧﻌﻢ .ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﲡﺎﻩﺍﻟﻠﺪ ،ﻓﻲ ﺳﺮﺏ .ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻨﺎ ﻣﺪﺭﻋﺘﺎﻥ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻭﻧﺎ
ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻫﺎﺭﺑﲔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺪ .ﻫﻢ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻧﺤﻦ
ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻃﻼﻕ ﻧﺎﺭ .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺳﻤﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺷﻪ ﺩﻳﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﻳﺎﺟﻮﺝ ﻭﻣﺄﺟﻮﺝ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺪ .ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﻮﺷﻪ ﺩﻳﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﻭﻳﺼﻨﻊ ﺟ ّﻮ ﺭﻋﺐ
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻦ ﺷﻴﻤﻦ.
 ﺇﺫﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ؟ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ ،ﺛﻢ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﺑﻴﻮﺗ ًﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺎﺱ. ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ؟ ﻧﻌﻢ ،ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻌﻢ .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺱ .ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮﺭﻧﺎ
ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﺳﻮﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ .ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ .ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺭﻣﻮﻫﻢ )ﻃﺮﺩﻭﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ(.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ﻟﻦ ﺃﺣﻜﻴﻪ.

31//30

 ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳉﺎﻣﻊ؟ ﻛﻨﺖ ﻫﻨﺎﻙ؟ ﻛﻨﺖ ،ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ. ﻛﻨﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ؟ ﻟﻢ ﺃﺭ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ .ﺃﻧﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﻤﻊ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﺼﻞ ،ﲟﺎ ﺃﻧﻚ ﺗﻌﺮﻑ.
 ﺃﻧﺎ ﺳﺄﺣﻜﻲ ﻟﻚ ”ﺑﻴﺎﺕ“” Piat،ﺑﻴﺎﺕ“ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﺑﻌﻴﺪ ًﺍ؟ ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﻫﻨﺎﻙ ،ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺮﺋﻞ ﺟﻮﺭﻟﻨﻴﻖﻓﻘﺪ ﻳﺪﻩ .ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺟﻨﻮﺩ ﻋﺮﺏ.
ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﲡﺎﻩ ﻇﻨﻮﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻭﻛﻨﺖ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﳋﻂ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  200ﻣﺘﺮ ًﺍ ﻣﻦ ﻳﺴﺮﺋﻞ
ﺟﻮﺭﻟﻨﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻭﺭ ّﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ﻷﻧﻬﻢ ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﻳﺖ؟ ﻻ .ﺃﻧﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻣﺮ ًﺍ ﻭﺍﺣﺪ ًﺍ .ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ .ﻻ ﻻ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ )ﺍﳊﺪﻳﺚ(.
 ﺍﳌﻬﺮﺝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻴﺠﺌﺎﻝ ﺃﻟﻮﻥ؟ ﻧﻌﻢ .ﺃﻧﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻄﻠﻘﻮﻥ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ﻛﺎﻥﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺝ ]ﻗﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪﺓ ،ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﺩﻳﻌﲔ[ ،ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘ ًﺎ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﺃﺭ.
ﺍﺳﻤﻊ ،ﺃﻧﺖ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻓﻦ ﻫﺆﻻﺀ  ...ﺃﻧﺎ ﻻ ....
 ﺃﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ؟ 60ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ،ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻫﻜﺬﺍ .ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺤﺪﺙ.
 ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻟﻴﺲ ﺍﻝ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ،ﺃﻧﺎ ﺃﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ. ﻋﻦ ﺣﺮﻕ ﺍﳉﺜﺚ؟ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻗﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺔ ،ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺒﺮﻭﺍﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺩﻓﻨﻬﻢ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻨﻮﻫﻢ  ...ﻫﺬﺍ ﻫﻮ  ...ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ...
 ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ؟ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻄﻮﻋ ًﺎ .ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥﻳﺘﻄﻮﻉ؟ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﲔ .ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻉ

ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻛﻠﻬﻢ  ....ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ،ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﺍﳉﺜﺚ ﻣﻦ
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺩﻓﻨﻬﻢ .ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ؟
 ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ .ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻠﻮﻫﺎ. ﺃﻧﺖ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ .ﻟﻘﺪ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺫﻫﺐ .ﻛﺎﻥﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﻋ ًﺎ.
 ﺍﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺪ ًﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻲ ﺣﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ؟ ﳑﻜﻦ .ﻛﻴﻒ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺮﻑ ،ﺃﻧﺎﺟﻨﺪﻱ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﺴﻴﻂ ،ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﺎ.
 ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻭﺍﺣﺪ ًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ،ﻭﺑﻌﺪﻫﺎﺃﺧﺬﻭﻧﺎ.
 ﻛﻴﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻃﺮﺩﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻥ ،ﻓﺮﺿﻮﺍ ﻣﻨﻊ ﲡﻮﻝ ،ﺑﺠﺌﺎﻝ ﺃﻟﻮﻥ ﺃﻋﻄﻰﺃﻣﺮ ًﺍ ﳉﻮﻃﻤﻦ ،ﻳﺸﻴﺎﻫﻮ ﺟﻮﻃﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺪ .ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻭﺑﺪﺅﻭﺍ
ﺑﺎﻟﻐﺎﺩﺭﺓ .ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ.
 ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﻮﺍ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎﺑﻬﻢ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﻮﺩﻳﻌﲔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻋﻨﺪ ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﺃﺟﻮﺩﺍﺕ ﻳﺴﺮﺋﻞ ،ﻣﺎ
ﺍﺳﻤﻬﻢ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺏ ...ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺴﺎﺕ..
 ﺷﻌﻠﺒﻴﻢ ﺷﻌﻠﺒﻴﻢ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺷﻌﻠﺒﻴﻢ .ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚﺍﻻﲡﺎﻩ ،ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ﻗﻮﺓ
ﻟﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﺎﺭﺓ ،ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺟﺜﺜ ًﺎ ﻣﻠﻘﺎﺓ ،ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺟﺜﺜ ًﺎ ﳑﺪﺓ ،ﻧﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪﻭﺍ.
ﻟﻘﺪ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﺃﻧﺖ ﺗﻔﻬﻢ .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﺕ.
 ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻳﻚ ﺑﺬﻟﻚ؟ ﻻ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺨﻴﺮ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ .ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻧﺎ.ﺍﺳﻤﻊ ،ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﻣﺮﺓ ﻣﺤﺎﺩﺛﺔ ﻣﻊ
ﻣﻮﻻ ،ﻣﻮﻻ ﻛﻮﻫﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻮﺍﺀ.
 ﲢﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﻣﻮﻻ ﻛﻮﻫﻦ ﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ،ﻣﻮﻻ .ﻣﺎ ﻫﺬﺍ؟ ﻗﺎﻝ :ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ .ﻓﻲﺣﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺭ ﻟﻢ  ...ﻟﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻷﻣﺮ

ﻛﻤﺎ ...ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻻ ﻟﻢ ...ﺍﺳﻤﻊ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﺀﻭﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻫﺬﻩ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ًﺍ ﻛﺒﻴﺮ ًﺍ؟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﺎﻥ ...ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺔ ﻭ4ﺷﻬﻮﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .ﺍﻓﻬﻢ ،ﺟﺌﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺁﺧﺮ .ﻣﻊ
ﺃﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺟﻴﺘﻮ ﻭﺍﺭﺳﻮ ،ﻭﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ﻏﻴﺮ
ﺑﻌﻴﻨﻲ .ﺭﺃﻳﺖ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺭ ﺫﻟﻚ
ّ
ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻛﻴﻴﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ ] ،[1946ﻗﻠﻴ ً
ﻼ.
ﺍﺳﻤﻊ ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻗﺪ ﺗﻘﺒﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ .ﺭﺃﻳﺖ
ﺍﳉﺜﺚ.
 ﳌﺎﺫﺍ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻠﺪ ﺻﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ؟ ﺷﻴﺌﺎﻥ .ﺃﻭ ًﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲﺣﺎﺭﺑﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻗﻠﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﺇﻥ
ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ،ﻗﺘﻠﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻞ ،ﺃﻧﺖ
ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ .ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ .ﺍﳌﺮﺓ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﻧﻲ ،ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﻨﺎ
ﺑﻬﺎ ]ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ[ .ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻷﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺐ،
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺃﻳﻀ ًﺎ.
 ﻳﺠﺌﺎﻝ ﺃﻟﻮﻥ ﻋﺮﻑ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻦﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺠﺪ؟
 ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻧﺘﻢ ،ﻫﻞ ﲢﺪﺛﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ؟ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻗﺖ ،ﺑﺮ ّﺑﻚ ،ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﺖ؟ ﻛﻨﺖ ﲢﺖﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻛﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺐ.
 ﻫﻞ ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺍﻝ ”ﺑﻴﺎﺕ“؟ ﻋﺮﻓﻨﺎ ،ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺿﺮﺑﻨﺎ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ﻭﺍﺣﺪﺓ.ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺛﻘﺒ ًﺎ ﺻﻐﻴﺮ ًﺍ
ﻭﺍﺣﺪ ًﺍ ،ﺃﻧﻬﻮﺍ  120ﺷﺨﺼ ًﺎ 120 .ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ .ﺃﻧﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ .ﻟﻘﺪ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ
ﻫﺬﺍ .ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻷﻧﻬﻢ ﻇﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨ ًﺎ ﻭﻟﻦ ﻳﻘﺘﻠﻮﻫﻢ ﻫﻨﺎﻙ .ﻷﻧﻬﻢ
ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﲔ ﻟﻦ ﻳﺪﻣﺮﻭﺍ ﺍﳌﺴﺠﺪ .ﻟﻘﺪ
ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ .ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺮﺟﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺪ ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ
ﺟﺪ ًﺍ .ﺑﻌﺪﻧﺎ ﺟﺎﺀ  ...ﺣﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻭﺍﺳﻌ ًﺎ ،ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﺣﺬﺭﻳﻦ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ  ...ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ

ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻗﺮﻳﺎﺗﻲ.
ﻫﺆﻻﺀ ﻫﺠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﲔ ﻭﺑﺪﺀﻭﺍ ﻭﺃﻓﺮﻏﻮﺍ،
ﺟﺎﺀﺕ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻮﻕ ﻛﺎﻣﻞ .ﺟﺎﺀﻧﺎ ﺷﺨﺺ
ﻣﻦ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺟﺒﻌﺎﺗﻲ ،ﻛﺎﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﺇﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﺒﻌﺎﺗﻲ
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ” :ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﺁﺧﺬ  5ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ
ﻟﻨﻮﺍﺩﻱ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺟﺒﻌﺎﺗﻲ“ .ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﻥ ﺗﻠ ّﻘﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ
ﺃﻡ ﻻ .ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﺎﺩ .ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺭ ﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﺃﻡ ﻻ .ﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻌﺔ .ﻋﺮﻓﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ
ﻭﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﻐﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻭﺑﺪﺀﻭﺍ
ﺑﺎﻟﻨﻬﺐ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺧﺮﺟﻮﻧﺎ .ﺃﺧﺬﻭﻧﺎ ﺇﻟﻰ
ﺑﻦ ﺷﻴﻤﻦ ،ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻳﺠﺌﺎﻝ
ﺃﻟﻮﻥ ﲢﺪﺙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻻ ﲢﺪﺙ.
 ﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﲢﺪﺛﻮﺍ؟ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ .ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀﻧﺘﺮﺏ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻣﻮﺭ ﻟﻢ
ًّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻤﺮ.
 ﺳﻄﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ؟ ﻻ ،ﺳﻄﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﺕ .ﺑﻌﺾﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻧﻬﺒﻮﺍ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ .ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺿﺒﻄﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺑﺪﺀﻭﺍ ﺑﺎﳋﺮﻭﺝ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
 ﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺣﺪﺙ ﺗﺮﺍﺟﻴﺪﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ؟ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻫﻲ ﺗﺮﺍﺟﻴﺪﻳﺎ .ﻧﻌﻢ .ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.ﻟﻴﺲ ﺃﻧﺎ ﻓﻘﻂ .ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻛﻞ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ.
 ﻫﻞ  48ﻫﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ؟ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ
 ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﺮﻙ ﻋﻨﺪﻱ ﺻﺪﻣﺔ.ٍ
ﻋﻨﺪﻱ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﻔﺨﺮ ﻣﻌﲔ ،ﺇﺫ ﺑﻔﻀﻠﻲ ﻭﺑﻔﻀﻞ
ﺃﻣﺜﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .ﻭﺍﻋﻠﻢ ،ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﺘﻬﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻴﺶ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺼﻮﺹ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ .ﺑﺪﺃ ﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺃﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ
ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺻ ّﺪﻳﻘﲔ ،ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ .ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻣ ًﺎ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ،ﻣﺎﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﺴﺮﻗﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﳌﺴﻜﻴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻠﺪ.
 ﳌﺎﺫﺍ ﻳﺼﻌﺐ ﻟﻚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺪ؟ -ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺍﺕ )ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻙ(.
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ﺣﻜﻴﺖ ﺃﻣﺮ ًﺍ ﻣﺎ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﲢﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ.
 ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺍﺕ؟ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌ ًﺎ .ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ”ﺑﻠﻤﺎﺡ“ .ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻣﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
 ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻜﻴﺖ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻧﻲ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ.ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﻮﺑ ًﺎ ﻓﻌ ً
ﻼ .ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺟﺎﺀﺕ ﺣﻴﻨﻬﺎ.
 ﻫﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳉﻨﻮﺩ ﻗﺼﺔ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻠﺪ؟ -ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺭ ًﺍ ،ﻣﺎ

ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ ﻫﻜﺬﺍ.
 ﻫﻞ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺃﻱ ﻣﺠﺰﺭﺓ .ﻟﻴﺲﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ .ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ .ﺃﻋﺘﻘﺪ
ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﺭﺓ ﻫﺬﻩ ،ﺍﳌﺠﺰﺭﺓ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻊ .ﺍﻵﻥ ،ﻫﻞ ﻓﻘﻂ ]ﻗﺘﻞ[ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻭﺟﺪﻭﻫﻢ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺰﺭﺓ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮ ًﺍ
ﺇﺿﺎﻓﻴ ًﺎ؟ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ .ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺗﻜﻠﻢ.
 ﺗﻘﺼﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻨﻮﺍ ﺍﳉﺜﺚ؟ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﲢﺪﺛﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺩﻋﻮﻧﻲﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺍﺕ .ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ .ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﻋ ًﺎ،
ﻗﺎﻟﻮﺍ ] ﺍﳉﻴﺶ[ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ .ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ]ﺑﺎﳉﻴﺶ[ ﻃﺒﺎﺧﲔ ،ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ .ﻟﻢ
ﻳﺠﺒﺮﻭﺍ ﺃﺣﺪ ًﺍ .ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ.

ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ -ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻣﻮﻗﻔ ﹰﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺒﺮ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﺠﺰﺭﺓ
ﺍﻟﻠﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ، 1948ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ :ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎﺭﻉ ﺗﺴﺎﻫﻞ )ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ( ﻭﺷﺎﺭﻉ ﺑﻮﺭﻭﺧﻮﺏ
˜·¯ ‡±π¥∏ ≠· „ÂÏ· Á·Ë‰ ÈÏÏÁÓ ˜ÏÁ Ï˘ ÌÈÁ‡ ¯·˜ ˘È ¨·ÂÎÂ¯Â· ·ÂÁ¯ ÏÂÓ ¨Ï¢‰ˆ ˙Â¯„˘· ‰Ê ‰ÈÈÁ ˘¯‚ÓÏ ˙Á˙Ó˘ Â„ÈÚ‰ „ÂÏÓ ÌÈ·˘Â˙ ∫ÌÈÁ
Mass grave: Al-Lydd inhabitants have testified that under this parking lot in Tzahal (IDF) Boulevard, in front
of Borochov Street, lies a mass grave for some of the victims of the July 1948 massacre.
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ראיין :אייל סיון

אייל :בוא נדבר על מבצע דני
בנימין עשת :זה מעניין ,שמע אני אספר לך משהו.
לפני מבצע דני ,שבועיים ,שבוע לפני מבצע דני .היינו
בסרפנד לקחו אותנו לסיור ,מכל מחלקה לקחו כיתה.
בהתחלה כבשנו את הכפר הראשון ,זה היה ג‘מזו.
אייל :מה זה כבשנו כפר ,במשך היום איך עושים את זה?
בנימין עשת :איך עושים את זה ,עוברים קדימה
מתחילים לירות ,הם ברחו ונכנסנו פנימה
אייל :ראיתם אותם בורחים?
בנימין עשת :זה כן ,אז ראינו אותם
אייל :לאן הם ברחו?
בנימין עשת :עכשיו הם ברחו לכיוון לוד ,לכיוון לוד.
עכשיו כבשנו את זה.
אייל :וחזרתם לבסיס?
בנימין עשת :כן .לא נגענו בשום דבר ,אנחנו לא נגענו
בשום דבר ,תדע לך גם לוד ,אנחנו לא נגענו בשום
דבר .היה לנו דיסציפלינה כזאת בינינו שאנחנו לא
לוקחים שום דבר .אח“כ כבשנו את ג‘ימזו ,אח“כ זה
היה ביום שבת ,ביום ראשון בצהרים ,בבוקר כבשנו
את כפר דניאל .כפר דניאל הייתה כבר ריקה .תשמע
דבר מעניין ,באחד הבתים ,פתאום שומעים צעקות.
אני שומע צעקות .פתאום המ“כ אני רואה ,יוצאת
ערבייה צעירה ,חצי ערומה .והמ“כ שלנו ”יא שרמוטה,
...רוחי ללוד“ .הייתה אחת ,היא חשבה שאולי היא
תתמסר ליהודים אולי היא תישאר בחיים .אתה מבין
לא תשמע מאף אחד את זה ,אתה מבין זה היה...
כבשנו את כפר דניאל ,כבשנו את כפר דניאל .זה היה
עוד במוצ“ש,
אייל :בכפר דניאל ,הבן אדם היחיד שראיתם זה את
האישה הזאת?
בנימין עשת :כן ,שום דבר כפר דניאל ,ואז התחלנו
להתקדם לכיוון לוד ,בשורה .יצא מולנו איזה 2
משוריינים של ערבים שהם ראו שאנחנו מתקרבים
הם ברחו חזרה לתוך לוד .הם ירו ואנחנו ירינו עליהם,
הלכנו ללוד ,היו יריות .באותו זמן ששמענו שמשה דיין
עשה גוג ומגוג כמו שאומרים בלוד .משה דיין התפקיד
שלו היה להיכנס ללוד לעשות פאניקה ולחזור לבן-שמן.
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אייל :אז ספר לי כשאתה נכנס ללוד ? היו
אנשים בבתים?
בנימין עשת :לא משנה ,אח“כ נכנסו לבתים
אחרים ,כן היו.
אייל :היו עוד תושבים בלוד ?
בנימין עשת :כן ,חלק מהם כן .איפה שנכנסנו
בהתחלה לא היו אנשים מול המשטרה .אבל
אחר כך במקום אחר שעברנו באמצע העיר,
במקום אחר שמה הייתה גדר והיו ערבים עם
המון בחורות .אבא עם המון בחורות ,ואח“כ
זרקו אותם .אח“כ .יש דבר שאני לא מספר.
אייל :הטבח במסגד ,אתה היית שם?
בנימין עשת :הייתי ,אתה יודע.
אייל :אתה היית שמה? אתה ראית את
הטבח במסגד?
בנימין עשת :לא ראיתי את הטבח במסגד.
אני ראיתי את האנשים שהוציאו את ההרוגים.
אח“כ תשמע מה שהיה ,אם אתה כבר יודע.
אייל :אני אספר לך
בנימין עשת :פיאט נו פיאט אחד
אייל :מה המרחק שאתה עמדת?
בנימין עשת :אני לא שם אני הייתי איפה
שישראל גורלניק איבד את היד .באותו קו
כשבאו לגיונרים .הם באו מכיוון ,הם חשבו
שהם יכנסו ללוד ,ואז הייתי באותה שורה,
איזה מאתיים מטר מישראל גורלניק שהרים
את הרימון וזרק חזרה.
אייל :איך אתה יודע שירו בפיאט?
בנימין עשת :דיברו על זה
אייל :ראית?
בנימין עשת :לא .אני רק ראיתי דבר אחד.
היו צריכים לתבוע את החבר‘ה האלה .לא
אני לא רוצה
אייל :הצועני של יגאל אלון
בנימין עשת :כן ,אני ראיתי רק פעם אחת
שירו בפיאט ,זה היה אל-בורג‘ זה היה אח“כ.
אח“כ לא ראיתי .שמע ,בטח שמעת על אלה

שהיו צריכים לקבור את אלה ש ...אני לא...
אייל :אתה לא חושב שזה חשוב לדבר על
הדברים האלה
בנימין עשת 60 :שנה עזוב ,זה לא היה צריך
לקרות ככה .היה משהו שלא היה צריך
לקרות ככה.
אייל :מה?
בנימין עשת :לא הפיאט הזה .אני מדבר על
דבר אחר.
אייל :על השריפה של הגופות?
בנימין עשת :לא שרפו את הגופות .היה
עסק שקברו את החבר‘ה האלה .היו צריכים
לקבור אותם .ואח“כ את אלה שקוברים
אותם ...זהו ,ואח“כ...
אייל :ואז
בנימין עשת :וזה היה בהתנדבות באו,
ואמרו מי רוצה להתנדב אף חבר הכשרה
לא התנדב .מי שהתנדב ,זה כולם היו...
אייל :אחרי הטבח ,מוציאים את הגופות
מהמסגד ואז צריך לקבור אותם
בנימין עשת :מה עושים עם האנשים האלה
שקוברים אותם?
אייל :אתה יודע
בנימין עשת :לא מדברים .עשו.
אייל :אתה השתתפת בזה
בנימין עשת :לא ,רצו שאני אשתתף בזה ולא
הלכתי זה היה בהתנדבות
אייל :אתה יודע שיש אחד שנשאר בחיים
בנימין עשת :מהערבים? יכול להיות מאיפה
אני יודע ,אני חיילצ‘יק פשוט מה אני יודע.
אייל :את היתר הרגו...
בנימין עשת :אח“כ ישבנו יום אחד בלוד,
ואח“כ לקחו אותנו
אייל :איך האנשים גרשו את האנשים
בנימין עשת :היה ,עשו עוצר ויגאל אלון
נתן הוראה לגוטמן ,ישעיהו גוטמן שהיה
אז המושל הראשון של לוד .והוא נתן והם

התחילו לעזוב ,אנחנו ראינו איך הם עוזבים.
אייל :איך זה נראה
בנימין עשת :זה לא כלום איך שהם עזבו.
אחר כך פגשנו אותם ,כשאנחנו התקדמנו
הלאה לכיוון איפה שהיום מודיעין ,איפה
שהקיבוץ של אגודת ישראל .איך קוראים
להם .זה ע“י ,יש שם  2קיבוצים .
אייל :שעלבים
בנימין עשת :שעלבים ,היום זה שעלבים .אנחנו
הלכנו לכיוון הזה .ראינו אנשים זקנים שלא
יכולים ,הימים היו חמים .ראינו איפה ששכבו
גופות .אנחנו ראינו איך ליד הרכוש ,ועגלות,
שכבו שם גופות שלא יכלו להחזיק מעמד .הם
ברחו לכיוון רמאללה ,הם ברחו הדרך הייתה
פתוחה אתה מבין .זה מה שאני ראיתי.
אייל :מה דעתך על כך?
בנימין עשת :לא טוב לי עם זה אני ,עד היום
אני .שמע ,תוריד את הזום היה לי פעם שיחה
עם מולא ,מולא כהן ,היה מפקד חטיבה?
אייל :זאת אומרת ,שדיברת עם מולא כהן,
על מה?
בנימין עשת :אמרתי לו ,מולא ,מה? הוא
אמר :עזוב במלחמת העצמאות היו כמה
דברים שלא  ...זה לא הלך לפי .גם מולא לא.
שמע ,המנהיגים הבכירים כנראה גם לא רצו
לדבר על כל הדברים האלה.
אייל :בשבילך זה היה משהו?
בנימין עשת :בשבילי זה היה ,אני הייתי
בסה“כ שנה ו 4-חודשים בארץ .תבין ,אני בא
מעולם אחר .אומנם שמעתי על גטו וורשה,
ועל הפרטיזנים ,אבל לא ראיתי את זה בעיניים
שלי .אני ראיתי את זה בפוגרום בפולין,
בקיילצה ,קצת אבל ,שמע בלוד עוד איכשהו
קיבלנו את זה .אבל אני ראיתי את הגופות
אייל :למה לוד זה בשבילך כזה אירוע
טראומטי?
בנימין עשת :שני דברים ,ראשית זה הפעם

הראשונה שאתה נלחמת ביום .אמרתי,
בלילה ,אם ירית לא ירית ,הרגת ,לא הרגת,
אתה לא יודע בדיוק .בלוד אתה ראית מה
שאתה עושה .פעם ראשונה ,בפעולה דני,
פעם ראשונה שיצאנו .אני חושב שזה גם
הפעולה היחידה למעשה שעשינו ביום .כי
אחר כך בנגב ,זה היה גם כן בלילה .כשהיינו
בנגב ,אתה יודע ,שחטיבת יפתח ,הייתה
בכלל חטיבה מטכ“לית .איפה שיגאל אלון
הלך ,שמה הוא לקח אותנו.
אייל :יגאל אלון ידע על כל הדברים האלה,
על הטבח במסגד?
בנימין עשת :אני חושב שכן.
אייל :אבל תגיד ,בניכם אתם דיברתם על
הדברים האלה?
בנימין עשת :לא היה זמן ,בחייך ,למי היה
זמן? ראשית כל למי היה זמן .היינו תחת אש
כל היום ,אחר כך קיבלנו אימונים חדשים,
כשירדנו לנגב .
אייל :על הסיפור של פיאט ידעתם?
בנימין עשת :פיאט ידענו ,ידענו ,ידענו שנתנו
פיאט אחד .זה פיאט אחד היה .מצאו חור
אחד קטן ,גמרו  120איש 120 .איש היו בתוך
המסגד הזה .זה אני ידעתי .זה דיברו על
זה ,ברחו למסגד כי הם חשבו שזה המקום
הכי בטוח ששם לא יהרגו אותם .כי הם ידעו
שישראלים לא יחריבו מסגד .ודיברו על זה.
תראה אותנו הוציאו מלוד מהר מאוד .כי אחרי
זה באו .תראה כשאנחנו היינו ,עוד השוד לא
היה כל כך גדול ,עוד שמרו ,היו כבר אתה
יודע חבר‘ה ש ...שאמרו כשאנחנו יוצאים
אז אחרי זה בא אחרינו גדוד של משטרה
צבאית ,גדוד של קרייתי .הם התלבשו על
החנויות ,והם התחילו מה זה .והם רוקנו,
הגיעו מכוניות והיה שוק שלם .בא אלינו אחד
מגבעתי .הוא היה קצין הסברה של גבעתי,
והוא אמר לנו ” :אני קיבלתי הוראה לקחת 5
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מקלטי רדיו בשביל המועדונים של הגבעתי“.
אני לא יודע אם נתנו לו או לא נתנו לו .היה
שמה ויכוח גדול .אני חושב שבסוף כן נתנו
לו ,אני לא ראיתי את זה אם הוא לקח או לא
לקח .היא אחד מרחובות היה לו בית דפוס.
אני הכרתי אותו ,רצו שאני אעבוד אצלו בבית
דפוס שלו .אבל הם באו ,והם והתחילו לשדוד.
ואז מהר מאוד ,אותנו הוציאו .אותנו לקחו לבן
שמן ,בבן שמן אז באמת היה חשבון הנפש
הראשון ,יגאל דיבר ומולא דיברו
אייל :על מה דיברו?
בנימין עשת :דיברו על מה שהיה בלוד.
לא דיברו על דברים ספציפיים ,אבל אמרו
שפה היה דברים שאנחנו לזה לא התחנכנו,
ואנחנו צריכים להמשיך הלאה
שדדו את הפליטים
בנימין עשת :לא שדדו ,שדדו שהם היו בבית,
בבתים תראה ,חלק לא התחילו לצאת .ברגע
שהתחילו לצאת ,התחילו לשדוד .ככה,עוד
החזיקו את החבל .אבל ברגע שהם התחילו
לצאת ,בדיוק נכנס הגדוד של המשטרה צבאית.
אייל :לוד זה טרגדיה בשבילך?
בנימין עשת :בשבילי זה טרגדיה כן ,עד היום
אני .לא רק אני ,אני חושב שלהרבה חבר‘ה,
כל אלה שהשתתפו שם
אייל :זה טראומה בשבילך ?48
בנימין עשת :לא אני לא חושב שזה השאיר
לי טראומה .במידת מה יש לי גאווה מסוימת,
שהודות לי ולעוד כאלה קמה המדינה .ותדע
לך ,כבר אז היו משתמטים והיו גנבים ,והיו
דברים לא ישרים .שמע ,כבר אז זה התחיל,
שלא יגידו לי שאז היו רק צדיקים לא נכון.
כמה חבר‘ה התעשרו מהשלל ,מי שהיה
לו אוטו והיה מצורף לאיזה גדוד ,כן מצורף
לא מצורף .אתה ראית ,מה לא סחבו מלוד
המסכנה הזאת מרמלה מלוד.
אייל :למה כ“כ קשה לך לספר על לוד?

בנימין עשת :היה לי עסק עם השב“כ סיפרתי
משהו וזה הגיע לשב“כ ולא רוצה לדבר על זה
אייל :מה עשו לך?
בנימין עשת :לא עשו לי כלום .אמרו
שכפלמ“חניק קיוונו שלא .לקחו לי דברים
אייל :לפני כמה זמן זה היה?
בנימין עשת :לפני עשר שנים
אייל :אתה סיפרת את הסיפור על לוד
לעיתונאי?
בנימין עשת :זה היה כתוב באחד העיתונים,
על זה שאני סיפרתי את זה .זה היה כתוב.
היא כתבה האישה הזאת ,זאת שהייתה פה.
אייל :את הסיפור של הטבח בלוד חיילים
מכירים?
בנימין עשת :מכירים האמת שזה היה בושה,
מה שעשו לפי דעתי לא היו צריכים לעשות ככה.
אייל :אתה מדבר על מה שקרה אחרי הטבח
בנימין עשת :היה שם טבח אבל תלוי איזה
טבח ,לא על הטבח הזה .זה על הטבח הזה
מדברים .אני חושב שמדברים כל הזמן על
הטבח הזה ,הטבח שקשור עם המסגד.
הטבח שקשור עם המסגד .עכשיו מי ,אם
זה רק אלה שתפסו במסגד זה היה טבח או
שהיה עוד משהו .וזאת השאלה ,על זה אני
לא מדבר ,חוץ מהאלה.
אייל :אלה שקברו את הגופות?
בנימין עשת :על זה בדיוק סיפרתי שמה
ובגלל זה קראו לי מהשב“כ .זה אני לא
רוצה ,זה בדיוק סיפרתי שמה ועל זה קראו
לי מהשב“כ .זה בדיוק ,וזה היה בהתנדבות
ואמרו מי שרוצה .הלכו כל אלה שהיו טבחים,
כל אלה שלא הלכו .לא חייבו את אף אחד.
באו מי שבא זהו .תשמע בוא אני אגיד לך
משהו .מלחמת השחרור ,זה אני היום כשאני
מסתכל על זה ,אני מסתכל על זה אחרת.
מה ,מה ידענו ...יש כל מיני פינות בכל מיני...

ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻳﺮﺣﻤﻴﺌﻞ ﻛﻬﻨﻮﻓﻴﺘﺶ )(1929
ﻛﻴﺒﻮﺗﺲ ﺩﺟﺎﻧﻴﻪ ﺃ
2012.7.23
ﺃﺟﺮﻯ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﻳﺎﻝ ﺳﻴﻔﺎﻥ

ﺇﻳﺎﻝ :ﺃﻧﺖ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ َ
»ﻣﻄﻄﻲ« )ﻣﻜﻨﺴﺔ(؟
ﻳﺮﺣﻤﻴﺌﻞ :ﻧﻌﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
 ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺑﻬﺎ؟ ﻛﻨﺖ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﺭﺷﺎﺵ ﺃﻱ؟ ﺑﺮﺍﻭﻧﻴﻨﺞ ﻛﻨﺖ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﺭﺷﺎﺵ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ”ﺍﳌﻜﻨﺴﺔ“ ﻧﻌﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ؟ ﻃﺮﺩﻧﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﺮﻓﻨﺎ ﻭﻃﺮﺩﻧﺎ ﻭﻃﺮﺩﻧﺎ ،ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓﻃﺒﺮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻠﻴﻞ.
 ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ،ﻛﻴﻒ؟ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻭﺍﳌﻌﻨﻰ؟ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﺍﺳﻤﻊ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢﺃﻣﺮ ًﺍ ﻭﺍﺣﺪ ًﺍ ،ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﻮﺍ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﻭﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ ﻻﺣﻘ ًﺎ.
 ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ  15ﺃﻳﺎﺭ ،ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻜﻨﺴﺔ .ﻛﻴﻒ ﻳﺘ ّﻢ ﺫﻟﻚ؟ ﺍﻛﻨﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ،
ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ؟
 ﻧﻌﻢ ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺍﺣﻚ ﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ،ﻣﻦ ﻛﺎﻥ؟ ﻳﺠﺌﺎﻝ ﺃﻟﻮﻥ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﻄﻂ ﺫﻟﻚ .ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ .ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻃﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ.
 ﺇﺫﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﺩ ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻘﺮﻯ. ﻭﻧﻌﻮﺩ ﻟﻠﺒﻴﺖ. ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻫﻢ ﻳﻬﺮﺑﻮﻥ؟ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﻢ .ﻣﺎﺫﺍ؟ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻭﻧﻴﻨﺞ ﺇﻟﻰﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ.
 ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺭﺏ؟ ﻧﻌﻢ ﻓﻲ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻃﺒﺮﻳﺔ؟ ﻧﻌﻢ .ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻟﻬﻢ .ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻋﲔ ﺟﺐ. -ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮﺍ؟
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 ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ .ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺻﻴﺎﺩﻭﻥ .ﺑﻌﺪﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺪ.
 ﺑﻌﺪ ﳊﻈﺔ ﺳﻨﺼﻞ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ..ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻓﻘﻂ ،ﺑﻠﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻗﺮﺏ ﻳﺎﺟﻮﺭ .ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻌ ً
ﻼ
ﻓﺘﺎﻛ ًﺎ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻊ
ﺑﻠﻄﺎﺕ )ﻓﺆﻭﺱ(.
 ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ .ﻳﺠﺌﺎﻝﺃﻟﻮﻥ .ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ
ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ،ﻻ ” .ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻊ ﻓﺆﻭﺱ.
ﻟﻴﻨﺼﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﻻ ﻳﺒﻖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ،ﻣﻬﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﻋﺪﺩﻧﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ]ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ[ ﻭﻳﺨﺘﺒﺌﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ“
 ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺘﻢ؟ ﺣﻄﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺭﻣﻴﻨﺎ ﻗﻨﺒﻠﺔ. ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ؟ ﻭﻓﻌ ًﻼ ﻟﻢ ﺗﻨﻬﺾ ﺛﺎﻧﻴﺔ .ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ.
 ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻜﻨﺴﺔ? ﺗﻨﺘﻈﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑﻭﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ...
 ﻧﻌﻢ .ﻧﺘﻘﺪﻡ ﻭﻧﺼﻞ ﻗﺮﻳﺔ ،ﻧﻄﺮﺩﻫﺎ ،ﳒﺘﻤﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ،ﻧﺸﺮﺏ ،ﻧﺄﻛﻞ ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ،ﻭﻧﺘﺠﻪ ﻟﻠﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 ﺗﻘﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺗﻄﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﺌﺎﻝ ﺃﻟﻮﻥ ﻛﻔﻰ. ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ؟ ﻗﺎﻝ ﻻ ،ﻻ ﺗﻄﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﺩﻋﻮﻫﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ.ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﻨﺰﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺗﻨﺰﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﺪ .ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ”ﺩﺍﻧﻲ“؟
 ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ) (Piat؟ ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻫﻨﺎﻙ.
 ﺃﻱ ﻣﺴﺠﺪ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ. ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺬﻓﻮﻥ ﺛﻢﻳﺘﻔﺠﺮ ،ﺻﺤﻴﺢ؟
 ﺗﻌﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻟﻚ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ .ﺃﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻛﺄﻧﻪﺭﺳﻢ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺪ ﻓﻨﺎﻥ .ﺃﻧﺖ ﺗﺘﺨﻴﻞ .ﻫﺬﺍ ﻳﺨﺮﻕ

ﺛﻘﺒ ًﺎ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﺋﻂ ،ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻫﻜﺬﺍ) ،ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻴﺪﻳﻪ( ،ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺴﺤﻘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﺎﺋﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ.
 ﺍﺣﻚ ﻟﻲ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ. ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ؟ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦﳝﺸﻮﻥ ،ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺔ ،ﻗﺎﻓﻠﺔ،
ﻣﻊ ﺭﺯﻡ .ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻻﺟﺌﻴﻨﺎ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ .ﺭﺯﻣﺔ
ﻭﺣﻘﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻛﻬﺬﺍ .ﺑﻬﺪﻭﺀ ،ﻛﻨﺎ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ،ﺃﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﺃﻥ
ﻳﺤﺎﻓﻈﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺏ ،ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ...
 ﻣﺎﺫﺍ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻠﺪ؟ ﺃﻧﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﺣﺪﺛﺖﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ،ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺷﻲﺀ.
 ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ؟ ﺫﺑﺢ ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﺍﺣﻚ ﻟﻲ. ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎﻩ ﻟﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﻠﻮﺍ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻫﻢﺩﺧﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ،ﺃﻭ ﻛﻨﻴﺴﺔ ،ﻻ ﺃﺫﻛﺮ .ﺻﻌﺐ ﺃﻥ
ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ .ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ .ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺮﺿﻮﺍ
ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺪﺧﻞ.
 ﻣﻦ ﻫﻢ؟ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺃﻱ ﻋﺮﺏ؟ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﻭﺷﻴﻮﺥ؟ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﺃﺑﺪ ًﺍ .ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻮﻕﻳﺘﻜﻠﻢ ،ﺗﻜﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﺳﻴﺤﻀﺮﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻫﻜﺬﺍ .ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻢ
ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ .ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻲ ،ﻫﻴﺎ ﺍﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﺎ .ﻟﻘﺪ
ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻧﺎ ،ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ.
 ﻣﺎﺫﺍ؟ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻊ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ) .(Piatﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰﻫﻨﺎﻙ ﻗﺬﻳﻔﺔ ”ﺑﻴﺎﺕ“.
 ﺃﻳﻦ؟ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ .ﺃﻧﺎ ﻟﻢ  ..ﻻ ﺃﺣﺪ ﻟﻢ ... ﻣﻦ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﳉﺜﺚ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ؟ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﻲ ﺫﻟﻚ .ﻫﻲ ﻟﻬﻢ. -ﺃﻓﻬﻤﻨﻲ ،ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ؟

 ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ؟ ﺃﺭﺳﻞ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ﻭﻫﺬﺍﻫﻮ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻡ ”ﺑﻴﺎﺕ“ ،ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻣﺮ ّﻛﺒﺔ؟ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺮﺱ.
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺿﻐﻄ ًﺎ ﻫﺎﺋ ً
ﻼ .ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ 3
ﻛﻴﻠﻮ  ...ﺃﻧﺖ  ...ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻧﺼﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﻳﻌﻄﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
 ﻛﻢ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻔﻰ. ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ؟ ﺗﻌﺮﻑ؟ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻨﻲ؟ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ .ﺃﻧﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﺭﺃﻳﺖ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖﺍﻟﺒﺎﺏ.
 ﻣﺎﺫﺍ ﺭﺃﻳﺖ؟ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻄﺎﻥ. ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎﺭ؟ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮ؟ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻲ .ﺑﻌﺪﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﳌﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻼﺀ.
 ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻣﻮﺭ ًﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ؟
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺎﻟﻚ. ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻚ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥﺍﻟﻠﻪ؟ ﺃﻧﺖ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؟
 ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﻧﺖ... ﳊﻈﺔ .ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﺭﺿﻨﺎ ،ﺻﺤﻴﺢ؟ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺧﺬﻧﺎﻫﺎ ،ﺍﺣﺘﻠﻠﻨﺎﻫﺎ ﻭﻗﺘﻠﻨﺎﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ،ﻣﻦ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﻴﻨﻬﺎ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺇﺫﻥ ﻫﺬﻩ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﺩﻟﺔ .ﻧﻘﺘﻞ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﻣﺮ .ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﺇﺫﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ
ﻭﺃﻥ ﳒﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻣﻌ ًﺎ .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﲡﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻣﻌ ًﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻭ ًﻻ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻚ
ﻭﺃﻧﻚ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻚ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺳﻮﻳﺔ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﻻ ﳝﻜﻨﻚ ﻗﺘﻠﻬﻢ.

 ﺇﺫﻥ ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺧﻄﺄ ﺻﻐﻴﺮ ًﺍ ﺣﺼﻞ ﻫﻨﺎ؟ ﻻ .ﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ .ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧ ًﺎ ﺁﺧﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻠﺲ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ .ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ .ﻫﻢ ﻻ
ﻳﺘﺤﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻵﻥ ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ.
 ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺩﺕﺇﻟﻰ ﻏﻀﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻜﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ
ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﻬﺬﻩ.
 ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﻗﺬﺍﺭﺓ. ﻣﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؟ ﻧﻬﺐ .ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺍﳌﻜﺎﻥ ،ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺎﺭﺏ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪﻗﺘﻠﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﺘﻠﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺁﺧﺬ ﻭﺃﻥ ﺃﻫﺠﻢ ﻭﺃﻗﻮﻝ
ﺍﺭﻓﻊ ﻳﺪﻳﻚ ﻭﺃﻋﻄﻨﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ
ﻭﺍﺣﺪ .ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﲟﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻨﻬﺎ .ﺻﺤﻴﺢ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ
ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻟﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻨﻬﺐ ﺑﻨﻚ ،ﻭﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﻧﺴﺒﺔ
ﻟﻨﻔﺴﻪٌ .ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﻭﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺣﻀﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ
ﳌﺮﻛﺰ ﺍﳊﺰﺏ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﺒﻴﺘﻪ.
 ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﺜ ًﻼ ﺃﺧﺬﻭﺍ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ.
 ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ًﻻ. ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻧﻌﻢ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻲ ﳌﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻢﻋﻨﻬﺎ؟
 ﺩﻋﻨﻲ ﺃﻗﻞ ﻫﻜﺬﺍ .ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺖ ﻟﺴﺖ ﻓﺨﻮﺭ ًﺍ ﺑﻬﺎ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻤﻴ ً
ﻼ،
ﺃﻭ ﻓﺨﺮ ًﺍ .ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻓﺨﺮ ًﺍ .ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻞ ﺇﻧﺴﺎﻧ ًﺎ
ﻭﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﺬﻟﻚ .ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺨﺮﻭﻥ ﺑﺬﻟﻚ
ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻄﺮﺩﻫﻢ ﻭﻧﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
 ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ؟
 -ﻟﻨﻘﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻲ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ،98%
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 ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﺺ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺎﻭﻟﻜﻦ ،ﻻ ﻣﻔﺮ ،ﺃﻧﺖ ﻻ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻬﺎ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ
ﺳﻨﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻭﺳﻨﻜﺸﻔﻬﺎ ﻵﺧﺮﻳﻦ.
 ﳌﺎﺫﺍ ﻓﺠﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ؟ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﻴﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻢ ﺃﻓﻬﻢ،ﺍﺷﺮﺡ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.
 ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺷﺨﺼ ًﺎ ،ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥﺍﺿﻄﺮﺭﺕ ﻟﻠﻬﺮﺏ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ًﺍ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ .ﺃﻧﺎ
ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻫﺬﻩ
ﻗﺮﻳﺘﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ،ﻓﻐﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ،ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ .ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﻓﻜﻴﻒ
ﺻﻨﻌﻨﺎ ﺃﺭﺿﻨﺎ؟ ﻛﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﻬﺬﺍ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﳉﻴﺶ ،ﺣﺮﺛﻨﺎ ﺩﻭﳕ ًﺎ .ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺣﺮﺛﻨﺎﻩ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺠﻲﺀ.

ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ،ﻫﻮ ﻟﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺷﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﱭ ﻭﻛﺎﻥ
ﺃﻳﻀ ًﺎ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺏ )ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ( ﺃﻋﻄﺎﻧﺎ ﺇﺫﻧ ًﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﺮﺙ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﻭﻗﺎﻡ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﳊﺮﺍﺛﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ
ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﻮﺩﺍ.
 ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ﻳﺠﺌﺎﻝ ﺃﻟﻮﻥ ﻃﺮﺩﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ؟ً ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ. ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﺑﻦ ﺟﻮﺭﻳﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻄﺮﺩﻫﻢ.ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺤﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ .ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻃﺮﺩﻧﺎﻫﻢ
ﻛﻠﻬﻢ ﻻﺧﺘﻠﻔﺖ ﻛﻞ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺒﺪﻭ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 ﻫﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ؟ ﻟﻘﺪ ﺃﻭﻗﻔﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ ،ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﺮﻭﻑ،ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ ،ﺣﺘﻰ ﻫﻨﺎ.
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ראיין :אייל סיוון

אייל :במבצע מטאטא אתה השתתפת?
ירחמיאל :זה פה בירדן
אייל :השתתפת במבצע מטאטא?
ירחמיאל:הייתי מקלען
אייל :במה?
ירחמיאל:בראונינג
אייל :היית מקלען במה במבצע מטאטא
ירחמיאל:כן
מה זה מבצע מטאטא מה היה המטרה שלו?
ירחמיאל :סילקנו את כל הכפרים,
אייל :מה זאת אומרת
ירחמיאל :מכפר לכפר סילקנו וגירשנו ,וגירשנו הם
ברחו לכנרת ומשם לגליל.
אייל:אבל איך ,איך?
ירחמיאל :בירי?
אייל :מה ז“א?
ירחמיאל :ירינו זרקנו רימון פה שם .רק תשמע
דבר אחד אתה צריך להבין ,בתקופה הראשונה
ברגע שהם שמעו יריות הם קמו והלכו במגמה
לחזור אח“כ.
אייל :אבל רגע ,זה לפני ה 15-במאי ,זה לפני
הפשיטה של הצבאות הערביים .מבצע מטאטא,
אז מבצע מטאטא .איך זה קורה אתם מקבלים
מידע זה מבצע מאורגן.
ירחמיאל :כן בטח,
אייל :ספר לי
ירחמיאל :זה היה ,מי היה זה יגאל אלון עצמו תכנן
את זה .הלכנו ממקום למקום.
עברנו ,עברנו את טבריה והלכנו מכפר ,לכפר,
מכפר לכפר.
אייל :אז אתם היה לכם פקודות לגרש ,ולנקות את
הכפרים
ירחמיאל :וחוזרים הביתה
אייל :אבל ראיתם איך הם בורחים
ירחמיאל :ראינו אותם ,מה יריתי עליהם עם זה עם
הברונינג לתוך הסירות
אייל :הם ברחו בסירות?
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ירחמיאל :כן
אייל :על הכנרת?
ירחמיאל :כן ,בצד השני היה שלהם עוד .חוץ
מעין-גב
אייל :ומי האנשים שברחו?
ירחמיאל :אנשי הכפר ,הם היו דייגים בין
היתר .אח“כ לוד.
אייל :רגע עוד נגיע לזה
ירחמיאל :רמלה ..לבתים נכנסנו רק במקום
אחד בבלד אלשיח‘ על-יד יגור .שמה זה היה
ממש ,רצחני וכל זה .והוא אמר ,תלכו לשם
בגרזנים
אייל :מי אמר?
ירחמיאל :רק אחד אפשר יגאל אלון ,ואני
מניח לא הייתה אי הבנה בינו ובין בן -גוריון,
לא” .אז תלכו לשם בגרזנים ,שיסתלקו
משם ,שלא יישאר שם זכר ,כמה שאנחנו לא
להשתמש בכדורים שהם לא ילכו למשטרה
ושהם לא יישבו במשטרה“
אייל :אז מה עשיתם?
ירחמיאל :פיצחנו את הדלת וזרקנו רימון,
אייל  :בבלד אלשיח‘
ירחמיאל :ובאמת היא לא קמה יותר ,איננה.
אייל:מבצע מטאטא מה זה אתם מסתדרים
בשרשרת ופשוט
ירחמיאל :כן הולכים ובאים לכפר מסלקים
אותו ,מתאספים שותים ,אוכלים משהו
והולכים לכפר השני
אייל :הם היו יורדים לאן?
ירחמיאל :יורדים לכנרת הולכים לסירות של
הדייג ובורחים
אייל :ואתם הייתם עומדים למעלה ויורים
עליהם?
ירחמיאל :פה ושם ,אח“כ יגאל אלון אמר לא
אייל :אמר מה?
אייל :לא ,לא לירות תן להם ללכת
אייל :ואז אתם יורדים למרכז הארץ ,אתם

יורדים ללוד .מה זה מבצע דני בשבילך?
ירחמיאל :אתה יודע מה זה פיאט? מכיר את
הרובה הזה ,אני יריתי איתו למסגד איפה
שהם היו
אייל :איזה מסגד?
ירחמיאל :בלוד
אייל :מה ז“א? זה הרובה שזורקים וזה
מתפוצץ בפנים נכון
ירחמיאל :בוא אני אגיד לך מה זה עושה,
אתה עושה את זה כאילו זה ציור יפה של
צייר .אתה חושב .הוא עושה בקיר חור בערך
כזה ובפנים כולם מעוכים על הקירות מהלחץ
שהוא עושה בפנים.
אייל :ספר לי את השיירה של הפליטים
ירחמיאל :איך זה היה נראה ,כמו שרואים
תמיד בסרטים את אלה שהולכים .ערבים
שהולכים למכה ,שיירה ,עם חבילות.
כמו שרואים את הפליטים שלנו הולכים
מגרמניה .חבילה עם מזוודה עם משהו זה.
בשקט ,אנחנו היינו לכל האורך ומפעם לפעם
אמרו להם ברמקולים ,תשמרו על השביל ,מי
שלא שמר.
אייל :מה ראית כשנכנסת ללוד?
ירחמיאל :אני בלוד כבר הייתי נכנסתי כבר
אחרי המכה הראשונה ,והיה שם סיפור
כנראה לא הכול אפשר לדבר.
אייל :מה ז“א לא הכול אפשר לספר?
ירחמיאל :שחיטות וזה
אייל :ספר
ירחמיאל :לא שעשינו להם שהם עשו ,ואז
הם נכנסו כולם לתוך המסגד ,או כנסייה אני
לא זוכר .בלילה קשה לדעת .ואי אפשר היה
להוציא אותם .הם הניחו שאנחנו לא נכנס.
אייל :מי זה היה הם?
ירחמיאל :הערבים
אייל :מי הערבים ,נשים ילדים זקנים?
ירחמיאל :אלה לא דיברו אף פעם .היו

למעלה כאלה שדיברו ,העניין היה ,ודיברו על
זה שעוד מעט יבואו מירדן ואנחנו נחסל את
כולכם וככה ,הם לא .ואז אמרו לי ,נו תעשה
משהו .כבר ידעו מי אני ,ידעו בדיוק למה
מתכוונים.
אייל :מה ז“א?
ירחמיאל :שאני אלך עם פיאט הכנסתי לשם
פגז של פיאט.
אייל :איפה?
ירחמיאל :לאולם ,אני לא .אף אחד לא.
אייל :מי הוציא את הגופות אח“כ?
ירחמיאל :מה זה מעניין אותי? זה שלהם.
אייל :מה ז“א מה הייתה הפקודה?
ירחמיאל :מה זה מה הייתה הפקודה ,תכניס
פיאט זה הכול ,שום דבר לא היה עומד בפני
פיאט ,של פעם .אתה יודע איך זה בנוי ,אם
אתה עושה אותו כמו פעמון .מה שקורה
שם שכל הכוח נכנס למקום אחד ונותן לחץ
עצום ,במקום לקחת  3ק“ג אתה  ..וזה נותן
חצי ק“ג ואתה נותן את אותה התוצאה
אייל :כמה הרגו שם?
ירחמיאל :אני הכנסתי אחד וזה הספיק
אייל :כמה אנשים היו בפנים אתה יודע?
ירחמיאל :הרבה
אייל :מה ז“א?
ירחמיאל :הרבה ,אני פתחתי את הדלת,
ראיתי את זה סגרתי את הדלת
אייל :מה ראית?
ירחמיאל :האולם ריק כולם על הקירות
אייל :הרבה אנשים
ירחמיאל :הרבה
אייל :באיזה גילאים?
ירחמיאל :מי יכול לזכור? המבט הספיק.
אחרי זה ,בעיקר אני עסקתי בחבלה ,ופינויים.
אייל :ראית דברים שהיום אתה חושב שהם
היו דברים לא צודקים?
ירחמיאל :מה זה צדק?

אייל :אני שואל אותך?
ירחמיאל :במונחים שלך יכול להיות צדק בלי
אלוהים? אתה שואל אותי צדק ,מה זה צדק?
אייל :לא ,אני שואל אותך דברים שאתה
ירחמיאל :רגע ,אנחנו אומרים שזה ארץ
שלנו נכון מאיפה היא שלנו ,כבשנו אותה
הרגנו את כולם שפעם היו .אז אם אתה
מדבר על צדק אז זאת הייתה מלחמה של
צדק .הורגים ונגמר העניין .אבל אם לא ,אז
צריך לתת להם לחיות ולמצוא דרך לחיות
יחד .אז אם אתה רוצה למצוא דרך לחיות
יחד אז קודם כל צריך להראות הם שזה שלך
ושאתה קבעת שזה שלך ,אבל כדי לחיות
יחד צריך גם למצוא דרך לחיות איתם אז
אתה לא יכול לרצוח
אייל :אתה חושב שאולי פה נעשתה טעות
קטנה?
ירחמיאל :לא .אני חושב שלא ,אני חושב
שאין לשום לאף אדם זכות להרוג אדם אחר
רק בגלל שהוא רוצה לשבת בכיסא שהוא
יושב בו שהוא ישב קודם .הדרכים שהם
עושים היום ,הם נראות לי יותר נכונות.
תראה את אירופה מה הם מנסים לעשות
כל הזמן הם כבר לא נלחמים אחד בשני,
הבעיה היא שהמלחמות שלנו נעשות בכסף,
ולא במלחמה.
אייל :היו מקרים שבדיעבד אני יודע שעוררו
המון זעם ביניכם .ביזה ,אונס כל מיני דברים
כאלה.
ירחמיאל :נכון כי זה לכלוך
אייל :מה נכון?
ירחמיאל :ביזה .אני צריך את המקום ,אני
נלחם הוא רוצה להרוג אותי אני הורג אותו
אבל לקחת להיכנס ולהגיד תרים את הידיים
ותביא את הכסף .אני יודע על אחד .שוב
פעם יש דברים שעליהם לא מדברים נכון.
אני יודע על אחד ,תודה לאל לא מהאנשים
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שלי מהאנשים של אחרים ,ששדדו בנק,
ואחד מהם לקח מזה אחוז חלקו ,קח אתה
את זה ,ואת זה ,תביאו את זה למרכז של
המפלגה ,ואחד לקח את זה הביתה.
אייל :אבל בלוד היו הוראות למשל לקחו
רכבים
ירחמיאל :רכב זה משהו אחר ,זה לא לקחת
כסף
אייל :יש דברים שאתה יודע שאתה לא רוצה
לדבר עליהם?
ירחמיאל :יש.
אייל :אתה יכול להגיד לי למה אתה לא רוצה
לדבר עליהם?
ירחמיאל :בוא נאמר ככה יש דברים שצריך
לעשות ובכל זאת אתה לא מתגאה בהם .לא
הייתה דרך אחרת ,אבל זה לא אומר שזה
עושה את זה ליפה ,או לגאווה .זה לא גאווה.
להרוג בן אדם זה אפשר אבל לא מתגאים
בזה .אלה שמתגאים בזה אנחנו משתדלים
לסלק אותם לשים אותם בבית סוהר
אייל :אתה חושב שצריך לספר את הכול על
התקופה הזאת?
ירחמיאל :בוא נאמר ככה לפי דעתי 98%
אתה יכול לספר יש אולי פה או אחד יש כמה
יש  2סיפורים ,יש אחד שמה שעושים ואין
ברירה לא מתגאים בזה .ודבר שני אנחנו עוד
נצטרך את זה ולגלות את זה לאחרים.
אייל :למה פוצצו את הבתים?
ירחמיאל :לפתור את הבעיה שיש שאלה

אנושית
אייל :לא הבנתי תסביר לי מההתחלה
ירחמיאל :אתה צריך להבין אם מישהו ,אם
מאיזה שהיא סיבה אני צריך לברוח אני
ארצה לחזור לבית ,כשהבית הזה איננו זה
איננו .אני מסתכל על זה כמו שערבי מסתכל
זה הכפר שלי אבל כשהכפר איננו ,אין ,אין.
ככה זה הערבים אומרים .איך עשינו את
האדמה שלנו? כל האזור ,זה כבר עבדתי,
כבר אחרי שלא הייתי בצבא ,חרשנו דונם.
לא דונם ק“מ רוחב לכל אורך הגבול .עוד ,אף
אחד לא ידע מי ייקח את זה ומה יעשו שם.
חרשנו את זה שמה .ברגע שחרשנו נגמר
הערבים הפסיקו לבוא .זהו זה שלנו ,בבית
שאן היה צריך ,היה גם כן דבר כזה ,הרב נתן
אישור .לחרוש בשבת ויצא בעצמו לחרוש
איתם כדי שידעו שהם לא חוזרים.
אייל :יגאל התוכנית שלו הייתה לגרש את
כולם נכון
ירחמיאל :גם של בן גוריון
אייל :מה גם?
ירחמיאל :בן גוריון הוא שנתן את ההוראה
לגרש אותם ,הם לא נתנו לנו מבחוץ .אבל,
אם היינו מגרשים אותם כל התנועה כל
הסיפור היה נראה אחרת
אייל :אתה חושב שלא עשו את העבודה
מספיק
ירחמיאל :הפסיקו אותנו באמצע זה גלוי זה
ברור אמרו עד כאן.
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was so righteous, that’s simply not true.
Some people became rich because of the
spoils. Whoever had a car and was attached
to some battalion, attached not attached. You
saw – what did they not pilfer from that poor
Lod, from Ramle, from Lod?
E: Why is it so difficult for you to talk about
Lod?
BE: I had this incident with the Shabak
[Israel Security Agency], I said something
and they got wind of it and I don’t want to
talk about it.
E: What did they do to you?
BE: Nothing. They say, as a Palmachnik we
would have expected you not to. They took
some of my stuff.
E: How long ago was it?
BE: Ten years ago.
E: You told the Lod story to a journalist?
BE: It was written in one of the
newspapers, about the fact that I had
told it. I was right there. This woman
wrote it, the one that had been here.
E: Do soldiers no the story of the Lod
massacre?
BE: They know, the truth is it was a
disgrace, what they did, in my opinion
they shouldn’t have done it this way.
E: You’re talking about what
happened after the massacre.
BE: There was a massacre there, but it
depends what kind of massacre – not
about that massacre. It’s about that
massacre that people keep talking
about. I think all the time they keep
talking about that massacre, the one
that has to do with the mosque. The

mosque massacre. Now who, if it were only
those who were captured in the mosque –
that was a massacre – or was there something
else. And that is the question, that is what I’m
not talking about, except for these people.
E: Those who buried the bodies?
BE: That’s it! That’s exactly what I had
talked about there and that’s why they called
me from the Shabak. That’s how it went
exactly, and it was voluntary, they asked
who wanted to. They took all those who
were cooks, all those who didn’t go [to war].
They didn’t force anyone. Whoever showed
up showed up, that’s it. Look here, let me
tell you something. The War of Liberation,
today when I look at it, I look at it differently.
What, what did we know?... There are all
sorts of nooks and crannies…

we were in the Negev, you know, Yiftach
Brigade was a General Staff reserve unit.
Wherever Yigal Allon went – that’s where he
took us.
E: Did Yigal Allon know of all those things,
about the mosque massacre?
BE: I think he did.
E: But tell me, among you, did you talk about
those things?
BE: We had no time for it – come on, who
had the time for it? First, nobody had the
time. We were under fire the whole day, and
then we were retrained, when we went down
to the Negev.
E: Did you know about the PIAT story?
BE: PIAT we knew, we knew, we knew they
shot one PIAT [projectile]. It was just one
PIAT. They found a little hole, 120 people
snuffed it. 120 people were in this mosque.
This I knew. They talked about it. They fled
to the mosque because they thought that was
the safest place – that there they wouldn’t kill
them. Because they knew Israelis would not
destroy a mosque. And it was talked about.
Look, we were pulled out of Lod pretty
quick. Because afterwards others came.
Look, while we were still there, the theft was
not wholesale, they still protected [property];
there were already some guys who, you
know, that people said… And when we left,
after us came a military police battalion,
from the Kiryati Brigade. They took over
the shops, and they started doing it big time.
And they took everything – cars arrived and
it became a huge marketplace. This man
came to us from Givati Brigade. He was
Givati’s Propaganda Officer, and he told us:
“I was ordered to take five radio receivers for
Givati’s clubs”. I don’t know whether he was

or wasn’t. There was a big argument there. I
thing that in the end they let him – I didn’t
see it, whether he actually took or not. There
was one from Rehovot, he had a print shop.
I knew him, they wanted me to work in his
print shop. But they came, and they started
robbing.
And then pretty quick, they pulled us out.
They took us to Ben Shemen. In Ben Shemen,
that was really our first soul searching
session. Yigal spoke and Mula spoke.
E: What did they talk about?
BE: They talked about what happened in
Lod. Not about specifics, but they said that
here there were things that we – we weren’t
brought up this way, and now we have to
move on.
E: The refugees were mugged.
BE: Not mugged, they were mugged when
they were inside the houses, in the houses,
look, some of them would not come out.
Once they started getting out, people started
robing. Just a bit, the noose was still tight.
But once they started moving out, right then
the military police battalion came.
E: Lod is a tragedy for you?
BE: For me it’s a tragedy, yes. Until today,
I… Not just me, I think many guys, everyone
who took part in there.
E: Is 48 traumatic for you?
BE: No, I don’t think it left me with a trauma.
To a certain extent I’m sort of proud, that
thanks to me and others like me the state was
established. And you should know, already
then there were defectors and thieves, and
there were dishonest things. It started already
then, so don’t tell me that back then everyone
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BE: It was voluntary – they came and asked,
who wants to volunteer? No member of the
agricultural training volunteered. Those who
did volunteer, they were all…
E: After the massacre, you take the bodies
out of the mosque, and then you have to bury
them.
BE: What do you do with those people who
bury them?
E: You know.
BE: You don’t talk about it.
BE: They did.
E: You took part in it?
BE: No, they wanted me to participate and I
didn’t go, it was voluntary.
E: You know there was one who survived.
BE: An Arab? Could be. How should I know?
I’m just a regular serviceman, what do I
know?
E: They killed the rest…
BE: Then we stayed one day in Lod, and then
they took us away.
E: How did they expel the inhabitants?
BE: There was, they declared a curfew
and Yigal Allon gave the order to Gutman,
Yeshayahu Gutman who was then the first
governor of Lod. And he gave, and they
started leaving, we saw how they left.
E: How did it look like?
BE: It’s nothing, how they left. Later we met
them, when we moved on towards where
Modi’in is today, where the Agudat Israel
kibbutz is. How are they called? It’s near –
there are two kibbutzim there…
E: Sha’alvim.
BE: Sha’alvim, today it’s Sha’alvim. We went
in that direction. We saw old people unable –

those days were hot. We saw were the bodies
lay. We saw how next to the belongings,
and the carts, bodies lay there, who couldn’t
make it. They fled towards Ramallah, the
fled and the road was open, you see?
E: What do you think about that?
BE: I don’t feel good about it, until today.
Listen, I once had a talk with Mula, [Shmuel]
Mula Cohen – he was a brigade commander?
E: You mean, you spoke with Mula Cohen,
about what?
BE: I told him, Mula, what? He said, forget
about it, in the Independence War there were
some things that did not… it didn’t all go
according to… Mula also did not… Listen,
the senior commanders probably didn’t want
to talk about all these things either.
E: For you this was something?
BE: Indeed it was. I was only 16 months
in Israel. You have to understand – I come
from a different world. I did hear about the
Warsaw Ghetto and about the partisans, but I
never saw it with my own eyes. I did see it in
the pogrom in Poland, at Kielce [in 1946], a
little bit. But listen, in Lod we still accepted
it somehow, but I saw the bodies…
E: Why is Lod such a traumatic event for
you?
BE: Two things. First, it was the first time we
fought in daytime. I said, at night, whether
you shot or didn’t, whether you killed or
didn’t, you’re not really sure. In Lod, you
saw what you were doing. For the first time.
In Operation Dani, this was the first time we
went out [in daytime]. I think this was also
our only daytime action, actually. Because
later in the Negev, it was also at night. When

that woman?
BE: Yes, nothing in Kfar Daniel. And then
we started advancing towards Lod, in line.
In front of us, we saw two Arab armored
vehicles – when they saw us advancing
they escaped back into Lod. They shot and
we shot back; we went into Lod, there was
shooting. At the same time we heard Moshe
Dayan raised hell in Lod, as they say. Moshe
Dayan, his job was to drive into Lod, make
them panic, and return to Ben Shemen.
E: So tell me, once you entered Lod? There
were people in the houses?
BE: Never mind, later they went into other
houses, yes, there were.
E: There were still inhabitants in Lod?
BE: Yes, some of them, yes. Where we got
in first there were no people in front of the
police station. But later, in another place
we passed through in the middle of town,
in another place there was a fence there and
there were Arabs with lots of girls. A father
with lots of girls. And later they threw them
away. It was later.
BE: There’s one thing that I’m not telling
you.
E: The massacre in the mosque, were you
there?
BE: I was there, you know.
E: You were there? You saw the massacre in
the mosque?
BE: I didn’t see the massacre in the mosque.
I saw the men who pulled out the dead. Later
you’ll hear what happened, if you already
know. No, no I don’t want to, later I’ll have
problems – I already got into trouble with
that, with this journalist, that I said too much

and later I…
E: I’ll tell you what I know, and you tell
me what happened. The massacre in the
mosque... BE: PIAT, you know, one PIAT.
E: How far were you?
BE: I wasn’t there, I was where Israel
Goralnik lost his arm. Along the same line,
when the [Jordan Arab] Legionnaires came.
They came from, they thought they would
enter Lod, and then I was in the same line,
about 200m from Israel Goralnik who picked
up the grenade and threw it back.
E: How do you know about the PIAT?
BE: It was talked about.
E: You actually saw it?
BE: No. I just saw one thing. These guys
should have been brought to justice. No, I
don’t want to…
E: Yigal Allon’s Gipsy.
BE: Yes, I saw it only once when they fired
the PIAT – it was in al-Burj, it was later.
Afterwards I didn’t see. Listen, you’ve
probably heard about those who had to bury
those who…I don’t…
E: Don’t you think it’s important to talk about
those things?
BE: 60 years, forget it. It shouldn’t have
happened that way. There was something that
shouldn’t have happened that way.
E: What?
BE: Not that PIAT. I’m talking about
something else.
E: About the cremation?
BE: There was no cremation. There was an
incident when they buried these people. They
had to bury them. And then those who buried
them… that’s it, and then…
E: And then?

6//7

Testimony
Binyamin Eshet (1927)
By Eyal Sivan
Filmed in Kibbutz Palmachim,
July 2012
English version: Ami Asher

Eyal (E): Let’s talk about Operation Dani.
Binyamin Eshet (BE): This is interesting. Let
me tell you something. Before Operation Dani,
two weeks, one week before Operation Dani, we
were in Sarafand, they took us on a patrol – they
took a squad from each platoon.
BE: Initially we took the first village – it was
Jimzu.
E: What does that mean “taking a village”,
during the actual day, how do you go about it?
BE: How do you go about it, you push forward
and start shooting – they ran away and we went
in.
E: You saw them running?
BE: That, yes, then we saw them.
E: Where did they run?
BE: At that time they ran towards Lod, towards
Lod. Then we captured it.
E: And you returned to your base?
BE: Yes. We didn’t touch anything, we didn’t
touch anything. You should know that – also
in Lod, we didn’t touch a thing. We had this
discipline among us that we’re not taking
anything. Then we took Jimzu. Later – it was
Saturday, Sunday noon – in the morning we
took Kfar Daniel. Kfar Daniel was already
empty. One interesting thing – listen. In one
of the houses, suddenly we hear screams. I
hear screams. Suddenly I see the squad leader
– a young Arab comes out, half naked. And the
squad leader goes [in Arabic] “you slut… go to
Lod”. There was this girl, she thought maybe
she would give her favors to the Jews, maybe
she would stay alive. You get it? You wouldn’t
hear about this from anyone, you understand,
this was… We took Kfar Daniel, we took Kfar
Daniel. That was still on Saturday night…
E: In Kfar Daniel, the only person you saw was

anymore. The problem is that our wars
are made with money, not in war.
E: In retrospect, I know there were some
incidents that infuriated you. Looting,
rape, all that kind of stuff.
YK: True, because it’s filthy.
E: What’s true?
YK: Looting.
YK: I need the place. I’m fighting, he
wants to kill me, I kill him. But to go in,
enter and say, hands up and give me the
cash. I know about this guy. Again, there
are some things that are not talked about
right. I know about this guy, thank God
not one of my men, from others’ men,
who robbed a bank, and one of them took
from it, to each his share, you take this
and that, you bring it to the party center,
and one took it home.
E: But in Lod there were orders. For
instance, they took vehicles.
YK: Vehicles is something else. That’s
not like taking money.
E: Are there things you know that you
don’t want to talk about?
YK: There are.
E: Can you tell me why you don’t want
to talk about them?
YK: Let’s put it this way. There are some
things that have to be done, and yet you
are not proud of them.
E: There was no other way. But that
doesn’t mean it makes it nice, or
admirable. You’re not proud. Killing a
man, you can, but you don’t brag about
it. Those who brag about it, we try to get
them out of the way, to put them in jail.
E: Do you think everything must be told
about this period?
YK: Let’s put it this way – in my opinion
you can tell 98%. Perhaps there’s one,
there are few. Two points: first – what

you do and you don’t have a choice,
you don’t brag about it. And second, we
might need to do it in the future and [this
way we’re] telling the others.
E: … And why did they blow up the
houses?
YK: To solve the problem, there’s a
human question.
E: I don’t get it. Please explain it again.
YK: You have to understand: If someone,
for whatever reason I have to run away.
I’ll want to go back to the house, when
this house is gone it’s gone. I look at it
like the Arab does: it’s my village, but
when the village is gone, that it, gone.
That’s how it is, the Arabs say. How
did we make the land ours? The whole
territory, I was already working, this was
after I was no longer a soldier, we tilled
1 dunam [0.1 hectare]. Not a dunam – 1
km wide along the entire border. More
– nobody knew who would take it and
what they’ll do over there. We tilled it
there. As soon as we tilled it, it was over,
the Arabs stopped coming [back]. That’s
it – ours. In Beit Shean, there was also
this incident, the rabbi gave his approval.
To till on the Sabbath, and he himself
went and tilled with them, so that they’d
realize they’re not coming back.
E: Yigal [Allon] – his plan was to deport
everyone, right?
YK: Ben Gurion’s as well.
E: What, as well?
YK: Ben Gurion, he’s the one who gave
us the order to deport them; they didn’t
let us from the outside. But if we had
deported them, the entire movement, the
whole story would have looked different.
E: You think they didn’t finish the job?
YK: They stopped us in the middle – it’s
out in the open, it’s obvious, they said
“that’s enough”.
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YK: Our upbringing. Our education.
Both [Jews] from Europe and Oriental
[Jews]. We can’t relate to that, we…
Sometimes we treat cats or dogs better
than they treat human beings.
E: Weren’t there cases of [capital]
punishment?
YK: There were 2-3 such cases. I
wouldn’t want to talk about it, certainly
not when it’s recorded.
E: Why?
YK: Leave that to me.
E: I won’t force you.
YK: If you turn everything off.
E: What interests me – if you think it’s
important for us.
YK: Forget about it, it’s all about spies
among us.
E: Jews?
YK: We thought they were Jews.
E: And that was the punishment…
YK: It’s the one I told you about. This
one wasn’t touched, because he had a
son in the unit. But in… there was one
who talked on the radio when the Iraqis
came.
E: A Jew?
YK: He’s already gone so why talk about
it. And there was one up north, a doctor
who spoke Russian – we thought this
was a Jew, a Russian who came here,
an idealist. And this guy he’s no longer
in this world. What can I tell you? Yigal
Allon’s Gipsy.
E: What’s that?
YK: All sorts of jobs, special jobs, that
you have to execute here and there and
so on, you know.
E: You also cut somebody’s balls off,
because we had a case like that?
YK: What? Don’t you know?
E: No, tell me.
YK: Sure. I also know who his son is.

The man was a vet and later became a
physician.
YK: … studied, there’s a song about that.
E: You also did such things?
YK: I didn’t. There was a unit who
brought a doctor there, we took him out
of his father’s house, of the Beit She’an’s
Sheikh. Real nice and easy, we cut his
balls off. And they said, you’re not going
to treat any Jewish women any more,
and they came back.
E: Did you see things that today you
think were unjust?
YK: What’s justice?
E: I’m asking you.
YK: In your terms – can there be justice
without God?
YK: You’re asking me about justice –
what’s justice?
E: No, I’m asking you about things that
you…
YK: Wait a second, we’re saying that
this is our country, right? Where did we
get it from, we conquered it, we killed
everyone who used to be here. So if
you’re talking about justice, then this
was a just war. You kill and it’s all over.
But if you don’t, then you have to let
them live and find a way to live together.
Then first you have to show them that it’s
yours and that you have stated that it’s
yours – but in order to live together you
also have to find a way to live with them,
so you can’t murder.
E: You think that maybe here a small
mistake has been made?
YK: No. I don’t think so. I think nobody
has the right to kill another person just
because he wants to sit in the chair where
he’s sitting, where sat earlier. The way
they do it now, they seem more proper to
me. Look at Europe, what they’re trying
to do. They’re not fighting one another

pull his leg. I said, when we grab the cow
by the ass, forgive me, and blow then it
straightens its horns. And down there
because there… There was a cow there
that ran off and this guy tried to chase it
and I shot them both.
E: Tell me about the caravan of refugees.
YK: How did it look like? Like you
always see in the movies, those who
walk. Arabs on pilgrimage to Mecca, a
caravan, with parcels. Like you see our
refugees walking, from Germany. A
parcel with a suitcase with something,
like. Quietly, we were there along the
entire stretch and once in a while they
told them with loudspeakers, “Don’t
stray from the path”, whoever strayed…
E: What did you see when you entered
Lod?
YK: In Lod I was already – I came in
already after the first onslaught, and
there was a story there, probably, you
can’t talk about everything.
E: What do you mean you can’t tell
everything?
YK: Massacres and stuff.
E: Tell us.
YK: Not that we did to them – that
they did; and then they all went into the
mosque, or church, I don’t remember. At
night it’s difficult to tell. And we couldn’t
take them out. They had assumed we
won’t go inside.
E: Who was “they”?
YK: The Arabs.
E: What Arabs – women, children, old
people?
YK: These guys never talked [high and
mighty]. There were those above them
who did – that’s the thing. And they
talked about how soon they’ll come from
Jordan and we’ll kill you all and stuff –
they did not. So they told me, come on

do something. They already knew who I
was, they knew exactly what they meant.
E: What did they mean?
YK: That I go with my PIAT, I fired a
PIAT projectile in there.
E: Where?
YK: In the hall, I didn’t. Nobody did.
E: Who removed the bodies later?
YK: None of my business. It’s theirs.
E: This was an order?
YK: Yes.
E: What do you mean, what was the
order?
YK: What is this, “what was the order”,
fire a PIAT, that’s it. Nothing would
withstand a PIAT, like they used to make
it. You know how it’s built? If you make
it like a bell, what happens there is that
the entire force is directed in the same
location and provides a huge amount of
pressure, instead of taking 3 kilos you…
and it gives about a pound and you get
the same result.
E: How many got killed there?
YK: I fired one and it was enough.
E: How many people were inside, do you
know?
YK: Plenty.
E: what do you mean?
YK: Plenty. I opened the door, I looked
inside, and I closed the door.
E: What did you see?
YK: An empty hall – everyone on the
walls.
E: Lots of people.
YK: Lots.
E: What ages?
YK: Who can remember? What I saw was
enough. After that, it was mainly I who
dealt with explosives and evacuations.
E: Why did you let them [go]?
YK: Because we’re Jews.
E: What do you mean?
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YK: And then go home.
E: But you did see how they ran away?
YK: We saw them, what do you think?
I fired at them with that – with the
Browning – on the boats.
E: They fled on boats?
YK: Yes.
E: On the Sea of Galilee?
YK: Yes. On the other side they had more
[villages], except [Kibbutz] Ein Gev
[which was the only Jewish settlement
on the east bank].
E: And who were the people who fled?
YK: Village people, they were fishermen,
among other things. Then it was Lod.
E: Wait a minute. We’ll get to that.
YK: Ramle.
YK: We entered the houses only in one
place, in Balad al-Sheikh, near Yagur.
There it was really, murderous and all
that. And he said, you go there with axes.
E: Who did?
YK: Only one man could – Yigal
Allon. And I assume there was no
misunderstanding between him and Ben
Gurion, no. “So go there with axes, let
them get lost, leave no trace. As much
as you can, don’t use any bullets, so that
they won’t hear it at the [British] police
[station in Yagur] and, so that they won’t
sit send them reinforcements.
E: So what did you do?
YK: We smashed the door and throw a
grenade…
E: In Balad al-Sheikh?
YK: And indeed it never rose again, it’s
gone.
E: Operation Broom, what is it? You
simply stood in line and just…
YK: Yes, you march up to a village, you
expel it, you gather round and have a bite
to eat, and go on to the next village.

E: They would come down here?
YK: Go down to the Sea of Galilee and
take the fishing boats and flee.
E: And you would be standing on top and
fire on them?
YK: Here and there, then Yigal Allon
said no.
E: Said what?
YK: No, not to shoot them, let them go.
E: And then you move to the heart of
the country, you go to Lod. What did
Operation Dani mean for you?
YK: You know what’s a PIAT? You know
this gun? I used it to shoot the mosque
where they were [sheltering].
E: What mosque?
YK: In Lod.
E: What do you mean? You mean the gun
that you throw and it blows up in your
face, right?
YK: Let me tell you what it does – you
make it like it was a beautiful painting
by an artist. You think. He makes a hole
about this big and inside everybody’s
crushed on the walls from the pressure it
makes inside.
E: You arrive, before you get to Lod, you
were at Jimzu and Kfar Daniel, and what
did you do there?
YK: What didn’t we do? We shot, we
saw them run away. They let them pass
through Lod along a path down this
specific riverbed and walk there, and
whoever strayed from the path got a
bullet.
E: Tell me, what did it look like?
YK: What it looked like? I sat on this
hill with a Browning and underneath
me below there went the caravan and
whoever strayed sideways, tried to sneak
into the bushes, got shot, and it was
boring. And one day, one of the men – I
won’t say any names – told me, I went to
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Eyal (E): Did you take part in Operation
Broom?
Yerachmiel Kahanovich (YK): It’s right here
in the Jordan [Valley area].
E: You took part in Operation Broom?
YK: I was a machine gunner.
E: What type?
YK: Browning.
E: You were a machine gunner in what? In
Operation Broom?
YK: Yes.
E: What is Operation Broom and what was its
objective?
YK: We cleared all the villages…
E: What do you mean?
YK: We cleared one village after another and
expelled – expelled them, they fled to the Sea
of Galilee and from there to the Galilee.
E: But how? How?
YK: You mean by shooting?
E: How do you mean?
YK: We shot, we threw a grenade here and
there. Just listen – there’s one thing you have
to understand: at first, once they heard shots
they took off with the intention of returning
later.
E: But, wait a sec, that was before May 15,
that was before the Arab armies came.
Operation Broom, Operation Broom then.
How does it happen? Do you receive any
information? Is it an organized campaign?
YK: Yeah, sure.
E: Tell me.
YK: It was. Who was it? Yigal Allon himself
planned it. We moved from one place to the
next.
E: What places? Can you tell me?
YK: We passed, we passed by Tiberias and
moved
from one village to the other, from one to the
next.
E: So you had orders to expel and clean up
the villages?

ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﺪ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺴﻴﺢﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺰﻝ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣ
)ﺍﻷﺻﺒﺢ( ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
1948 ﻋﺎﻡ
ÌÏÂˆ ¨ÈÁÎÂ‰ „ÂÏ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰·Ó
˙ÁÙ˘Ó ˙È· ‡Â‰ ¨≤∞±≤ ¯·ÂË˜Â‡·
¨˙ÂÙÒÂ˙ ÌÚ ¨®Á·Ò‡Ï‡© ÁÈÒŸÓ
±π¥∏ ≠· „ÂÏÓ ‰˘¯Â‚˘
The present Lod municipality
building, shot in October
2012, used to be the Masih
(el-Asbah) family home,
which was expanded
since. The family was
deported from al-Lydd in
1948. Current address:
corner of Tzahal (IDF) and
Hahashmonaim Streets.

ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﺪ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ
: ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.1948
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎﺭﻉ ﻫﺮﺗﺴﻮﺝ ﻣﻊ
ﺷﺎﺭﻉ ﺟﻮﻟﻮﻣﺐ ﻭﺷﺎﺭﻉ
ﺗﺴﺎﻫﻞ )ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
 ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ.(ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻣﻌﺮﻭﺽ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺣﺴﺐ
،ﺍﻟﻼﻓﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
2012 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ
˙ÈÈËÒÏÙ‰ „ÏÏ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ‰·Ó
˙ÓÂˆ ∫ÌÂÈ‰ Â˙·Â˙Î Æ±π¥∏ „Ú
ÆÏ¢‰ˆÂ ·ÓÂÏÂ‚ ¨‚Âˆ¯‰ ˙Â·ÂÁ¯‰
¨¢‰¯ÈÎÓÏ¢ ËÏ˘ ‰·Ó‰ ÏÚ
≤∞±≤ ¯·ÂË˜Â‡
The Palestinian al-Lydd
municipality building until
1948. Its current address
is the corner of Herzog,
Golomb and Tzahal (IDF)
Streets. A sign on it says
it’s “for sale”, October 2012

www.zochrot.org

