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nB²M� w�  rNŠËe½ …«bž 5DŠ w�U¼√ ‰ËUŠ
Ê√ Òô≈  rN²¹d� v�≈ «ËœuF¹ Ê√ ¨W³JM�« ÂUŽ  s� “u9
p�– bFÐË Æ ôËU;« q�  b� WOKOz«dÝù« WDK��«
rNð«u�√ …d³I�Ë r¼b−�� rO�d²Ð «u³�UÞ  «uM�Ð
Æ ÎUC¹√  p�– s�  rN²FM� WOKOz«dÝù« WDK��« Ê√ Òô≈
wIÐË ÊUM³� v²Š  ÎôULý 5DŠ w¾łô VKž√ tłuð
 qOK'«  WHDM� w� rNM�  ÎUB�ý ∏∞ w�«uŠ jI�
Æ5DŠ s� W³¹dI�« WOMOD�KH�« ÈdI�« w� «uMJÝË
 U¾*« ‰U×� qAH�UÐ  …œuFK�  rNðôËU×� q�   ¡UÐË
WÝUO��« ÆUNO�U¼√ dÒ?−¼ w²�« WOMOD�KH�« ÈdI�« s�
ÕUL��« ÂbFÐ WO{UI�«Ë —ULC*« «c¼ w� WOKOz«dÝù«
l�u� Òqþ u� v²Š ÆW²MF²�Ë W×{«Ë ¨5¾łö�« …œuFÐ
‰U(« u¼ UL� ¨ÂuO�« v²Š ÎUO�Uš tLEF� Ë√ ¨W¹dI�«

Æ5DŠ W¹d� w�
s� ·bN½ ¢ «d�«– –  ËdšË“¢ WOFLł w� s×½
wKOz«dÝù« —uNL'« WNł«u� s� VO²J�«  «c¼ —«b�≈
w²�« wMOD�KH�« VFA�« W³JM� WOÝUI�« ZzU²M�UÐ
‰uŠ ¡«dI�« wŽË s� b¹e½ Ê√ UM�b¼ Æ±π¥∏ ÂUŽ  √bÐ
vKŽ  vKŽ i×½ Ê√Ë 5OMOD�KH�« 5¾łö�« WOC�
p�–Ë wMKF�« ‘UIMK� 5¾łö�« …œuŽ Ÿu{u� `²�
5OMOD�KH�«Ë œuNO�« 5Ð W(UB� Í√ Ê√ UM²ŽUMI�
W�«bF�« oOI%Ë 5¾łö�« …œuŽ ÊËœ r²ð Ê√ sJ1 ô

ÆwMOD�KH�« VFAK�
WK�KÝ w� ÊËdAF�«Ë bŠ«u�« u¼ VO²J�« «c¼
¢ «d�«– –  ËdšË“¢ WOFLł U¼—bBð w²�« ¢ÆÆÆÆÆ «d�«–¢

ÆWÐuJM*« WOMOD�KH�« l�«u*« sŽ
UM²O�UF� sL{ ¨¢5DŠ  «d�«–¢ VO²J�« «c¼ U½—b�√
W¹dI�« ‰öÞ_ …—U¹“ ÎUC¹√ XKLý w²�«Ë 5DŠ Èd�c�
bK�ð  U²�ô VB½Ë UNO¾łô s� UN²³J½ WB� ŸULÝË

ÆUNO� X½U� w²�« WO�Ozd�« r�UF*«Ë W¹dI�« rÝ«

       ≤∞∞∑ —«–¬ ¨¢ «d�«– –  ËdšË“¢

W�bI�   הקדמה

יולי באמצע כפרם, את  שנטשו אחרי מיד

מאוחר אליו. לשוב חטין תושבי ביקשו ,1948

הקברות בית  את לשמר ביקשו הם  יותר

התירה לא המסגד. המדינה כמובן את ולשפץ

כ- רק ללבנון. נעו צפונה הפליטים רוב להם.

כהן, נוכחים  (הלל מחטין 80 פליטות ופליטים

ישראל מדינת בתחומי נשארו נפקדים)

כל בסביבה. ערביים בכפרים מגורים ומצאו

המדיניות נדחו. לאדמתם לחזור בקשותיהם

שיבת לאפשר שלא ישראל מדינת של

ועודנה הייתה לכפריהם, פלסטינים פליטים

או הכפר של שהשטח אפילו ונחרצת. ברורה

חטין. במקרה של כמו עומד "שומם" רובו

חוברת דרך מבקשים, זוכרות בעמותת אנחנו

להפגישאתהציבורהישראליעםהתוצאות זו,

- ב הפלסטינית שהחלה של הנכבה הקשות

המודעות את  להעלות היא מטרתנו  .1948

דיון ולקדם הפלסטינים הפליטים לסוגיית

מתוך אמונה זאת הפליטים. שיבת ציבורי על

יתאפשר היהודים והפלסטינים בין שהפיוס

העוול ותיקון  הפליטים שיבת דרך  רק

הפלסטיני. לעם גרמה ישראל שמדינת

 20 עוד קדמו חטין" את "זוכרות לחוברת

20 מקומות  של סיפורם שהביאו את חוברות

נקטעו ותושביהם בהם הזאת שהחיים בארץ

ולא הורשו לחזור. גורשו

בשרידי ביקור לרגל במיוחד הופקה החוברת

הביקור אירגנה. זוכרות שעמותת חטין הכפר

ופליטות פליטים עדויות מפי שמיעת גם כלל

אתרים שהיו מה או אתרים ושילוט מחטין

בכפר. מרכזיים

2007 מרס , "זוכרות"
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טבריה מהעיר קילמטרים כתשעה רחוק חטין
קטן נחל גדות על שתי הכפר יושב מערב. מכיוון
חטין. עמק על ומשקיף חטין הר של הצפוני במורד
אסטרטגית חשיבות  לו הקנה  הכפר של  המיקום
הקרב התנהל חטין הר על כידוע, ומסחרית.
בפיקודו המוסלמי לצבא הצלבני הצבא בין המכריע
(ניתן ללמוד   1187 בשנת אלדין אלאיובי סלאח של

החוברת). בגוף הקרב על
הכנעני הכפר של מקום באותו נבנה שהכפר ייתכן
הוחלף שמו הספירה לפני השלישית שבמאה אִּסּדִים
קראו הרומאים בתקופת החיטה), (כפר חטין לכפר

. KFAR HITTAYA חיטיָה כפר לכפר
טבריה וגרו  למחוז שייך היה 1596 הכפר חטין בשנת
כבר  למחייתם, הסתכמכו התושבים תושבים.  605 בו
בנוסף וזיתים, שעורה חיטה,  כמו  חקלאי יבול אז,על
חטין  ה-19  המאה בשלהי ועזים. צאן כמו חיים לבעלי
ופרי זית עצי אותו הקיפו מאבן, נבנו בתיו קטן, כפר היה

כ-400 תושבים.  בו וגרו
ישרים רחובותיו משולש, בצורת נבנה החדש הכפר
יסודי ספר בית קטן,  שוק  היה  הכפר  במרכז  ומתונים.
לתושבי  ומסגד  1897 בתקופה העתמאנית שנוסד בשנת
בקצה הבולטים הדתיים האתרים אחד המוסלמים. הכפר
אליו עולים שהדרזים [יתרו] שעיב הנביא קבר הוא הכפר

בכל שנה. אפריל לרגל בחודש
עונתיים בגשמים לחקלאות, טובה באדמה התברך הכפר
משגשגת כלכלה הייתה  לכפר  בשפע.  תהום  ומי רבים

ההיסטוריה

התושבים רוב החקלאות, בזכות
יותר   1944 בשנת . בחקלאות עסקו
לקטניות יועדו דונם אלפים מעשרת

מושקה. ושטח בסתנים דונם וכאלפיים
הכפר על הידעים האחרונים הנתונים

כך  על 1944/45 ומצביעים לשנת מתייחסים
 190 ב- חיו ,1190 היה התושבים שמספר
אדמה. אלף דונמ מעשרים ורכשו יותר בתים

ישראל מדינת ,1948 ביולי הכפר פינוי לאחר
היישוב ארבל את הפליטים אדמות הקימה על

זיתים.  כפר היישוב וב-1950 את ,1949 בשנת
משנת כפר חיטים המושבות הוותיקות יותר שתי

לכפר  סמוך נמצאות  1908 משנת  ומצּפָה 1936
על אדמותיו. לא אך

לחלוטין הרוסים בתיו נטוש,  הכפר שטח כיום,
התאנה, ועצי השיחים ידי  על  מכוסים הכפר ועיי
לשטח הפך העמק והאקליפטוסים. הצבר האוכמניות,
ההרריים השטחים ואילו היהודיים ליישובים חקלאי
ומוזנח, נטוש המסגד לבקר. מרעה משמשים
והקשתות הקירות אך  ויציב עומד  המסגד צריח
אתר עודנו [יתרו] שעיב הנביא קבר מתפוררים.
האחרונות בשנים הדרוזים. למאמינים לרגל לעלייה
ובימים חטין, על חשבון אדמות והתרחב, שגשג הוא
למרות נוספת הרחבה תכנית מוגשת ממש אלה
בגוף נוספים פליטי הכפר. (פרטים ומחאת התנגדות

החוברת).

עברה דרך חטין
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WM¹b� sŽ  «d²�uKO� WF�ð w�«uŠ 5DŠ W¹d� bF³ð
dOG� œ«Ë w�dÞ vKŽ lIðË »dG�« WNł s� W¹d³Þ
qNÝ vKŽ ·dAðË 5DŠ q³' w�ULA�« `H��« bMŽ
ÆW¹—U&Ë WO−Oð«d²Ý≈ WOL¼QÐ  “U²�« «c�Ë ¨5DŠ
W�dF� XF�Ë UNK³łË  UNKNÝ  bMF� ÂuKF� u¼ UL�Ë
 gOł Âe¼ YOŠ ¨œöOLK� ±±∏∑ ÂUŽ  …dONA�«  5DŠ
5O³OKB�« gOł wÐu¹_« s¹b�« Õö� …œUOIÐ 5LK�*«

Æ5D�K� dzUÝ —dŠË tK� qOK'« p�cÐ “U²ł«Ë
W¹d� l�u� ‚u� XOMÐ b� W¹dI�« ÊuJð Ê√  ezU'« s�Ë
q³� Y�U¦�« ÊdI�« w�  X³�²�« w²�«  WO½UFMJ�« . =b? Ò�√
—UHJÐ X�dŽ b�Ë ©WDM(« dH�® 5DŠ —UH� rÝ« œöO*«

ÆÊU�Ëd�« ÂU¹√ U¹U²Š
œbŽË U¹d³Þ WOŠU½ w� W¹d� 5DŠ X½U� ¨±µπ∂ WMÝ w�
 ‘U²Fð X½U�Ë Æ’U�ý√ ©W�LšË W¾� XÝ® ∂∞µ UN½UJÝ
¨Êu²¹e�«Ë dOFA�«Ë  `LI�« q¦�  WOŽ«—“  Ułu²M� vKŽ
dš«Ë√ w� ÆÊQC�«Ë eŽU*« q¦�  U½«uO(« v�≈ W�U{ùUÐ
UNðuOÐ XOMÐ …dOG� W¹d� 5DŠ X½U� dAŽ lÝU²�« ÊdI�«
œbŽ ÊU�Ë ¨WN�UH�«Ë Êu²¹e�« —U−ý√ UNÐ n%Ë  …—U−(UÐ

ÆWL�½ ¥∞∞ UN½UJÝ
UNŽ—«uý X½U�Ë YK¦� qJý vKŽ X½UJ� W¦¹b(« W¹dI�« U�√
‚uÝ vKŽ qL²A¹ W¹dI�« e�d� ÊU� ÆWLOI²��Ë W¹u²��
ÂU¹√ ¨±∏π∑ WMÝ u×½ X¾A½√ WOz«b²Ð« WÝ—b�Ë …dOG�
r�UF*« s�Ë Æ5LK�*« UN½UJ�� b−��Ë w½UL¦F�«  rJ(«
Íc�« VOFý w³M�« ÂUI� W¹dI�« jO×� w� …“—U³�« WOM¹b�«

ÆÂUŽ q� s� ÊU�O½ w� “Ë—b�« tO�≈ Z×¹

…d�uÐ l²L²ðË WÐd²�« …bOł ÷—_« X½U�
 «– 5DŠ X½U� ÆWO�u'« ÁUO*«Ë —UD�_«

W¹dI�« ÊUJÝ rEF� ÊU�Ë ¨d¼œe� wŽ«—“ œUB²�«
 ±∞ s� d¦�√ ÊU� ±π¥¥ WMÝ w� ÆWŽ«—e�« w� qLF¹
wH�√ s� d¦�√ ÊU�Ë »u³×K� WBB�� +Ëœ ·ô¬

Æ5ðU�³K� ÎU�b�²��Ë ÎU¹Ëd� +Ëœ
ÂUŽ v�≈ œuFð UNMŽ WOLÝd�«  UOzUBŠù«  dš¬

 c¾MOŠ  ÊU�  UN½UJÝ  œbŽ Ê√  v�≈  dOAðË  ±π¥µØ±π¥¥
 s� d¦�√ ÊuJK1Ë ÎU²OÐ ±π∞  w� ÊuAOF¹ WL�½  ±±π∞

Æ+Ëœ n�√ ≤≤
WMÝ qOÐ—√ …dLF²�� W¹dI�« w{«—√ vKŽ qOz«dÝ« X�U�√

 ÆrO²¹“ —UH� …dLF²�� ÂUFÐ p�– bFÐË ±π¥π
 ‚dA�« v�≈ ±π≥∂ WMÝ X�Ý√ w²�« rODŠ —UH� …dLF²�� U�√

 ULN� ±π∞∏ WMÝ X�Ý√ w²�« ÁU³�²O� …dLF²��Ë W¹dI�« s�
ÆUNO{«—√ vKŽ U²�O� sJ�Ë 5DŠ l�u� s� ÊU²³¹d�

d¦F³²ðË W�bN� 5DŠ   uOÐ Æ—u−N�  W¹dI�« l�u� ¨ÂuO�«
 UðU³M�«Ë W¹d³�« gzUA(« 5Ð l�u*« ¡Uł—√ w� UNð—U−Š Â«u�√

w{«—√ U�√ Æ—U³B�«  U³½Ë UMOJ�«Ë 5²�«Ë  u²�« —U−ý√Ë WOzU*«
ULMOÐ ¨W¹œuNO�«  «dLF²�*« W×KB* WŽË—eL�  …—ËU−*« qN��«

—u−N� 5DŠ b−�� ÆUNOý«u* vŽd� WOK³'« w{«—_« qLF²�ð
ÂUI� ‰«e¹ ôË  ÆŸbB²�« w�  …cš¬  ÁdÞUM� sJ�  WLOKÝ t²½c¾�Ë
ÁbBI¹ Î«—«e� ¨W¹dI�« s� V¹d� qð `HÝ vKŽ rzUI�« ¨VOFý w³M�«
jOD�²�« r²¹Ë …dOš_«  «uM��« w� l�ð«Ë d¼œ“« b�Ë  Æ“Ë—b�«
jÝË W¹dI�« w{«—√ »U�Š vKŽ Î«œb−� tFOÝu²� ÂU¹_« Ác¼ w�

Æ5DŠ w¾łô W{—UF�Ë ÃU−²Š«
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1187 ִחִּטין יולי
מכל יותר הערבית בהיסטוריה נקשר חטין השם
אל-איוּבי, אל-דין סלאח הנודע במצביא אחר מקום
מהכיבוש הצלבני בשנת משחרר פלסטין וירושלים
בו ניצח צבאו הקרב המכריע ליד חטין נערך .1187
מוחץ נצחון הצלבני הצבא את אל-דין סלאח של
עד הערים שאר לשחרור הדרך את בכך וסלל

ירושלים.
שהובס לאחר – צבאו את היטב הכין אלדין סלאח
בראשו ויצא  - הצלבנים  מול קודמים  בקרבות 
נפגשו סמוך הצבאות שני פלסטין. מדמשק לכיוון
במרץ הזה, שהתרחש בקרב שליד נצרת. לספוריה
הצלבני התפרק הצבא המוסלמי. ניצח הצבא ,1187
הצלבנים איחדו חודשים לאחר מכן כמה והתפזר.
לקראת כוחותיהם כל את וגייסו מחדש צבאם את

ספוריה. קרב על והנקמה הבא הקרב
לא החליט טקטית, במחשבה אלדין, סלאח
כדי לכיוונו אותם  למשוך אלא לעברם  להתקדם
החום המסע, אורך בגלל לקרב, מותשים שיגיעו
מתקפה יזם אלדין סלאח במים. והמחסור הכבד
מצור. ימי ששה אחרי  אותה  ושחרר  טבריה על
לכיוון בהתקדמות החל הצלבני שהצבא ידע כאשר
ליד לטבריה מערבית להם וחיכה נערך הוא טבריה,
וצמחים. במים עשיר באזור שנמצא חטין, הכפר
גם הערבים כינו כך ל"קרני חטין" – הצלבנים הגיעו
כמו שנראות הפסגות שתי בעלת הגבעה את
מהצבא ימנעו שחייליו  דאג אלדין סלאח  קרניים.
אחרים. שתייה מי או  הכנרת למי  להגיע הצלבני
לשרוף אלדין סלאח ציווה הגבעה, על בעודם
זמן ובאותו והקוצים המכסים אותה. השיחים את
הצלבני וכיתרו את הצבא הקיפו את הגבעה חייליו
כשהצלבנים במצב החלה הכוללת כולו. המתקפה
מוחץ. היה אלדין סלאח  של הנצחון  קשה. מאוד
הדרך הצלבני התפרק לגמרי. מחטין הייתה הצבא
אותה ששחרר אלדין, סלאח בפני סלולה לירושלים

שנה. באותה
בעירק בשנת 1138. בעיר תּכרית נולד אלדין: סלאח
מת הוא שם לדמשק קטן בהיותו עברה משפחתו
השושלת האיובית  את 1193 לספירה. ייסד בשנת

שנים. המוסלמית כמאה את המדינה שהנהיגה
1984 דמשק, הפלסטינית, האנצקלופדיה Walid Khalidi, All that remains,Beirut,1997מתוך

1948 ִחִּטין יולי
אחרי מיד  ,1948 ביולי  וה-17  ה-16 בין בלילה
רוב יצאו יום, באותו  נצרת נפילת  על ששמעו
היו כן לפני כחודש כפרם. את חטין תושבי
מהכפר לוחמים בין הראשונים  העימותים
כוחות לבין מצבא ההצלה הערבי חיילים בסיוע

ישראלים.
לוּביא. הכפר הסמוך היה האירועים באזור מרכז
וגם כפרם על בהגנה  השתתפו מחטין  לוחמים
שביתת  ערב הסכם ב-9 ביוני, לוביא. על בהגנה
על ישראלית מתקפה נהדפה הראשונה, הנשק
באש פתחו על חטין הלוחמים השומרים לוביא.
לעבר טבריה  נצרת כביש על מעמדה החולשת
לכיוון מלוביא הנסוגה הישראלית, השריון יחידת
הישראלים יותר. עוד להרחיקה והצליחו מזרח,
חיל רגלים לתקוף בליווי הזניקו יחידה משורינת
חטים קרני על הניצבים השומרים חטין. את
המתקדם הישראלי הצבא תנועות אחרי עקבו
מצּפָה. היהודית ההתיישבות מכיוון הכפר לעבר
קשה, קרב לשומרים. הצטרפו מחטין לוחמים
שני בין התנהל שעות, מארבע למעלה שנמשך
ולבסוף נהדפה  הישראלית המתקפה הצדדים. 

המשוריינת. היחידה נסוגה
תקפה חטיבה הראשונה, הנשק תום שביתת עם
ניסו  הלוחמים דקל. מבצע במסגרת חטין, 7 את
המספרית הנחיתות למרות כפרם על להגן
ב-16 ביולי נכבשה  כאמור, האוזלת. והתחמושת
נסוגו   25-30 שמנו ההצלה צבא  וחיילי  נצרת
תושבי נטשו שאחריו וביום יום באותו מעמדתם.
סלאמה, הוא רובם הלכו לוואדי כפרם. חטין את
במבואות לחודש קרוב שהו  חלקם צלמון. נחל
אחרי לבתיהם. לשוב שיוכלו  בתקווה כפרם
לבנון. עד מסעם את המשיכו  התקוות שאבדו
בכפרים להישאר הצליחו חטין מפליטי חלק
עראבה, כמו היום הזה עצם שכנים עד פלסטיניים

[שפרעם]. עמרו ושפא כנא כפר עילבון,
אדמה דונם כ-23000 איבדו חטין תושבי כ-1500
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١٩٤٨ طـِّني متوز حِ
 ¡U³½_« ‰u�Ë bFÐ …dýU³� ¨ ±π¥∏ “u9 ±∑≠±∂ qO� w�
s� dAŽ  ”œU��« w� …d�UM�« WM¹b�  ◊uIÝ sŽ
p�– ÊU�Ë ÆrN²¹d� 5DŠ w�U¼√ rEF� —œUž ¨“u9
WIDM*« pKð  w�  UNł«u*« s� dNý s� d¦�√ bFÐ
–UI½ù« gOł  «u�Ë 5OMOD�KH�«  ÊUJ��« 5Ð
W¹d� X½U� YOŠ ¨WOKOz«dÝù«  «uI�« 5ÐË wÐdF�«
ÊuKðUI� „—UýË „UM¼ „—UF*« e�d� …—ËU−*« UOÐu�
w�Ë WIDM*« w�  —«œ w²�« „—UF*«  w� 5DŠ s�
 ±π¥∏ Ê«d¹eŠ s� lÝU²�«  wH� ÆrN²¹d� sŽ ŸU�b�«
¨v�Ë_« W½bN�« qO³� UOÐu� vKŽ wKOz«dÝ≈ Âu−¼ Òb�
rNF�u� s� —UM�« ‚öÞSÐ 5DŠ sŽ ÊuF�«b*« ÂUI�
…bŠu�« vKŽ W¹d³Þ ≠ …d�UM�« o¹dÞ vKŽ ·dA*«
‚dA�« ÁU&UÐ UOÐu� s� W³×�M*« WŽ—b*« WOKOz«dÝù«
WOKOz«dÝù«  «uI�« Ê√  Òô≈ Æd¦�√ U¼œUFÐSÐ «u×$Ë
Âu−NK� …UA*UÐ WÐu×B� WŽ—b� …bŠË XKÝ—√Ë  œUŽ
rNF�u� s� 5DŠ ”«dŠ b�— b�Ë  ¨5DŠ vKŽ
u×½ ÂbI²ð w²�« …bŠu�«  U�d% ¢5DŠ w½d�¢ vKŽ

ÆW¹œuNO�« ÁU³�²O� …dLF²�� WOŠU½ s� W¹dI�«
Ì—U{ ‰U²� —«œË ”«d(« v�≈ 5DŠ uKðUI� rC½«
¨ UŽUÝ lÐ—√ s� d¦�√ Â«œ WOKOz«dÝù« …bŠu�« l�

Æ»U×�½ô« rŁ n�u²�« vKŽ U¼Ëd³ł√Ë
UHODŠ® lÐU��« ¡«uK�« sý v�Ë_« W½bN�« W¹UN½ bFÐ
WOKLŽ ‚UOÝ w� 5DŠ vKŽ w½U¦�« Âu−N�« ©lHOý
WK� rž— rN²¹d� sŽ ŸU�b�« ÊuKðUI*« ‰ËUŠ ÆqJ¹œ
 XDIÝ “u9 ±∂ w� t½√ Òô≈ ÆrNðdOš– `ýË r¼œbŽ
«u½U� s¹c�« ¨–UI½ù« gOł œuMł V×�½U� …d�UM�«
 Æ5DŠ w�  rNF�«u� s�  ¨ ÎU¹bMł ≥∞ –  ≤µ w�«uŠ
sŽ 5DŠ w�U¼√  Õe½ tOK¹ Íc�«Ë  ÂuO�«  fH½ w�Ë
UMŠ d¹œ 5Ð W�öÝ Íœ«Ë v�≈ rN³Kž√ Q' ÆrN²¹d�
…b� W¹dI�« ·—UA� vKŽ  rNM� r�� YJ�Ë —UG*«Ë
W�dH�« rN�  `M�ð Ê√ —UE²½« w�  dNA�« ÕË«dð
d�_« rNÐ ‰¬ q�_« Ê«bI� l�Ë Ær¼—U¹œ v�≈ …œuFK�
w�U¼√ s� qOK� r�� sJ9Ë ÆÊUM³� v�≈ tłu²�« v�≈
WOMOD�KH�« ÈdI�« w� ÂuO�« v²Š ¡UI³�« s� 5DŠ

ÆËdLŽUHýË UM� dH�Ë Êu³KOŽË WÐ«dŽ q¦� …—ËU−*«

١١٨٧ طـِّني متوز حِ
d¹d×²ÐË wÐu¹_« s¹b�« ÕöBÐ  5DŠ rÝ«  j³ð—«
W�dF*« Ÿu�u� p�–Ë w³OKB�« ‰ö²Šô« s� 5D�K�
lÐ«d�«Ë Y�U¦�« w� 5DŠ w� 5�dD�« 5Ð WLÝU(«

Æ±±∏∑ “u9 s�
WO½U¦�« …dLK� 5D�K� v�≈ s¹b�« Õö� tłuð
X½U� ÆoA�œ w� tAOł œ«bŽ≈ Ò-√ Ê√ bFÐ U¼d¹d×²�
Õö� gOł UNO� dB²½« W¹—uH� bMŽ v�Ë_« W�dF*«
ÊuO³OKB�« ÂU� ÆWŠœU� dzU�š W$dH�« b³�Ë s¹b�«
W¹—uH� bMŽ Î«œb−� rNð«u� bAŠË rN�uH� bOŠu²Ð
—d� ÆtM� ÂUI²½ô«Ë 5LK�*« gOł WÐ—U; Î«œ«bF²Ý«
rNł—b²�¹ Ê√ —U²š«Ë r¼u×½ ÂbI²¹ Òô√ s¹b�« Õö�
o¹dD�« ‰uÞ s� 5JNM� tO�≈ «uKBO� Áu×½ «ËdO�O�
d¹d×²Ð s¹b�« Õö� —œUÐ Æ¡U*«  WK�Ë  u'« …—«dŠË
ÊuO³OKB�« nŠ“ ÆÂU¹√ W²Ý U¼—UBŠ bFÐ `$Ë U¹d³Þ
s¹b�« Õö� ÊU�Ë U¹d³Þ ÁU&UÐ W¹—uH� WIDM� s�
Æ5DŠ W¹d� bMŽ WM¹b*«  wÐdž rN½ËdE²M¹ t�Uł—Ë
W$dH�« q�Ë Æ¡U*« …dO�Ë vŽd*« WOMž WIDM� w¼Ë
w¼Ë ¨5DŠ qNÝ  vKŽ ·dA*« U¹d³Þ q³ł `DÝ
U¼ULÝ p�c� ¨5½dI�UÐ t³ý√ ÊU²L� UN� W³C¼
Ê√ s¹b�« Õö� ’dŠ b�Ë Æ¢5DŠ ÊËd�¢ »dF�«
p�– w� ¡U*« v�≈ ‰u�u�« s� 5O³OKB�« t�Uł— lM1
w²�« „«uý_«Ë »UAŽ_« ‚«dŠSÐ d�√ rŁ Æ—U(« ÂuO�«
vKŽ Î«—UBŠ ÷d� X�u�« fH½ w�Ë ¨W³CN�« u�Jð
Âu−N�« √bÐ «cJ¼Ë ÆW$dH�« gOł ÎU�uD� W³CN�«
·ËdE�« √uÝ√ w� r¼Ë 5O³OKB�« gOł vKŽ q�UA�«
dL²Ý« 5DŠ s�Ë Æ ÎU×ÝU� s¹b�« Õö� dB½ ÊU�Ë
v²Š Èdš_« WOMOD�KH�« Êb*« d¹d×²Ð s¹b�« Õö�

 Æ±±∏∑ ÂUŽ ”bI�« d¹d×²Ð ÁdB½ Ãuð

 ±±≥∏  ÂUŽ  ‚«dF�« X¹dJð w�  b�Ë  ∫s¹b�« Õö�
ÆÂUA�« v�« qHÞ u¼Ë t²KzUŽ XKI²½« ÆW¹œd� WKzUF�

ÆWOÐu¹_« W�Ëb�« fÝR� ÆÂ ±±π≥oA�œ w� w�uð

±ππ∑  ËdOÐ ¨ v�M½ ô w� ¨ Íb�U)« bO�Ë ±π∏¥ oA�œ ¨ WOMOD�KH�« WŽuÝu*«



8

שלוש  בת במשפחה גדלנו אנחנו סמייה: 

נפטרה שאמי אחרי אחים. וארבעה אחיות

ואחיות. אחים 20 שלי התחתן. נהיינו אבא

משולש. בצורת בנוי היה חטין תופיק:

ארבעה רחובות, בו היו ישרים. רחובותיו היו

הרחובות הכפר. ולמרכז למערב ממזרח

המוביל הכביש לא אפילו מזופתים, היו לא

באבני היה מרוצף חלק מהרחובות אך לכפר.

שחורים. בזלת

החיטה שם על חטין כנראה קראו שלנו לכפר

ההיסטוריה. במשך גדלו הכפר שאנשי הרבה

עם כפר היה הכנענים שבתקופת שמעתי

שהיהודים כדי עד חטין. לשם דומה שם

חיטים, בשם כפר שלהם קראו לכפר שלידנו

מחטין ובנו קנו אדמה .1936 בשנת אותו בנו

לנו אמרו חזקים. איתם היו יחסינו הכפר. את

נשארנו מלחמה.  רוצים  לא לבינכם  שבינינו 

האחרון. הרגע עד חברים

היום אל-ּכַַתּבְ,  עין מושבת  גם הייתה לידנו

מחטין אדמות על נבנתה היא "מצּפָה". שמה

שמו לבנוני  פאודל ליהודים  אותן שמכר 

עדות

חוראני תופיק מחמד תופיק מר
בחטין 1933 – נולד ב

גר בעילּבון כיום

מכר מסבאח זה .1908 מסבאח רמדאן בשנת

ליהודים למכור ליהודים. כשרצה דונמים אלפי

איכרי  לו, שהיו האחרונים 3000 הדונמים את

במחלקת תביעה והגישו התנגדו חטין

בלונדון. משפט לבית  שהגיעה  הבוררות

כמו פאודלים רבים מבין היה אחד מסבאח

הוא העתמאנית. המדינה מימי וביידון סרסּכ

האדמה את לי תתנו שאם לאנשים אומר היה

וכך היו לצבא, אתכם שיקחו אתן שלכם לא

האדמות. את קונים

מכפרים  אנשים דונם. 23 אלף כ- היו לחטין

מושקים  דונם 16 אלף היו אצלנו. עבדו שכנים

הגיעו מסביב כל הכפרים ירקות. בהם זרענו

להם היה לא ומים. ירקות לקחת כדי לחטין

חיים בעלי לחטין היו הכי הרבה בשפע. מים

הרבה עם פוריה היתה אדמתו כי ובהמות

מים.

חומוס, ובקיץ חיטה זרענו הרבה הכי סמייה:

קטניות אספו העניים וכרשינה. עדשים

מאדמות של אחרים.

זרעו גם  הן הבית, עבודת את עשו הנשים 

חוראני תופיק מחמד סמייה גברת
בחטין 1937 ב- נולדה

בעראּבה גרה כיום

ואחותו

2007 מרס ג'ריס , ראיינה רנין
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האדמה. את מים מהמעיין ועבדו הביאו וקצרו,

כדי טּבריא  עד שהגיעו חלבניות היו חלקן

הייתה תחנת מסחר. טּבריא חלב. למכור

אלנחמני, ידוע שמו איש בטבריא היה תופיק:

קנה המקרקעין, במנהל אחראי היה הוא

המדינה ממייסדי הוא מהערבים. אדמות

חטין. אדמות את לקנות נסיונות ועשה

חטין   מעיינות

זה נַּבישעיּב, סמוךלקבראל- היהמעיין סמייה:

אחד בוואדי אל- עוד היה היה המעיין הראשי.

מושקים, היו בסתנים ופרדסים בחטין לימון.

כל ואפרסק. משמש  רימונים, לימון,  מטעי

ולפי ידוע בזמן הבסתנים שלו את השקה אחד

בלילה. וחלק ביום השקו חלק אדמתו. גודל

הקסטל ההשקאה. על אחראי וועד בכפר היה

בו השתמשו לא האנשים קטן. היה חטין של

מים שמקבל מבוע מלאכותי קטן הוא הרבה.

את לקרב כדי צינור ידי על העליון מהמעיין

התחתית. לשכונה המים

האדמות לרוב הספיקו הללו המעיינות תופיק:

שהלכו בטון זרמו בתעלות המים המושקות,

מערב ממזרח, אותו והקיפו הכפר בתוך

לקח לבנייה לעבודה או שרצה מים מי וצפון.

הילדים גם ביתו. פתח ליד הזורמים מהמים

רק לקחנו לשתייה מים אך בתעלה. שכשכו

מהמעיין.

משפחות

עזאם, משפחות:  הרבה היו בחטין תופיק: 

אל- חוראני, אל-סעדייה, שבאיטה, רּבאח,

– סווֵיד. אבו לה קראו קטנה דַחאיְרה ומשפחה

משפחת היתה  ביותר הגדולה המשפחה 

זה היו בגלל רּבאח. ואחריה משפחת עזאם

עזאם, ממשפחת אחד לכפר. מח'תארים שני

רּבאח ואחד ממשפחת אבו ראדי, אחמד שמו

חטין תושבי מספר אל-קאסם. אחמד שמו

מאות. וחמש היה כאלף ליציאה סמוך

כשהייתי הארחה. בית היה משפחה לכל

שלי אבא  עם ללכת נהגתי בילדותי קטן, 

מבקשים היו המבוגרים ההארחה, לבית

אל- אודות פעם ספרים. בפניהם לקרוא ממני

ערב,חי האי בחצי השבטים אחד [מנהיג זיר

גיבור לספירה, הששית המאה באמצע

שנים ארבעים  שנמשכו ומאורעות מלחמה 

נאקה הריגת בעקבות אחר לשבט שבטו בין

השנים עם שבטו. של מרעה בשטח זרה

וכן אליו, ויוחסו רבים גבורה סיפורי חוברו

של דמיונם מפרי חדשים "זירים" הומצאו

היה הראשון ה"זיר" הסיפורים. מספרי

את שירה בהספדו הרבה חיבר ידוע  משורר

מלחמה. לאותה עילה היתה שרציחתו אחיו

ענתרה [הוא  ענתר  אודות ופעם  העורך] 

הששית, מהמאה ידוע משורר שדאד, בן

אמיץ. כאביר גם נודע ערב, האי בחצי חי

לבת נכזבת אהבה סיפור בזכות התפרסם

ענתר שמה: על שנקרא כדי עד דודו עּבלה,

הרבה לכבודּה, אהבה שירי חיבר עּבלה,

וסופרו במשך לענתר יוחסו אגדות ומעשיות

ומקומות ציבוריות בהתכנסויות רבות שנים

[ העורך בידור.

הספר בית

ואחר בחטין ז' כתה עד למדתי אני תופיק:

שבע היו הספר בבית בטּברּיא. כך המשכתי

שכורים, בחדרים היה הוא בהתחלה שכבות.

מנהל אחד לנו היה ספר. בית בנו ואחר כך

[צפת], מנהל מספד [שכם] ואחריו מנאבלס

ומורה מחטין מורה מלוּביא,  מורה היה

בחטין. בתים שכרו המורים מטבריא.

היתה קצרה בתקופה חטין את שיצאנו לפני

חטין בין  הכביש את ולזפת לסלול החלטה 

חתמו  אף קילומטר.  5 היה אורכו לטבריא,

חסן שבלאק, קבלן מחיפה שמו חוזה עם על

אני אל-פתאח. ועבד שבלאק חברת בעל

בחשבון שאלות לנו נתנו הספר שבבית זוכר
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אורכו את  לחשב כמו הזה, קשורות בכביש

שלו. העלויות הזפת או את כמות את או

כמה בתים זוכר אני מאוד. טוב הייתי תלמיד

מההמנון:

שלום עליכם הארץ "שומרי

להשפלה. שסירבו גאות נפשות

קדוש בית הערביות מרבץ

מעושק הכוכבים מתחם מוגן כס

הארץ,חיילי האל אנו ,בני

ודוחים דיכוי" שונאים השפלה

אבו זהרה – מיילדות שתי היו בחטין סמייה:

ילדו מהנשים  חלק זהור. ואל-חאג'ה ח'ליל 

חולים בית היה שם בטבריא, החולים בבית

הגיעו עּכא מאזור אפילו באזור, היחיד מסיוני,

ערבים גם החולים היו הרופאים בבית אליו.

וזרים. וגם

על שנבנה חטין,או של היחיד המסגד תופיק:

המואזן לזכרו. שנבנה או אל-דין סלאח ידי

נעים אחמד מחמד היה לתפילה] [הקורא

את לימד גם הוא טולכרם. שליד זיתא מכפר

הילדיםלפני שעלו לכיתהא'. היום קוראיםלזה

מהתושבים. שניים או היה ִּמּדְ חובה. שכרו גן

בכפר  15 ליטר]. כ שווה מדידה יחידת [מד:

אצל הקדוש [יתרו] שעיּב קבר הנביא את יש

לה שקראו משפחה בכפר היתה הדרוזים,

שתחזקה הנאמן] [הממונה אל-ַקּיִם משפחת

מה יודע לא אני שעיב". "אל-נבי את ושירתה

את ניקו [צפת], הם מספד שלהם, אולי המקור

אפריל בחודש השטיחים. את וכבסו המקום

וגם מקום מכל דרוזים מאות למקום מגיעים

אירחו חטין תושבי  [בלבנון]. הדרוזים  מהר

שעיב אל-נּבי הדרוזים. היום קבר אצלם את

חטין. אדמות על ברובו בנוי

באנגלים נלחמים

את הכפר ולוקחים את היו מקיפים האנגלים

את עצרו בטבריא. הם לבתי מעצר האנשים

אל- ליד  בכדורי  חודשים שלושה שלי  אבא 

עצורים היו חטינים  משלושים יותר  שג'רה.

עם פעולה  בשיתוף אותם האשימו שם. 

בכל המרידות חלק לקחו חטין המורדים. אנשי

את תקפו הם הראשון במרד מורדים. ואירחו

ששה מהם. חלק הרג הבריטי הצבא טבריא,

והרגו אותם, מחטין. נכנסו לכפר הרוגים היו

נהרגו מהם ושניים הבסתנים ליד חלקם

בתים שני הרסו האנגלים הבתים. בתוך

האלה, בבתים היו המורדים כי וטענו בכפר

ג'פאלה. ח'ליל ובית קאסם אל-חאג' בית

הבתים ללא תמורה. את שלי בנה להם אבא

הגורן, שריפת  ידי על  הענישו האנגלים 

כל ושריפת המזרנים. חביות השמן ושבירת

במרד. השתתפו חטין שאנשי בטענה זה

בטבריא בשנת טבח ביצעה שמעתי שחטין

מהערבים יותר היו בטבריא היהודים .1929

יהודי. היה העיר וראש

ביהודים נלחמים

חזקה, היתה בחטין [1948] ההתנגדות

היה בסוריה שקנו הלוחמים, שנשק למרות

על שמירה עשו הצעירים וישן. מקולקל

הכביש הראשי ועל מזרח מצד גבולות הכפר

מכיוון טבריא.

צומת שהיום איפה לוביא, את תקפו היהודים

אליו נכנסו כיוונים,  משני אותו תקפו  גולני,

כשהכלים  מהשומרים,  16 והרגו דרום מצד

הגיעה לוביא, למבואות הגיעו המשורינים

אנשי הכפרים. מכל ללוביא  התגבורת גם

הראשי הכביש אל העמק דרך ירדו חטין

את וחסמו [נצרת] ואל-נאסרה טבריא שבין

הצליחו חטין אנשי נסוגו. השריוניות הכביש,

ששרפו לפני אותו. ולשרוף אחד בכלי לפגוע

תפסו מקלע. עם אחד איש בתוכו מצאו אותו

היה זה המקלע. את ולקחו אותו הרגו אותו,

של אחיו  נפל  הזה בקרב חטין. קרני  קרב 

הכפר אנשי הידוע.  החטיני  הזמר-משורר 

אל-נּבי שליד הקברות בבית אותו קברו
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מחדש התארגנו היהודים  כך  אחר שעיּב.

התקדם רגלים חיל [פוריה], בוריה צומת ליד

שם והתבצרו חטין מקרני וחצי קילומטר עד

נלחמו אנשי הכפר חטין. המתקפה על לפני

בחטין נסוגו. נהרג והשאר אחד יהודי בהם,

והתבצרו ההגנה מצבא חיילים כשלושים היו

. היה אסטרטגי הזה המקום חטין כי בקרני

ספוריה [נצרת],  אל-נאסרה נפלו כאשר  אך

והצבא הלוחמים  פחדנו.  הדרומי,  והאזור 

ויצאו ממנו. פחדו הכפר תושבי הערבי נסוגו,

יצאנו זמן, באותו יצאו  ולוביא  חטין תושבי

יחד. עזבו כולם האנשים כל מלחמה, ללא

אחמד אנשים.  כמה במלחמה נפלו מחטין 

נהרגו הם אל-עת'מאן. יוסף ומחמוד אל-פיאד

ומחמד אל-האדי עבד מסטפא עלי בטבריא.

חטין, קרני בקרב נהרגו אל-חטיני יוסף

אל-ראמה ליד ילדה אל-חטיני של אשתו

[פקיעין] אל-בקיעה דרך על ללבנון בדרכה

אל- ח'אלד סחמאתא. השכן שלנו מחמד  –

כדי לחטין  חזר כאשר בכתפו נפגע אמאם 

בלבנון טיפול קיבל מביתו,  חפצים להביא

עילבון. בטבח נפל הוא כשחזר , והחלים

צפונית הזיתים במטע אחד לילה ישנו סמייה:

כדי לחטין אחותי עם חזרתי למחרת לכפר.

11 ואחותי  בת אז הייתי לחם בטבון. לאפות

לירות ליד המסגד התחילו כשהגענו .13 בת

זוכרת אני חטין. קרני מכיוון מלמעלה עלינו

לבנים. בגדים לבושים פרשים ארבעה שהיו

בהתחלה לחזור. לנו קראו מהכפר האנשים

וחדר בכלי פגע כדור כאשר אבל ענינו, לא

וחזרנו. פחדנו הבצק לתוך

נחל [היום סלאמה לוואדי הלכנו כך אחר

האנשים הזית.  לעצי מתחת נשארנו צלמון]. 

וחפצים אוכל ומביאים לחטין בלילה הולכים היו

שכר שלי אבא יותר מאוחר וחוזרים. מבתיהם

היום. ועד מאז בו גרנו בעילבון. בית

אל- בעין גרתי ללבנון. עברתי אני תופיק:

ב"איחוד חזרתי כך אחר שנים. ארבע חלווה

את לבקר נהגתי  כן לפני גם משפחות". 

תפסו אזרחות. ובלי אישור ללא קרוביי

לג'נין אותי הרחיקו  פעם פעמיים.  אותי

נהגתי מסתננים. אותנו כינו ללבנון. ופעם

מעילבון דרך ולחזור שלם לילה ללכת ברגל

אל הר ג'ן בית  שדות עין אל-אסד בשטח

אל- כך לעין ואחר לברעם אל-ג'רמק ומשם

בדרך. נהרגו אנשים הרבה [בלבנון]. חלווה

בדרך. לאנשים חיכה [הישראלי] הצבא

את עזבו ראדי, אבו מחמד אחמד משפחת

הלכה חלב]. איתם [גוש והלכו לאל-ג'ש חטין

נפשות. עשר אחד  ובניה, דודו  בן אשת

יהודים הספר.  בבית גרו לאל-ג'ש כשהגיעו 

ירו צעירים, שלושה תפסו הספר, לבית נכנסו

אך ברגלו נפצע ושלישי אותם והרגו בשניים

הנעשה את שלהם  אבא ראה כאשר  ברח.

היהודים, אחר והתחיל לירות על הביא רובה

ילדים המשפחה, כל את רצחו היהודים כך

הצעיר  זה שנשאר מי נהרגו.  11 ונשים.

לחזור כשניסה אבל ללבנון. וברח שנפצע

הוא. גם נהרג [להסתנן]

חלק  , 49 ב- נרגעו, שהעניינים אחרי סמייה:

באדמה. לעבוד כדי לכפר חזרו חטין מתושבי

בבית גרה משפחתי שם. בבתים גרו חלקם

מטבריא זקן יהודי איש אצל ועבדו דודתי בן

אל-חאג' בבית גר הוא בחטין. אדמות לו שיש

ידי על ונהרג נשדד הוא יותר מאוחר קאסם,

התימנים. היהודים

הישראלי הצבא החמשים, שנות בראשית

מחטין אנשים הרבה בכפר וראה למקום הגיע

האדמה. את עובדים אתם,  פועלים והרבה

הביאו ישובו. הכפר שתושבי חשש הצבא

אותם וזרקו האנשים את העמיסו משאיות,

את גם הרסו הם חנא. ודיר בין עילבון בשטח

חטין ע"י דחפורים. בתי
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…œUNý

 U� bFÐ fÐ ¨œôË« ¥ Ë  UMÐ ≥ ¨…uš√ ∑ tO� XO³Ð U½d³� UMŠ«
Æs¹dAŽ …uš_« œbŽ —U�Ë ÍuÐ√ “ Òu& w�√ XðU�

d1 ÊU� ¨ W¹u²�� UNŽ—«uý ¨YK¦� qJý vKŽ X½U� 5DŠ
Ÿ—«uA�« ¨bK³�« e�d*Ë ‚dAK� »dG�« s� ¨Ÿ—«uý lÐ—√ UNO�
r�� ¨b³F� ÊU� U� w�Ozd�« Ÿ—UA�« v²Š …b³F� X½U� U�

ÆX�“U³�« s� «œuÝ —U−Š ·u�d� ÊU� 5DŠ s�
…—uNA� bKÐ X½U� «u�uIÐ ÎUO�¹—Uð t½_ 5DŠ U½bKÐ «u ÒLÝ
WO½UFMJ�« s�“  vKŽ t½« ÊUL� XFLÝË  ¨WDM(« WŽ«—eÐ
wK�« œuNO�« t½« v²Š ¨5DŠ t³AÐ rÝ« vKŽ bKÐ w� ÊU�
«Ëd²ý« ¨±π≥∂ » U¼uMÐ ¨¢rODŠ —UH�¢ r¼bKÐ «uLÝ UM³Mł
X½U� œuNO�« l� UM²�öŽ ¨W¹dI�« «uMÐË 5DŠ s� w{«—√
»dŠ U½bÐ U�  rJMOÐË UMOÐ UMŠ≈ UM�u�uI¹  «u½U� ¨WMO²�

ÆWE( dšü »U×�√ UMOIÐË
UNLÝ« ÂuO�« ¨UM³Mł  V²J�«  5Ž WO½UÐu� ÊUL� w�
UNŽUÐ wK�« 5DŠ w{«—√ vKŽ XM³½« ÍU¼ ¨¢U³�²O�¢
Æ±π∞∏ WMÝ ÊUC�— ÕU³B� tLÝ« w½UM³� wŽUD�≈ œuNOK�
t½« Wł—b� ¨œuNOK�   U�u½Ëb�«  ·ô« ŸUÐ  ÕU³B�  «c¼
 5D×Ð 5ŠöH�«Ë rNFO³¹ ‰ËUŠ ÁbMŽ +Ëœ ≥∞∞∞ wIÐ
ÊU� ÕU³B� ¨ÊbMK� XK�Ë W¹u�²�« …dz«bÐ WLJ×� «uKLŽ

r¼dOžË ÊuCOÐË pÝdÝ 5OŽUD�≈ dO¦� q¦�  wŽUD�≈
‰uI¹Ë wŽUD�ù« w−¹ ÊU� ¨WO½UL¦F�« W�Ëb�« ÂU¹√ vKŽ
gO−K� „Ëbšu¹ rNOK�Ð U� p{—√ wMODF²Ð «–≈ ”UMK�

Æw{«—_« «Ëd²A¹ «u½U� pO¼Ë
 WO½U¦�« ÈdI�« s� «u−¹ «u½U� ¨+Ëœ n�√ ≤≥ UNO� ÊU� 5DŠ
 rNO� «uŽ—e¹ Í— +Ëœ ±∂∞∞ w�«uŠ UMŽ ÊU� ¨UMŽ «uKG²A¹
Òw�Ë …dCš «Ëbšu¹ «u−¹ UMO�«uŠ wK�« œö³�« q� Æ…dCš
vMž√ X½U� 5DŠ Æ…d�uÐ Òw� r¼bMŽ ÊU� U� Æ5DŠ s�
…œułu� Òw*«Ë W³Bš UNO{«—√ t½_ »«Ëb�«Ë ‰ö(UÐ bKÐ
«uŽ—e¹ nOB�UÐË `LI�« ÊU� UMŽ ÁuŽ—e¹ wý« d¦�√ ¨UNO�
jIKð X½U� «dIH�« ”UM�« ¨”bF�«Ë hL(«Ë WMÝdJ�«

ÆdOG�« ÷—√ s�
Ÿ—eð X½U� ¨—«b�UÐ qG²AðË q�Gð X½U� Ê«u�M�«
w� ÊU� ¨÷—_« VAFðË w� 5F�« sŽ wK9Ë bB%Ë
X½U�  U¹d³Þ ¨U¹d³DÐ «uFO³¹ «uŠËd¹  U½UÒ?³�  Ê«u�½

Æ…—U& WD×�
sŽ ‰ËR�� ¨w½UL×M�« tLÝ« U¹d³Þ s� bŠ«Ë w�  ÊU�
ÊU� u¼ ¨»dF�«  s� w{«—_« Íd²A¹ ÊU� ¨w{«—_« …dz«œ

Æ5DŠ w{«—√ Íd²A¹ ‰ËUŠË W�Ëb�« 5�ÝR� s�

w½«—uŠ oO�uð bL×� oO�uð bO��«
5DŠ w� ±π≥≥ ÂUŽ b�Ë
Êu³KOŽ w� ÎUO�UŠ sJ�¹

2007 —«–¬ w� f¹dł 5½— WKÐUI*«  dł√

w½«—uŠ oO�uð bL×� WOLÝ …bO��«
5DŠ w� ±π≥∑ ÂUŽ  b�Ë

WÐ«dŽ w� UO�UŠ sJ�ð

t?????²???š√Ë
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5DŠ ÊuOŽ
l³M�«  ÊU�  «c¼ ¨VOFý w³M�« s� V¹d�  Òw� l³½  w� ÊU�
UNO� ÊU� 5DŠ ÆÊuLOK�« Íœ«uÐ l³½ ÊUL� w�Ë w�Ozd�«
gLA�Ë ÊU�—Ë ÊuLO� WŽË—e� ¨ Òw*« vKŽ  «—UOÐË 5ðU�Ð
V�ŠË  UŽUÝ V�Š r�I� ÊU� 5ðU�³�« wIÝ ÆŒušË
ÊU� ¨—UNM�UÐ wK�«Ë qOK�UÐ wI�¹ wK�« ¨÷—_« WŠU��
V�Š bŠ«Ë q� ¨ ÒÍd�« sŽ W�ËR�� wK�« bK³�UÐ WM' w�

Æt{—√ WŠU��
tOKŽ ÕËdð  X½U� U� ”UM�« ¨dOG� ÊU�  5?DŠ  qD��
s� dOÝ«u0 WÐu×�� …dOG� WF³½  sŽ …—U³Ž u¼ ¨dO¦�

Æv²×²�« …—U(« vKŽ U¼uÐdI¹ v²Š v�uH�« 5F�«
…UMIÐ ŸdH²ð ¨ ÒÍd�« ÷—√ rEF� wI�ð X½U� ÊuOF�« ÍU¼
ÊU� ¨‰ULA�«Ë »dG�«Ë ‚dA�« s� bK³�« Âu%Ë ÊuÞUÐ s�
VMł wK�« …UMI�« s� cšu¹ —ULFK� Òw*« qLF²�¹ Á ÒbÐ wK�«
X½U� …UMI�« t½_ UNO� «u×³�¹ «u½U� œôË_« v²Š ¨»U³�«

Æ5F�« sŽ fÐ X½U� »dA�« WO� ¨X�u�« q� WOýU�

∫ özUŽ
¨W¹bF��« ¨WD¹U³ý ¨ÕUÐ— ¨Â«eŽ ¨ özUŽ dO¦� w� 5D×Ð
d³�« ¨b¹uÝ uÐ√ UNLÝ« …dOG� WKOŽ w�Ë …dÐUŠb�« ¨w½«—uŠ
s¹—U²�� ÊU� pO¼ ÊUAŽ ¨ÕUÐ——«œ s¹bFÐË Â«eŽ—«œ WKOŽ
bLŠ«Ë  w{«—  uÐ√ bLŠ«  Â«eŽ  WKzUŽ s�  bŠ«Ë  ¨bK³K�
ÊU� qOŠd�« q³� 5DŠ ¡UMÐ√ œbŽ ÆÕUÐ— WKzUŽ s� rÝUI�«

ÆWL�½ ±µ∞∞ w�«uŠ
ÍuÐ√ l� ÕË—√ dOG� U½√Ë XM� ¨W�UC� U¼bMŽ WKzUŽ q�
d¹e�« sŽ … Òd� V²� √d�« wM� «u³KD¹ «u½U�Ë W�UC*« vKŽ
…UBŽ tF� cšu¹ dN�¹ ÕËd¹ bŠ«Ë q� ÊU� Æd²MŽ sŽ … Òd�Ë

Æ»U³�« ¡«—Ë …UBF�« j×¹ W�UC*« q�u¹ U*Ë

WÝ—b*«
XKÒ?L� U¼bFÐË 5D×Ð wz«b²Ð« lÐUÝ nB� XÝ—œ U½√

 ·dž X½U� ‰Ë_UÐ ¨·uH� ∑ X½U� WÝ—b*« ¨U¹d³DÐ
fKÐU½ s� d¹b� UMŽ ÊU� ¨WÝ—b� «uMÐ dšüUÐË …dłQ²��
X½U� ¨U¹d³ÞË 5DŠË UOÐu� s� rKF�Ë bH� s� U¼bFÐË

Æ5D×Ð  uOÐ s¹dłQ²�� 5LKF*«
5Ð  Ÿ—UA�« «u²�e¹  r¼bÐ t½« «Ë—d�  …b0 UMFKÞ U� q³�
 l� ‚UHð« vKŽ «uC�Ë ¨r�  µ t�uÞ ÊU� ¨U¹d³ÞË 5DŠ
UNLÝ« W�dý ÁbMŽ ÊU� ¨‚ö³ý s�Š tLÝ« UHO×Ð ‰ËUI�

WÝ—b*UÐ U½uDF¹ «Ë—U� t½√ d�c²Ð ¨ÕU²H�« b³ŽË ‚ö³ý
‰uÞ g¹b� ö¦�  ¨Ÿ—UA�« «c¼ sŽ  WOÐU�Š  UOKLŽ

ÆWHKJ²�« g¹b�Ë Á ÒbÐ »u� ÂU�Ë Ÿ—UA�«
WÞ—U)« rKF*« oÒ?KF¹ ÊU� ¨dO¦� dÞUý XM� UO�«dG'UÐ
Ë√ WM¹b� Ë√ Êö� dN½ lI¹ s¹√ V�UD� ‰uI¹Ë ¨jO(« vKŽ
Æ»öDK� Õdý√Ë wM¹œUM¹ U¼bFÐ ¨·dF¹ U� V�UD�« ¨q³ł

∫XOÐ r� tM� d�c²Ð fÐ wMÞu�« bOAM�« dO¦� d�c²� g�
Âö��« rJOKŽ —U¹b�« …ULŠ¢
Â«dJ�« ”uHM�« ‰cð Ê√ XÐ√

Â«dŠ XOÐ WÐËdF�« s¹dŽ
ÂUC¹ ô vLŠ ”uLA�« ‘dŽË

œö³�« ÊU³ý tK�« bMł s×½
¢œUND{ô« vÐQ½Ë ‰c�« ÁdJ½

ÍdOA³²�« vHA²�*«
qOKš  uÐ√  …d¼“ UNLÝ« …bŠ«Ë 5²¹«œ w� ÊU� 5D×Ð
¨U¹d³DÐ vHA²�*UÐ oK�ð ”U½ w� fÐ ¨—u¼“  WłU(«Ë
¨UNK� WIDMLK� bOŠu�« ÍdOA³ð vHA²�� „UM¼ w� ÊU�
 vHA²�*UÐ ¡U³Þ_« ¨tOKŽ «u−O¹ «u½U� UJŽ UC� s� v²Š
¨ w³Mł√ vHA²�*«  VŠU� fÐ  V½Uł√Ë »dŽ «u½U�
t²Fłd²Ý« ÂuO�«Ë …œôË vHA²�� v�« t²�uŠ qOz«dÝ≈

Æ‚bM� ÁuKLŽË W¹dOA³²�« WOFL'«

∫WÝbI*« s�U�ô«
u¼ s¹b�« Õö�  t½« XFLÝ ¨bŠ«Ë  b−��  w� 5D×Ð
tLÝ« ÊU� Ê–R*« ¨t� —U�c²� wMÐ t½« Ë√ b−�*« vMÐ wK�«
¨U²¹“ W¹d� s� ÂdJ�uÞ ¡UC� s� ¨rOF½ bLŠ« bL×�
¨‰Ë_« n� vKŽ «uFKD¹ U� q³� ‰UHÞô« rKF¹ ÊUL� ÊU�
s¹b� Ë√ `L� b � ÊU� týUF�Ë ¨ÊU²�Ð n� ÁuL�Ð ÂuO�«

ÆbK³�« q¼« s�
bK³�UÐ WKzUŽ UMŽ ÊU� ¨“Ë—bK� VOFý w³M�« ÂUI� ÊUL� w�
ÿUH(«Ë  U�b)UÐ ÂuIð X½U� wK�«Ë rÓOI�« WKzUŽ UNLÝ«
s�  sJ1 rNK�« s¹Ë s� ·dFÐ U� ¨VOFý w³M�« vKŽ
ÊU�“ s� ¨‘«dH�« «uK�G¹Ë  ÂUI*« «uHEM¹ «u½U�  ¨bH�
“Ë—b�« q³ł s� “Ë—b�«  U¾� tOKŽ «u−O¹ ÊU� ÊU�O½ dNAÐ
Ær¼bMŽ “Ë—b�« «uHOC²�¹ «u½U� bK³�« q¼√ ¨q×� q� s�Ë
vKŽ ¨5DŠ w{«—√ vKŽ t³Kž« wM³� VOFý w³M�« ÂuO�«

Æ5DŠ 5ðU�ÐË Êu²¹“
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∫…—U½ô«
«uKLF²�¹ wK�«  qzö�Ë WFÐ—« …d/ “«eIÐ ÍuC½ UM�
X½U�Ë ¨X¹“ l� Ã«d��« qLF²�ð ”UM�« X½U� ¨f�uK�«

Æ«uN�« q¹œUM� qLF²�ð qOK�UÐ wI�ð wK�« 5ŠöH�«

WOŽUM�Ë W¹—U&  ö×�
ÕUÐ—  —«œË Â«eŽ —«œ bMŽ ¨5�U�œ lÐ—« w�  ÊU� 5D×Ð
s¹—U$Ë bK³�UÐ w�UJÝ≈  ÊU�  ¨¨tK�«b³Ž bMŽË ÊU³FýË
Êu²¹“  d�UF�Ë rŠö� w� ÊU� ¨À«d(« œ«uŽ√ «uKLF¹
÷uŽ bMŽË —U²�*« sÐ« w{«— uÐ√ —«œ bMŽ bŠ«Ë 5½d�Ë
w� ÊU� ¨ÊuÐUD�« qLF�ð X½U� ”UM�« rEF� fÐ w½«—uŠ
tF� U� wK�«Ë Í—UB� i³I¹ wK�« rNM� ¨5MŁ« 5�öŠ

Æs¹ Òb� Ë√ V ÓŠ b � ‚ö(« wDF¹ Í—UB�

”«dŽ_«
¨U¼dOžË g'« s� ¨… ÒdÐ s� dO¦� «ułËe²¹ «u½U� 5D×Ð
dOBð X½U� ”«dŽ_« ¨qO)« vKŽ ”ËdF�« «u³O−¹ «uŠËd¹
«uKLF¹ Õ«d*UÐ ¨VOFý w³M�UÐ f¹dF�« «uÒ?�e¹ «u½U� ¨bK³�UÐ
tLÝ« “ u−*« vKŽ ·eF¹ bŠ«Ë ÊU� Æ—œUO³�« vKŽ Ë√ ¨WJÐœ
nÝu¹  vHDB� tLÝ« ‰Uł“  UMŽ ÊU�Ë Æ…—Ëb�  œuL×�
w½d� W�dF0 bNA²Ý≈ wK�« VOJý uÐ√ Áuš√Ë wMOD(«

Æ5DŠ

∫ uO³�«
rNF� ÊU�  wK�«  ¨dÞUM�Ë d−Š  X½U�  5DŠ   uOÐ
tLŽË ÍuÐ√  ¨oÐUÞ  ÊUL� «uM³¹  «u½U�  Í—UB� W¹uý
ÊU�  ¨«uC³I¹Ë «uM³¹ ¨—ULŽ 5LKF� «u½U� tLŽ sÐ√Ë
cšu¹Ë »dGLK� `³B�« s� —UNM�« ‰uÞ qG²A¹ ÍuÐ«
¨dŽu�« s� —U−Š «u³O−¹ «u½U� ÆwMOD�K� …dO�
¨œuÝ√ d−ŠË fÐU¹ d−Š w�Ë W¹—U½ X½U� …—U−(«

ÆœuÝ« d−Š X½U� WÝ—b*«

∫w½UD¹d³�« »«b²½ô« ÂU¹« 5DŠ —«uŁ
 öI²F*« vKŽ ”UM�« «Ëcšu¹Ë bK³�« «u�uD¹ eOK$_« ÊU�
¨…d−A�« VMł Í—ËbJÐ dNý« ÀöŁ ÍuÐ√ «uKI²Ž« ¨U¹d³DÐ
r¼uLNð«  ¨„UM¼ qI²F� wMODŠ 5ŁöŁ s� d¦�√ ÊU�
 «—u¦�«  qJÐ «u�—Uý  5DŠ  q¼√ Æ—«u¦�«  l� ÊËUF²�UÐ
gO'« ¨U¹d³Þ «uLłU¼ v�Ë_« …—u¦�UÐ ¨—«uŁ «u�UC²Ý«Ë

w�«uŠ  U� 5DŠ s� ¨—«u¦�« s� iFÐ q²� w½UD¹d³�«
bMŽ r¼uK²� ¨r¼uK²�Ë W¹dI�« vKŽ «uKšœ ¨—«uŁ W²Ý

ÆrN²OÐ qš«œ «uK²I½« 5MŁ«Ë ¨Êu²¹e�«Ë 5ðU�³�«
—«u¦�« t½« «uŽœ« t½_ bK³�UÐ 5²OÐ «u�b¼ eOK$ù«
qOKš  —«œË  rÝU� ÃU(« —«œ ¨ uO³�« ÍUNÐ «u½U�
«u½U� ÆqÐUI� ÊËbÐ  uO³�« rN�UMÐ Õ«— ÍuÐ√ ¨W�UHł
«u�d×¹Ë X¹e�«  wÐ«uš «Ëd�J¹Ë  —œUO³�« «u�d×¹
XFLÝ ¨…—u¦�UÐ 5DŠ q¼√ W�—UA� W−×Ð ¨‘«dH�«
¨±π≤π WM�Ð U¹d³DÐ W×Ðc� XKLŽ 5DŠ t½«
W¹bK³�« fOz—Ë »dF�« s� d¦�√ «u½U� U¹d³DÐ œuNO�«

ÆÍœuN¹ ÊU�

∫ 5DŠ ◊uIÝË 5DŠ w½d� „—UF�
vKŽ ÕËd¹ ÊU� d�U�¹  Á ÒbÐ  wK�«  ¨5D×Ð   U�UÐ ÊU� U�
…—U³Ž r¼ ¨5DŠ w½d� w� ÊU� 5DŠ ‚dý ¨5DŠ Êd�

ÆÊËdI�« q¦� rNKJý 5K³ł sŽ
ÊUÐdš ÊU� rNŠöÝ t½« l� W¹u� X½U� 5D×Ð t�ËUI*«
WÝ«dŠ  lKDð »U³A�« X½U� ÆU¹—u�Ð ÁËd²A¹  œ Òd³�Ë
ÁU&« s� w�Ozd�« o¹dD�« vKŽË ‚dA�« s� bK³�« w�«uŠ

ÆU¹d³Þ
 ¨w½ôuł ‚dH�  ÂuO�« s¹Ë ¨UOÐu�  œuNO�« rłU¼ ¥∏ ‰UÐ
ÊU� U¹d³Þ s� ¨U¹d³ÞË …d−A�« s� ¨5¼U&≈ s� U¼uLłU¼
s� UNO� «uKžuð ¨…UA� …d−A�« s�Ë  U×HB*UÐ Âu−N�«
  U×HB*« XK�Ë U* ¨5F�«b*« s� »Uý ±∂ «uK²�Ë »uM'«
s� «u�e½ 5DŠ q¼« ¨œö³�« q� s� …b$ Xł« UOÐu� ‰Ë_
«ËdJÝË …d�UM�«Ë U¹d³Þ 5Ð w�Ozd�« Ÿ—UA�« vKŽ —uG�«
¨œuNO�«  U×HB� X³×�½« Ÿ—UA�« «ËdJÝ U*  ¨Ÿ—UA�«
q³� fÐ ¨U¼u�d×¹Ë …bŠ«Ë W×HB� «uKDF¹ t½« «Ë—b�Ë
ÁuK²�Ë ÁuJ�� ¨‘Uý— tF� bŠ«Ë UNKš«œ «u�ô U¼u�dŠ U�
Æ5DŠ w½d� W�dF� X½U� ÍU¼ ¨tM� ‘Uýd�« «Ëcš«Ë
q¼«  ¨‰Ułe�«  wMOD×K� Áuš« bNA²Ý«  W�dF*« ‰öš
U¼bFÐ ¨VOFý w³M�« VMł wK�« …d³I*« bMŽ ÁuM�œ bK³�«
…UA� «uł√Ë U¹—uÐ ‚dH� bMŽ rNð«u� «uFLłË œuNO�« lł—
„UM¼ «uMB%Ë 5DŠ Êd� s� uKO� bFÐ  vKŽ «uKžuðË
q²I½«Ë r¼u�ËU� bK³�« q¼« ¨5DŠ  vKŽ «uL−N¹ v²Š

ÆV×�½« w�U³�«Ë ÍœuN¹ bŠ«Ë
 –UI½ù« gOł s� ÍbMł ≥∞ w�«uŠ 5DŠ vKŽ Uł«
ÊU� „UM¼ t½_ 5DŠ w½dIÐ  U�UJ×²Ý≈ «uKLŽË
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XDIÝ U* fÐ ÆsB×� l�u�Ë w−Oð«d²Ý≈  e�d�
UMO�Š ¨ WOÐuM'« WIDM*«Ë  W¹—uH�Ë …d�UM�«
bK³�« q¼« ¨«u³×�½« wÐdF�« gO'«Ë —«u¦�« ¨·u)UÐ

ÆXFKÞË ·u)UÐ X�Š
”UM�« ¨W�ËUI� ÊËbÐ UMFKÞ ¨«uÝ «uFKÞ UOÐu�Ë 5DŠ q¼√
vKŽ  UN{«dž√Ë UNý«d� XKLŠ ¨iFÐ l� XFKÞ  UNK�
W¹—UO²š WO½ULŁ w�«uŠ wIÐ ÆXKŠ—Ë dOL(«Ë sB(«
vKŽ r¼uKLŠË rN�uFł— r¼œôË√ rNM�  r�� ¨s¹ełUŽ

Æ„UM¼ r¼Ëd³�Ë «uðU� ≤ w� fÐ ¨WÐ«b�«
œuL×�Ë ÷UOH�« bLŠ« bNA²Ý« wK�« 5DŠ  q¼« s�
b³Ž vHDB� wKŽË ÆU¹d³DÐ «ËbNA²Ý« ÆÊUL¦F�« nÝu¹
wMOD(« nÝu¹ bL×�Ë ¨s¹b�« dBMÐ bNA²Ý« ÍœUN�«
‚u� ·d'UÐ   b�Ë  t²łË“  ¨5DŠ w½d� W�dF0 q²�
≠ WFOI³�« o¹dÞ vKŽ ÊUM³� vKŽ WF�UÞ w¼Ë ¨W�«d�«

ÆUðUL×Ý
vKŽ lł— U* tH²JÐ »ËUBð ÂU�ù« b�Uš  bL×� U½—Uł
U*Ë ÊUM³KÐ Z�UFð U¼bFÐ ¨t²OÐ s� ÷«dž« VO−¹ 5DŠ

ÆÊu³KOŽ …—e−0 bNA²Ý« lł—

∫WKzU� œUNÝ …bO��« wMŁb%Ë
XFł— Âu¹ w½UŁ ¨bK³�« w�ULý Êu²¹e�UÐ  WKO� UM/ UMŠ—
¨ÊuÐUD�UÐ e³�½ v²Š dOL(« vKŽ w²š«Ë U½√ 5DŠ vKŽ
bMŽ UMK�Ë U* ¨±≥  w²š«Ë WMÝ  ±± ÍdLŽ  ÊU�  UN�u¹
¨5DŠ Êd� s�  ‚u� s� UMOKŽ «u�D¹  «Ë—U� l�U'«
UMOKŽ  œU½ ”UM�« ¨iOÐ√ 5�Ðô W�UOš lÐ—« «u½U� d�cÐ
Xł«Ë UMOKŽ «u�Þ U� bFÐ fÐ ¨UM¹œ— U� W¹«b³�UÐ ¨lłd½

ÆUMFł—Ë UMHš ¨ UMO−F�UÐ XðU�Ë …bL�*UÐ W�U�d�«
¨Êu²¹e�« X% Ÿu³Ý√ UMJÝ ¨W�öÝ Íœ«Ë vKŽ UMŠ— U¼bFÐ
s� ÷«dž«Ë q�« VO& qOK�UÐ 5DŠ vKŽ ”UM�« ÕËdð
UMJÝË Êu³KOFÐ XOÐ dłQ²Ý≈ ÍuÐ√ U¼bFÐ ¨lłdðË UNðuOÐ

ÆÂuOK� UNO�

∫w½«—u(« oO�uð wMŁbŠ ÊUM³� v�« tKOŠ— sŽË
 bF� …uK(« 5Ž vKŽ XŠ— ÊUM³KÐ ¨ÊUM³� vKŽ XKŠ— U½«
wK¼√ —Ë“√ ÎU1«œ XM� ¨qLý r� U¼bFÐ XFł—Ë 5MÝ lÐ—«
vKŽ w½ËbFÐ√ …d� ¨w½uJ�� 5ðd� ¨`¹dBðË W¹u¼ ÊËbÐ
wł√ XM� Æ5KK�²� U½uL�¹ «u½U� ¨ÊUM³� vKŽ …d�Ë 5Mł
vKŽ bÝ_« 5Ž vKŽ Êu³KOŽ s� lł—√Ë ¨qOK�« ‰uÞ wA�

5Ž vKŽ  UNM�Ë rŽdÐ vKŽ o�d'« vKŽ sł XOÐ dŽË
jÐd¹ ÊU� gO'« ¨o¹dD�UÐ  XK²I½« ”U½ dO²� ÆÁuK(«

Æo¹dD�UÐ ”UMK�

g'« w� w{«— uÐ√ bLŠ« WKzUŽ …—e−�
«uKŠ— 5DŠ s� ÁœôË√Ë w{«— uÐ√ bL×� bLŠ« WKzUŽ
 ±± w�«uŠ ¨U¼œôË√Ë tLŽ sÐ« …d� rNF� ÊU�Ë g'« vKŽ
vKŽ œuNO�« Uł« ¨WÝ—b*UÐ «uMJÝ g'« vKŽ «uKŠ— U* ¨dH½
ÁuÐU� Y�U¦�«Ë 5MŁ« «u�Þ ¨»U³ý ÀöŁ «uJ�� ¨WÝ—b*«
…œË—UÐ »Uł  Õ«— —U� wK�« ·Uý U* r¼uÐ√ ¨»d¼Ë ÁdłUÐ
WKOF�« q� œuNO�« q²�  U¼bFÐ  ¨œuNO�« vKŽ ÒaD¹ —U�Ë
 »d¼ wK�« b�u�« «c¼ wIÐ ¨«uK²I½« bŠ«Ë ±± ¨¡U�½Ë ‰UHÞ√

Æo¹dD�UÐ lł«— u¼Ë …d²HÐ bFÐ q²I½« fÐ ¨ÊUM³� vKŽ

° dLI�« «c¼ œUNÝ U¹ w�U�ð U�
 5DŠ  q¼√ s� r�� ¨ŸU{Ë_« X¹b¼  U� bFÐ ±π¥π »
«uMJÝ Êu²¹e�«Ë  ÷—ôUÐ «uKG²ý«Ë bK³�« vKŽ  «uFł—
bŠ«Ë bMŽ «uKG²ý«Ë w²LŽ sÐ« —«bÐ «uMJÝ wK¼« ¨ uO³�UÐ
sJÝ Uł«Ë 5D×Ð w{«—« ÁbMŽ U¹d³Þ s� —UO²š ÍœuN¹
pO¼  bFÐ «uł« WOMLO�« œuNO�« fÐ ¨ rÝU� ÃU(« —«bÐ

ÆÁu�dÝË ÁuK²�
bK³�« ·UýË wKOz«dÝù« gO'« Uł«  UMO�L)« ‰ËUÐ
¨rN{—QÐ «uKG²AÐË ‰U ÒLŽ rNF�Ë 5DŠ q¼QÐ W½UOK�
«uKLŠË s×ý  «—UOÝ «uÐUł ¨«uFłd¹ bK³�« q¼√ t½« ·Uš
«uÐUł U¼bFÐË UMŠ d¹œË Êu³KOŽË —UG*« 5Ð r¼u�—Ë ”UM�«

ÆbK³�« «u�b¼Ë  U�«d'«
wK¼« ¨—œUO³�« sŽ UM�uB×�Ë UMðuOÐ «u�dÝ œuNO�«Ë »dF�«
bMŽ qG²A½ UMŠ«Ë ÁUMFKÞ«Ë XO³�UÐ qO�«d³Ð `LI�« «u³š

ÆÍœuNO�«
«Ëcšu¹ r¼bÐ  uO³�« vKŽ «Ë—Ëb¹ «Ë—U�Ë “Ë—b�« uł« d�cÐ
«uK�u¹ t½« ·Uš ÍuÐ√ ¨ÁuFO³¹ ÊUAŽ ‘dD�« l³ð 6²�«

ÆÁUMKLŠË ÍuÐ√Ë U½√ qOK�UÐ UM�e½ ¨UMð—UŠ
s� `LI�« lKD½ v²Š 5DŠ vKŽ ÍuÐ√Ë U½«  UMŠ— Ád�
ÍuÐ« ¨…—UG�  vKŽ UMŠ— bK³�« s� 5F�UÞ UMŠ«Ë ¨UM{—«
U½«Ë ¨‰uB;« rNO�  w³�½ v²Š   ô«uA�« jO�¹ —U�
 d�Ë  XHš  ¨„d×²ÐË ÍuCÐ rŽ wý«  XHý  …bŽU�
U� wK�U�Ë p×C¹ ÍuÐ√ —U� ¨gO'« UMI( ÍuÐ_ ‰u�√

ÆdLI�« «c¼ ÂUNÝ U¹ w�U�ð
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מזכירים,  כאן  המרואיינים  שהפליטים  "אלנחמני", 
הוא לא אחר מאשר יוסף נחמני שהיה מנהל משרד 
לעצמו  הציב  נחמני  בגליל.  לישראל  הקיימת  הקרן 
ולהקים  מערבים,  אדמות  שיותר  כמה  "לרכוש  יעד, 
הבמה).  האינטרנט-  יהודיים"(אתר  ישובים  עליהם 
ודומיו  נחמני  ידי  על  מפלסטינים  אדמות  רכישת 
מטעמי  וראשונה  בראש  נבעה  הציונות  בשליחות 
ציפייתם  יהודית.  להתיישבות  קרקע  על  השתלטות 
הייתה שככל ש"הרכישות" יצליחו יהיה פחות מקום 
לערבים בארץ. שיטות "הרכישה" כללו לחצים, ניצול, 
פיתויים, התחכמויות משפטיות וקומבינות עם פקידים 
השיטות  לבנונים.  או  טורקים  פאודלים  או  בריטיים 
בוודאי  נדלן תמימות,  לא מעידות על עסקות  האלה 
לא על חיפוש קורת גג למחוסרי בית או רצון לשכנות 
טובה, כדברי הפתגם הערבי "אלג'אר קּבְל אלדאר", 
דהיינו מצא את השכן לפני הבית. כאשר מישהו מכר 
את האדמה, הוא, או מי שעיבד אותה, סולק ממנה. 
מעין חוק טבע. גם מי שלא מכר סולק, כפי שמעידים 

פליטי חטין על "אלנחמני" ועל עצמם.
שעוררו  אישיים  יומנים  מותו  אחרי  הותיר  נחמני 
הסרט  אחרי  בעיקר  הישראלית,  בחברה  ויכוחים 
התיעודי "יומני יוסף נחמני" של דליה קרפל, ששודר 
הסרט  הישראלית.  הטלוויזיה  של  הראשון  בערוץ 
התנועה  ידי  על  האדמות  "רכישת"  בדרכי  עוסק 
הציונית. "בעזרת היומנים המרתקים שנחמני הותיר 
אחריו, יומנים השופכים אור חדש על שהתרחש בגליל 
בשנים אלה, נחשפים בפנינו שנות הציונות הקריטיות 
מנקודת מבט ייחודית של מי שגילה נחישות ועיקשות 
שני.  מצד  סוערת  ונפש  חרדות  גם  אך  אחד,  מצד 
בדמותו של נחמני התגלמו שני פניה של הציונות. הפן 
ההומניסטי שחלם על דו קיום וחיים ביחד לצד השכן 
הערבי, ומצד שני הפן הביטחוניסטי ששוכנע לבסוף 
שטרנספר הוא הפתרון היחיד לסכסוך בין שני העמים 
על חלקת אדמה זו", כדברי האתר האלקטרוני. גברת 
נתן  אחד  שמצד  בעדותה  מספרת  שבאיטה,  סהאם 
נחמני לאבא שלה לעבוד (באופן בלתי חוקי) ואף עזר 
לו לקבל אזרחות ולחזור לגבולות המדינה, אך מצד 
שני איים עליו באיבוד מקור פרנסה, אם לא ימכור לו 

את האדמה. הוא אכן פיטר אותו.

»�w½UL×Mאל נחמני
 rNðœUNAÐ UMOð√ s¹c�« Êu¾łö�« Ád�– Íc�« ¨¢w½UL×M�«¢
 qGý Íc�« ¨w½UL×½ nÝu¹ Òô≈ u¼ U� ¨VO²J�« «c¼ w�
 «c¼  ÆqOK'«  w�  XLOO�  ÊdOJ�«  V²J�  d¹b�  VBM�
 U�  d¦�√  „ö²�«¢  u¼  ÎU�b¼  tOMOŽ  VB½  l{Ë  qłd�«
 Ê≈ Æ¢UNOKŽ W¹œuN¹  «bKÐ W�U�≈Ë ¨WOÐdŽ ÷«—√ s� sJ1
 s� t�U¦�√Ë w½UL×½ q³� s� WOMOD�K� ÷«—√  „ö²�«
 ÷—√ vKŽ …dDO��« oKDM� s� lÐU½  WO½uONB�« qÝ—
 ÎUŠU$ r¼ƒ«dý œ«“  ULK�Ë ÆœuNO�«  ÊUJÝù U¼dOC×²�
 ¡«dA�«  VO�UÝ√Ë  Æ»dFK�  sJ��  WMJL*«  s�U�√  X ÒK�
  «¡«džù«Ë  ‰öG²Ýô«Ë  ◊uGC�UÐ  W³OA�  X½U�  w²�«
 Ë√  5O½UD¹dÐ  5Hþu�  l�   «d�«R*«Ë   UI�c×²�«Ë
 vKŽ  ‰bð  ô  VO�UÝ_«  Ác¼  j�«dð√Ë  »dŽ  5OŽUD�≈
 ô s* Ì‚«Ë nI�� Y×Ð vKŽ ôË Wł–UÝ W¹—U& WIH�
 q¦*« ‰uI� W³OÞ …dOł sŽ ÎU¦×Ð X�O� l³D�UÐË t� XOÐ

Æ¢—«b�« qO� —U'«¢ »dF�«
 UN�«b¼√  5Ð  W�eL*UÐ   UN�H½  WO½uONB�«  nBð  
 ÊuŁb×²¹  p�c�Ë  ÆWOM�_«  UNðUłUO²Š«Ë  WO½U�½ù«
 Ê√  WMOF�  WKŠd�  w�  ‰U�  Íc�«  w½UL×½  nÝu¹  sŽ

Æq¦�_« q(« u¼ »dFK� dOH�½«d²�«
 w�   √bÐ  5DŠ  w{«—√  vKŽ  …dDO�K�   ôËU;«  Ê≈
 WO{«— sJð r� WO½uONB�« Ê√ Òô≈ Æw{U*« ÊdI�« W¹«bÐ
 „UM¼ UNzUM²�« rž— p�–Ë j½UJ*« «c¼ w� UNð«“U$≈ sŽ
 W³JM�« vKŽ U½b¼Uý w½«—uŠ oO�uð bO��« ‰uI¹ ÎU{—√
 ÕU³B� tLÝ« w½UM³� wŽUD�≈ s� ÷—_« «Ëd²ý« rN½≈
 ÆU{dÐ ÓU{—√ «uFO³¹ r� 5DŠ q¼√ Ê≈ UM� ‰uIO� ¨ÊUC�—
 ¢ÍœuNO�« ÊUDO²Ýô« a¹—Uð¢ ¨5OÐ fJO�√ »U²� rŽb¹Ë

W¹—U³ž≈ dLŽעמר אע'באריה
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אל נחמני
בתחילת  החלו  חטין  אדמות  את  לרכוש  הנסיונות 
ציונית  מבט  מנקודת  ההצלחות  הקודמת.  המאה 
לא היו גדולות, למרות שכמה מאות דונמים כן נקנו 
תופיק  מר  עדות  (ראו  התורן"  "הפיאודל  בשיטת 
על   1908 בשנת  הוקמה  מצפה  המושבה  חוראני). 
 ....." זו.  בדרך  כנראה  בהצלחה  שנרכשו  אדמות 
אדמת  של  מוצלחת  הבלתי  הקנייה  על  כאן  מדובר 
חטין על ידי הקרן הקיימת בשנת 1905. במשא ומתן 
שנמשך שבע שנים עלה בידי המשרד הארצישראלי 
שהיו  הקטנות  החלקות  מאות  ארבע  את  לאחד 
בשלושה  חלקות  ל-39  הכפר,  בגבולות  מפוזרות 
הכפר"  מנחלת  חוקי  באופן  נפרדו  והללו  גושים, 
(תולדות ההתישבות הציונית, אלכס ביין,עמ' 91). גם 
אם הצליחו להשיג אדמות בחטין, תושבי הכפר הפכו 
ללא כדאית, לא אפשרו לבעלים החדשים  זו  עסקה 
לשהות בכפר או ליהנות מהמים שלהם. "עתה (1913) 
המשרד  של  הצעתו  פי  על  הקיימת  הקרן  החליטה 
הארצישראלי להקציב 15000 פרנק להחזקת קבוצת 
כיבוש. הקבוצה החדשה בת 15 חברים מיוצאי לודג' 
(...) ניהלה את עבודתה בחטין בהשגחתה של קבוצת 
דגניה ועל פי הוראותיה (...) קבוצת חטין עמדה בפני 
מים  מפוצלות,  היו  הקרקע  חלקות  מרובים.  קשיים 
לא היו במקום, הפועלים נאלצו לגור לא בחטין אלא 
במצפה. כל הגורמים הללו עשו את העבודה למסוכנת 

וחמורה" (שם,עמ' 92).
על פי הנתונים של החוקר הפלסטיני וליד אלח'אלדי, 
דונם,  אלף  מ-22  יותר   1945 בשנת  היו  חטין  לכפר 

מתוכם 147 דונם בבעלות יהודית.
הציונית  התנועה   1948 עד  המחקרים,  רוב  פי   על 

רכשה 6% מהאדמה בפלסטין.

מקורות:
מסדה,  הישראלית,  ההתישבות  תולדות  ביין,  אלכס 

רמת גן 1970.
נַנְָסא- כפרי פלסטין שישראל  לַא  וליד אלח'אלדי, ּכַיְ 

הרסה ב1948, בירות,1997.
www.habama.com

w½UL×M�«

 ¡«dA�  WKýU�  W�ËU×�  sŽ  Àb×²½  s×½  ¢∫Í√d�«  «c¼
 l³Ý  bF³�  ÆXLOO�  ÊdOJ�«  q³�  s�  5DŠ w�  ÷«—√
 ¢qOz«d�{—√¢  V²J�  ŸUD²Ý«   U{ËUH*«  s�   «uMÝ
 ¢ÆWLO�� ≥π  w�  …d¦F³�  …dOG� WFD� ¥∞∞  lL−¹ Ê√
 œb'«  5J�ULK�  5DŠ q¼√  `²¹  r�  p�–  bFÐ  v²ŠË
 ‰uI¹Ë  rNF�  «u½ËUF²¹  r�Ë  r¼bKÐ   «dO�Ð  ŸU²L²Ýô«
 ±µ  s�  W½uJ*«  ‰ö²Šô«  WŽuL−�¢  ∫t�H½  »U²J�«
 tł«uð  5DŠ  w�  ÷—_«  —UL¦²Ý«Ë  WŠöH�  ÎUB�ý
 ÊUJ*« w� ¡U� błu¹ ôË …d¦F³� ÷—_« ¨WLł VŽUB�
 WMÞu²��  w�  U/≈Ë  5DŠ  w�  ‰ULF�«  YJ1  ôË

Æ¢ ÎU³F�Ë Î«dDš „UM¼ qLF�« qF−¹ «c¼ q� ÆU³�²O�
 l� Î«dO¦� `−M¹ r� ÎUC¹√ uN� w½UL×M�« v�≈ U½bŽ «–≈Ë
 b�Ë Ær¼œË »U�²�ô W¹u²K*« tðôËU×� rž— 5DŠ q¼√
 s� w½UL×M�« ÁœdD¹ Ê√ WD¹U³ý ÂUNÝ …bO��« b�«Ë qC�
 r�Ë ±π¥∏ ÂUŽ UMKšœ «cJ¼Ë Æt{—√ tFO³¹ Ê√ vKŽ tKLŽ
 s¹dAŽ s� d¦�√ 5Ð s� ÎU/Ëœ ±¥∑ ÈuÝ œuNO�« pK1
 r�  ÀU×Ð_«  VKž√  V�ŠË  Æ5DŠ  w�U¼_  X½U�  ÎUH�√
  Æ5D�K� q� w� •∂ s� d¦�√ ¡«dAÐ WO½uONB�« `−Mð
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w½UL¦F�« bNF�« s� ozUŁË

5DŠ w�U¼√ …“u×Ð

מסמכים
בידיהעותמניתמהתקופה חטיןשמורים פליטי

שבאיטה לסאבר בתודה ÆÆÆ WD¹U³ý dÐUB� dJA�« l�
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معها ذكرياتها جريس راجعت  رنني

املقابلة هذه من خالل شهادتها وسمعت

البطوف عرابة ٢٠٠٧ في آذار في أجريت التي

تسكن. حيث

חטין

היו בחטין ....הרחובות

למה. יודעת לא  מרוצפים.

עּכא, של היו  רחובותיה 

תעלות עברו ברחובות

היו מי אלה מים מסודרות.

הרבה יש בחטין המעייניות.

ליד היה המעיין  מעיינות. 

ירדו המים משם [יתרו], הנביא שעיּב קבר

וחלק למטה לבוסתנים  עד תעלות  בתוך

לו קראו ההר במורד נוסף מעיין יצרו מהמים

הייתי המסגד. ליד היה הוא אל-קסטל", "עין

תאנים לקטוף כדי הזה המסגד לגג עולה

הסמוך שלנו בגן הנמצא  התאנה מעץ

גן קראו שלנו לגן אל-קסטל. ולעין למסגד

יהודי. מאדם שלי קנה אותו אבא כי היהודי

שלוש או שנתיים דונם ארבעים קנה הוא

אל זיתים כרם לנו היה מהכפר. שיצאנו לפני

ובמקום הזית  מעצי חצי  השאיר שלי  אבא

ועוד. ולוביה עגבניות  זרע הוא  השני החצי

עד היום. האדמה קיימת

זוכרת אני מים מהמעיין. מביאות היו נשים

הגברים הכיבוש לפני חודשים שכמה

מים בצנורות לנו יהיו שבקרוב על כך דיברו

WO�¹—Uð  bKÐ ÆrK��  bKÐ 5DŠ
lLÝ  U� 5� ¨ «d� ÀöŁ XOMÐ
¨wÐu¹_« s¹b�« Õö� W�dF� sŽ
W1bI�« bK³�« s�  «—UŁ√ w� ÂuOK�
Æ“Ë—bK� VOFý w³M�« ÂUI� UNO�Ë

U� Æ◊öÐ X½U�  5D×Ð  Ÿ—«uA�«
q¦�  UNŽ—«uý X½U� ¨gO�  ·dFÐ
ÆUNO� d9 w*«  «uM�Ë ÆUJŽ Ÿ—«uý
5DŠ ÆÊuOF�« WO� w*« ÍU¼ Æ uO³�« 5Ð X½U�  «uMI�«
¨VOFý w³M�« VMł X½U� ÊuOF�« WO� ¨ÊuOŽ dO²� UNO�
vKŽ  ‰eM¹ UNM� r��Ë 5ðU�³�« vKŽ  «uMIÐ ‰eMð
XM� l�U'« «c¼ Æl�U'« VMł ÊU� qD�I�« ¨qD�I�«
5Ð …œułu*« wK¼√ …—u�UŠ s� 5ð jÒ?I?�√ tOKŽ lKÞ«
ÍœuNO�« …—u�UŠ  UNLÝ« UMð—u�UŠ  ÆqD�I�«Ë l�U'«
 q³� ¨+Ëœ 40 Èd²ý« ¨ÍœuN¹ s� U¼«d²ý≈ ÍuÐ√ t½_
ÍuÐ√ fÐ Êu²¹“ Âd� UMŽ ÊU� ÆWŁöŁ Ë√ 5²M�Ð UMFKÞ U�
÷—_« ÂuOK� ÆÆÆ…—ËbMÐË WOÐu� tŽ—“Ë Êu²¹e�« h½ lK�

Æ…œułu�
 q³� d�cÐ ¨5F�« s�  Òw� wÒ?K9 ÕËdð Ê«u�M�« X½U�
tK�«Uý Ê« t½« ‰uIð ‰Ułd�« lLÝ√ XM� dNýQÐ ‰ö²Šô«
UMFKÞ Æ uO³�« vKŽ Òw� dOÝ«u� qÒ?šb½ U½bÐ V¹d� sŽ

ÆdOÝ«u*« UMKšœ U�Ë
s¹d/ ¨5M�Ý ¨UMŠ d¹œ ¨WÐ«dŽ q¦� …—ËU−*« ÈdI�« q¼√
vKŽ «uŠËd¹ «u½U� U*  ¨dO²� w� r¼bMŽ ÊU� U� ¨UOÐu�Ë

עראּבה ומשפחתה עברו לגור בכפר היא

בגליל רחוק הלא

את  ומשחזרת מספרת 2007 היא במרס

שלה הכפר סיפור ואת סיפורה

ג'ריס רנין ראיינה:

W?MŽU?M� ≠ W?D¹U?³ý r?O¼«dÐ≈ `?�U� ÂU?NÝ …b?O��«

±π≥π WMÝ 5DŠ w�  b�Ë

עדותה של פליטה
כנאענה – שבאיטה פאלח סהאם

1939 נולדה בכפר חטין בשנת
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שנכנסו לפני מהכפר יצאנו הבתים. עד

הצנורות.

דיר עראּבה, כמו השכנים הכפרים תושבי

ליד עין לנוח נהגו נמרין ולוּביא סכנין, חנא,

אצלנו נחים היו לטבריה. בדרכם אל-קסטל

ממשיכים היו כך ואחר שלהם הבהמות עם

בדרכם.

המשפחה של הבסתן היה אל-קסטל ליד

ארבעה שאורכה בריכה שם חפר אבא שלי.

וחצי, מטר לעומק  מטר שני ורוחבה  מטר

היתה כי העודפים. המים  את לאגור כדי

למשל היום בחטין. האכרים בין חלוקת מים

אחרי הגן, את להשקות שלי אבא של התור

המים את שומר היה להשקות גומר שהוא

עץ היה הבריכה  ליד בבריכה. הנותרים 

אחרי את חטין גדול. כשחזרתי לבקר אגוז

הבריכה. נפל לתוך ראיתי שהעץ הגירוש

בכל אורחים גדול. חדר משפחתי היה אצל

היו בבית משפחתי חדר אורחים. היה בית

לאחסון לאורחים ואחד חדרים, אחד ארבעה

כשבאים לקיץ. מצרכים  ומזון.  מצרכים

מהמצרכים. להם מגישים אורחים

ַטּבַרִיָּא

פתח בטּבריא. לגור עבר שלי אחד הדודים

ולבן ירקות הכפר, מתוצרי שם ומכר חנות

..... והכל.

את ועשו וקצרו זרעו באדמה, עבדו הנשים

בעמק. הייתי מצטרפת למשפחתי אני הכל.

לאפות בבוקר קמות מתעייפות, היו הנשים

לעבוד וגם  החריש לעובדי צידה ולהכין 

כרשינה, עדשים חומוס, חטה, באדמה. זרענו

הכל. בו שהיה מהבסתן חוץ זה ותירס,

היו משפחה זית. לכל הרבה עצי היו בחטין

כדי נעזרו בבהמות משלה. אנשים  בהמות

הבהמה. על חודשים של מסע לרגל, לעלות

הולכים היו ממשפחתי חלבניות. נשים היו

נשאו הנשים החלב. את למכור כדי לטבריה

r¼ «uÐdA¹Ë «uŠUðd¹ qD�I�« vKŽ u−O¹ «u½U� U¹d³Þ
Æo¹dD�« «uKLJ¹ U¼bFÐË »«Ëb�«Ë

W�dÐ „UM¼ dHŠ ÍuÐ√ ¨wK¼_ ÊU²�Ð ÊU� qD�I�« ÂU�√
Òw*« ¨h½Ë d²� oLF�«Ë d²� WFÐ—« UN{dŽË s¹d²� UN�uÞ
X½U� 5D×Ð Òw*« t½_ ¨W�d³�UÐ UNEH×½ UM� b¹eð wK�«
¨Ÿ—e�« wI�¹ ÍuÐ√ —Ëœ ÂuO�« Îö¦� ¨5ŠöH�« 5Ð WL�I�
VMł ÆW�d³�UÐ UND×¹ ÊU� vI³ð wK�« Òw*« ¨ ÒÍ— hK�¹ U*
5DŠ —Ë“√ XFł— U* Æ…dO³� “uł …d−ý w� ÊU� W�d³�«

ÆÆÆW�d³�UÐ WF�«Ë “u'« …d−ý X½U� U½d−Nð U� bFÐ
wK¼√ ¨W�UC� tO� XOÐ q� ¨W�UC� w� ÊU� wK¼« bMŽ
 W�dž ÊUL�Ë W�UCLK� UNM� …bŠ«Ë ¨·dž 4 r¼bMŽ ÊU�
s� rNK�bI½ ·uOC�« «u−¹ U* ÆÆÆnOC�« W½u� ÆW½uLK�

ÆW½u*«

ÊU� ÍuÐ√ ¨Ê«u¹b�« pÝU� ÊU� wK�« u¼ bL×� wLŽ
ÊU� ¨5Ł«d(« l� ÊU�  œuL×� wLŽË 5ðU�³�UÐ qG²A¹

Æ5Ł«dŠ 4 UMŽ

UÒ??¹d?³Þ
 „UM¼ Ãu²M*« lO³¹ U¹d³DÐ s�UÝ ÊU� bLŠ«  wLŽ

Æwý q�Ë 6�Ë …dCš ÆÆW½U�b�UÐ
qLFðË bB%Ë VAFð ÷—_« vKŽ ‰eMð X½U� Ê«u�M�«
X½U� Ê«u�M�« ¨qN��« vKŽ wK¼√ o(« XM� U½« ¨wý q�
5Ł«d×K� …œ«Ë“ dC%Ë e³�ð `³B�« ÂuIð ¨dO²� VF²ð
dOž ¨…—–Ë ”bŽË hLŠË WÒ?MÝd�Ë `L� Ÿ—e½ UM� Æ`KHðË
Êu²¹“ UNO� ÊU� 5DŠ Æwý« q� UNO� ÊU� wK�« 5ðU�³�«
vKŽ  Z% ÕËdð  X½U� ”UM�« ¨»«Ëœ tO�  XOÐ q�Ë dO¦�

Æo¹dD�« vKŽ dNý√ «Ëd�U�¹ ¨»«Ëb�«
«u³K×¹ «u½U� wK¼√ ¨ U½U? Ò³� Ê«u�½ w� ÊU� 5D×Ð
UNÝË— vKŽ qL% Ê«u�M�« ¨«uFO³¹ U¹d³Þ vKŽ «uŠËd¹Ë
tO� wA/ UM� wK�« Ÿ—UA�«  ÂuOK� ¨U¹d³DÐ lO³ð ÕËdðË
5D×Ð t½« UMKI¹ ÊU� ÍuÐ√ Æœułu� 5D( U¹d³Þ s�
—«œ s� W¹ËbÐ …bŠ«Ë dšôUÐ XFKÞ ¨Ÿ—UA�UÐ tO�už tO�

ÆŸ—UA�« hMÐ …bŽU�Ë W½uM−� “«u�
UM{«dž√ q� ÆU¹d³DÐ tFO³½ UM� ‰uB;«  s� r��
ÆU¹d³Þ vKŽ ÕËd¹ ÊU� i¹d*« v²Š ¨„UM¼ s� UN¹d²A½
ÆÂUL×K� w�« l� ÕË—√ XM� Æ U�ULŠ UNO� ÊU� U¹d³Þ
bIŽ ÊU� ÂUL(« ¨dÒ?J�� fÐ œułu� ÂUL(« ÂuOK�
UNOKŽ ‰eMð W�dÐ « Òuł s�Ë ¨tIOLž ÷—_UÐ …—uł ¨.b�
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אותו למכור והלכו החלב  את ראשיהן על

בו מחטין לטבריה בטבריה. השביל שהלכנו

היום. עד קיים

אפילו בטבריה. קנינו שלנו המצרכים את

היה בטבריה בטבריה. לרופא הגיעו החולים

החמאם לחמאם. עםאמאשלי הלכתי חמאם.

בתוך עמוק הוא בנוי אך נעול. היום עד ישנו

בריכה ובתוכו ישנה קשת בצורת האדמה

במדרגות. אליה ירדו שהנשים

[ליד אל-ּכַתּבְ  באם יהודים גרו לידנו

מה יודעת לא אני מצפה], ההתישבות

"שכנות". היו אדמותינו שלהם, המקור

שפעם זוכרת אני טובים. היו אתם היחסים

אז אל-ּכַַתּב, מעין צאן גנבו מחטין נערים

לבעליו. הצאן את החזירו חטין אנשי

הוא היה מעל הבית בחטין היה בית ספר.

מַספַדְ היה המורה  לבנים. רק  היה שלנו.

עם אצלנו בשכירות גר סלאח שמו. [צפת],

בבית למדה מחטין אחת  בת רק אחותו.

המח'תאר. של בתו רבאח  ע'זאלה ספר,

דבי. באבו גרה היא היום בטבריא. למדה

ששלחת אז שלה  לאבא אמרו חטין  אנשי

תכתוב היא כך  שאחר כדי ללמוד  אותה

עדיף " אמר להם הוא לחבר שלה? מכתבים

אחר מישהו  מאשר  בעצמה תכתוב  שהיא 

בשבילה". יכתוב

 מנהגים

של המרכזית בככר התקיימו החתונות

שהאנשים כדי מדורה הבעירו בערב הכפר.

מגיעה חטין היתה כל את השני. אחד יראו

בגיל צעיר. בחתונה לחתונה. הבנות התחתנו

וצעירות צעירים עממיים. משוררים היו

שלי הדוד תופרת, היתה שלי הדודה רקדו.

לנשים, היה מטבריא בד מביא מחמד היה

לאמהות, היינו יושבות בד לבנות ובד מביא

בשביל משפחתה, תפרה אשה ותופרות. כל

תמורת גם לכלות תפרה שלי הדודה אך

ÆÃ—b�UÐ Ê«u�M�«
¨rNK�√ uý ·dFÐ U� ¨V²J�« 5Ž s� œuN¹ UM³Mł w� ÊU�
 ¨W×OM� X½U� rNF�   U�öF�« ¨÷—_UÐ UM½«dOł «u½U�
¨V²J�« 5Ž s� rMž «u�dÝ 5DŠ s� »U³ý …d� d�cÐ

ÆUNÐU×�_ rMG�« «uF Òł—Ë 5DŠ q¼√ «uł√Ë

¢UNK³²J¹ «bŠ U� s�Š√ ¨w¼ V²Jð¢
ÊU� ÍuÐ√ ¨œôËú� fÐ X½U� ¨wK¼√ —«œ ‚u� X½U� WÝ—b*«
Õö� tLÝ« rKF� ÊU� ÆÆÆrKF²½ U¹d³Þ vKŽ UM²F³¹ Á ÒbÐ
s� …bŠ«Ë XMÐ fÐ ÆÆt²š« l� UMŽdłQ²�� bH� s�
XKLFð ¨bK³�« —U²�� XMÐ ÕUÐd�« W�«ež ¨XLÒ?KFð 5DŠ
«Ë—U�  5DŠ q¼√ ¨w³þ uÐQÐ WM�UÝ ÂuO�«Ë U¹d³DÐ
V²Jð  dOBð …dJÐ ÊUAŽ rKF²ð UN²FÐ ¨U¼uÐ_ u�uI¹
«bŠ U� s�Š√ ¨w¼  V²Jð¢  rN�U�  ÆÆUN³ŠUB� VOðUJ�

ÆÆ¢UNK³²J¹

∫5Ð«uD�«
wK�« w¼ Ê«u�M�« ¨5Ð«uÞ fÐ ¨5D×Ð Ê«d�√ w� ÊU� U�
¨UNKš«œ gOF�« XOÐË …dOG� WAš «uM³¹ ÆÊuÐUD�« wM³ð
«uD×¹ Âu¹ q�Ë b¹b×Ð ÁuDG¹Ë 5Þ s� XOÐ «uKLF¹
X½U� Âôe�« ÆtO� «Ëe³�¹ «ËdOB¹ U¼bFÐË qÐ“Ë —U½ tOKŽ
«u½U� ¨‘«dŠ√ UMŽ w� ÊU� U� t½_ Ê«u�M�« g� VD%

ÆÊu³KOŽ s� «u³D×¹ «uŠËd¹

∫Õ«d*« w� 5DŠ ”«dŽ√
—U½ «uF�u¹Ë VDŠ «u³O−¹ ÆÕ«d*UÐ dOBð ”«dŽ_« X½U�
vKŽ ÕËdð 5DŠ q� ÆUNCFÐ vKŽ ÃdH²ð bK³�« ÊUAŽ
qł“ w� ÊU� ÆdOG� qO−Ð ÃËe²ð X½U�  UM³�« Æ”dF�«

Æh�dð  UM³�«Ë »U³A�«Ë Æt¹«bŠË
VO−¹  ÕËd¹  bL×� wLŽ ÊU� ¨WÞUOš  X½U�  w²�Uš
 UM³K�  »uŁ VO−¹ ÊU� ¨Ê«u�MK� U¹d³Þ  s� ‘UL�
jO�ð X½U� Ê«u�M�«  ÆÆÆjO�½ dOB½Ë  UO�ú� »uŁË
qÐUI� ÊUL� f¹«dFK� jO�ð X½U� w²�Uš fÐ ¨UN²O³�

ÆÍ—UB�

¢Êö� uÐ« ”«—  UOŠË¢
«uÐUł …d� ÆtO� qLF½ wý q� ¨Õ«d� w� ÊU� 5D×Ð
…b�Ë  …b�  q� «u−O¹ «u½U� d−G�« ÆÕ«d*« vKŽ ULMOÝ
vKŽ «uA1 «u½U� nO� W�—UŽ g�Ë ¨5D×Ð Õ«d*« vKŽ
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כסף.

המרכזית. בככר עשינו  האירועים  כל את

הצוענים פעם ומדי קולנוע. לככר הביאו פעם

יכלו ללכת איך מבינה לא אני הגיעו לככר,

הכפרים אנשי את  מהללים היו  החבל, על

גונבים היו מהם.  פחדתי כסף.  ולקחים

הציבו הם שלהם האוהלים את מהבתים.

בגרן.

נּכּבה

קנו הכפר. על בשמירה תורנות עשו הצעירים

לביתנו. מעל ביצורים בנה הערבי הצבא נשק.

ובונים באדמה חופרים איך להסתכל הלכתי

אחרי הספר. בבית ישנו הם הביצורים. את

החליטו האנשים פחדנו. נכבשה שלוביא

כל צעירי חטין הערבי. לצאת, אפילו הצבא

התנגדות בלוביא. שני לחמו בלוביא, היתה

כיבושה. ביום בלוביא נפלו מחטין צעירים

לכפר על גופותיהם את שהביאו אני זוכרת

יתרו]. שעייּב [קבר אל-נּבי דרך הכתפיים

עדיין החטה הקציר. בעונת הכפר את עזבנו

לעזוב שלא  לנו אמרו טבריא יהודי בגורן. 

דיר על שמענו האנשים פחדו. אבל חטין, את

הבנות. ואת הנשים את ששחטו ואיך יאסין

נכנס [הישראלי]  הצבא עזבנו. ולכן פחדנו 

יצאנו אנחנו יצאו. שהאנשים  אחרי לחטין

והבגדים החפצים את ארזנו ואחותי אני ביום.

על עלינו מהעמק באה כשאמא שק. בתוך

בשדות הלכו  האנשים כל ועזבנו. הסוסים 

על החפצים את העמיסו  חלקם  הפתוחים.

אחד כל הראש. על נשאו וחלקם הבהמות

ששכחה מישהי אחר. שמענו על בכיוון הלך

מעראבה מישהו זית, לעץ מתחת בתה את

לוואדי הלכנו אנחנו אותה. ואימץ אותה מצא

כפר [בין אל-חמאם  וואדי הוא אל-לימון, 

והמטוסים שם שהינו הכנרת],  לבין זיתים

[היום סלאמה לוואדי הלכנו כך אחר מעלינו.

עצי בין ישנו שם כחודש, היינו צלמון]. נחל

 UOŠË¢ «u�uI¹ ö¦� bK³�«  q¼QÐ «Ëb−1 «u½U� ¨q³(«
ÆrNM� ·U�½ UM� ÆÍ—UB� «Ëbšu¹Ë ¢Êö� uÐ« ”«—

Æ—œUO³�« vKŽ r¼—œ«uý «u³BM¹Ë  uO³�« s� «u�d�¹

∫…—u¦�«
eOK$_« uł√ …d� ¨—«u¦�« s� ÊU� WD¹U³ý bL×� wLŽ
rK��« cš√Ë —«b�« `DÝ vKŽ lKÞË »d¼ ÆÆÁuKI²F¹
U¼bFÐË dNý√ ÂUA�« vKŽ ÁuHM¹ ÁuJ�1 U* «u½U� ÆtF�
UNO� ÊU� 5DŠ  ÆÂUA�«  s�   U¹uKŠ  UMK³O−¹Ë  lłd¹
U* UMF� qŠ— Æ—«u¦�« s� ÊU� qC� wLŽ sÐ« Æ—«uŁ dO²�

ÆÊuLOK�« Íœ«Ë vKŽ UMFKÞ

 ∫¢UOÐu� XDIÝ U* UMKŠ—¢
Æ5DŠ vKŽ  WOKO� WÝ«dŠ qLFð X½U�  5DŠ  »U³ý
 U�UI²Ý≈ vMÐ wÐdF�« gO'« ÆÕöÝ «Ëd²A¹ «u½U�
«uKLF¹  nO� rNOKŽ ÃdHð«  ÕË—« XM�Ë ¨wK¼√  —«œ ‚u�

ÆWÝ—b*UÐ «u�UM¹ «u½U� Æ÷—_UÐ «ËdH×¹Ë  U�UI²Ýù«
lKDð ”UM�«  —d�Ë dD)UÐ UMO�Š UOÐu� XDIÝ U*
¨UOÐuKÐ «uÐ—UŠ 5DŠ »U³ý q� ÆwÐdF�« gO'« v²Š
Æ5DŠ s� 5ÐUý «ËbNA²Ý≈ XDIÝ U* ÆX�ËU� UOÐu�
o¹dÞ  sŽ rN�U²�√  vKŽ  bK³�«  vKŽ  r¼uÐUł U* d�c²Ð

ÆVOFý w³M�«
vKŽ ÁbFÐ `LI�« Æ…bOB(UÐ ”UM�« X½U� UMKŠ— U� Âu¹
fÐ 5DŠ s� «uFKDð U� UM�u�U� U¹d³Þ œuN¹ Æ—œUO³�«
 UM³�« «u×Ð– nO�Ë 5ÝU¹ d¹bÐ UMFLÝ ÆX�Uš ”UM�«

ÆUMFKÞË UMHš ÆÊ«u�M�«Ë
Æ”UM�« XFKÞ U� bFÐ 5DŠ qšœ gO'«

gOš ‰«uý WLÞU� w²š«Ë U½« UM³ł Æ—UNM�UÐ UMFKÞ UMŠ«
UM³�—  ¨qN��« s� w�« Xł« U� b( UMOŽ«Ë√ UMO³{Ë
Æ—uŽu�UÐ UNK� WOýU� X½U� ”UM�« ÆUMFKÞË qO)« vKŽ
Õ«— bŠ«Ë q� Æ»«Ëb�« vKŽ wK�«Ë tÝ«— vKŽ q�UŠ wK�«
Êu²¹e�« X% UN²MÐ X�dð …bŠ«Ë sŽ XFLÝ  ÆÁU&SÐ

ÆWÐ«dŽ s� bŠ«Ë U¼UÐ—Ë
tLÝ« ‰b−*« tNł s� ¨ÊuLOK�«  Íœ«Ë vKŽ UMŠ— UMŠ«
¨ÊuLOK�« Íœ«Ë tLÝ«  5DŠ WNł s�Ë ÂUL(« Íœ«Ë
Íœ«Ë vKŽ UMFKÞ U¼bFÐ ¨UMO�«uŠ  «—UOD�«Ë „UM¼ UM/

ÆÊu²¹e�« X% ÷—ô« vKŽ UM/ ÆdNý Áb* W�öÝ
wLŽ œôË√ l� W�öÝ Íœ«Ë s� qOK�UÐ lłd¹ ÊU� ÍuÐ√
‰uB;« VKž√ fÐ ¨XO³�« s� ÷«dž√ qL×¹ ÊUAŽ
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מוואדי בלילה לחזור  נהג שלי  אבא הזית.

להביא כדי לחטין דודי בני עם סלאמה

היה פעם כל כשחזר מהבית. חפצים עוד

פעם כל  כי לחטין, נכנסו שהיהודים אומר 

היו הם בין הבתים שמעו רעשים שהיהודים

לאל-פראדיה, הלכנו  זה אחרי עלינו.  יורים

חודשיים. כשהרגשנו שם  וגרנו בית  שכרנו

לבנת הלכנו להיכבש הולכת שאל-פראדיה

ובעלי הבהמות  את מכרנו  [בלבנון].  ג'בייל 

ראשי מארבעים  יותר שלנו, והצאן החיים 

[מחנה אל-חלווה בעין גרנו כך אחר בקר.

נתן האו"ם שם שלוש שנים. בלבנון] פליטים

בעין יכל לגור אוהלים ואוכל. אבא שלי לא לנו

כגנן הוא המשיך לעבוד בפלסטין אל-חלווה.

אלנחמני. לו קראו מטבריא יהודי איש אצל

אל-חלווה בעין אותנו מבקר היה שלי אבא

מצד שלי הדודים חודשים. בכמה פעם רק

רק אל-חלווה.  בעין הם  גם היו ואבי אמי 

שנים שנחזור שלוש אחרי שלי החליט אבא

הנחמני בלבנון. לחיות הצליח לא לפלסטין.

לחטין. משפחתו עם לחזור שלי מאבא ביקש

בהתחלה זהות. תעודת לנו יוציא ושהוא

אחר שלי, לאבא זהות  תעודת  השיג הוא

ושתיים חמשים בשנת חזרנו כך לאמא. כך

אלא-גִ'ש ג'בייל, משם אל-חלווה לבנת מעין

ברגל. חלב] גוש – ישראל גבולות [בתוך

לכפר הגענו של אמא שלי. הדודים גרו שם

עד התאנים בכרם נשארנו בבוקר. אל-ג'ש

המושל במקרה מהצבא. פחדנו כי החשכה

באיזור] צבא למפקד הכוונה  [אולי הצבאי

של אשתו תאנים. לאכול כדי למקום הגיע

נמצאים הטובים שהתאנים אמרה שלי הדוד

אותו הרחיקה היא כך לשם. לך למעלה,

פאטמה אני ואחיותי למחרת נסענו וניצלנו.

[עכו]. באוטובוס לעּכא אבא שלנו עם ועדלה

דודתי. במשאית לעראּבה אצל נסענו מעּכא

לאל-ג'ש בחזרה נסע שלי אבא למחרת

טארק הקטנים  אחיי  ואת אמי  את והביא 

«uKšœ œuNO�«¢ ‰uI¹ ÊU� lłd¹ U* Æ—œUO³�« vKŽ ÊU�
«ËdOB¹ W−{ «uFL�¹ «u½U� œuNO�« U* t½_ ¢5DŠ vKŽ

Æ«u�D¹
U¼uDŠ ÍuÐ√ Â√ w²Ý ¨”UM�« l� «uFKÞ s��UÐ  —U³J�«
¨WO{«dH�«  vKŽ UMFKÞ U¼bFÐË ¨w²LŽ  bMŽ WÐ«dFÐ
WO{«dH�«  —U� U*Ë s¹dNý U½bF�Ë XOÐ  U½dłQ²Ý«
UMFÐ ¨…—UO�Ð qO³ł  Â« XMÐ  vKŽ UMŠ— jI�ð U¼bÐ
¨dIÐ ”«— 5FÐ—«  s� d¦�√ ¨UMF� wK�«  wý«u*«Ë »«Ëb�«
„UM¼ ¨ «uMÝ ÀöŁ …b* …uK(« 5Ž vKŽ UMKŠ— s¹bFÐË

Æq�_«Ë —œ«uA�« UMOKŽ XŽ“Ë ÀuG�« W�U�Ë

 U�  tK�« b³Ž pK*«Ë l�öð bK³�UÐ …—UOÞ  —UÞ¢
¢l�U'UÐ

—Uł UMŽ ÊU� ¨…uK(« 5FÐ UM� tK�« b³Ž pK*«  U� U*
 u� …ËöŠ ‘d� »UłË UMŽ Uł√ ¨`�U� uÐ√ tLÝ« d¹d{
l�öð bKÐUÐ …—UOÞ  —UÞ¢  wMGð ”UM�«  —U�Ë ¨pK*«

Æ¢l�U'UÐ  U� tK�« b³Ž pK*«Ë
5D�KHÐ bFI¹ ÊU� ¨…uK(« 5FÐ gOF¹ —b� U� ÍuÐ√
tLÝ« U¹d³Þ s� ÍœuN¹ sŽ w$U²�Ð  qG²A¹  dNý√
w�ULŽ√ ¨…uK(« 5FÐ U½—Ëe¹ w−¹Ë U¹d³DÐ w½UL×M�«
ÀöŁ bFÐ —d�  ÍuÐ√  fÐ ¨…uK(« 5FÐ rNK� w�«uš«Ë
ÆÊUM³KÐ gOF¹ —b� U� ¨5D�K� vKŽ lłd½ t½«  «uMÝ
Êu³KOŽ …—e−�  —U� U* ÆÊu³KOFÐ q²I½≈ w²�Uš “uł
 X�dŽ U� w²�Uš ÆrNM� bŠ«Ë u¼ ÊU� »Uý 12 «uðU�Ë

Æ…d²� bF³� ô≈  U� t½«
vKŽ t²KzUŽ l� lłd¹ t½« ¨ÍuÐ√ s� VKÞ w½UL×M�«
qLŽ ‰Ë_UÐ ¨wðuš_Ë w�_ W¹u¼ qLF¹ Õ«— t½«Ë 5DŠ
 s� 1952 ≠‰UÐ UMFł— pO¼Ë ¨w�_ U¼bFÐË ÍuÐ_ W¹u¼
wA� g'« vKŽ UNM�Ë ¨qO³ł Â« XMÐ vKŽ …uK(« 5Ž
g'« vKŽ UMK�Ë Æg'UÐ w�« ‰«uš t½_ ¨UM¹dł≈ vKŽ
5H¹Uš UM� t½_ »dGLK� 5²�« ÂdJÐ UMOIÐË —UNM�« ‰Ë√
¨5ð q�u¹ ÍdJ�F�« r�U(« Uł≈ W�bB�UÐ ¨gO'« s�
œułu� w³KA�« 5²�« ÆÊuN� ÍUł s¹Ë w�Uš …d� tK²�U�
ÆÍdJ�F�« r�U(« s� UMO$ pO¼Ë Æ‚u� lKÞ« Æ‚uH�
UM³�—Ë W�bŽË WLÞU� w²š«Ë U½√  ÍuÐ√ wMÐUł Âu¹ w½Uð
…—UO�Ð bŠ«Ë l� UMŠ— UJŽ s�Ë UJF� g'« s� ’U³�UÐ
UJŽ s� ÍuÐ√ lł— Âu¹ w½Uð ¨WÐ«dŽ vKŽ w²LŽ bMŽ s×ý
U* Æ—UGB�« œUFÝË ‚—UÞ wðuš√Ë w�√ »UłË g'« vKŽ
Æp½d� ÍuÐ√ s� VKÞ ’U³�« vKŽ ‚—UÞ Íuš√ lKÞ
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שלי המשיך אבא בעראבה, וסעאד. כשגרנו

לחזור נהג הוא בטבריא. הנחמני אצל לעבוד

הנחמני אחד יום  לעראבה. מטבריא  ברגל

רוצה שתתן לי אני פאלח, ": אמר לאבא שלי

אצלי", לך עבודה אין שלך, ולא האדמה את

אצל הנחמני. העבודה את סירב ועזב אבא

שלי ומציע לאבא מגיע היה כך השב"כ אחר

יקבל ובתמורה בחטין האדמה על שיוותר לו

לוותר סירב אבא שירצה. מקום בכל אדמה

אדמתו. על

זה לארץ.  בחוץ ללמוד  החליט  סאבר אחי 

הסיעו ואמא אבא ושש. שבעים בשנת היה

עשו חזרה  בדרכם  התעופה. לשדה  אותו 

נהרגו. ושניהם דרכים תאונת

שורשים  

באיזה זכור [לא בחטין ביקרנו ובעלי אני

מטרעאן אנשים קיימים. היו כשהבתים שנה]

הלכתי את האבנים. הבתים ולקחו את פירקו

לחפש הלכתי פחדתי. לא השיחים, בין לי

מטע היה הזה הגן אל-ִמרְדִפֶה, גן את

את שעזבנו לפני  שתל שלי שאבא  תאנים

ונצרים צמחו נהיו גדולים, התאנה חטין. עצי

לא מתים. השורשים לידם. אכן,

בית רבאח. מקום לראות את כך הלכתי אחר

היום, עד קיימת מבטון רצפה שם הייתה

בית בד. כדי לבנות לפני הגירוש יצקו אותה

הרוסים וראיתי בתים בסיור שלי המשכתי

של פתחי האוורור את חלקי, ראיתי האופן

שלי לאבא היום. עד קיימים העצים הבתים.

לחטין. לחזור האחרון יומו עד תקווה הייתה

טארק אחי עם ששי  יום  בכל  ללכת נהג

שלנו. האדמות איפה לו מסביר והיה לחטין

הולכת כשאני בחטין. מבקרים עדיין אנחנו

אותך אפדה ארצי,  "ארצי  מזמזמת  אני

לחיות אבותיי, בך טוב שלום לך ארץ בדמי,

לשיר". ותענוג

 s� p½dH�« WG� fÐ ·dFÐË 5MÝ 3 ÁdLŽ ÊU� Íuš√
vKŽ UMK�Ë U* Æ‚—UÞ XJÝË tAJ� ÍuÐ√ Æ…uK(« 5Ž
lłd¹ ÊU� Æw½UL×M�« bMŽ U¹d³DÐ ÍuÐ√ qG²ý«  WÐ«dŽ
qI²M½  t½« —d� dšüUÐ ÆWÐ«dŽ vKŽ U¹d³Þ s� wA�
`�U�¢ ∫ÍuÐ_ ‰U�Ë w½UL×M�« Uł√ U¼bFÐ ÆÊu³KOŽ vKŽ
ÍbMŽ p�«  w� U� Ë« p{—√ wMODF²Ð Ë√  ¨p{—√ ÍbÐ
bMŽ qGA�« „dð pO¼Ë qG²ý« ÍbÐ U� t�U� ÍuÐ√ ¨¢qGý
t�u�uI¹Ë ÍuÐ√ bMŽ w−Oð  «dÐU�*«  —U�Ë ¨w½UL×M�«
Æ5D×Ð p{—√ sŽ ‰“UMð fÐ ÷—√ pODFMÐ „bÐ s¹Ë

Æ‰“UM²¹ w{— U� ÍuÐ√ fÐ
 ¨œö³�« Ã—Uš rKF²¹ dÐU� Íuš√ —d� ÊUC�dÐ 1976 »
5Fł«— r¼Ë ¨—UD*« vKŽ ÁuK�u¹ v²Š w�√Ë ÍuÐ√ Õ«—

Æ«uðU�Ë ÀœUŠ «uKLŽ o¹dD�UÐ

¢ u9 ô —Ëc'«¢
 uO³�« X½U� Í“ułË U½√ 5DŠ —Ë“√ 5MÝ bFÐ XFł— U*
Æ…—U−(« «Ëcš√Ë  uO³�« «uJ� ÊUŽdÞ q¼√ fÐ ¨…œułu�
vKŽ —Ëœ√ XŠ— ¨XHš U� ¨»UAF�« 5Ð  wA�√   d�
q³� 5ð UNŽ—«“ ÍuÐ√ ÊU� …—u�U(« ÍU¼ ¨W�œd*« …—u�UŠ
5²�« ÆXF�ËË WMO²�«  vKŽ XFKÞ UN²�Ë U½«Ë UMFKÞ U�
—Ëc'« t½≈ `O×� Æt³Mł dOG� q²ý l�UÞË dO³� —U�

Æ u9 ô
„UM¼ w� ÊU� ¨ÕUÐ—  —«œ X½U�  s¹Ë ·uý√ U¼bFÐ XŠ—
q³� U¼uKLŽ  ¨ÂuOK� …œułu� U¼bFÐ  ÊuÞUÐ W³DB�
bK³�UÐ o¹dD�« XKÒ?L� ÆX¹“ —uÐUÐ «uM³¹ ÊUAŽ dO−N²�«
W�UD�«Ë W�ËbN�  uO³�« ¨W1bI�«  uO³�«  U�UÞ XHýË

ÆÂuOK� œułu� ÁbFÐ d−A�« Æ…œułu�
¨5DŠ vKŽ lłd¹ q�√ ÁbMŽ ÊU� tðUO×Ð Âu¹ dšü ÍuÐ√
5DŠ vKŽ ‚—UÞ Íuš√ l� lKD¹ WFLł Âu¹ q� ÊU�

Æ5DŠ vKŽ ÕËdMÐ UMŠ≈ ÂuOK�Ë ÷—_« s¹Ë tKŠdA¹Ë
pOKŽ¢ ¢w�œ „«b� ÍœöÐ ÍœöÐ¢ ‰uIÐ ÕËdÐ U*  U½√
»UÞË ÂUI*« »UÞ pOH�  Íœ«bł√ ÷—√ U¹ Âö��«

Æ¢ÍœUA½≈
U�Ë 5D×Ð ÂU½√ …bF²�� Æ5DŠ vKŽ lłd½ q�√ UMŽ
XŠ— ¨w�U( dO�«u(UÐ  XOA�  WO{U*« WM��« ¨·U�Ð
 ÆUNOKŽ lKÞ«  XM� wK�« WÐËd)« vKŽË ¨Wðu²�« bMŽ
UMŠ≈ t½≈ rK×Ð Æ5D×Ð wLKŠ VKž√  Æ„UM¼ wðU¹d�–
t{—√ sŽ vK�²Ð wK�« Æ—«b�« `KB½ U½bÐË 5Fł«—

Æt{dŽ sŽ vK�²Ð
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חטין, אדמות על הבניה  לתכנית  ההתנגדות
כה. במספר שזוכרות הגישה עד הרביעית היא
אדמות יעד על מושב בניה של היו תכניות לפניה
את להפוך והתכנית ליפתא של התכנית מיעאר,
לוגאנו. השוויצרית לעיר עבאסייה  ושרידי יהוד
רבות הזדמנויות הסתם, מן החמיצה, זוכרות
החיים הפלסטיניים להרס שרידי להתנגד אחרות
דין מתן כל ללא בארץ לבנות ממשיכים עליהם
שהתרחש בנכבה למעשה, ההרס כך. על וחשבון
כמעט גם  שונים באופנים להתרחש ממשיך 
זוכרות המדינה. הקמת אחרי  עשורים  שישה 
להציל הנואש בניסיון  למשל, מעורבת,  היתה
האחרונים השרידים אחד  את  2003 בשנת
בידאס משפחת בית  - מוונס  שייח  הכפר של
של "אפריקה "סביוני אביב" אבל אביב. ברמת
כדי אולי שם. לפרוח כנראה חייבים היו ישראל"
הנוף מתכנני רוב עבור השממה"? את "להפריח
החיים שרידי/חורבות הישראלים, והארכיטקטים
מהווים  אינם  1948 של מהנכבה  הפלסטיניים
סרח פשוט הם  לעבודתם.  רקע או  מצע  אפילו
שכונה/ עליו לבנות להיפטר ממנו או עודף שיש
בתקופה התחשבות. דווקא ללא כל פארק/כביש
אתרי לשימור המודעות בעולם  גדלה שבה
ישראל קונפליקט, באזורי גם תרבותית, מורשת
שרידי כלפי שלה במדיניות הדורסנית ממשיכה
מי שחולם כל את הארץ. של התרבות הפלסטינית
ישראלים בין פיוס של לאפשרות מקווה עדיין או
הן  חייבת להדאיג. זו הרס לפלסטינים, מדיניות
עתיד את הורסות הן אך בניה" "תכניות מכונות

הז. הארץ
הבנייה תכניות נגד שהגשנו ההתנגדות להלן

בחטין.

¡UM³�« WD) ¢ ËdšË“¢ t²�b� Íc�« ÷«d²Žô« Êإ
 U{«d²Ž«  WK�KÝ w� lÐ«d�« u¼ 5DŠ w{«—√ vKŽ
WOMOD�K� Èd�  w� ©Âb¼® ¡UMÐ  jD)  ¢ ËdšË“¢
bŽU¹ ·Uýu� b{  U{«d²Ž« UM�b� p�– q³� Æ…d−N�
WD)« b{Ë U²H�  WDš b{Ë —UF� ÷—√ vKŽ tzUM³�
u½Užu� WM¹b� v�≈ ©œuN¹ WM¹b�® WOÝU³F�« q¹u×²�

ÆW¹d�¹u��«
÷«d²Žö� Èdš√ …dO¦� ÎU�d� Xðu� ¢ ËdšË“¢ Ê√ Òô≈
¡UM³�« r²¹ w²�«Ë WOMOD�KH�« …UO(« ‰öÞ√ Âb¼ vKŽ
Íc�« dO�b²�« Ê≈ ¨l�«u�« w� ÆbŠ√ W³ÝU×� ÊËœ UNOKŽ
W²Ý bFÐ WHK²�� ‰UJýQÐ Î«dL²�� ‰«“ ô W³JM�UÐ √bÐ

ÆW�Ëb�« W�U�≈ s� œuIŽ
 W�zUO�« W�ËU;« w� ≤∞∞≥ ÂUŽ WKŽU� ¢ ËdšË“¢  X½U�
u¼Ë ô√ f½u� aOA�« W¹d� s� rKF� dš¬ U0— ¨–UI½ù
w½uOHÝ¢  U¹UMÐ sJ� ÆnO�√  U�— w� ”bOÐ WKzUŽ XOÐ
UN� bÐ ô X½U� ¢qz«d�¹ UI¹d�√¢ W�dA� WFÐU²�« ¢nO�√
‰öÞ_U� ø¢dHI�« «uAFM¹¢ v²Š U0— Æ„UM¼ uLM�« s�
wLLB�Ë 5ÝbMN*« rEF* q ÒJAð ô WOMOD�KH�«
…—«c� w¼ ÆrN�ULŽ_ WOHKš Ë√ …bŽU� qOz«dÝ« w� dþUM*«
WI¹bŠ Ë√ wMJÝ wŠ ¡UMÐ Ë√ UNM� hK�²�« V−¹ …bz«“
X�u�« w� W�Uš Æ—U³²Ž« Í√ ÊËœ UN�u� Ÿ—Uý Ë√ W�UŽ
vKŽ WE�U×LK� r�UF�« ¡U×½√ w� wŽu�« tO� œ«œ“« Íc�«
UN²ÝUOÝ w� qOz«dÝ« dL²�ð ¨WOŁ«dðË W¹—UCŠ r�UF�

ÆWOMOD�KH�« …—UC(« U¹UIÐ ÁU& …d�b*«
w� ¡UM³�« WDš b{ ÁUM�b� Íc�« ÷«d²Žô« UM¼ o�d½

Æ W¹eOK$ù«Ë W¹d³F�« 5²GK�UÐ 5DŠ

מתנגדת זוכרות
בחטין הבנייה לתכנית

ברונשטיין איתן

vKŽ÷d²Fð  ËdšË“
 5DŠw� ¡UM³�« jD��

s¹U²A½ËdÐ ÊU²¹≈
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22 בפברואר 2007

לכבוד

צפון מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה .1

הממשלה קרית דרך

נצרת עלית

תחתון גליל מקומי תכנון מרחב .2

כדורי בי"ס

תחתון גליל ד"נ

"מתחם קבר יתרו" ג/14729 מס' מפורטת לתכנית מתאר התנגדות הנדון:

ג/6383 מופקדת לתכנית שינוי

מבוא:

מתאר בזאת התנגדות לתכנית מגישה (6-952-038-58 מס' (ע.ר. 'זוכרות' עמותת .1
"מתחם קבר יתרו". ג/14729 מפורטת מס'

של  אחרת התייחסות לקדם במטרה  2002 בפברואר הוקמה 'זוכרות' עמותת .2
רוב  שב-1948 נהרסו הפלסטיני, העם של האסון כלפי ומוסדותיה, תושביה המדינה,
מ-530 כפרים וערים  למעלה שהריסת מההכרה נובעת העמותה פעילות ועריו. כפריו
של רק ולא בה, והיהודים ישראל מדינת של מעברם חלק הם הארץ מנוף ועקירתם
ומכבדת מכובדת חדשה, התייחסות כי חשות 'זוכרות' בעמותת אנו הפלסטיני. העם
לסיום ובדרך העמים שני בין וחיוני בתהליכי הפיוס הכרחי נדבך היא זה אסון אל

ביניהם. הסכסוך

והערים הכפרים  היו  בהם האתרים סביב פעילותה את מרכזת זוכרות  עמותת  .3
גופים וולונטריים של מהגנתם נהנים אלו אינם אתרים .1948 ב שנהרסו הפלסטיניות
רשות של או טבע לאתרי שמעניקה החברה להגנת הטבע ההגנה דוגמת כלשהם,
קשורה עצמה העמותה את רואה לכך אי קדומים. היסטוריים לאתרים  העתיקות
שנהרסו היישובים במרחב להתרחש שעלולים או המתרחשים לשינויים ישיר באופן

2 דירה ,61 אבן גבירול רח‘
64362 יפו – אביב תל

03-695-3154 פקס  / 03-695-3155 טל‘
www .zochrot .org

580389526 ע“ר
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והכפר ההרוס חטין. יתרו קבר מתחם כמו במקרה של ב-1948,

המצורף ברונשטיין, איתן 'זוכרות', מר עמותת תצהיר מנהל ע"י נתמכת ההתנגדות .4
ההתנגדות. לכתב

ההתנגדות: עיקר

שיפורטו מהטעמים הנדונה לתכנית וגורף עקרוני באופן מתנגדת זוכרות עמותת .5
להלן.

לכל מתנגדת אלא בתכנית, אחר זה או לפרט תכנוני מתייחסת אינה זו התנגדות .6
מדינת של יחסה את ממחישה זו בניה תכנית שבבסיסה. והמרחב התכנון תפיסת
של הממשית הפלסטינית  להיסטוריה במיוחד בה המתכננים ושל בכלל  ישראל

הארץ.

הם  בחשבון. כלל נלקחים מ-1948 אינם ההרוסים הכפרים הקיימת התפיסה ע"פ .7
זהירות ננקטת לעיתים בארץ. אחר שטח פנוי כל כמו ופיתוח קרקע לעתודות הפכו
רבים במקרים אך אלה, כפרים של הקברות ובתי המסגדים על בניה לגבי מסוימת

אינה מתקיימת. זו הגבלה מינימלית גם

1948 מרכז הכפר  עד מה שהיה לעבר הבנוי השטח את מרחיבה התכנית הנ"ל .8
חטין.

כפרים מרכזי לא נבנו כה, עד התכנון בישראל, בתפיסת ההתעלמות מהם למרות .9
ב-1948. שנהרסו רבים

כה. עד נבנה לא חטין הכפר מרכז גם כך, .10

בשוליו  ל-23,000 דונם. קרוב על השתרע והוא נפש כ-1380 ב-1948 הכפר חטין מנה .9
יתרו. קבר היה

ב-1934: נראה הוא כך .10
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כ-500  המונה קהילה הם מעקורי חטין וכיום בארץ מספר קטן נותרו הנכבה אחרי .11
ועראבה. חנא מנדא, דיר כפר נצרת, בטורעאן, החיים מדינת ישראל, אזרחי נפש,
בית את ופוקדים במסגד שעדיין קיים בכפרם ההרוס, מתפללים תדיר מבקרים הם

הקברות.

התייחסות מחייבת אזרחיה, ושל בהיסטוריה של הארץ המתחשבת תכנונית תפיסה .12
חטין. כמו במקום לבניה לגמרי אחרת

ישראל, אזרחי מאות מהם פליטים, אלפי אותו שנושאים הכפר שהיה, של הזיכרון .13
מהותית עימם לכן, הידברות בו היה. לשטח תכנון הנוגע מהותי בכל חלק להיות חייב

הכפר. בשטח תכנון לכל

של למסגד או הקברות  לבית  שתיגרם כלשהי פגיעה היא במיוחד  נסבלת  בלתי .14
חטין.

הצלבנים מימי במקום לעתיקות הקיימות היא הקיימת בתכנית נוספת מסוכנת פגיעה .15
א-דין. וסלאח

העקורים לכלל ברור מסר  מהווה חטין עקורי מקהילת המוחלטת  ההתעלמות .16
הזיכרון  1948 וגם של אחת בנכבה פעם הם נושלו המדינה, לפיו הפנימיים, אזרחי
וכעת אדמותיהם את  בחוק הפקיעה המדינה בהווה. בחשבון נלקח  אינו שלהם
פגומים מלכתחילה אותם כאזרחים כוננה שלהם. המדינה מתעלמת מהזיכרון גם

בהווה. גם אותם לנשל וממשיכה

חמור: מסר זו בניה בתכנית כולו יש הערבי בגולה ולעולם הפלסטינים לפליטים גם .17
הזה  הרכוש על  קובעת וישראל למו"מ יותר נתון  אינו ב-1948  בכוח  שנלקח מה 
לפתרון עתידי את האפשרויות תצמצם תבוצע, אם תכנית זו, לכן, עובדות בשטח.

הפליטים. סוגיית של

הפלסטיני והזיכרון לפיו ההיסטוריה בארץ. ברור ליהודים מסר גם מהווה זו תכנית .18
את המרחב, יהודים של אחרת כל תפיסה ונידונים לכליה. לגיטימיים הארץ אינם של

אלימה. מחיקה תוך הסף, על נדחית לו, להשתייך רצון למשל, כמו,

מורשת  בדבר האמנה את ב-1972  קיבל לתרבות, האו"ם של ארגון אונסק"ו, .19
(ב-1999). ישראל ביניהן מדינות, 182 כה עד אליה הצטרפו עולמית. תרבותית
ולשלום לחירות לצדק, לאנושיות, והחינוך התרבות "הפצת כי השאר, בין בה, נכתב
היא תרבות (...) למלא. האומות שעל כל חובה קדושה ומכוננים האדם לכבוד חיוניים
חברות של ורגשיים אינטלקטואליים חומריים, רוחניים, שונים: מאפיינים של סדרה
צורות חיים, סגנונות גם ולספרות, לאמנות בנוסף כוללת היא חברתיות. קבוצות או
ההולכת ונעשית בחברתנו (...) מסורות ואמונות. ערכים, מערכות חיים משותפים, של
בעלות וקבוצות  א/נשים בין הרמונית  אינטראקציה להבטיח  הכרחי יותר, מגוונת 
מבטיחה האזרחים כלל של ושיתוף מדיניות של הכללה (...) תרבותיות זהויות ריבוי
חלק מוסרי, ציווי על גיוון תרבותי הינה חברתית ושלום. (...) ההגנה חיוניות לכידות,
במיוחד בסיסיות, ולחירויות כולל מחויבות לזכויות אדם זה אנושי. מכבוד נפרד בלתי
מהעבר, שלנו הירושה מורשת היא ילידיות. מיעוט וקבוצות מקבוצות א/נשים של
המורשות הבאים. לדורות הלאה מעבירים  שאנו ומה  כיום, איתו חיים שאנו מה
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והשראה". חיים של תחליף ללא מקורות הן והטבעית התרבותית

זיכרון קהילת  בארץ שיש מכיוון במיוחד הנ"ל, להגדרות עונות חטין שרידי הכפר .20
זה. למקום הקשורה

איזה בעולם. יהודיים חיים שרידי לכל הרס של ומוצדקת עמוקה דאגה יש בישראל .21
להיסטוריה הקשורים שרידי האתרים על בונים כאשר אנו לעולם שולחים אנו מסר
הרס של מגמות מחזקים איננו אלה שרידים על בבניה האם הארץ? של הפלסטינית
באתרים לפגיעה מוסרית להתנגד בעולם? איך נוכל יהודים של כנסת ובתי בקברות

חשובים ליהודים בעולם?

להפוך  מציעה זוכרות היווסדה? אחרי שנה  59 כיוון לשנות ישראל יכולה האם .22
בין  פיוס מהנכבה שהתרחשה ב-1948 למוקדי שנותרו את השרידים הפלסטיניים
היום בבוא שלהם. הערבית ההיסטוריה ואזכור שימורם ע"י לפלסטינים, ישראלים

הפליטים הפלסטינים. על שיבת חשובים בדיון ישמשו אתרים גם הם

של הדיון והצורך בפתרון סוגיית הפליטים, שהיא לב ליבו מחיקתם לא תמנע את .23
העמדות הפלסטיניות. את ותקצין אותה תחריף היא רק הסכסוך.

ומעוניינים להבין בארץ החיים גם את היהודים להדאיג צריכה חטין שרידי בניה על .24
שהחל ב-1948 ומניעת  הארץ בכיבוש היהודים בישראל כרוך של עברם את עברם.
בכך ומייצגים זה לעבר עדות הם חטין שרידי לבתיהם. תושביה רוב של שיבתם
המשך אופציה של בין לבחור כעת ניתן חיים. אנו בו הסכסוך של מקורו האלים את
מכאן. ונושל הפלסטיני שהובס לעם כבוד של יחס הזה, מכבד לעבר יחס לבין ההרס

פיוס. תהליך של פינה לתחילתו לשמש אבן יכול כזה מכבד יחס

פלסטיניות קבוצות בין המתח הגברת של נוספת, סכנה טמונה זו בניה בתכנית .25
חשש וקיים ב-1948, בנכבה החלה פלגנות כזו ונוצרים. דרוזים למוסלמים בין שונות,

זו. מסוכנת יעמיק מגמה חטין חשבון השטח של על קבר יתרו מתחם שהרחבת

מסכסוך מעבר שלה. את המורשת בתוכם נושאים הערביים בארץ האתרים לסיכום, .26
מציעה זוכרות  האלה. במקומות להתחיל יכול לפלסטינים ישראלים בין להשלמה 
במרחב מקום פיוס, לאתר אותו בחטין ולהפוך הזו ההזדמנות את גם להחמיץ לא
בגלגלי מקל לשים להתפייס איתם ובכך ניסיון תוך לא/נשים שחיו בו להתייחס שניתן

.1948 מאז ההדדיות והנקמות השנאה

                                                                                    איתן ברונשטיין,

                   מנהל

                     עמותת זוכרות



Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to 
future generations. Our cultural and natural heritage are both irreplaceable sources of life 
and inspiration.”
22. The remains of the village of Hittin meet the above definition, especially because
there is a community of memory that is connected to Hittin still living in the country.
23. In Israel there is a deep and justified concern regarding the destruction of any remains
of Jewish life around the world. What kind of message are we sending to the world when 
we build on the remains of sites related to the Palestinian history of the country? In 
building on top of these remains aren’t we strengthening the trends of the destruction of 
Jewish cemeteries and synagogues around the world? How will we be able to morally 
oppose the injury to these sites that are important to Jews worldwide?
24. Can Israel change direction 59 years after its founding? Zochrot suggests that the 
Palestinian remains from the Nakba of 1948 be turned into centers of reconciliation 
between Israelis and Palestinians, by preserving them and commemorating their Arab 
history. When the time comes, they will also serve an important purpose in discussions 
about the return of the Palestinian refugees. 
25. The erasure of these sites will not prevent the discussion of the need for a solution to 
the refugee issue, which is at the heart of the conflict. It will only exacerbate it and make
Palestinian positions more extreme. 
26. Building on the remains of Hittin should also concern Jews living in the country who 
are interested in learning about their past. Part of the history of the Jews in Israel is 
the conquest of the land that began in 1948 and the prevention of the return of most of 
residents to their homes. The remains of Hittin are a testimony to this past and as such 
represent the violent source of the conflict in which we live. It is now possible to chose
between either continuing the destruction, or taking a stance that acknowledges this past 
and expresses respect for the Palestinian people who were defeated and expelled from 
here. This kind of dignified stance can serve as a cornerstone for the beginning of a
reconciliation process. 
27. This building plan contains another danger, which is the escalation of tensions between 
different Palestinian groups, Druze, Muslims, and Christians. This kind of factionalism 
began in the Nakba in 1948 and there is now the fear that expanding the area of the 
Jethro tomb site at the expense of the area of Hittin will deepen this dangerous trend.
28. In sum, the Arab sites in the country embody this heritage, and are places where 
a transition from conflict to peacemaking between Israelis and Palestinians can begin.
Zochrot suggests that we not forfeit this opportunity in Hittin as well. Instead, this place 
can be turned into a site of reconciliation, a place in the landscape where the people who 
lived there can be taken into consideration and an attempt be made to reconcile with 
them. This may put a stick in the wheels of mutual hatred and revenge that have been 
turning since 1948. 

Eitan Bronstein, Director
Zochrot
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13. After the Nakba a small number of the displaced people of Hittin remained in the 
country and today there remains a community of about 500 people, citizens of the state of 
Israel, who live in Tur’an, Nazareth, Kafar Manda, Deir Hanna and Arrabe. They regularly 
visit the destroyed village, pray at the mosque that still exists and visit the cemetery. 
14. A planning approach that takes into consideration the history of the country and its 
citizens, necessitates an entirely different approach to building in an area such as Hittin.
15. Thousands of refugees, including hundreds of citizens of Israel, carry with them the 
memory of the village that existed. This memory must be a fundamental part of any 
planning regarding the area of the village. Therefore, it is fundamental that any plan to 
build in the area of the village be discussed with them.
16. Particularly intolerable is any injury that will be caused to the cemetery or the mosque 
of Hittin.
17. Another danger that exists in the plan is damage to the antiquities in the area, which 
have existed from the time of the Crusaders and Salah al-Din.
18. The plan’s total disregard for the displaced community of Hittin sends a clear message 
to all internally displaced people, citizens of the state, that they were uprooted once 
during the Nakba of 1948 and their memory is not taken into account in the present either. 
The state expropriated their lands by law and now also ignores their memory. The state 
defined them as ‘damaged’ citizens from the outset and continues to disinherit them in
the present as well.
19. For the Palestinian refugees in the diaspora and the Arab world as a whole this 
plan also sends a clear message: What was taken by force in 1948 is no longer open to 
negotiation and Israel sets facts on the ground regarding their ownership. Therefore, this 
plan, if carried out, will narrow the possibilities for a future solution regarding the refugee 
issue.
20. This plan also sends a clear message to Jews in the country that the Palestinian 
memory and history of the country is not legitimate and is slated for extermination. Any 
other type of relationship between Jewish people and the land is entirely rejected in the 
course of this violent erasure. 
21. UNESCO adopted its World Cultural Heritage convention in 1972, and 182 countries 
since then have joined the convention, including Israel in 1999. This convention states 
that:
 “The wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and 
peace, are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the 
nations must fulfill…
Culture should be regarded as the set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional 
features of society or a social group, and that it encompasses, in addition to art and literature, 
lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs. In our increasingly 
diverse societies, it is essential to ensure harmonious interaction among people and groups 
with plural, varied and dynamic cultural identities… Policies for the inclusion and participation 
of all citizens are guarantees of social cohesion, the vitality of civil society and peace…  
The defense of cultural diversity is an ethical imperative, inseparable from respect for 
human dignity. It implies a commitment to human rights and fundamental freedoms, in 
particular the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples… 
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Bronstein, which is attached herewith.

Principle Opposition
5. Zochrot objects to the abovementioned building plan in whole and in principle for the 
reasons detailed below.
6. This objection does not address the particular details of the plan, but rather the spirit 
of the plan in its entirety. 
7. The abovementioned building plan manifests the stance of the state in general, and 
of state planners in particular, to the substantial Palestinian history of the country. This 
approach makes no consideration for the villages that were destroyed in 1948. These 
villages are treated as land reserves open to development just like any other available 
area in the country. Sometimes some care is taken with respect to building on the 
mosques and cemeteries of these villages, but oftentimes even this minimal limitation is 
not followed.
8. The abovementioned plan expands the built-up area over what until 1948 was the 
center of the village of Hittin.

9. Although Israeli planning characteristically overlooks the village centers of localities 
that were destroyed in 1948, until now most of the village centers have not been built 
on.

10. Likewise, the village center of Hittin, as well, has not been built upon until now.

11. In 1948 Hittin was home to 1,380 residents and encompassed close to 23,000 dunams 
of land.

12. This is how the village looked in 1934:

9



22 February 2007

To:

1.  The Regional Committee for Building and Planning, Northern District
 Kiryat Ha-Memshala Road
 Nazareth Ilit

2.  Local Planning District, Lower Galilee
 Kadouri School
 D.N. Lower Galilee

Re:  Objection to Detailed Building Plan No. 14729/C “Jethro Tomb Site”
 Change to Filed Plan 6383/C

Introduction
1. The Zochrot organization (non-profit no. 580389526) hereby submits its objection to
Detailed Building Plan No. 14729/C “Jethro Tomb Site.”
2. Zochrot was founded in February 2002 with the purpose of promoting recognition of 
the Nakba by the state, its residents and institutions. The Nakba is the tragedy of the 
Palestinian people, most of whose villages and cities were destroyed in 1948. Zochrot’s 
activities are drawn from the recognition that the destruction of over 530 villages and 
cities and their erasure from the landscape of the country are part of the of the past of 
the State of Israel and its Jewish residents, and not only of the Palestinian people. We at 
Zochrot feel that a approach, dignified and respectful of this tragedy, is a necessary and
vital stepping stone on the path to resolving the conflict between the two peoples and
achieving reconciliation between them.
3. Zochrot’s activities are focused on the sites of the Palestinian villages and cities that 
were destroyed in 1948. These sites do not enjoy the protection of any relevant bodies, 
such as the protection afforded to natural areas by the Society for the Protection of Nature 
or to ancient historical sites by the Antiquities Authority. Therefore the organization views 
itself as directly connected to imminent or present changes in the areas of the localities 
that were destroyed in 1948, such as in the present case regarding the Jethro Tomb site 
and the destroyed village of Hittin. 
4. This opposition is supported by an affidavit of the Director of Zochrot, Mr. Eitan

2 דירה ,61 אבן גבירול רח‘
64362 יפו – אביב תל

03-695-3154 פקס  / 03-695-3155 טל‘
www .zochrot .org

580389526 ע“ר
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This Nachmani asked my father to return 
with our family to Hittin, and that he would 
arrange identity cards for us. Initially he 
was able to acquire an identity card for 
my father, later for my mother. That way 
we returned in 1952 from Ayn al-Hilwe 
to Bint Jbail, from there to al-Jish [within 
the borders of Israel – Gush Chalav] by 
foot. My mother’s uncles lived there. 
We arrived in the village of al-Jish in the 
morning. We stayed in the fig orchards
until nightfall because we were afraid 
of the military. By chance, the military 
governor [perhaps the reference is to the 
military commander in the area] came 
by to eat some figs. My uncle’s wife said
that the better figs were higher up, not
there. That way she sent him away and 
we were saved. 

The following day my sisters Fatme and 
Adaleh and I, together with our father, 
took the bus to Acre. From Acre we 
took a truck to Arabeh with my aunt. 
The following day my father drove back 
to al-Jish and brought my mother and 
my younger brothers Tareq and Sa’ed. 
When we had lived in Arabeh, my father 
had continued to work for Nachmani in 
Taberiyya. He would return on foot from 
Taberiyya to Arabeh. One day Nachmani 
told my father: “Peasant, I want you to 
give me your land, and if not there won’t 
be any job left for me to give you.” 
My father refused and left the job 
with Nachmani. Later the General 
Security Services would come to 
my father and offer him to give up 
his land in Hittin in exchange for 
land in any other place he wanted. 
My father refused to relinquish his 
land.

My brother Saber decided to 
study overseas. That was in 1976. 

Father and mother drove him to the 
airport. On the way back they had a car 
accident and both of them were killed.

Roots

My husband and I visited Hittin when the 
houses were still standing. People from 
Tara’an had torn down the houses and 
taken the stones. I went walking among 
the brush, I was not afraid. I went to look 
for the al-Mirdifeh garden, the garden 
that was the fig orchard my father planted
before we left Hittin. The fig trees had
become large, and offshoots grew beside 
them. So the roots hadn’t died.

Later I went to see the site of the Rabah 
house. The concrete floor was still there.
We had cast it before the expulsion in 
order to build an oil press. I continued 
on my tour and I saw partially destroyed 
houses, I saw the ventilation openings 
of the houses. The trees are there until 
today. My father had the hope until his 
last day to return to Hittin. He would go 
to Hittin every Friday with my brother 
Tareq and would explain to him where 
our lands were. We still visit Hittin. When 
I go there I sing to myself, “My land, my 
land. I will redeem you with my blood. 
Hello, land of my forefathers, in you it is 
good to live and a pleasure to sing.”
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for her family, but my aunt also sewed 
for the brides in exchange for money.

We held all the events in the main 
square. Once they brought a cinema 
to the square, and sometimes the 
gypsies would arrive at the square. I 
don’t understand how they were able to 
walk on the rope. They would praise the 
people of the villages and take money. 
I was afraid of them. They would steal 
from the houses. They would set up their 
tents by the granary.

Nakba

The young people took turns guarding 
the village. They purchased weapons. 
The Arab army constructed forts above 
our homes. I went to see how they dug 
into the ground and built the fortifications.
They slept in the school. After Lubya 
was conquered we felt the danger. The 
people decided to leave, even the Arab 
army. All the young people of Hittin 
fought at Lubya. There was resistance 
at Lubya. Two young people from Hittin 
fell in Lubya on the day of its conquest. I 
remember that they brought their bodies 
to the village on their shoulders through 
al-Nabi Shayab [Jethro’s tomb].

We left the village in the harvesting 
season. The wheat was still in the 
granary. The Jews of Taberiyya told us 
not to leave Hittin, but the people were 
afraid. We heard about Deir Yassin and 
how they slaughtered the women and the 
girls. We were afraid and therefore we 
left. The [Israeli] military entered Hittin 
after the people had left. We left during 
the daytime. My sister and I packed our 
belongings and our clothes in a sack. 
When our mother came to us from the 
valley we mounted the horses and left. 

All the people went in the open fields.
Some of them packed their belongings 
on the oxen and some of them carried 
them on their heads. Everyone went in 
a different direction. We heard about 
someone who forgot her daughter under 
an olive tree, someone from Arabeh 
found her and adopted her. We went to 
Wadi al-Limon, that is Wadi al-Hamam 
[between Kefar Zeitim and the Sea 
of Galilee], we stayed there and the 
airplanes were above us. Later we went 
to Wadi Salame [the Tzalmon river]. We 
were there about a month. We slept 
among the olive trees. My father would 
return at night from Wadi Salame with 
my cousins to Hittin in order to collect 
more items from the house. When he 
returned each time he would say that the 
Jews had entered Hittin, because each 
time the Jews heard noises coming from 
the houses they would fire on us.

Afterwards we went to Faradeh. We 
rented a house and lived there for two 
months. When we felt that Faradeh was 
going to be conquered we went to Bint 
Jbail [in Lebanon]. We sold our oxen, 
our animals and our sheep, more than 
forty head of cattle. Later we lived in Ayn 
al-Hilwe [a refugee camp in Lebanon] 
for three years. There the U.N. gave us 
tents and food. 

My father was not able to live in Ayn al-
Hilwe. He continued to work in Palestine 
as a gardener for a Jewish man from 
Taberiyya. His name was Nachmani. My 
father would visit us in Ayn al-Hilwe only 
once every few months. My uncles on 
the my mother’s and father’s side were 
also in Ayn al-Hilwe. Only my father 
decided after three years that we were to 
return to Palestine. He did not succeed 
in making a life in Lebanon. 
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large nut tree. When I returned to visit 
Hittin after the expulsion I saw that the 
tree had fallen into the well. 

My family had a large guest room. In 
each house there was a guest room. 
In my family’s house there were four 
rooms, one for guests and one to store 
food and provisions. Provisions for the 
summer. When guests would come they 
were served from these provisions. 

Taberiyya [Tiberias ]

One of my uncles came to live in 
Taberiyya. He opened a shop and sold 
the village wares there, vegetables 
and cheese… everything. The women 
worked the land, sowed and harvested 
and did everything. I would join my family 
in the valley. The women would grow 
tired, rise in the morning to bake and 
prepare provisions for the plowers and 
also to work the land. We sowed wheat, 
garbanzo beans, vetch, lentils and corn. 
That was in addition to the orchards that 
had everything. 

In Hittin there were many olive trees. 
Every family had its own oxen. People 
were assisted by the oxen in order 
to make pilgrimage, a journey of two 
months by oxen.

There were women who would milk the 
cows. From my family they would go to 
Taberiyya to sell the milk. The women 
carried the milk on their heads and 
went to sell it in Taberiyya. The path we 
took from Hittin to Taberiyya exists until 
today.

We bought our provisions in Taberiyya. 
Even the sick went to the doctor in 
Taberiyya. In Taberiyya there was a 

hamam [bath house]. I went to the 
hamam with my mother. The hamam 
exists until today but it is locked. It is 
built deep in the ground in the shape of 
an arc. Inside there is a pool to which 
the women descended by set of stairs.

Next to us lived Jews in al-Katab [near 
Mitzpa]. I don’t know what their origins 
were, our lands were ‘neighbors.’ 
Relations with them were good. I 
remember that once some youth from 
Hittin stole a sheep from al-Katab, so 
the people of Hittin returned the sheep 
to its owner.

In Hittin there was a school. It was 
above our house. It was only for boys. 
The teacher was from Safad, his name 
was Salah. He lived with us for rent 
with his sister. Only one girl from Hittin 
attended the school, Azaleh Rabah, 
the daughter of the mukhtar [the village 
head]. She studied in Taberiyya. Today 
she lives in Abu Dhabi. The people of 
Hittin told her father that he sent her 
to study so that later she could write 
letters to her boyfriend.? He told them, 
‘Better that she write herself than have 
someone else write for her.’ 

Customs

Weddings were held in the main square 
of the village. In the evenings they lit 
a bonfire so that the people could see
each other. All of Hittin would attend 
the wedding. The girls married at a 
young age. There were folk poets. 
Young boys and girls danced. My aunt 
was a seamstress. My father Mahmud 
would bring fabric from Taberiyya for 
the women. He would bring fabric for 
the girls and fabric for the mothers. We 
would sit and sew. Every woman sewed 
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Testimony 
Siham Faleh Shabaita -Kna’ane 

refugee of Hittin

Siham was born in the village of Hittin 
in 1939. She and her family moved to 
live in the village of Arabeh nearby in 
the Galilee. She recounted her story 
and the story of the village to Raneen 
Geries in March 2007

Hittin

The roads in Hittin were paved. Don’t 
know why. Its roads were from Acre. 
There were orderly water trenches that 
passed in the roads. They brought water 
from the wells. In Hittin there were many 
wells. The well was next to the gravesite 
of the Prophet Shayab [Jethro]. From 
there the water went down into the 
trenches all the way to the orchards 
below and some of the water created an 
additional well at the foot of the mountain. 
It was called “Ayn al-Kastel,” it was next 
to the mosque. I used to go up to the 
roof of that mosque in order to pick figs
from the fig tree that was located in our
garden next door to the mosque and to 
Ayn al-Kastel. Our garden was called the 
Jew’s garden because my father bought 
it from a Jewish man. He purchased 
forty dunams two or three years before 
we departed from the village. We had an 
olive orchard . My father left half of the 
olive trees and in place of the second 
half he sowed tomatoes and so on. The 
land is there until today. Women would 
bring water from the wells. I remember 
that a few months before the occupation 

the men said that soon we would have 
water in pipes all the way to the houses. 
We departed the village before the pipes 
were installed.  

The residents of the neighboring villages 
such as Arabeh, Deir Hana, Sakhnin, 
Nimrin and Lubya would rest at Ayn al-
Kastel on their way to Tiberias. They 
would rest in our village with their animals 
and later would continue on their way.

Near al-Kastel was an orchard that 
belonged to my family. My father dug 
a pool there that was four meters long, 
two meters wide and one and a half 
meters deep, in order to collect surplus 
water. Because there was an allocation 
of water among the farmers of Hittin. 
For example today it is my father’s turn 
to water the garden, after he finishes
watering he would save the leftover 
water in the pool. Near the pool was a 
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in 1931. By 1944-45 the population 
of the village had grown to 1,190 and 
the village contained a market, an 
elementary school (established around 
1897 by the Ottomans) and a mosque. 
In 1944-45 Hittin’s lands amounted to 
22,764 dunams, 97% of which were 
owned by Arabs, 2% by Jews, and the 
remainder constituting public lands. 

The war came to Hittin for the first time
on June 9, 1948, when Jewish forces 
attacked nearby Lubya. Some of the armed 
residents of Hittin positioned themselves 
in the slopes above the village and shot 
on the Israeli armored unit in the plain 
below as it was retreating. Although the 
Hittin militiamen were better positioned, 
they were far outnumbered and there 
was a fierce battle that lasted about 4
hours. The Jewish forces believed they 
were trapped and fled. The first truce
came into effect soon afterwards.

The next attack was carried out by 
the Sheva Brigade after the first truce
ended, as part of Operation Dekel. 
When Nazareth fell on July 16, soldiers 
from the Arab Liberation Army who 
were stationed in Hittin, about 25 to 30 
in number, left the village. The villagers 
fled on that same night to Salama (near
Dayr Hanna and al-Mughar). One of the 
militiamen who stayed behind described 
what had happened:

“We remained… until the last minute. 
We saw the Jewish armored unit 

advancing… we were too few and had 
too limited a supply of ammunition to 
withstand the attack… During the first
Jewish attack, many of the villagers 
used up all the ammunition they had... 
We retreated to the village and with a 
few remaining villagers, we fled north.”

The second truce came into effect shortly 
after the village was conquered. In the 
days that followed, some villagers tried 
to return and assess whether the village 
could be saved, but they were fired upon
by Jewish forces. One resident was able 
to return for his parents and take them 
out of the village safely. The villagers 
remained about a month in the areas 
just outside the village, thinking they may 
be able to return, but they eventually 
gave up and began making their way to 
Lebanon. Soon after the war the Israeli 
settlements Arbel (founded 1949) and 
Kefar Zetim (founded 1950) were built 
on the lands of Hittin. The settlements of 
Kefar Chittim (1936) and Mitzpa (1908) 
are near Hittin but not actually on village 
land. 

Visitors to the site today will be impressed 
by the minaret of the mosque, which 
is still intact although its arches are 
crumbling, and by the numerous shallow 
streams that run throughout the site. The 
grassy hills around Hittin are used for 
grazing animals and on the surrounding 
land grow mulberry, fig, and eucalyptus
trees, as well as cactuses. There are still 
stones scattered across the site. 
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Information taken from Walid 
Khalidi (Ed.), “All That Remains: The 
Palestinian Villages Occupied and 
Depopulated by Israel in 1948,” pp. 
520-538. Washington, D.C.: Institute 
for Palestine Studies, 1992.

The village of Hittin is located in the district 
of Tiberias, about 8 kilometers west of 
the city of Tiberias itself. The village is 
famed as the site of the 1187 “Battle of 
Hittin,” in which Salah al-Din defeated 
the Crusaders and thus succeeded in 
conquering the entire Galilee. In fact, 
the location of the village in the plain 
of Hittin, on a tract of land connecting 
between Lake Tiberias on one side and 
the Lower Galilee on the other, made it 
attractive both as a corridor of commerce 
as well as to military invaders throughout 
the ages.

The area of the village is notable for 
the many shallow 
streams that run 
through it and the 
aquatic plants that 
grow there. The 
village was blessed 
with numerous 
wells and plentiful 
groundwater, and 

together with the fertile soil of the region 
the residents enjoyed a strong agricultural 
economy. Residents grew wheat, barley, 
fruit, and olives, and tended goats and 
beehives. It is possible, but not certain, 
that the village was built over the site of 
what was once the Canaanite town of 
Siddim or Ziddim, in Hebrew “Kfar Hatin” 
(“village of grain”).

Hittin was connected with various 
notable figures from the Muslim world.
‘Ali al-Dawadari, the religious scholar, 
died there in 1302. The shrine of the 
prophet Shu’ayb, sacred to followers 
of the Druze faith, is located in the 
village and remains a pilgrimage site 
until today, visited yearly in April. The 
village was also a rabbinical seat in the 
4th century.

Topographically, Hittin lies on the banks 
of a wadi at the base of Mount Hittin; the 
two slopes of this mountain are known 
as the “Horns of Hittin” and the village 

itself is shaped like 
a triangle.

The population of 
Hittin was entirely 
Muslim. There were 
605 residents in 1596 
and 931 residents 
living in 19 homes 

About the Village of Hittin

Written by: Talia Fried
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