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 شكر وتقدير

  
ه املتواصل طوال فرتة دراسيت للماجستري، عبد الرحيم الشيخ، على دعمه وعطائأتقدم بالشكر والعرفان العميقني للدكتور 

كتبوا لين ومحل معي عبء رواية منتصرين خالفوا القاعدة، فلم يفرتة إعداد الرسالة، حرفًا حبرف، وكلمة بكلمة. محَّ  وطوال
أن نكتب عنهم وعنهم. يف الشكر واالمتنان للدكتور عبد الرحيم، امللهم الذي علمين سر الكتابة  تارخيهم، فكان علينا معاً 

  مات ناقصة.والقراءة والتفكري النقدي، تبقى الكل
  

كما أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذين أعضاء جلنة النقاش، الدكتور منري فخر الدين، الذي مل يبخل يف مساعديت يف كل مرة 
الذي علَّمين "التواصل"  وإىل الدكتور جميد شحادة وعلَّمين كيفية البحث يف ركام الكتب واملكتبات، طلبت فيها املساعدة،
. كذلك أتقدم جبزيل الشكر إىل الدكتور رائد بدر الذي أشرف على حبث خيص موضوع الالجئني بمع الالجئني كما جي

، ومثله الدكتور صاحل عبد اجلواد يف قراءاته وحماضراته يف فلسطني وتارخيها، ويف الصهيونية فكان له أثراً مهماً يف هذا البحث
ني، املناضل اليهودي نورمان فنكلستاين الذي ال يزال يعلمين وكل الشكر لصديق العائلة، وصديق فلسطوروايتها النقيضة. 

 دروساً يف املقاومة وكتابة التاريخ. 

  
كذلك شكرًا جزيًال إىل صديقيت صابرين معايل وعائلتها اليت وقفوا معي يف جزء ليس بسيط من إعداد هذه الرسالة، وإىل 

توأمني ربا وهبة أسعد، وأماين السراحنة، الذين مل يبخلوا علي ال الصديقات ميسر التكروري، ورنا برغوثي ونفني شوبكي، وال
 يف املساعدة وال يف الدعم املعنوي. 

  
، وأوهلم  مادة الرسالة األساسية، شهوداً للتاريخ وعليه، وشهداء يف معركة تدشينه والدفاع عنهووافر الشكر إىل الرواة املَقابلني

  ارك يف معركة الدفاع عن عراق املنشية.  جدِّي لوالدي حممود أبو هشهش، الذي ش
  

 ، ووالديت، عفاف....داعماً أبدياً  ، موسى،وأخرياً إىل احلبيب والدي
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 ملخص
 من عراق المنشية (الفلسطيني) : الخروج1949

من عراق املنشية بعد عام من األول، وهو األطروحة األساسية، حكاية اخلروج الفلسطيين  قسمني:الرسالة من  ههذتتكون 
قضية املتعلقة ب ،وعلى رأسها مقررات اجملالس الوطنية ملنظمة التحرير ،النكبة. والثاين، قراءة يف تناول الوثائق الرمسية الفلسطينية

، الرواية تعتمد الرسالة يف شقها األول "كتابة حكاية اخلروج من عراق املنشية" على مصدرين: األول .الالجئني الفلسطينيني
والثاين الرواية الشفوية باالعتماد على عدد من املقابالت مع الجئي القرية. وتتبع  ؛عربية، وفلسطينية)و الرمسية (صهيونية، 

 . الرسالة، عرب هذين املصدرين، قرية عراق املنشية وناسها قبل اخلروج من القرية، وأثناء اخلروج، وبعد اخلروج
على أن الرواية الشفوية ألهايل قرية عراق املنشية تشكِّل مصدرًا أساسيًا ومهمًا يقدَّم تارخياً  سالةللر وتقوم الفرضية األساسية 

آخر للقرية حتديدًا ملرحلة "سقوط" القرية وترحيل أهلها، قبالة تاريخ رمسي (على أمهيته) هو عبارة عن شذرات متناثرة من 
  .رجانب، ومنحاز لرواية العدو (يف بعضه) من جانب آخ

فيما يتعلق بقصة "اخلروج" من قرية عراق ، وخترج الدراسة مبجموعة من اخلالصات على املستويني املنهجي، والتارخيي حتديداً 
املنشية.  أما على املستوى املنهجي، فإن النتيجة األهم هي أن ما أجنز من "تاريخ شفوي" يف السياق الفلسطيين ال يزال 

، ومراكز حبثية رمسية متخصصة يف التاريخ وطين جامعة، وذلك نتيجة لعدم تدشني أرشيف قاصرًا عن تشكيل حكاية وطنية
" ،الشفوي. أما على املستوى التارخيي فإن رواية أهايل القرية، وهي تتقاطع مع بعض مقوالت "املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد

قوضتها وعلى رأسها أن مشكلة الالجئني الفلسطينيني مل أطاحت بأهم مقوالت الرواية الصهيونية الرمسية لقيام دولة إسرائيل و 
، بل وخطة التظهري العرقي املمنهجة من قبل العصابات الصهيونية تنشأ نتيجة للحرب واملذابح الصهيونية يف حق الفلسطينيني

يف شقها "اليهود"! أما حىت ميّكنوا اجليوش العربية من اإلجهاز على نتيجة لدعوات القيادة العربية بأن يرحل الفلسطينيون 
قضية الالجئني. وتقوم الفرضية األساسية يف هذا مع هذه الوثائق  تعاملوثائق الرمسية الفلسطينية وكيفية التتبع الرسالة فالثاين، 

ل لقضية الالجئني يف الوثائق الرمسية الفلسطينية، ساهم يف عدم كتابة تاريخ كام خفي اجلزء من الدراسة على أن هناك تغييب
 .للنكبة. وهذا الغياب يربز أمهية التاريخ الشفوي وأمهية نقل هذا التاريخ من حيز احلكاية إىل حيز الكتابة
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Abstract 

1949: The  (Palestinian) Exodus from Iraq al-Manshiyyah 
 

This thesis is consisted of two parts: the first, narrates the Palestinian 
exodus from Iraq al-Manshiyah in 1949, one year after the Palestinian 
Nakba of 1948; whereas the second presents a thorough reading in 
the official Palestinian documents (with an emphasis on the PLO 
Palestinian National Council Resolutions) regarding the plight of the 
Palestinian refugees. While the first part presents a critical analysis of 
the Zionist, Palestinian, and Arab accounts regarding the fall of Iraq 
al-Manshiyyah; the second employs a diverse number of personal 
accounts from the Palestinian refugees who survived the Zionist 
ethnic cleansing of the village. The two parts aspire not only to 
construct a Palestinian narrative of the fall of Iraq al-Manshiyyah, but 
also to map-out a social history of the village before, during, and after 
the exodus of 1949. The main argument of the thesis is that the oral 
history as constructed from the stories of Iraq al-Manishiyyah 
refugees, albeit always fragmented and often neglected, provides a 
subversive history of the rise and the fall of Palestinian village within 
the wider picture of the Palestinian Nakba of 1948, that is more valid 
than any other “official” narrative, be it Zionist or Arab. There are two 
major conclusions that could be drawn from this thesis. At the 
methodological level, one should assert that in spite of the good work 
done on the Palestinian oral history, that is gaining much currency in 
the last three decades, it still falls short of constructing a full-fledged 
national narrative of the ethnic cleaning of Palestine around 1948. 
This might be attributed to the relatively nascent attempts to establish 
a Palestinian national archive, and the rather peculiar agendas of the 
research centers and NGOs that work in the field of oral history. At 
the historical level, though, the personal accounts of the Iraq al-
Manshiyyah refugees collected and included in this thesis strongly 
challenge the official Zionist narrative of what happened in the village 
one year of the national catastrophe of 1948. The Palestinian exodus 
of Iraq al-Manshiyyah did not by any measure occur as a mere result 
of the ‘acts of war,’ but rather as a result of a coherent plan of ethnic 
cleansing of the village at the hands of the Zionist movement. While 
praising some works done in a good faith at the hands of the so-
called-‘Israeli New Historians,’ this thesis calls upon a national 
attempt to consolidate an official Palestinian national narrative that is 
capable of transforming the hidden history of Palestine from ‘orality to 
literacy.’             
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 الفصل األول: مقدمات في المنهج والهدف
 

 بين "تاريخين"  قصة خروج-المنشيةمقدمة: عراق  1.1
 

) الرواية الرمسية 1( بني تارخيني: 1949تتناول هذه الرسالة حكاية اخلروج الفلسطيين من عراق املنشية يف العام 
اليت طهِّرت  د على عدد من املقابالت مع الجئي القرية) الرواية الشفوية باالعتما2عربية، وفلسطينية)، و((صهيونية، 

أهايل قرية عراق  وبذا، فهي دراسة تبحث يف خروج .1948عرقيًا بعد قرابة عام من تاريخ النكبة الفعلي يف العام 
إىل خميم الفوار لالجئني  1948الشرقي ملدينة غزة) بعيد نكبة العام -كم إىل الشمال  32املنشية (الواقعة على مسافة 

وخميم العروب (الواقع على مسافة مماثلة إىل  كم إىل اجلنوب من مدينة  اخلليل) 10الفلسطينيني (الواقع على بعد 
كما تبحث الدراسة، تقابلياً، يف حضور الغياب هلذه   .الشمال من مدينة اخلليل)، ومناطق أخرى يف الشتات الفلسطيين

 القصة، وغريها من قصص اخلروج، يف الوثائق الرمسية. 
 
لغرض أكادميي، بالدرجة األوىل، وإلدخال جمموعة من الشهادات الشفوية اليت أخذت من يء ومع أن هذه الدراسة جت 

ا،  بعض أهايل القرية الذين شهدوا النكبة الفلسطينية إىل حيز السجل التارخيي للتاريخ الفلسطيين املعاصر...إال أ�
، سعيًا لطرح حل ممكن لقضية خميمات الالجئني الفلسطينيني من خالل تناول يف قضية الالجئني كذلك، دراسة

ة العام الالجئني الفلسطينيني، وتأكيداً على حق أولئك الالجئني يف العودة إىل ديارهم اليت اقتلعوا منها بالقوة خالل نكب
لرد على األسطورة الصهيونية القائلة هبروب أو خروج أولئك . وهي، كذلك، دراسة حتاول، على تواضعها، ا1948

يغري الكثري يف أساس اجلرمية  داء أية مقاومة، يف هذه احلالة الدراسية على األقل، وعلى الرغم أن هذا الالالجئني دون إب
 . 1948اليت تعرض هلا الفلسطينيون يف العام 

 
الالجئني  معاعتماداً على التاريخ الشفوي كمنهج أساسي للبحث من خالل احلديث املباشر  ت هذه الدراسةوقد أجري

الذين تعرضوا للطرد من قرية عراق املنشية، وما زالت ذكرى الطرد واالقتالع حاضرة يف أذها�م، ومقارنة ما ورد يف هذه 
الشهادات مبذكرات عدد من القادة التارخييني، العرب والصهاينة، الذين شهدوا تلك احلرب أو حتدثوا عنها، إضافة إىل 

 بحث مبقوالت أخرى يف كتب املؤرخني ذات العالقة.مقارنة املصدرين السابقني لل
 

ويف جزء مهم منها، تطرح الدراسة مسألة حضور الغياب لالجئني يف الوثائق الرمسية (الفلسطينية وغري الفلسطينية) كمربر 
فها على الرغم من بشاعة الصورة اليت كشف كتابته، من خالل التاريخ الشفوي. ، أو باألحرىتاريخ النكبةلدراسة 

، وخالهلا، وما بعدها استناداً 1948"املؤرخون اإلسرائيليون اجلدد" يف أعماهلم اليت تناولت األحداث ما قبل نكبة العام 
إىل ما مت "فتحه" و"اإلفراج عنه" من األرشيف الصهيوين بشكل خاص، وغريه من األراشيف عموماً... فإن الصورة تزداد 

 لسطينيني، ونستمع إىل شهاداهتم احلية حول النكبة. بشاعة حني نتحدث إىل القرويني الف
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ويف هذا السياق، ال بد من التذكري بأن روايات "املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد" تتقاطع، يف كثري منها مع الروايات الشفوية 
نية الرمسية لقيام دولة أهم هذه املقوالت اليت أطاحت بالرواية الصهيو هنا، ال بد من التذكري بملن كانوا ضحايا النكبة. و 

 إسرائيل وقوضتها: 
املبنية على توصيات جلنة بيل، قبلها الطرف  1947أنه بينما رفض العرب والفلسطينيون خطة التقسيم للعام  .1

 يهودي؛ال
، واليت هي نفسها نكبة الفلسطينيني، متت بني ديفيد 1948أن حرب االستقالل اإلسرائيلية يف العام  .2

 الوت اجلبار (العرب)؛(اليهود) وج الضعيف
أن مشكلة الالجئني الفلسطينيني مل تنشأ نتيجة للحرب واملذابح الصهيونية يف حق الفلسطينيني، بل نتيجة   .3

 يون حىت يتم رمي اليهود يف البحر؛لدعوات القيادة العربية بأن يرحل الفلسطين
 سرائيل هم من قبلها؛أن اليهود و إو  1948أن العرب هم من رفضوا مقرتحات السالم بعد حرب   .4
أن السياسات اليت ميارسها االحتالل اإلسرائيلي (منذ تأسيس دولة إسرائيل) ضد الفلسطينيني املواطنني فيها،  .5

 1أو يف الضفة الغربية وغزة والقدس، هي للحفاظ على أمن إسرائيل من أعمال اإلرهاب الفلسطيين والعريب.
 

عنها، واألرشيف املفتوح "للمؤرخني اجلدد" يفيد يف كشف زيف بعض هذه وإذا كانت "الوثائق" الصهيونية املفرج 
األساطري مثًال، مبا يُعرف باخلطة (د)، أو برفض اتفاقيات السالم من قبل العرب... فإن الشهادات الشفوية الفلسطينية 

وتقول "أقواًال جديدة" عن ة التارخيية الصهيونية التقليدية، تكشف زيف معظم هذه األساطري اليت بنيت عليها الرواي
 الرواية الصهيونية التنقيحية، أو املنقَّحة (سيَّان!)، اليت دشَّنها املؤرخون اإلسرائيليون اجلدد. 

 
  اوصعوباته أهمية الدراسة، ومداخلتها األخالقية، 1.2

 
ية الصهيونية ون مادة ترد على الرواكا ستدعي أ�واملصادر، واجلهد، فإن هذه الدراسة ال تنظراً حملدودية املساحة الزمنية، 

" بل تقدِّم هذه الدراسة، بتواضع، تاريخ عام،ـ"نافس تاريخ "املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد" للنكبة كالتقليدية، وال أن ت
والعروب وغريمها من جغرافيات الشتات  الفوار يمسامهة يف حالة دراسية خاصة هي اللجوء من عراق املنشية إىل خميم

درس موضوع الالجئني الفلسطينيني باحلديث املباشر مع الالجئني ا تمن كو�، تأيت أمهية الدراسة هناومن  .سطيينالفل
س املوضوع بشكل عميق ومباشر، واحملاولة ، األمر الذي يعطي فرصة لتلمُّ وخميم العروب وخارجهما يف خميم الفوار

ومن دراسة الوثائقية الفلسطينية اليت ُغيِّبت فيها  اس القضية.للحصول على إجابة السؤال املركزي من أفواه من هم أس
 هذه "القصة اخلروجية."

 

بة، أنظر: عبد ملزيد من التفصيالت حول فلسفة املؤرخني اجلدد واختالف روايتهم عن الرواية الصهيونية الرمسية لتاريخ قيام دولة إسرائيل وتاريخ النك 1
 ؛ وانظر كذلك: 2002الظاهر، حممد سعيد. مدرسة املؤرخون اجلدد يف إسرائيل .اإلمارات : مركز زايد للدراسات والتنسيق .

Pappe, Ilan (ed.), The Israeli/ Palestinian Question: Rewriting Histories, London, Routledge, 1999. 
 

                                                 



على "التاريخ الشفوي" كمصدر تأرخيي مركزي يكتنفها العديد من الصعوبات،  ا، وأمهية اعتمادهولكن أمهية الدراسة
 ومنها:  
وكيفية إجياد املبحوثني ومدى تقبلهم للحديث عن جتربتهم أو أفكارهم اليت تفيد  صعوبة البحث امليداين .1

 ؛الوصول حلل إشكالية الدراسة
صعوبة البحث "عمن تبقى" ممن شهدوا النكبة، وأحداث الرتحيل واللجوء ألهايل قرية عراق املنشية إىل خميم  .2

 لفوار أو العروب أو غريمها من جغرافيات الشتات؛ ا
وزُّع أهايل قرية عراق املنشية على عدد من املخيمات والقرى الفلسطينية، ما جيعل إحصاء "من تبقى" صعوبة ت .3

 ؛ممن شهدوا النكبة واألحداث حمل االهتمام أكثر صعوبة
 من حيث: ،قابَلنيالرواية الصحيحة من امل ذالطريقة اليت جيب إتباعها من أجل  أخ الصعوبات التقنية يف .4

 ؛تغري بعض احلقائق أو تضخيمهاعلى ض األحيان يقوم الناس يف بع . أ
أربعة يظهر عامل النسيان الذي سيتطلب جهداً من الناس لتذكر تفاصيل عملية الطرد بعد أزيد من  . ب

 ستني عاماً؛و 
 كثرة التداخل يف الروايات، واالستطراد، وعدم الثبات يف رواية األحداث، والعودة والتكرار؛ . ت
بني جيل من متت مقابلتهم، وجيل الباحثة، ما استدعي طلب املساعدة الفجوة يف اللغة املستخدمة  . ث

 من "جيل وسيط" هو جيل والد الباحثة. 
 

فلسطني أرض بال شعب، لشعب بال أرض،" وتأكيداً فتأيت من حماولتها نفي مقولة أن " وأما املداخلة األخالقية للرسالة،
يقًا للجرمية اليت قامت هبا احلركة الصهيونية على منهم، وتوثعلى حق الفلسطينيني يف اسرتجاع أراضيهم اليت سلبت 

كما تأيت من خالل كشف الرمسية الفلسطينية اليت ال تزال عاجزة عن تدشني أرشيف، تداد التاريخ الفلسطيين احلديث.  ام
 )." National Master Narrativeوتاريخ وطين ميكن أن يقال أنه "رواية وطنية جامعة (

 
 العام اوهدفه ة الدراسةإشكالي 1.3

 
، هو إمتام متطلب أكادميي أوًال، وتوثيق قصة جلوء أهايل دافع "شخصي" إلجراء هذه الدراسة على الرغم من وجود

دف إىل املسامهة يف هت وتطهري قريتهم األم (عراق املنشية) عرقياً... إال أن هذه الدراسة القرية اليت تنتمي إليها الباحثة
؟" وهل عودة حتل قضية الالجئني الفلسطينيني ميكن أن كيف" هوو  ،السؤال العام لدى الفلسطينيني لىاإلجابة ع

 أم هي جمرد شعارات إعالمية وعاطفية، حتديدًا يف ظل التطورات احلاصلة عند طريف الصراع؟ رادةمُ و  ؟الالجئني ممكنة
والدويل سلو سواء على املستوى السياسي أ)، وخاصة بعد اتفاقية صهيوينالاالستعمار االستيطاين الفلسطيين و الوجود (

و على أ ؛قابل تزايد أعداد اإلسرائيلينيأو على املستوى الدميغرايف (تزايد أعداد الالجئني م ؛وجميء السلطة الفلسطينية
الفلسطيين داخل أراضي  ، باملقابل االستقرار48مبعىن بناء املستوطنات بأعداد هائلة على أنقاض (املستوى العمراين 

 الضفة الغربية والقطاع).
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املركزية، فهو كيف ميكن االستناد إىل شهادات حية (شفوية) من أهايل  ا، وهو إشكاليتهأما السؤال العملي هلذه الدراسة
والعروب وغريمها من جغرافيات  الفوار تهم وإجبارهم على اللجوء إىل خميميقرية عراق املنشية حول قصة ترحيلهم من قري

ويتفرع عن هذا السؤال، أسئلة فرعية أخرى، مثل:  عم للنكبة الفلسطينية؟ خ أللمسامهة يف كتابة تاري الشتات الفلسطيين
حىت  ما هي خصوصية حالة عراق املنشية للدراسة (بوصفها قد تأخر ترحيل أهلها عن باقي القرى واملدن الفلسطينية)

؟ ما هو أثر التدخل الفعلي للقوات املصرية وانسحاهبا على صمود أهايل القرية؟ كيف ميكن حل 1949نيسان  21
 التفاوت يف الروايات بني املصادر املكتوبة والروايات الشفوية يف التأريخ لقصة ترحيل أهايل عراق املنشية وجلوئهم؟    

 
"كيف مت تلقي قضية الالجئني يف  آخر، وهوكزي ر على سؤال مإىل اإلجابة  تسعى هذه الدراسة يف مستوى مواز،و 

ألسئلة الفرعية اليت تقود إىل إجابة السؤال املركزي واليت االوثائق الرمسية الفلسطينية؟" ويتفرع عن هذا السؤال العديد من 
الفلسطينية؟ ، وهي: ما هي التحوالت اليت مرت هبا القضية جات يف �اية الدراسةميكن أن يبىن عليها بعض االستنتا

 وكيف انعكست هذه التحوالت على قضية الالجئني؟ وما هي أهم العوامل اليت ساعدت أو أدت إىل هذه التحوالت؟
 

بالدرس والتحليل العديد من الوثائق الرمسية الفلسطينية، واليت  ستتناول الرسالة، هذه اإلشكاليةوحىت ُميكن اإلجابة على 
ع تلقي هذه الوثائق لقضية الالجئني. وسيتم االعتماد، باألساس، على امليثاق القومي مثلت املوقف الرمسي، من أجل تتب

 .1996الفلسطيين، امليثاق الوطين الفلسطيين، ومقررات اجمللس الوطين الفلسطيين منذ نشأة منظمة التحرير حىت العام 
 

 فرضية الدراسة 1.4
 

وجود إمكانية فعلية حلل قضية الالجئني، على ، وعلى مستوى سياسي، الدراسة بدايةهذه  يف الفرضية العامةتقوم 
عام حوايل الالذين هجروا من ديارهم  الالجئونوتقوم هذه الفرضية  على أساس وجود الفواعل األساسية  للقضية وهم: 

 تواريخ االحتالل،، وما بعده من 1948عام يف الاملسلوبة  األرضو يريدون العودة إىل هذه الديار؛  اوال زالو  1948
والذاكرة والتاريخ (الشفوي واملكتوب) الذين يربطون  والحكاية ، اسرتجاعهاواليت مت حتويلها إىل أراضي إسرائيلية ميكن 

 قيق تلك اإلمكانية؟ ويبقى السؤال املطروح كيف ميكن حت لالجئني بأرضهم املسلوبة.أولئك ا
 

على أن الرواية الشفوية ألهايل قرية عراق املنشية  هلذه الدراسة الخاصةالفرضية  هجي، فتقومأما على املستوى املن
 فرضيات جزئية: ثالثتشكِّل مصدراً أساسياً ومهماً يقدَّم تارخياً آخر لسقوط القرية وترحيل أهلها يقوم على 

على أمت من خالل املتطوعني) مل تكن -أن القوات العربية (املصرية بشكل أساسي، والسودانية بشكل جزئي .1
لراحل جاهزيتها للحرب. ومع ذلك، فقد أسهمت شجاعة هذه القوات (اليت كان يرأسها الرئيس املصري ا

أكثر من بطاً يف اجليش املصري) يف دحر اهلجوم العسكري للقوات الصهيونية حني كان ض-مجال عبد الناصر
لني. يف حني أسهم انسحاب هذه القوات يف ، ويف رفع الروح املعنوية ألهايل القرية، املقاتلني وغري املقاتمرة

 موا �ائياً.و إضعاف أهل القرية، وتثبيط معنوياهتم إىل حدِّ أ�م مل يقا
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أن مفهوم "اهلدنة" كان سلبياً بدرجة كبرية، واختلط مبفهوم "وقف إطالق النار". ومل مييز الناس بني االتفاقيات  .2
اضية بانسحاب القوات العربية (املصرية)، ووقف إطالق النار أثناء احلرب واليت تدخل فيها جملس األمن، والق

 امليداين، إىل حدِّ أن أهايل القرية اعتربوه "فرتة رمحة" ليجمعوا أغراضهم ويستعدوا للرحيل. 
 أن أهايل القرية مل خيرجوا بإرادهتم، أو استجابة للنداءات املزعومة للقيادات العربية. بل خرجوا لعدة أسباب: .3

ركة (معارك) عراق املنشية عن بقية القرى واملدن يف النكبة الفلسطينية، وأن سقوط تلك تأخر مع . أ
القرى واملدن كان "مثاًال سيئاً" ألهايل القرية، مبعىن أنه "إذا سقطت كل فلسطني، فما هي فائدة 

 ؛البقاء؟"
آمنة، ومن مث  خروج بعض أهايل القرية (خوفًا على عرض بناهتم ونسائهم) لـ"توصيلهن" إىل أمكنة . ب

رجوا مل يعودوا العودة للمشاركة يف القتال، أسهم يف إضعاف جبهة أهايل القرية، علمًا بان من خ
 مجيعاً يف الغالب؛

لقد أسهمت حاالت القتل والرتويع من قبل القوات الصهيونية (اليت ذكرها الرواة، وأكدها بيين  . ت
وخاصة قصة قتل الرعاة األربعة من أهايل القرية موريس) يف إخافة أهايل القرية ومحلهم على الرحيل، 

 ونية، بعد انسحاب القوات العربية؛على يد القوات الصهي
فرض منع التجوُّل على حميط القرية بعد أن مت ترحيل األهايل جزئيًا إىل خارجها (يف منطقة  . ث

 إىلن العودة اإلسفلت) على الشارع املؤدي إىل القرية. وبالتايل، نقص التموين، وخوف الناس م
 القرية.

تشجيع الناس، من قبل القوات الصهيونية، على أخذ "كل ما أرادوا" من القرية حال موافقتهم على  . ج
 الرحيل، و"الصعود إىل الشاحنات." 

 
 األولية  اومصادره منهجية الدراسة 1.5

 
ستخدم،  ت أساسية" ألن الدراسة. وأقول "بصورة ، بصورة أساسية، على منهجية التاريخ الشفويتعتمد هذه الدراسة

كذلك، املنهج املقارن لشهادات التاريخ الشفوي مع "شهادات" أخرى "مكتوبة" لقادة عرب وصهاينة شاركوا يف احلرب 
منهج التاريخ . وهنا جيب التنويه أن ، ومع وثائق الرمسية الفلسطينية حول قضية الالجئني الفلسطينينيو/أو كتبوا عنها

 2يعد ظاهرة جديدة بدأ االهتمام هبا يف النصف الثاين من القرن العشرين. ،يُعتمد يف البحوث علميالشفوي، كمنهج 

"2 Cybrarians Journal ، "التاريخ الشفهي: تاريخ يغفله التاريخ ،
-28-1-22-07-http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=188:2010

39&Itemid=69-40-09-22-07-=78:201024&catid  )accessed Oct. 19.2010(. 
حنو صياغة "ملاذا ال نستطيع كتابة تارخيينا املعاصر من دون استخدام املصادر الشفوية؟" يف كبها، مصطفى (حمرراً).  صاحل عبد اجلواد:كذلك: /ي  وأنظر

حيىي، عادل: ؛ 2006، 55-25مدى الكرمل، ص  -. حيفا: املركز العريب للدراسات االجتماعية التطبيقيةرواية تارخيية للنكبة، إشكاليات وحتديات
ضتني : التاريخ عادل حيىي. بني انتفا: ، كذلك/ي. وأنظر1998. رام اهللا: املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقايف، الالجئون الفلسطينيون، التاريخ الشفوي

 حيىي، وآخرون. من يصنع التاريخ ؟:؛ عادل 2002الطلبة. البرية: املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقايف.  لباحثني و املعلمني و: دليل االشفوي الفلسطيين
 . 1994التجربة الفلسطينية يف التاريخ الشفوي. البرية: املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقايف. 

                                                 

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=188:2010-07-22-1-28-24&catid=78:2010-07-22-09-40-39&Itemid=69
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=188:2010-07-22-1-28-24&catid=78:2010-07-22-09-40-39&Itemid=69
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ويستمد هذا املنهج قوته من الفرصة اليت يعطيها ألولئك "احملجوبون عن التاريخ" يف كتابة تارخيهم، ومن قدرته على 
اج فإن التاريخ حلقيقة والواقع. وكما يقول فيصل درَّ تسليط الضوء على أحداث كثرية غائبة ويؤدي غياهبا إىل تضليل ا

(املقصود التاريخ املكتوب) يكتب من قبل املنتصرين، وقد يكون املهزومون حباجة أكرب لكتابة تارخيهم حىت يستخلصوا 
ستخدامه يف وقد لقي منهج التاريخ الشفوي يف السياق الفلسطيين اهتمامًا خاصاً، وتزايد ا 3منه العرب إذا متكنوا ذلك.

 العقدين األخريين بصورة خاصة يف صياغة تأريخ آخر للقضية الفلسطينية.
 

 فكرة الدراسة: التخلُّق والتحوُّالت 1.5.1
 

أثناء إعداد "خمطط دراسة جترييب" أثناء دراسة مساق "مناهج البحث يف اإلنسانيات والعلوم  الدراسة لقد ختلَّقت فكرة
الدراسات العربية املعاصرة االجتماعية" الذي يدرِّسه الدكتور عبد الرحيم الشيخ كمتطلب الستكمال درجة املاجستري يف 

رت فكرة هذه الدراسة أثناء عملي يف وحدة املساندة يف جامعة بريزيت، بعنوان: "خميم الفوار: قصة جلوء." ومن مث تطوَّ 
األكادميية يف كلية الدراسات العليا يف اجلامعة كـ"منحة دراسة وعمل،" وقدَّمتها كمقرتح رسالة ماجستري، بعنوان: 

ة مشروحة)، ويف خطوة الحقة، أجنزت مرجعية (ببليوغرافيا نقدي"الالجئون الفلسطينيون يف الوثائق الرمسية الفلسطينية." 
بعنوان: "الالجئون الفلسطينيون: قرن من التاريخ" أثناء دراسيت ألحد متطلبات املاجستري مع الدكتور منري فخر الدين، 
وهو مساق "الفكر العريب احلديث واملعاصر." ومن مث أجنزت توسعًا مهمًا يف فصول الرسالة أثناء دراسيت ملساق 

فيه اخلطة السابقة (املذكورة أعاله)، وأجنزت نواة  كتور صاحل عبد اجلواد، حيث بلورتد "الصهيونية والعامل العريب" مع ال
من عراق املنشية إىل الفوار: قصة جلوء؛" وأثناء دراسيت ملساق آخر، بعنوان: "الالجئون الفلسطينيون،" حبث، بعنوان: "

ين من الرسالة، بعنوان: "الالجئون الفلسطينيون يف طوَّرت اجلزء الثا ،يف برنامج الدراسات الدولية، مع الدكتور رائد بدر
الوثائق الرمسية الفلسطينية."  وأخرياً، وليس آخراً، استفدت يف تطوير البحث، والتعرُّف على مصادر حبثية جديدة من 

وعليه، " مع الدكتور جميد شحادة، يف برنامج الدراسات الدولية كذلك. وهوية الالجئني التواصليت ملساق "خالل دراس
 فقد أفدت من هذه اخلربات املتنوعة، يف تشكيل تراكم معريف أدين به هلؤالء األساتذة مجيعاً يف إجنازي هلذه الدراسة.

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 .171-155، 2006، 86، العدد الكرملاج، فيصل. "فالرت بنيامني والهوت التاريخ،" : درَّ /يأنظر 3
                                                 



 المصادر البحثية، وخطوات الدراسة  1.5.2
 

 هي:أربعة جمموعات من املصادر واملراجع،  العملية، فقد اعتمدت هذه الدراسة علىناحية الأما من 
 

 أوًال: المقابالت الشخصية لالجئين من قرية عراق المنشية، مبينة في الجدول التالي:
تاريخ  مكان سكنه الحالي اُلمقابل تاريخ إجراء المقابلة

ميالد 
 المقابل

رقم  لالمقابَ الشخص اسم 
المقا

 بلة
 1 هدى اجلنازرة 1936 خميم الفوار-بيت املقابَل أروى أبو هشهش 9/12/2011

 2 حممد عبد الفتاح الطيطي 1927 خميم الفوار-بيت املقابَل أروى أبو هشهش 17/12/2011
 3 حممد جرب الطيطي 1932 خميم الفوار-بيت املقابَل أروى أبو هشهش 17/12/2011

 4 احلاجة مشس الطيطي 1922 خميم العروب-بيت املقابَلة أروى أبو هشهش 3/3/2012
 5 زينب أمحد سامل جوابرة 1933 خميم العروب-بيت املقابَلة أروى أبو هشهش 10/3/2012
 6 احلاج حسن اجلوابرة 1932 خميم العروب-بيت املقابَل أروى أبو هشهش 10/3/2012

 7 ج سامل اجلوابرةا احل 1930 خميم العروب-بيت املقابَل أروى أبو هشهش 17/3/2012
احلاجة عايشة عبد احملسن أبو  1927 العروب-بيت املقابَل أروى أبو هشهش 24/3/2012

 زغاريت
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 9 احلاجة زهرة أبو هشهش 1940 خميم العروب-بيت املقابَلة أروى أبو هشهش 24/3/2012
 10 عبد القادر عبد الفتاح الطيطي 1932 مدينة إربد -بيت املقابَل غازي اللحام 12/10/2004
 11 أمحد عبد الفتاح صاحل الطيطي 1932 مدينة إربد -بيت املقابَل سعيد عجاوي 20/2/2007

أتلفت بسبب خلل يف برجمة كامريا )، 1939د سنة احلاجة زينب اجلنازرة (مواليوهنا، جيدر التنويه أن املقابلة مع 
عند التفريغ. لكنه متت االستفادة من بعض حماور النقاش اليت مت تسجيلها (خطياً) أثناء والتسجيل الصويت الفيديو 
 من قبل الباحثة. املقابلة

 
عهد م-توأرشيف جامعة بيرزي، في الذاكرة" لمصورة والصوتية من موقع "فلسطينثانيًا: تسجيالت المقابالت ا

 أبو لغد للدراسات الدولية
   

 " وأرشيف جامعة بريزيت (مقابلة واحدة)،موقع فلسطني يف الذاكرة،"وهذه جمموعة من املقابالت اليت مت تفريغها من 
(و/أو ، من خالل مقابالت مصورة 1948يف نكبة العام  دد من القرى الفلسطينية اليت ُطهِّرت عرقياً وثق لعواليت ت

يتمتعون بذاكرة قوية. وضمن هذا املشروع يوثق ال زالوا واليت كانوا موجودين أثناء النكبة و  ىمع أهايل هذه القر صوتية) 
املوقع لقرية عراق املنشية، من خالل مخس مقابالت مدة كل مقابلة تزيد عن الساعة ونصف. وتقسم هذه املقابالت إىل 
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قسمني رئيسني، القسم األول يهدف إىل تكوين صورة عن احلالة االجتماعية والثقافية واالقتصادية قبل النكبة والقسم 
 وهذه املقابالت هي: الثاين يهدف إىل نقل صورة عن معاناة الالجئني الفلسطينيني خالل النكبة ويف خميمات اللجوء.

 
، مدة املقابلة ساعة وسبعة وأربعون 1932املقابلة األوىل مع احلاج عبد القادر عبد الفتاح الطيطي، مواليد عام  .1

، يف بيت احلاج عبد القادر يف مدينة إربد، 2004تشرين أول  12دقيقة. أجرى املقابلة غازي اللحام بتاريخ 
 عمان.

، مدة املقابلة ثالث ساعات وأربع 1918املقابلة الثانية مع احلاج عيسى يوسف دعيس الطيطي، مواليد عام  .2
، يف مضافة عائلة الطيطي يف مدينة إربد، 2006تشرين الثاين  13دقائق. أجرى املقابلة سعيد عجاوي بتاريخ 

 مان.ع
، مدة املقابلة ساعتان وأربع دقائق. 1932املقابلة الثالثة مع احلاج أمحد عبد الفتاح صايف الطيطي، مواليد عام  .3

 ، يف بيت احلاج يف مدينة إربد، عمان.2007شباط  20أجرى املقابلة سعيد عجاوي بتاريخ 
، مدة املقابلة ثالث ساعات وثالثة 1925املقابلة الرابعة مع احلاج حممود محدان حممد الطيطي، مواليد عام  .4

 ، يف بيت احلاج يف خميم إربد، عمان.2007أيار  2وثالثون دقيقة. أجرى املقابلة سعيد عجاوي بتاريخ 
، مدة املقابلة ساعة وسبعة 1926املقابلة اخلامسة مع احلاج صاحل حممد يوسف أبو دخان ، مواليد عام  .5

 ، يف بيت احلاج، يف مدينة إربد، عمان.2005أيار  24وي بتاريخ وأربعون دقيقة. أجرى املقابلة سعيد عجا
 
 
 ثالثاً: شهادات (مكتوبة) لقيادات عسكرية، ومؤرخين صهاينة وفلسطينيين حول الخروج من عراق المنشية 
 

بشهادات قادة وبصورة مباشرة، فقد متت مقارنة هذه الشهادات احلية إضافة إىل املصادر الشفوية اليت تتناول املوضوع 
تارخييني عاصروا أحداث عراق املنشية، أو حىت شاركوا فيها، أو كتبوا عنها باالعتماد على وثائق صهيونية وغري صهيونية، 

 وهم:
 الرئيس املصري الراحل مجال عبد الناصر (عرب مذكراته). .1
 رئيس وزراء إسرائيل السابق ديفيد بن غوريون (عرب مذكراته). .2
 ل السابق إسحق رابني (عرب مذكراته).رئيس وزراء إسرائي .3
 املؤرخ الفلسطيين وليد اخلالدي (يف كتابه كي ال ننسى).  .4
 املؤرخ الفلسطيين مصطفى كبها (يف سلسلة مقاالته عن النكبة). .5
 املؤرخ اإلسرائيلي بيين موريس (يف كتابه نشوء مشكلة الالجئني). .6
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 الوثائق الرسمية الفلسطينيةرابعاً: 
 

بعدما تبيَّنت ندرة الدراسات واألحباث حول عراق املنشية بوجه خاص، وقلة تلك اخلاصة بالتاريخ الشفوي، على 
املستوى األكادميي، تقدِّم هذه الدراسة قراءة يف الوثائق الرمسية الفلسطينية (وبعض الوثائق غري الفلسطينية) اليت ميكن من 

فضًال عن التتبع التارخيي لنشوء مشكلة ولته الدراسة، يف هذا اجلزء منها، خالهلا قراءة أبعاد هذا التغييب. وما حا
الالجئني، والذي كان نتيجة لسلسة مرتابطة من األحداث واخلطط اليت أُعد هلا مسبقاً، من اجلانب الصهيوين بالتعاون 

اجلدد)، بدأت بشكلها العلين مع الدول الغربية وبعض الدول العربية (كما كشفت أعمال بعض املؤرخني اإلسرائيليني 
... هو النظر يف الكيفية اليت مت فيها تلقي قضية الالجئني يف املوقف 1948عند وعد بلفور، وجتلت يف نكبة العام 

الرمسي الفلسطيين، واملتمثل بشكل خاص يف منظمة التحرير سابقاً، والسلطة الفلسطينية حالياً، وذلك من خالل إبراز 
 يف املوقف الرمسي الفلسطيين واليت أدت إىل التغري يف التعامل مع قضية الالجئني من فرتة إىل أخرى.املفاصل األساسية 

 
 المقابلة: أداة الدراسة المركزية 1.5.3

". لكنها تناولت لقد اعتمدت هذه الدراسة، يف قسمها املتعلق بفحص املصادر الشفوية على أداة "املقابلة املفتوحة
الرابع املوحَّد)، وذلك عرب -املوضوعات مقاربة لتصميم الفصل املركزي من هذه الدراسة (وهو الفصل الثالثجمموعة من 

املقابلة املفتوحة   توزيع األسئلة على ثالثة حقب مركزية متعلقة بالنكبة، وكل منها مبا فيه من تفصيالت. ولكن أسلوب
عاجلة "منطقها" أثناء كتابة التسلسل احلدثي املقارن. وقد عاجلت حيدث العديد من "النقالت" اليت متت م كان كثرياً ما

 املقابالت تاريخ عراق املنشية حتقيبياً، على النحو التايل:
    

الرتكيبة افية القرية وجغرافيتها وحدودها؛ ؛ طوبغر قرية عراق املنشية: خلفية تارخيية: عراق المنشية قبل النكبة .1
والصحية يف القرية؛ مقابر رية؛ املؤسسة الدينية والرتبوية القرية؛ احلياة الزراعية يف القالعائلية وسلطة املختار يف 

 القرية؛ احلياة الثقافية يف القرية؛ األعراس واملآمت يف القرية.

  
: عراق املنشية يف عني )1948: (قصة المقاومة، والمساومة، والخروج عراق المنشية أثناء النكبة: .2

مع اليهود قبل بدء املناوشات؛ املناوشات قبل النكبة؛ االستعدادات قبل بدء املعارك يف  ؛ العالقاتالعاصفة
صد اهلجوم الصهيوين األول: "اهللا  صرية والسودانية إىل القرية؛ دخول القوات املاهلزمية)؛  تاستعداداالقرية (

اهلجوم الصهيوين الثالث: واية املكتوبة)؛ (حتدي الر  اهلجوم الصهيوين الثاين(الرواية الرمسية)؛  كان قائد املعركة!"
شباط  24حىت  1948أيار  15؛ نتائج اهلجوم؛ انسحاب القوات املصرية من القرية (روايات متناقضة

-برك اخلضر-الرتحيل إىل السنابرة؛ قصص الرتويع ودورها يف خروج أهايل قرية عراق املنشية)؛ 1949
 .الفوار-العروب

 
احللم ؛ وضع الناس يف خميمات اللجوء بعد اخلروج؛ زيارات القرية بعد اخلروج :النكبةعراق المنشية بعد  .3

 .بالعودة
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 أما كنموذج ألسئلة املقابالت املفتوحة اليت استنفرت هذه السردية التارخيية، فيمكن التمثيل هبذه اجملموعة:

 ما هو االسم، والعمر، والعمر أثناء النكبة؟ .1
 ؟ ت يف القرية قبل النكبةكان  ما هي املؤسسات اليتها عراق املنشية؟ صف لنا البلد، وملاذا امس .2
 ما عدد سكان عراق املنشية قبل الرتحيل، وما عددهم حالياً؟ .3
 ماذا كنت/ي تفعل/ين يف القرية قبل املعارك؟ .4
 هل كانت الناس تشاهد اليهود قبل بدء املعارك؟ .5
 كيف كانت العالقات مع اليهود قبل بدء املعارك؟ .6
 حدثت مناوشات بني أهايل القرية وبني اليهود قبل النكبة؟هل  .7
 معارك بني اليهود وأهايل القرية؟ وكم استمرت هذه املعارك؟ تهل حدث .8
 هل كانت الناس تشعر باخلوف أثناء املعارك؟ .9

 ما هي األسلحة اليت استخدمتها القوات اليهودية، هل استخدمت الطائرات يف املعارك؟ .10
 القرية؟كم استمرت مدة حصار  .11
 يف أي شهر مت الرتحيل؟ .12
 هل كان هناك مقاومة من قبل الناس أثناء ترحيلهم؟ .13
 هل كان هناك من الناس من رفض اخلروج؟ .14
 هل كان هناك بعض الناس اليت خرجت قبل ترحيل أهايل القرية؟ .15
 هذا الرتحيل "أبدي" أم أنه ترحيل مؤقت؟ هل كانت الناس تعلم أن .16
 الرتحيل؟هل قمت/ي بزيارة القرية بعد  .17
 ما هو شعورك عندما زرت القرية بعد الرتحيل؟ .18
 هل تعتقد/ين أن الناس سوف ترجع يف يوم ما إىل القرية؟ .19
 هل كانت الناس تعلم أين وجهاهتا أثناء الرتحيل؟ .20
 ما هي األسباب اليت جعلت الناس توافق على الرتحيل؟ .21
 ؟هل كان هناك جمال لبقاء الناس يف القرية .22
 ترحيل الناس؟ اهمت في ما هي الطريقة اليت .23
 ية؟املصر هل شارك أبناء القرية يف القتال مع اجليوش  .24
 ملاذا خرج اجليش املصري من القرية؟ .25
 ملاذا مل تستطع الناس املقاومة بعد خروج اجليش املصري من القرية؟ .26
 هل كان لكم بيارات يف القرية؟ .27
 أثناء املعارك؟ كم عدد القتلى من اليهود والشهداء من املصريني وأهايل القرية .28
 على ماذا نصت اتفاقية رودس؟ .29
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وهكذا، كانت تتطور أسئلة املقابلة حسب استدعاء الذاكرة، وأمهية املوضوعات، كما يتضح من قائمة مالحق الدراسة 

 (املقابالت الشفوية).
 

   موقع الباحثة 1.5.4
 

اإلشارة إىل موقع الباحثة (أروى أبو هشهش). فقد ولدت هذا، وال بدَّ، من باب املهنية البحثية والضرورة األكادميية، 
تسكن يف خميم الفوار لالجئني الفلسطينيني.  1949الباحثة لعائلة فلسطينية الجئة من قرية عراق املنشية املهجرة عام 

ت االقتصادية د السياساوهي طالبة ماجستري يف برنامج الدراسات العربية املعاصرة جامعة بريزيت. وتعمل حالياً يف معه
يف مجعية فؤاد نصار لدراسات التنمية كمنسقة ملشروع تثقيفي نسوي بعنوان "التثقيف  ماس. عملت سابقاً -الفلسطيين

النسوي برؤية يسارية،" كما عملت مساعدة أكادميية يف وحدة املساندة األكادميية يف كلية الدراسات العليا جبامعة 
 حبثية (جامعية غري منشورة) يف سياق موضوع الالجئني الفلسطينيني.   بريزيت. أجنزت الباحثة ثالثة أوراق

 
 مراجعة األدبيات  1.6

 
مل تصبح "قضية الالجئني الفلسطينيني" واحدة من "قضايا احلل النهائي" من فراغ، أو نتيجة حلرص القيادة السياسية 

، (وللمفارقة) أحد أهم عاملني يف تكوين 1948م الفلسطينية على هذه القضية، فقد كان اللجوء الفلسطيين، ومنذ العا
القضية الفلسطينية، ومها: األرض والناس (االستيالء على األرض وتشريد الناس). فعند قيام دولة إسرائيل الصهيونية يف 

يوين كان احتالل األرض وتطهريها عرقيًا من أصحاهبا األصليني من املهام الكربى اليت تسعى احلركة الصه  1948العام 
عامًا وما  64إىل تنفيذها ضمن مشروعها االستعماري األكرب، واليت صارت دولًة على حساب إعاقة كربى (استمرت 

زالت) لقيام الدولة الفلسطينية، وقد مشل هذا املشروع االستعماري كسر حداثة الفلسطينيني وما تشتمل عليه من تشكُّل 
تشريدهم. وعليه، فإن مركزية قضية الالجئني الفلسطينيني يف القضية  طبيعي جملتمع فلسطيين قوامه الناس الذين مت

الفلسطينية ليست مسألة حقوقية وأخالقية فحسب، وإمنا جوهرية يف فهم التاريخ الفلسطيين، وحساب إمكانيات 
إسرائيل وعدم -تصحيح اخلطأ التارخيي الذي جنمت عنه قضية الالجئني الفلسطينيني، وهو قيام دولة االحتالل الصهيوين

 قيام دولة فلسطينية. 
 

ويف هذا السياق، فقد كان قرار بريطانيا بإ�اء حكمها االنتدايب يف فلسطني عالمة فارقة يف التاريخ الفلسطيين عموماً 
، الذي أقر، على إشكاليته، 181ويف نشوء قضية الالجئني الفلسطينيني بشكل خاص، فقد كان مقدمة منطقية لقرار 

جاء هذا مناقضاً للرواية االستعمارية الصهيونية ولصك االنتداب اليت بوجود شعب فلسطيين يف فلسطني االنتدابية، وقد 
جعلت فلسطني "أرضاً بال شعب". ولكن رغم هذا اإلقرار الضمين (غري الصريح) بوجود الشعب الفلسطيين العريب على 

للحركة الصهيونية أرض فلسطني، وحق هذا الشعب بإقامة دولته، فقد أعطى هذا القرار احلق أيضاً، وحتت غطاء دويل، 
بإقامة دولة إسرائيل على األرض اليت ال متلكها، وبالتايل جلب اليهود من مجيع أحناء األرض وإحالهلم حمل سكان 

12 
 



فلسطني األصليني، األمر الذي دفع الفلسطينيني على رفض القرار، ما أدى إىل اضطرابات عامة مشلت فلسطني والدول 
ركات سياسية وعسكرية نشطة يف اجلانب الصهيوين الستغالل القرار من أجل إنشاء العربية اجملاورة، كما أدى إىل حت

اليت أسفرت عن نتيجتني أساسيتني حكمتا  1948الدولة اليهودية، األمر الذي أسفر يف النهاية عن نشوب حرب 
ما يقارب نصف  % من أرض فلسطني، والثانية، تشريد77.4وىل، قيام دولة إسرائيل على املنطقة حىت اآلن: األ

نسمة) عن ديارهم وأراضيهم إىل خميمات اللجوء اليت أقيمت يف  1,474,500الشعب الفلسطيين (البالغ يف حينه 
 الدول العربية اجملاورة واألجزاء املتبقية من أرض فلسطني، وهكذا نشأت قضية الالجئني.  

   
 الالجئون الفلسطينيون كسياق بحثي  1.6.1

صوى اليت حتتلها قضية الالجئني الفلسطينيني يف الواقع والسياسة والثقافة الفلسطينية، وغريها بطبيعة نظرًا لألمهية الق
احلال، فقد تشكَّل لدى الباحثة اهتمام حبثي مل يتم التطرق إليه من قبل بدراسة استقصائية جامعة، وهو موقع الالجئني 

السياسي والثقايف الفلسطيين. وقد تطوَّر هذا االهتمام إىل دراسة  الفلسطينيني يف الوثائق الرمسية الفلسطينية واملخيال
: اخلروج 1949معمقة ليس يف األدبيات املكتوبة وحسب، بل ويف املصادر الشفوية اليت كان أكرب جناها كتابة "

أهايل القرية الذين شرِّدوا (الفلسطيين) من عراق املنشية"، القرية اليت طُهِّرت عرقياً قبل طرد عائلة الباحثة منها إىل جانب 
 إىل خميمي الفوار والعرُّوب بشكل خاص، ويف خمتلف أماكن الشتات الفلسطيين.

 
ونتيجة الختيار الباحثة العمل على هذا املوضوع يف حبث رسالة املاجستري يف برنامج الدراسات العربية املعاصرة، فإن  

، هو إعداد مراجعة نقدية لألدبيات ذات "العالقة املباشرة" األولعلى حمورين أساسيني:  انصب االهتمام األساسي
بتقنيات وفضائل التاريخ الشفوي واخلروج الفلسطيين من عراق املنشية، وذلك لإلفادة منه يف إعادة تدشني الرواية 

ئني يف أدبيات ، هو مراجعة أدبيات حضور (الغياب) لالجواآلخرالتارخيية هلذه القرية قبل النكبة، وأثناءها، وبعدها. 
احلركة الوطنية الفلسطينية اليت من شأ�ا تدشني مرجعية (ببليوغرافيا) عامة خمتارة حول الالجئني الفلسطينيني (مثبتة  

 كملحق هبذه الدراسة). 
 

المحور األول: األدبيات ذات العالقة المباشرة بتقنيات وفضائل التاريخ الشفوي بالخروج الفلسطيني  1.6.2
 المنشيةمن عراق 

 
التاريخ الشفوي:  ) 1تتوزع الدراسات األدبية ذات العالقة بعراق املنشية على أربعة طرق يف التناول البحثي، هي:  (

) التاريخ الشفوي: 4) التاريخ الشفوي: كمقولة الناس؛ (3التاريخ الشفوي: كحاالت دراسية؛ () 2كضرورة تارخيية؛ (
قابل "التاريخ الرمسي"، واشتمل على: عراق املنشية يف الرواية الصهيونية حول حكايات اخلروج من عراق املنشية م

 عراق املنشية يف الرواية الفلسطينية.و (التقليدية والتنقيحية)، وعراق املنشية يف الرواية العربية، 
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 التاريخ الشفوي: ضرورة تاريخية 1.6.2.1
هوية استعمارية نقيضة، الشعوب املشغولة بكتابة حاهلم حال معظم الشعوب اليت حيتدم تدشني هويتها الوطنية مع 

لكتابة "رواية  تارخيها الذي أغفلته النخب أو كتبه املستعمرون، تنبَّه الفلسطينيون إىل "منهج التاريخ الشفوي" كآلية
عن تارخيهم. وقد استغرقت الكثري من الكتابات يف توضيح فضائل هذا املنهج، وأمهيته بالنسبة للحالة أخرى" 

لفلسطينية. وال شك أن احلاجة إىل هذا املنهج "البديل" تضافرت مع طروحات من يعتربونه "منهجًا رديفاً" لكتابة ا
 التاريخ الفلسطيين يف ظل تضعضع الرواية الرمسية، وغياب أرشيف مركزي، وتدمري مراكز األحباث، أو سرقتها. 

 
الذاكرة الضائعة: قصة املصري املأساوي ملركز األحباث (يف كتابه  ويف هذا السياق، ال بد من اإلشارة النادرة لسميح شبيب

دمت يف ورشة عمل بعنوان تطور الكتاب عن ورقة قُ فقد  4) اليت يسرد فيها "حكاية مركز األحباث الفلسطيين.الفلسطيين
يروي الكاتب أحداث االعتداء على مركز األحباث الفلسطيين التابع . يف هذا الكتاب، "التأريخ الشفوي الفلسطيين"

ظهراً عن  1:58الساعة،  5/2/1983ملنظمة التحرير الفلسطينية من خالل جتربته اخلاصة. مت تفجري مركز األحباث يف 
موظفي  من 8كغم من الديناميت. أسفر االنفجار عن استشهاد   250كغم من اهلكسوجني، وهو ما يعادل   30طريق 
موظفاً، كذلك استشهد جنديان من وحدة اجليش اللبناين اليت كانت تقوم حبراسة املركز، باإلضافة إىل  18 وإصابةاملركز 

مل يكن االنفجار الذي دمر مركز األحباث أول اعتداء يتعرض له . ن زوار املركز واملارة يف الشارعم آخريناستشهاد 
قامت القوات  1982. يف شهر أيلول 1983اعتداء  أخرحىت  1969نذ املركز، بل تعرض العتداءات عديدة م

 الصهيونية أثناء اجتياح بريوت بالسيطرة على املركز و�ب غالبية حمتوياته.
 

، وذلك خلطورة هذه 15/9/1982ركز الكاتب يف احلديث عن مرحلة ما بعد اجتياح "إسرائيل" لبريوت، أي بعد لقد 
حول  رحلةصلة عملهم رغم هذه اخلطورة. تركز معظم نشاط املركز يف هذه املايف املركز على مو املرحلة، وإصرار العاملني 

التاريخ الشفوي، حيث قام الباحثون يف املركز بعمل بعض املقابالت مع قادة العمل العسكري الفلسطيين، كذلك قاموا 
 .بأخذ شهادات عن معتقل أنصار، وشهادات من جنوا من جمزرة صربا وشاتيال

 
ومركز األحباث كما يتحدث عنه الكاتب، هو "مركز أحباث يعمل كمؤسسة فكرية وثقافية، لعبت دورًا واسعًا يف ميدان 
البحث العلمي اخلاص بالشؤون الفلسطينية واإلسرائيلية بأبعادها العربية والدولية، قام املركز بعمل واسع جلمع كل ما 

لف جملداً، وقسما للوثائق يعد واحد أ 25سس مكتبة وصلت موجوداهتا إىل يتصل هبذه املواضيع من وثائق وكتب... وأ
أقسام الوثائق املتخصصة يف هذا اجملال." كذلك يشري الكاتب إىل الدور املهم الذي لعبه املركز يف مجيع املراحل  أهممن 

 يف التأكيد على أمهية حفظ الوثائق الفلسطينية يف املركز.
 

 .2005، رام اهللا: مواطن، الذاكرة الضائعة: قصة املصري املأساوي ملركز األحباث الفلسطيينمسيح شبيب،   4
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سبوع، حيث أاقتحمت القوات اإلسرائيلية املركز و�بت مجيع حمتوياته، واستمر النهب ملدة ، فقد 15/9/1982يف أما 
قامت القوات اإلسرائيلية بنقل موجدات املكتبة ومقتنيات األرشيف وأشرطة امليكروفيلم باإلضافة إىل اآلالت التصوير 

املسجلة كتاريخ شفوي، وأبرزها: تسجيالت  ، ومئات األشرطةاديو والتلفزيون واآلالت الطباعةوأجهزة التسجيل والر 
، وتسجيالت صوتية مع حممد عزة دروزة، وعجاج 1970صوتية مع ضباط فلسطينيني شاركوا يف أحداث أيلول 

 .، وغريهمنويهض، ومصطفى الدباغ، وأكرم زعيرت
 

كان من ضمن االتفاق أن وبني "إسرائيل" على تبادل أسرى، و  ربعد عملية النهب هذه، حصل اتفاق بني منظمة التحري
صندوق خشيب، وقد  130، حيث وصل للجزائر 23/11/1983يتم تسليم مقتنيات مركز األحباث، وقد مت ذلك يف 

 أنيف لبنان من استعادة هذه املقتنيات وإعادة نقلها، إال  أولون الفلسطينيون سواء املوجودين يف اجلزائر و حاول املسؤ 
جل احلفاظ على املقتنيات واملكتبة ولكنها أيضاً أدمت عدة اقرتاحات من ل، وكذلك قُ الفشبمجيع هذه احملاوالت باءت 
ويف هذا السياق يقول مسيح  ،تلف الصناديق أثناء فرتة تواجدها الطويلة يف اجلزائر إىل أدىباءت يف الفشل وهو ما 

فعل أفاعيله هبا، إضافة يوط الالزمة للتخزين، فبدأ التلف  حتظ املكتبة بأي اهتمام جدي، ومل يتوفر أدىن الشر ملشبيب "
بعد عني وسط  اً حت أثر إىل أفاعيل القوارض ومن بعدهم البشر، تالشت املكتبة والوثائق واألرشيف شيئًا فشيئاً، وأصب

ركز، يقدم شبيب كذلك حتليل لألسباب اليت كانت وراء ضياع مقتنيات املوباإلضافة إىل هذا كله،  5"صمت مريع.
 ويقوم أيضاً بتقدمي نظرة مستقبلية تستفيد من الدرس القاسي الذي تعرض له مركز األحباث.

 
كما البشر واألرض، كانت حماوالت كتابة التاريخ الفلسطيين، أو تلك اليت ستقود إىل كتابته الحقاً، هدفًا دائماً 
لإلسرائيلي، الذي يرى يف هذه الكتابة إدانة جلرائمه، ونقض لروايته املزعومة حول قضية "األمن اإلسرائيلي". وإن ما آل 

أما على صعيد التنظري ألمهية التاريخ الشفوي كمنهج، فيأيت كتاب لكثرية. له مصري مركز األحباث واحد من األمثلة ا
، تاريخ شفوي) الذي 1998-1948الالجئون الفلسطينيون عادل حيىي (-املؤرخ الفلسطيين املتخصص يف هذا احلقل

ضمن  يندرج ضمن سلسلة من الكتب اليت تعتمد التاريخ الشفوي كمنهج أساسي هلا، وهو واحد من سلسلة كتب
 6مشروع "التاريخ الشفوي الفلسطيين" الذي أسسه الكاتب مع جمموعة من الباحثني.

 
يف هذا الكتاب، يقدم الباحث أجوبة لعديد من األسئلة اليت طرحت يف ما خيص قضية الالجئني عن طريق الرواة 

للجوء، كذلك يطرح السؤال أنفسهم، ويبدأ بتعريف الالجئ لنفسه أي ماذا تعين كلمة الجئ هلؤالء وما هو شعور ا
حول أسباب اللجوء، ويأخذ أراء الالجئني حول النظريات املتعددة حول موضوع اهلجرة، مثل: نظرية التحريض العريب، 

سؤال عن لينتقل الكاتب لو  الالجئني أنفسهم ألسباب هجرهتم.نظرية املؤامرة الصهيونية، ونظرية اجلهل، مث يقدم تفسري 
، أم ةدول العربيالاء حدوث النكبة، هل احلركة الصهيونية هي املسؤولة، أما االنتداب الربيطاين، أم موضوع املسؤولية ور 

 . 52، ص مرجع سابق مسيح شبيب، 5
 .1998شفوي، رام اهللا: املؤسسة الفلسطينية للتبادل الثقايف،  ، تاريخ1998-1948الالجئون الفلسطينيون عادل حيىي،  6
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الفلسطينيني أنفسهم.وينتقل بعد ذلك للحديث عن مرحلة اللجوء وما بعد اللجوء، وعالقة الالجئني بأوطا�م بعد 
 الرحيل.

 
وضوع حل مشكلة الالجئني، ورأي الالجئني يف احللول اليت جمموعة من األسئلة ذات العالقة مب الباحث بعدئذ، يطرح

قدمت من توطني أو تعويض أو تبديل األراضي. ويف مجيع فصول الكتاب يقدم الكاتب إحصائيات حول أجوبة 
املقابلني، ويقول أن هذه اإلحصائيات ختص العينة اليت مشلتهم املقابالت وليس بالضرورة أن هذه اإلحصائيات هي 

تعكس الواقع. ويف اخلتام يقدم الكاتب أرشيف جملموعة من املقابالت مع قيادة فلسطينية حول موضوع صحيحة و 
 قيادات إسرائيلية حول املوضوع نفسه. معمقابالت و الالجئني، 

 
فلسطيين ويف السياق ذاته، يذهب املؤرخ الفلسطيين صاحل عبد اجلواد إىل أبعد من ذلك معترباً أنه ال ميكن كتابة التاريخ ال

دون منهج التاريخ الشفوي. ففي مقالته املعنونة (درة الغواص يف أوهام اخلواص املصادر الشفوية وكتابة التاريخ 
بعض األفكار واملسلمات اليت تسود يف أوساط معظم " لـ نقديقدم الكاتب  7االجتماعي لفلسطني بني مقاربتني)،

الكاتب، هي  هذه املسلمات كما يوضحال التاريخ الشفوي" ولعل أهم املؤرخني والباحثني الفلسطينيني العاملني يف جم
اعتقاد هؤالء املؤرخني الذي يصفه الكاتب "باالعتقاد الساذج" أن استخدام التاريخ الشفوي يشكل وحده بديًال  ميكن 

التاريخ من تاريخ السادة  من خالله كتابة التاريخ الفلسطيين، "وكأن ذاكرة الرواة هي حبد ذاهتا عنصر ثوري كفيل بتحويل
واألقوياء إىل تاريخ الفئات املهمشة واملستضعفة اليت غاب تارخيها املنسي عن التأريخ." ويرجع الكاتب األسباب وراء 

 هذه املسلمات إىل عدة أسباب، منها: قلة التجربة، ضعف احلس النقدي، الفهم القاصر لوظيفة التاريخ.
 

ملقال مقاربة للتعامل مع الروايات الشفوية لالستفادة من هذه الروايات يف كتابة التاريخ هذا، ويقدم الكاتب يف �اية ا
الفلسطيين. ويف هذا السياق يفسر الكاتب املقاربتني اليت يقع استخدام التاريخ الشفوي بينهما، املقاربة األوىل واليت 

ث التارخيي، حيث يقومون أثناء شروعهم يف عمل يتبناها الكاتب هم أولئك الذين يتبعون مناهج وأسس التحقيق والبح
تب جيعل املادة املستخرجة من امعني "بتأمني حد أدىن من القراءات النظرية واملعرفية عن املوضوع" وهذا كما يرى الك

، "دث معنيأولئك الذين حياولون "تسجيل وإعادة إنتاج تصور املخيلة الشعبية حل غًىن. أما املقاربة الثانية، املقابلني أكثر
 وإن هذه املقاربة حسب رأي الكاتب ال تتعدى كو�ا رواية شفوية وليست تاريخ شفوي.

 
حوله، مثل الكتاب الذي حرره  ةوقد تطور اهتمام الفلسطينيني هبذا املنهج إىل ختصيص مؤمترات وندوات وكتب حمرر 

يتكون  8مصطفى كبها (حنو صياغة رواية تارخيية للنكبة، إشكاليات وحتديات).-املؤرخ واملتخصص يف األراشيف
ُقسم الكتاب إىل ثالثة أبواب، محل الباب األول  ر مجيعها حول كتابة تاريخ النكبة.الكتاب من تسعة مقاالت تتمحو 

، اجمللد جملة الدراسات الفلسطينيةصاحل عبد اجلواد، درة الغواص يف أوهام اخلواص املصادر الشفوية وكتابة التاريخ االجتماعي لفلسطني بني مقاربتني،   7
 .72-66): 2006(صيف  67، العدد 17

املركز العريب للدراسات االجتماعية والتطبيقية،  -. حيفا: مدى الكرملحنو صياغة رواية تارخيية للنكبة، إشكاليات وحتديات)، مصطفى كبها (حمرراً   8
2006. 

                                                 



أربعة مقاالت. الباب الثاين يقدم أداء قطاعات خمتلفة  القسمسطيين للنكبة"، ويندرج حتت هذا عنوان "كتابة التاريخ الفل
 أثناء النكبة، فيما يقدم الباب الثالث مقاالت تتمحور حول الكتابة الصهيونية اإلسرائيلية للنكبة.

 
حيث  الوثيق  مبوضوع الرسالة، لمقالني األولني من هذا الكتاب نظرًا الرتباطهمستتعرض هذه املراجعة فقط لهنا، 

يناقش املقال األول ملصطفى كبها والذي حيمل عنوان "إشكاليات كتابة التاريخ الفلسطيين احلديث وضرورة صياغة رواية 
تارخيية متكاملة" املعيقات اليت تقف أمام كتابة تاريخ فلسطيين متكامل وأمهها، "ضياع معظم  الوثائق الفلسطينية 

قوطها غنائم يف أيدي القوات اإلسرائيلية أثناء احلرب" ومن هذه الوثائق، على سبيل املثال، وثائق اللجنة املكتوبة أو س
 التنفيذية العربية، وثائق اللجنة العربية العليا، وثائق اجمللس اإلسالمي األعلى. 

 
ل كبها تعيق توفري مصادر رديفة ا يقو موجبانب هذا الضياع ملعظم الوثائق املكتوبة، فهناك صعوبات أخرى "موضوعية" ك

 الذين ينتمون "جليل النكبة"، األشخاصالصعوبات التناقص املستمر يف عدد  ههلذه الوثائق مثل الرواية الشفوية، ومن هذ
 باإلضافة إىل ختوف البعض من اإلدالء بشهادته.

 
اليت يقسمها إىل مخسة مراحل: مرحلة ما قبل  بعد ذلك إىل تقدمي نقد ملراحل الكتابة التارخيية الفلسطينية، ينتقل الكاتب

، مرحلة النكسة حىت االنتفاضة األوىل 1967-1948، مرحلة ما بني النكبة والنكسة 1948النكبة حىت عام 
، ومرحلة االنتفاضة الثانية حىت تاريخ كتابة 2000-1987، مرحلة االنتفاضة األوىل حىت الثانية 1967-1987
خالل هذا النقد يستنتج الكاتب أن عملية صياغة الرواية السردية التارخيية الفلسطينية . ومن 2006-2000املقال 

املتكاملة ليست أمرًا سهًال، وحىت يصبح األمر ممكنًا جيب توفري املواد اخلام اليت متكن املؤرخني من صياغة هذه الرواية 
 املتكاملة، ومنها (اجملموعات الوثائقية، املقابالت الشفوية).

 
ما املقال الثاين لصاحل عبد اجلواد والذي حيمل عنوان "ملاذا ال نستطيع كتابة تارخينا املعاصر من دون استخدام املصادر أ

الشفوية،" فيقدم فيه عبد اجلواد عدة أسباب جتعل الكتابة التارخيية الفلسطينية غري ممكنة دون استخدام املصادر 
تتكون  ، اإلرث الثقايف املكتوب، ويقدم ضياع خمطوطة ملصطفى مراد الدباغالشفوية، وهذه األسباب، هي: أوًال، تدمري

، ويف هذا السياق يقول ضياع مكتبة خليل السكاكيين وغريها، وكذلك التدمريل على هذا كمثاآالف صفحة،   6من 
يف ذلك الذكريات احلميمية  عبد اجلواد أن "فقدان األوراق واليوميات ال يقتصر على املثقفني وإمنا طال اجملتمع بأسره مبا

 اليت ضمنتها البومات الصور."
 

التعبري، ويعطي الرقابة على النشر كواحدة من  وحريةوأما السبب الثاين، الرقابة املفروضة على اإلنتاج الفكري والقراءة 
الرقابات املفروضة على الكتابة سواء التارخيية أو غري التارخيية، حيث يعمل "نظام النشر كمصفاة لعزل روايات ال تتفق 

لى اخلوض يف وإن هذه الرقابة كما يرى الكتاب تقلل من حافزية املؤرخني ع(الرواية الرمسية)، لدول" امع تلك اليت وفرهتا 
السلطة" يعرض هؤالء لدفع مثن يرتاوح "بني االضطهاد الفكري  أوالكتابة التارخيية، حيث إن التعارض مع رواية "الدولة 
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واملعنوي...وصوًال إىل العقوبات اجلسدية". ويف السياق الفلسطيين، فإن الكتابة الفلسطينية تتعرض لرقابة مزدوجة، فهي 
نية، وأخرى إسرائيلية هتاجم كل ما من شأنه تعزيز اهلوية والثقافة واملشاعر الوطنية. وأما السبب تتعرض أوال لرقابة فلسطي

الثالث الذي حيتم على املؤرخني استخدام املصادر الشفوية يف عملية الكتابة التارخيية، هو صعوبات متعلقة باستخدام 
 يف بعض الدول الغربية مثل بريطانيا.يف العامل العريب ويف "إسرائيل" و  1948األرشيف اخلاص حبرب 

 
، يقدم الكاتب أمهية التاريخ الشفوي يف احلالة الفلسطينية، ويرصد بعض املشاكل اليت يواجهه هذا ويف خامتة املقال

التاريخ، ويقول أنه رغم كل ما يكتنف التاريخ الشفوي من مشاكل خصوصاً تلك اليت تتعلق يف موضوع املصداقية، إال 
يخ الشفوي حتديداً يف ظل األسباب السابقة الذكر يبقى "نافذة أمل للفلسطينيني كمصدر الستخالص تارخيهم أن التار 
  .الضائع"

  
 التاريخ الشفوي: حاالت دراسية 1.6.2.2

 
وباإلضافة إىل تركيز بعض املؤرخني الفلسطينيني، و"أهل االختصاص" على منهجية التاريخ الشفوي، وأمهيته، وحبث 

فقد اعتىن بعض األفراد من الالجئني، واألكادمييني، واملهتمني بكتابة تاريخ حاالت بعينها استخدموا سبل تطبيقاته، 
 فيها منهج التاريخ الشفوي.

 
) لعالء أبو 1948ويف هذا السياق، ميكن اإلشارة إىل كتاب (شهود النكبة روايات شفوية للشهود العيان على حرب 

شخص ممن عاصروا النكبة والرحيل،  37كبة من خالل روايات شفوية يقدمها يوثق هذا الكتاب ملرحلة الن 9ضهري.
رحت على املقابلني، وتتناول هذه االستمارة حماور عدة، منها: يدرج الكاتب يف بداية الكتاب استمارة األسئلة اليت طُ 

داد للحرب، ومصادر أخذ والدفاع عن القرية، والتدريب واالستع قبل الرحيل، حياهتم أثناء احلرب حياة املقابلني
املعلومات حول احلرب، واألسباب وراء الرحيل، كذلك هناك أسئلة تتعلق مبرحلة الرحيل وما بعد الرحيل، أي مرحلة 

 اللجوء.
 
ال يقدم الكاتب أية حتليالت هلذه الروايات الشفوية، وإمنا يدرجها كما هي بلغة املقابلني، ويف بعض األحيان يتدخل  

التغيري يف مضمون هذه الكلمة. خيتتم الكاتب مبجموعة من لمة غري واضحة بلغة املقابل دون ح كالكاتب لتوضي
التوصيات ذات العالقة بأمهية التاريخ الشفوي، ومن هذه التوصيات إدخال التاريخ الشفوية الفلسطيين يف مناهج 

يف عملية التوثيق، كذلك يوصي الكاتب اجلامعات كموضوع خاص للدراسة، وكذلك ترمجة هذا التاريخ ألمهيته ودوره 
بأمهية عمل املزيد من هذه املقابالت اليت من شأ�ا إكمال النقص املوجود يف الرواية املكتوبة (وهو نقص كبري) ويرى 

 ضرورة اإلسراع بعمل مثل هذه املقابالت حتديدا يف ظل تناقص أعداد الذين عاصروا النكبة.
 

 .2006جامعة النجاح الوطنية، -، نابلس: وحدة اإلعالم1948شهود النكبة روايات شفوية للشهود العيان على حرب عالء أبو ضهري،   9
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تهدف إىل تناول جتربة الرحيل ف 10ة، املعنونة (قرية بيت جربين يف الذاكرة اجلماعية)،أما رسالة تيسري عمرو اجلامعي
عن طريق استخدام التاريخ الشفوي، وال تقتصر الروايات الشفوية يف  1948واالقتالع من قرية بيت جربين يف العام 

اء أو وهي كما يوضح الكاتب، جيل اآلبهذه الدراسة على روايات الجئني عاصروا النكبة وإمنا متتد لألجيال الالحقة، 
سبب يف تناول أجيال خمتلفة هو انطالق الرسالة من فرضية الجيل األبناء، مث جيل األحفاد. و ما يعرف " جبيل النكبة "، 

ن إ فاملاضية قد رافقها إخفاقات، وبالتايل السنواتأن عملية انتقال الذاكرة اجلماعية من جيل إىل جيل خالل مفادها  "
خمزون الذاكرة اجلماعية قد تراجع بشكل ملحوظ عند األجيال اليت تلت جيل النكبة أو اآلباء ليصل إىل حدِّه األدىن 

 ."لدى جيل األحفاد
  

مقابلة موزعة بالتساوي على األجيال الثالثة السابقة، كذلك  60يتوصل الكاتب إىل تأكيد فرضيته من خالل عمل 
ات اليت أثرت على ذاكرة الرواة اجلماعية، واليت ال تتعلق بقرب أو بعد الراوي عن جتربة يتوصل الكاتب إىل بعض املتغري 

 متغريي اجلنس ومستوى التعليم على خمزون الذاكرة اجلماعية عند الالجئني.النكبة زمانياً، ومن أهم هذه املتغريات، 
 

دراسة مقارنة بني خميم قلنديا يف فلسطني  :طينينيفلسطني يف روايات الالجئني الفلسويف دراسة جامعية مشاهبة، بعنوان (
رصد الصور املتشكلة لدى الالجئني يف خميمي الريموك وقلنديا  األكادميية لورا عدوانحتاول  11)،وخميم الريموك يف سوريا

يعكسونه عن ، يف حماولة لالقرتاب من الفهم التارخيي للقضية الفلسطينية عند أولئك الالجئني من خالل ما فلسطني عن
ذلك يف رواياهتم مبا ختتزنه الذاكرة من قصص للبالد وقصة التهجري، ومن خالل ورؤيتهم لألحداث اليت تتابعت على 
القضية الفلسطينية، ونظرهتم املستقبلية للوضع. إضافة إىل حماولة الكاتبة فهم اآلليات واملؤثرات اليت تسهم يف تشكل 

ري القائم، إضافة إىل معاينة التحول يف اخلطاب الرمسي الفلسطيين بعد أوسلو هذه الروايات ضمن الشرط االستعما
 الذي حول القضية من قضية حترر إىل قضية استقالل.

 
تعتمد الكاتبة بداية على املقابلة (املعمقة) مع الجئني يف كال املخيمني وذلك لتسجيل الرواية (السردية) اليت يرويها 

أسئلة تقوم الباحثة بتوجيهها لالجئني، وترتكز هذه األسئلة على أربعة حماور، هي: قصة الالجئ عن فلسطني من خالل 
عن احلياة فيه؛ الطموحات  والرضىالبالد واللجوء واألحداث املفصلية اليت تنطبع يف ذهن الراوي؛ املخيم واالنتماء له 

لباحثة بعد ذلك منهج املقارنة بني روايات وتتبع ا در املعلومات اليت شكلت رواياهتم.والتوقعات املستقبلية؛ مصا
الالجئني يف كال املخيمني، من مث تقوم بتحليل هذه الروايات معتمدة  على عدد من املداخل النظرية واملفاهيمية حول 

 تشكل السرديات الوطنية وآليات بناء الذاكرة اجلماعية واملخيال االجتماعي.
 

املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، -، بيت حلم: بديلأوراق يف التاريخ الشفوي قرى فلسطينية مهجرةرشا أبو زيتونة وآخرون،  10
2009. 

(رسالة ماجستري،  سورياصورة فلسطني يف روايات الالجئني الفلسطينيني: دراسة مقارنة بني خميم قلنديا يف فلسطني وخميم الريموك يف لورا عدوان،   11
 صفحة. 245)، 2009جامعة بريزيت، 
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أمناط ينقسمون لريمسوا صورتني عن فلسطني اصطلحت عليهما الباحثة: صورة  هذا، وتقسم الكاتبة الرواة إىل مثانية
فلسطني الواقع، وصورة فلسطني احللم، وإن احلد الفاصل بني هاتني الصورتني كما تبني من روايات الالجئني، هو اتفاقية 

 أجزاء متناثرة منها. أوسلو اليت حولت املشروع الفلسطيين من مشروع حترير لألرض إىل مشروع بناء دولة على
كذلك تتوصل الكاتبة إىل  وجود بعض االختالفات بني رواة الصورة األوىل لفلسطني وبني رواة الصورة الثانية، وأيضاً  
وجود اختالفات بني روايات الالجئني يف خميم قلنديا وخميم الريموك، ولكن تظل النكبة حدثًا مشرتكًا  يف أذهان الرواة 

 على اختالفاهتم.
 

فيحتوي على  12)،أوراق يف التاريخ الشفوي قرى فلسطينية مهجرةأما الكتاب الذي حررته رشا أبو زيتونة، بعنوان: (
، مها: 1948جرت يف العام ثالث أوراق حبثية، قدمت هذه األوراق قصة التهجري لقريتني من القرى الفلسطينية اليت هُ 

تناولت قصة التهجري ملدينة أسدود. تتشابه هذه األوراق بشكل كبري مع البحث قرية احلرم، وقرية الكفرين، والورقة الثالثة 
املنجز "اخلروج من عراق املنشية" من حيث املنهجية املتبعة ومن حيث تقسيم البحث، ال سيما الورقة األوىل اليت تناولت 

وتدعم هذا التاريخ بوثائق أو تاريخ  قصة هتجري قرية احلرم. تعتمد األوراق الثالث على التاريخ الشفوي كمنهج أساسي،
مكتوب مىت توفر ذلك. األوراق الثالث تقدم صورة جلميع جوانب القرية قبل النكبة، مث تنتقل لتقدمي قصة الرواة عن 
القرية يف فرتة النكبة، حيث تقدم صورة عن املعاناة يف تلك الفرتة وعن التهجري الذي مت للقريتني واملدينة، مث تنتقل 

راق لتقدم صورة للحياة بعد النكبة ومواقع اللجوء ألهايل هاتني القريتني واملدينة. وختتتم األوراق الثالثة مبجموعة من األو 
 االستنتاجات اليت بنيت باالعتماد على ما قدمه الرواة من شهادات.

 
 التاريخ الشفوي: مقولة الناس 1.6.2.3
 

واألكادميي املتخصص، واملهتم الغيور... إىل أفراد يرون فيه تتدرج االهتمامات بالتاريخ الشفوي من املؤرخ املختص، 
ة.   جزءاً من كتابة التاريخ الوطين الفلسطيين. ويف هذا السياق، ميكن التمثيل بثالث آراء معربِّ

 
يرى الكاتب أن إحدى مهام وأمهيات التاريخ 13ففي مقالة لصالح هنية، بعنوان: (التاريخ الشفوي...رواية ذاكرة حية)،

لشفوي هي الفرصة اليت يتيحها ألولئك الذين مل يتمكنوا من تدوين جتربتهم حول النكبة تقدمي رواية شفوية هلا، أي ا
األمهية القصوى للتاريخ  أوال تلك الفئات اليت ال يلتفت هلا املؤرخ الرمسي. وتقوم الورقة على أربع فرضيات أساسية، هي:

وتناثر السجالت والوثائق التارخيية اليت توثق أحداث ما قبل وخالل  الشفوي على الصعيد الفلسطيين بسبب ضياع
ثالثاً، أمهية التاريخ  .يعترب التاريخ الشفوي عملية توثيق للرواية الفلسطينية عن النكبة واليت مت جتاهلها عموماً  النكبة. ثانياً،
الء االهتمام بأفعال الفئات الدنيا واملتوسطة يإىل عملية كتابة التاريخ من خالل يعيد التوازن إ ن يف كونهالشفوي تكم

املركز الفلسطيين ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، -، بيت حلم: بديلأوراق يف التاريخ الشفوي قرى فلسطينية مهجرةرشا أبو زيتونة وآخرون،  12
2009. 

 .12/12/2006صالح هنية، التاريخ الشفوي...رواية ذاكرة حية، جريدة األيام،   13
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موقف املؤرخني  عن احليز السياسي واالجتماعي العام. رابعاً، املقصاةشة أو وجتارب الناس العاديني ورؤية الفئات املهمّ 
 .الكالسيكيني املشككني مبصداقية هذا املنهج وقدرته على تقدمي احلقائق

 
"فالتدوين هو كل استطالعات الرأي وي ويفرق بني تدوين الشفاهة والتاريخ الشفوي يقدم الكاتب تعريفًا للتاريخ الشف

على االستمارات املكتوبة، واليت تعبأ كتابياً، وكل املقابالت بالصوت والصورة لتعبأ كتابيًا فيما بعد، أما التاريخ الشفوي 
رة احلالية هلا يف ذاكرته، جزء من الذاكرة اجلماعية فهو تدوين الرواية الشفوية عن أحداث ما بقي منها يف ذاكرته أو الصو 

." وينهي الكاتب مقالته بضرورة توحيد العمل يف جمال التاريخ الشفوي حىت خيرج هذا العمل من وهي ثقافة ذلك اجملتمع
 إطار العمل الفردي إىل العمل اجلماعي املمأسس.

 
شخاص عاصروا ألروايات اليقدم الكاتب جمموعة من  14متوت)،ويف حماولة ثانية لوديع عواودة، بعنوان: (ذاكرة ال 

النكبة، وهو كما يوضح الكاتب ال يسعى إىل اجناز توثيق شفوي باملعىن العلمي لوقائع النكبة، وإمنا يهدف إىل إشاعة 
نتيجة هرهبم. وبذا، الرواية التارخيية الفلسطينية حول النكبة، ومواجهة الرواية الصهيونية اليت تقول أن رحيل الناس كان 

حماولة لبلورة ذاكرة يف فالكتاب يهدف إىل تقدمي صورة عن طبيعة احلياة العادية يف القرى واملدن قبل النكبة، وذلك 
 .1948مجاعية لألجيال اليت ولدت بعد عام 

 
الشخصية حلياته قبل حيث يسرد جتربته  15أما احملاولة الثالثة، فيقدمها مجعة محاد يف كتاب، بعنوان: (رحلة الضياع)،

النكبة وبعد النكبة وأثناءها، إن املختلف يف هذا الكتاب أنه يقدم صورة للحياة البدوية يف فلسطني كون الكاتب بدوي 
من بئر السبع. ويف هذا الكتاب يقوم محاد بسرد األحداث على شكل روايات كرسالة لولده الذي يريد منه أن حيفظ يف 

  عاشها الفلسطينيون قبل النكبة وبعدها.ذاكرته مالمح احلياة اليت
 

 التاريخ الشفوي: حكايات الخروج من عراق المنشية مقابل "التاريخ الرسمي" 1.6.2.4
 

بوصول منهج التاريخ الشفوي إىل "عراق املنشية"، يتحول إىل تاريخ شذرات حىت تاريخ كتابة هذه الرسالة األكادميية. 
خ اخلروج من هذه القرية وتطهريها عرقيًا على أيدي القوات الصهيونية بعد فلم تعن الكثري من الدراسات بتدشني تاري

ال يتعدى سبع شذرات جتدر اإلشارة إىل أن كل ما وجد من أدبيات قرابة عام كامل من التاريخ الفعلي للنكبة. وهنا، 
 ، والفلسطينية. التقليدية والتنقيحية)، والعربيةجاءت يف كتب وسياقات خمتلفة، منها: الصهيونية (

 
 
 

 .2007، دمشق: دار الشجرة للنشر والتوزيع، ذاكرة ال متوتوديع عواودة،   14
 .1986، األردن: مطابع املؤسسة الصحفية األردنية،رحلة الضياعمجعة محاد،   15
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 عراق المنشية في الرواية الصهيونية (التقليدية والتنقيحية) .1
 

كالعادة يف كتابة "التاريخ الفلسطيين" مثة "حصة" للرواية الصهيونية، بشقيها: التقليدية والتنقيحية. وفيما يتعلق بعراق 
 16)،1948-1947كتابه املعنون: (يوميات احلرب املنشية، تربز رواية مؤسس الدولة الصهيونية ديفيد بن غوريون يف  

اليت تعترب واحدة من الروايات النادرة، وللمفارقة إىل جانب رواية الرئيس املصري الراحل مجال عبد الناصر حول احلدث 
 ذاته. 

 
يش تشرين األول بدأت عملية يوآف اليت هدفت إىل اخرتاق النقب وطرد اجل 16-15يزعم بن غوريون أنه يف ليلة 

من الشهر، فشل هجوم املشاة مبساعدة املصفحات يف عراق املنشية، وحول  16املصري من حدود البلد. يف صباح 
إىل هجوم مشاة ليلي يف مفرتق طرق "جفعايت" اجملاور لنيغبا. واحتل لواء جفعايت استحكامات  يدقائد اجلبهة اجلد

هناك حاجة إىل اقتحام مواقع مصرية على امتداد الطريق من الشهر، يف حني ال يزال  17-16مفرتق الطرق يف ليلة 
جنوباً، حول حليقات (حيليتس حاليا) وبدا من الضروري احتالل مركز شرطة عراق سويدان (متودات يواف) كي ال 
تتحول إىل لطرون ثانية. ونقل لواء عوديد من الشمال كقوة مؤازرة لكن مضى يوم قبل أن تتمكن القوات من مواصلة 

ملية، وبعد مرور يومني على بداية العملية، وعندما اتضح أن األردنيني والعراقيني ال يسارعون إىل الرد، أعطيت الع
اإلشارة لبدء عملية "إيل هار" (إىل اجلبل) على اجلبهة الوسطى واليت هدفها اقتالع املصريني من موقعهم يف جبل 

 لصغرية هناك.اخلليل، لكن شرط عدم االشتباك مع القوة األردنية ا
 

من الشهر، حسب رواية بن غوريون، كان د،ب،غ يتخوف من أن يفرض جملس األمن هدنة قبل األوان، ويف  18ومنذ 
صرب إىل درجة الشك يف اعتبارات يغئيل يادين وقدرة يغال أيلون  ذكشف اليوميات عن دالئل توتر ونفااليوم التايل ت

تشرين األول يقرر جملس األمن فعال قيام هدنة فورية. ويكلف رالف بانش القائم بأعمال الوسيط  19القيادية. ويف 
تأخري سريان  التنسيق مع الفرقاء، وما عاد الوقت وال القوات يكفيان بذل حماولة الحتالل غزة، ود.ب.غ. يعمل على

واحتالل بئر السبع. وهو يكرر طوال الوقت طلب -مفعول اهلدنة كي مينح القوات مهلة من أجل استكمال اهلجوم
 من الشهر. 22-21، 20-19شل مرتني خالل ليليت ز شرطة عراق سويدان، لكن غفعايت فالقضاء على مرك

 
يَّان)، بين موريس، فقد أورد شذرة نادرة، أيضاً، عن عراق املنشية يف  أما عرَّاب الرواية الصهيونية التنقيحية، أو املنقَّحة (س

وخصص صفحات تناول فيها عمليات الرعب  17)،طرد الفلسطينيني ووالدة مشكلة الالجئنيكتابه ذائع الصيت (
ويبني كيف أن هذه املمنهجة اليت اتبعتها القوات الصهيونية من أجل دفع أهايل قرية عراق املنشية إىل الرحيل من قريتهم، 

 ."وكأ�م يغادرون قراهم مبحض إرادهتمالسياسة كانت متبعة يف كل حاالت التهجري، وذلك هبدف إظهار الالجئني "
كذلك يشري بين موريس يف هذه الصفحات إىل نقض "إسرائيل" التفاق اهلدنة املوقعة بينها وبني مصر. إذ نصت اهلدنة 

 .1993، (ترمجة مسري جبور)، بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1948-1947يوميات احلرب ديفيد بن غوريون،   16
 .1993(ترمجة دار اجلليل)، عمان: دار اجلليل للنشر والدراسات واألحباث الفلسطينية، طرد الفلسطينيني ووالدة مشكلة الالجئني بين موريس،  17
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ة وحفظ حقوقهم وممتلكاهتم يف القرية، إال أن إسرائيل قامت برتحيل الناس من القرية على محاية أهايل قرية عراق املنشي
 بعد أيام معدودة من إبرام االتفاقية. 

 
 عراق المنشية في الرواية العربية .2

 
وقبالة هذه الرواية الصهيونية، وخاصة رواية ديفيد بن غوريون، مثة رواية أخرى من قلب احلدث، لكنها عربية وعلى لسان 

حرب فلسطني يف مذكرات مجال عبد الناصر..يوميات ( املعنونالرئيس املصري الراحل مجال عبد الناصر يف الكتاب 
متواجد يف  كل من حممد حسنني هيكل، الذي كان سجلها  يتناول الكتاب اليوميات اليت 18).حممد حسنني هيكل

فلسطني أثناء النكبة كمراسل عسكري، ويوميات مجال عبد الناصر، الذي كان قائد أركان كتيبة مصرية موجودة يف 
. يدرج الكتاب هذه اليوميات ويقدم بعض املالحظات البسيطة يف ذلك الوقت عراق املنشية، برتبة "بكباشي" أي مقدم

 ليها.ع
مجال عبد الناصر يف يومياته يقدم بداية صورة لوضع اجليوش العربية واجليش املصري الذي كان متواجد يف  وهكذا، فإن

فلسطني، ويصف هذا الوضع بالبائس، مث ينتقل بسرد املعارك اليت خاضها يف جنوب فلسطني، وقد كان تواجده بشكل 
ك ضارية، انتصر فيها اجليش املصري مجيعها. ولكن رغم هذا االنتصار أساسي يف قرية عراق املنشية، وخاض فيها معار 

 شباط 2إسرائيل" بتاريخ و"نتيجة اهلدنة اليت وقعت بني مصر يشري مجال عبد الناصر إىل انسحاب اجليش املصري 
 .. ويصف هذا االنسحاب وعملية سحب األسلحة وتبادل القتلى مع اليهود19

 
 الفلسطينيةعراق المنشية في الرواية  .3

  
أما الرواية الفلسطينية، فقد جاءت (رمبا كالعادة) يف شذرات ست وغري مكتملة أو منهجية. ولعل أهم شذرات هذه 

 1948كي ال ننسى: قرى فلسطني اليت دمرهتا إسرائيل سنة الرواية ما ورد يف كتاب وليد اخلالدي املرجعي، املعنون: (
وفيه 20لواحدة من أهم الشذرات على املوقع اإللكرتوين "فلسطني يف الذاكرة،" والذي مت اعتماده 19)،وأمساء شهدائها

معلومات عامة عن القرية، وجمموعة من الروايات الشفوية املسجلة (اليت جاء ذكرها يف قسم املنهجية من هذه الدراسة). 
دقيقة،  4:20ة املدمرة. مدة الفيديو هذا باإلضافة إىل فيديو بعنوان كل ما تبقى منذ النكبة، زيارة لقرية عراق املنشي

. الفيديو معد باللغة االجنليزية، يقدم شرح بسيط الحتالل 2008أيلول  27إعداد وإنتاج أوري زقهم، مت التصوير يف 
القوات الصهيونية للقرية بعد توقيع اتفاقية رودس بني مصر و"إسرائيل". جتوب كامريا التصوير بعض أحناء عراق املنشية، 

 .1981، املكتبة اإللكرتونية الرقمية. عبد الناصر. حسنني هيكل حرب فلسطني يف مذكرات مجال عبد الناصر..يوميات حممدحممود صالح،   18
 .1997. بريوت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وأمساء شهدائها 1948. كي ال ننسى: قرى فلسطني اليت دمرهتا إسرائيل سنة اخلالدي، وليد 19
al-http://www.palestineremembered.com/Gaza/Iraq-ةتبقى من عراق املنشية منذ النكب "موقع فلسطني يف الذاكرة" كل ما 20

Manshiyya/Story11155.html  :2012آذار  20(فتح بتاريخ.(  

                                                 

http://www.palestineremembered.com/Gaza/Iraq-al-Manshiyya/Story11155.html
http://www.palestineremembered.com/Gaza/Iraq-al-Manshiyya/Story11155.html
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ر تل القرية وشجر الصبار وبعض األحجار فيه "الشاهد الوحيد"، كذلك تظهر الكامريا املنطقة الصناعية التابعة وتظه
 ملستعمرة "غات" املقامة على أنقاض القرية.

 
والذي صدر يف الذكرى الستني للنكبة، وهو الثاين  21أما عادل حيىي يف كتابه، املعنون: (قصة خميمني "العروب والعني")،

ن "سلسلة املخيمات الفلسطينية يف الضفة الغربية"، فيعرض قصة جلوء الناس إىل خميمي العروب يف اخلليل وخميم ضم
 العني يف نابلس. يعتمد الكتاب بشكل أساسي على الروايات الشفوية اليت يقدمها الالجئون يف هذين املخيمني، إضافة

 القليل مما توفر من وثائق ومصادر مكتوبة. إىل
 

م الكاتب يف البداية معلومات عامة حول أعداد الالجئني وأماكن تواجدهم، ويقدم معلومات حول خميمات الضفة يقد
والقطاع سواء املخيمات الرمسية أو غري الرمسية. ينتقل الكاتب لتقدمي روايات الالجئني الذين مت مقابلتهم حول، القرى 

إىل املخيم، وحياة اللجوء، كذلك جتربة الالجئني الذين متكنوا من زيارة  اليت ُهجروا منها،  وحول جتربة التهجري، والطريق
قراهم بعد التهجري، واملشاعر اليت شعروا هبا أثناء هذه الزيارات. كما يتطرق الكاتب إىل جتربة الالجئني يف فرتة احلكم 

ويف �اية الكتاب يقدم الكاتب األردين ومن مث اإلسرائيلي، ومن مث السلطة، حىت فوز محاس واالنقسام الداخلي. 
جمموعة من املالحق: نتائج استطالع الرأي ألهايل املخيمني، أسئلة املقابالت لالجئي املخيمني وللقرى واملدن اجملاورة، 

 ويقدم يف امللحق األخرية روايات الالجئني يف املخيمني.
 

تفاصيل عن  22)،1949رودس بني العرب وإسرائيل ويف شذرة أخرى، يقدم حممود متويل يف كتابه املعنون (اتفاقية 
، وقد 48اتفاقية رودس املوقعة بني العرب و"إسرائيل" يقدم الكتاب أيضًا حتليًال للقوى السياسية املتصارعة يف حرب 

 اعتمد الكاتب يف ذلك على جمموعة من الوثائق األصلية.
 

، وصوًال التفاقية 1948يت متت بيت العرب والصهاينة يف حرب يوثق الكتاب منتهجاً تسلسًال زمنياً التفاقيات اهلدنة ال
بني مصر وإسرائيل، وقد كان لتوقيع هذه  24/2/1949رودس اليت تعد ثالث اهلدن أثناء احلرب، واليت كانت بتاريخ 

ة بني لبنان االتفاقية دورا يف استكمال توقيع اتفاقات مشابه بني إسرائيل ودول عربية أخرى، حيث مت توقيع اتفاق هدن
، وقد اقتضت هذه 4/4/1949، ومع األردن بتاريخ 23/6/1949، ومع سوريا بتاريخ 23/3/1949وإسرائيل يف 

 االتفاقيات وقف قتال اجليوش ضمن مناطق تواجدها.
 

هتدف هذه املراجعة إىل النظر بالتفصيل إىل حيثيات اهلدنة مع مصر، وذلك ألثر انسحاب اجليوش املصرية من عراق 
املنشية على سري املعارك فيها. ومبقتضى هذه االتفاقية انسحبت القوات املصرية من الفالوجة بكامل أسلحتها ابتداًء من 

 .2008للتبادل الثقايف، ، رام اهللا: املؤسسة الثقافية قصة خميمني "العروب والعني"عادل حيىي،  21
 .1974، مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1949اتفاقية رودس بني العرب وإسرائيل حممود متويل،   22
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كيلو مرت   15من توقيع اهلدنة. ووضع قطاع غزة وحدوده الشمالية، ومت تبادل األسرى خالل عشرة أيام  26/2/1949
 مشاًال حتت إشراف مصر.

 
قصة معركة  23(من دفاتر النكبة)، عشرة من سلسلة مقاالته املعنونة أما املؤرخ مصطفى كبها، فيقدم يف احللقة السابعة

عثور عليها. يقدم فيها تقدمي بسيط لقرية عراق عراق املنشية، وقصة غري كاملة وغري واضحة كو�ا جزء من كل مل يتم ال
وحدودها من مجيع اجلهات، وعدد سكنها ومساحة أراضيها. ينتقل كبها للحديث عن  ااملنشية، يوضح فيها موقعه

ويصف اهلجوم الصهيوين على القرية يف هذه  1948إحدى معارك قرية عراق املنشية اليت حدثت يف شهر تشرين األول 
خسائر فادحة لدى القوات  وإحلاقاستطاعت القوات املصرية املتواجدة يف القرية صد ذلك اهلجوم  املعركة وكيف

كانت اخلسائر البشرية داء من املصريني وأهايل القرية "الصهيونية. يقدم كذلك تقدير لعدد القتلى من اليهود والشه
شهيدًا (منهم أربعة من املدنيني  24العريب جرحياً، يف حني بلغت خسائر الطرف  81قتيًال و 74للقوات املهامجة 

 جرحياً (نصفهم من املدنيني)."  32الفلسطينيني والباقي جنود مصريون) و
 

بشذرة ذات عالقة. فهذا الكتاب 24مصطلحًا يف النكبة)، 60عامًا من النكبة،  60ويف السياق ذاته، يزودنا كتاب (
تنفذه ثالث مؤسسات تعمل يف حقل الالجئني: مركز بديل، مجعية  يعد اجلزء الثاين من مشروع "هوية وانتماء" الذي

ابن خلدون، وجمموعة عائدون يف لبنان وسوريا. يهدف هذا املشروع إىل تقدمي "مصطلحات" ذات عالقة مباشرة 
تعريفاً  . يقدم الكتاب1948يف نكبة العام  هامبوضوع النكبة على مجيع األصعدة، مبا فيها القرى واملدن اليت مت تدمري 

 هلذه "املصطلحات"، وذلك هبدف حفظ هذا التاريخ يف ذاكرة اجليل اجلديد.
 

، وكذلك تناول "سقوط" عدة 1947، قرار التقسيم 1937يتناول الكتاب عدة مصطلحات منها قرار التقسيم للعام 
فيها سقوط هذه املدن  ت متصورة بسيطة للكيفية اليت ويقدممدن وقرى فلسطينية، مثل حيفا ويافا وبيسان ودير ياسني، 

السيطرة على موقع الفالوجة، وهو األمر الذي يهم هذه الدراسة،  هافي تتناول الكتاب، أيضاً، الكيفية اليت متيوالقرى. 
املعارك اليت حدثت يف الفالوجة واملعارك اليت  بنينظرًا الرتباطه الوثيق يف املوضوع املبحوث، إذا كان هناك ارتباط وثيق 

حدثت يف عراق املنشية. يقدم الكتاب حملة بسيطة عن الفالوجة وموقعها وأمهيته ضمن القضاء الواقع فيه. يشري الكتاب 
) وصوًال إىل انسحاب القوات 1948آذار  13إشارات بسيطة إىل اهلجوم املبكر الذي تعرض له موقع الفالوجة (يف 

،  1949شباط  24صرية من املوقع وكذلك من عراق املنشية مبوجب اتفاقية رودس املوقعة بني مصر وإسرائيل بتاريخ امل
وكذلك يشري الكتاب إىل احتالل املوقع من قبل القوات الصهيونية وترحيل أهله، وهو ما يتناقض مع نصوص االتفاقية. 

 اليوم، حيث مل يتبقى فيه سوى بقايا مسجد وبئر ماء. قريةال موقعدم الكتاب حملة بسيطة جداً إىل ختاماً يق
 

 ): قصة معركة عراق املنشية17" من دفاتر النكبة (48"موقع عرب  23
 http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=63355  

  ).2011كانون األول   20(فتح بتاريخ: 
 .2008اجلمعية العربية للبحث والتطوير،  -، اجلليل: ابن خلدونمصطلحاً يف النكبة 60عاماً من النكبة،  60حترير مهند مصطفى و�اد بقاعي،   24
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 المحور الثاني: حضور (الغياب) لالجئين في أدبيات الحركة الوطنية الفلسطينية 1.6.3
 (مرجعية مختارة حول الالجئين الفلسطينيين)

 
ومنهجية التاريخ الشفوي، واإلتيان على أما وقد مت مسح ما مت التوصل إليه من أدبيات ذات عالقة مباشرة بعراق املنشية 

النقص الكبري يف املصادر واملراجع، فال بد من اقرتاح منهجية يف النظر إىل بقية املصادر اليت توثق موضوعة الالجئني 
 الفلسطينيني. فبعد القيام بإجراء مسح أويل للوثائق الفلسطينية، والوثائق ذات العالقة ولكن غري الفلسطينية، (والذي

الالجئون الفلسطينيون: وثائق واتفاقيات" يف هذه الببليوغرافيا جزءًا منه)، تسعى هذه يشكِّل القسم اخلاص بـ "
الببليوغرافيا إىل إعداد مرجعية حبثية شاملة حول موضوع البحث. وقد قامت الباحثة باخلطوات التالية إلعداد هذه 

 الببليوغرافيا:
 

 كتبات، وقواعد البيانات اإللكترونية، وفهارس المكتبات المتوفرة على اإلنترنتأوًال: االستفادة من عدد من الم
 مكتبات جامعة بريزيت.  . أ

املكتبات الفلسطينية يف منطقيت رام اهللا والبرية، هي: مكتبة البرية العامة، مكتبة رام اهللا العامة، مكتبة مؤسسة  . ب
 مواطن، مكتبة مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

 بريزيت.  اآللية املتوفرة لدى مكتبة جامعةقواعد البيانات  . ت
 فهارس جامعات أخرى فلسطينية ودولية متوفرة على شبكة اإلنرتنت.  . ث
هوامش وببليوغرافيات الكتب اليت مت احلصول عليها أو استخدامها يف أحباث أخرى سابقة أو يف املكتبة  . ج

 اخلاصة بالباحثة.
 

 غرافيا    ثانياً: كيفية إعداد الببليو 
أثناء إعداد هذه الببليوغرافيا مت مجع املواد، أوًال، بصورة "عشوائية"، ولكن مع أخذ مالحظات على كل مادة مت مجعها 
من حيث "التصنيف املكتيب" لطبيعة املادة (أي: املدخل الذي مت تصنيف الكتاب أو املرجع حتته، مثل: وثائق، تاريخ، 

ىل آخره). أما اخلطوة التالية، فقد متثلت يف تصنيف خاص هلذه املواد يف ثالث أحوال اجتماعية، إحصائيات...إ
 جمموعات أساسية تتكون من عناوين فرعية لكل منها، وهي:  

 
 التاريخ الفلسطيين احلديث واملعاصر (احلركة الصهيونية ونشأة قضية الالجئني الفلسطينيني) .1

 ما قبل النكبة . أ
 النكبة . ب
 ويالالجئون والتاريخ الشف . ت
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 الالجئون الفلسطينيون يف الفكر والثقافة الفلسطينية .2

 أ. الفكر الفلسطيين وتطور احلركة الوطنية
 ب. الالجئون الفلسطينيون وتشكُّل اهلوية

 ت. اللجوء يف األدب والثقافة 
 

 الالجئون الفلسطينيون: حق العودة وحتقيقها  .3
 الالجئون الفلسطينيون: احللول والبدائل . أ

 الفلسطينيون: قضايا وأحوالالالجئون  . ب
 الالجئون الفلسطينيون: "الداخل" و"اخلارج" . ت
 الالجئون الفلسطينيون: وثائق واتفاقيات  . ث
 الالجئون الفلسطينيون: قانون دويل . ج
 الالجئون الفلسطينيون: إحصائيات . ح
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 الفصـــل الثاني:
 الالجئون في الوثائق الفلسطينية 

 الغيـاب)الرسمية: (حـضور 

 

 

 تمهيد 2.1
 

 لتشكُّ البداية  "مشكلة الالجئين:" 2.2
 وعد بلفور (وعد َمن ال ميلك ملن ال يستحق) 2.2.1
 صك انتداب بريطانيا على فلسطني (من وعد بلفور إىل حتقيقه) 2.2.2
 خطة تقسيم فلسطني (من القرار إىل الرفض)  2.2.3

 
 الالجئون في الوثائق الرسمية الفلسطينية  2.3

 امليثاق القومي الفلسطيين  2.3.1
 امليثاق الوطين الفلسطيين  2.3.2
 قرارات اجملالس الوطنية ملنظمة التحرير الفلسطينية  2.3.3

 
 الالجئون في الوثائق الرسمية بعد مجيء السلطة الفلسطينية  2.4

 الفلسطينيةالسلطة و منظمة التحرير  2.4.1
 )2007تشرين الثاين  29إعالن الدولة الواحدة ( 2.4.2

 
 خالصة 2.5
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 الفصل الثاني: الالجئون في الوثائق الفلسطينية الرسمية (حضور الغياب)
 تمهيد 2.1

بعدما تبيَّنت ندرة الدراسات واألحباث حول عراق املنشية بوجه خاص، وقلة تلك اخلاصة بالتاريخ الشفوي، على 
املستوى األكادميي يف الفصل األول من هذه الدراسة، يقدِّم هذا الفصل حماولة لفهم تلك الندرة، ولكن عرب قراءة يف 

 فلسطينية) اليت ميكن من خالهلا قراءة أبعاد هذا التغييب. الوثائق الرمسية الفلسطينية (وبعض الوثائق غري ال
 

، أخطر 1948فنظرًا للماهية اإلحاللية لالستعمار الصهيوين، خلف الصراع على أرض فلسطني، وخاصة بعد العام 
جدد ما  مشكلة الجئني على اإلطالق ُعرفت يف التاريخ احلديث، رمبا ، إذ مت استبدال الالجئني الفلسطينيني مبهاجرين

أدى إىل تغيري السحنة اجلغرافية للمكان. وما ضاعف من مشكلة الالجئني هو عدم خروجهم من دولة ذات سيادة عند 
عملية اللجوء والتطهري العرقي، بل من حتت سلطة انتداب، األمر الذي أدى إىل "إسرائيل" التذرع بعدم قانونية عودة 

ند جلوء هؤالء الفلسطينيني، ما يعين أ�ا غري ملزمة حبق عودهتم، هذا من هؤالء الالجئني، إذ إ�ا "مل تكن دولة" ع
جانب، ومن جانب آخر تعرضت قضية الالجئني إىل العديد من التحوالت، نتيجة للتحوالت الكربى اليت تعرض هلا 

، ومعربًا عن املوقف الرمسي الفلسطيين منذ نشؤ منظمة التحرير الفلسطينية  كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيين
 موقفه الرمسي، حىت هذا اليوم.

 
إن ما حياول هذا الفصل تناوله، فضًال عن التتبع التارخيي لنشوء مشكلة الالجئني، والذي كان نتيجة لسلسة مرتابطة من 

كما  األحداث واخلطط اليت أُعد هلا مسبقاً، من اجلانب الصهيوين بالتعاون مع الدول الغربية وبعض الدول العربية (
كشفت أعمال بعض املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد)، بدأت بشكلها العلين عند وعد بلفور، وجتلت يف نكبة العام 

... هو النظر يف الكيفية اليت مت فيها تلقي قضية الالجئني يف املوقف الرمسي الفلسطيين، واملتمثل بشكل خاص 1948
ياً، وذلك من خالل إبراز املفاصل األساسية يف املوقف الرمسي يف منظمة التحرير سابقاً، والسلطة الفلسطينية حال

 الفلسطيين واليت أدت إىل التغري يف التعامل مع قضية الالجئني من فرتة إىل أخرى.
 

، واليت 1948ولذا، سيتم يف البداية تناول بعض الوثائق الرمسية غري الفلسطينية، واليت كانت سابقة حلدوث نكبة عام 
اإلعداد املسبق للسيطرة على األرض، بالتعاون مع الدول الغربية بصفتها دول استعمارية، وما نشأ عن هذه تُبني فعلية 

السيطرة، من نشوء مشكلة الالجئني، وهو ما انعكس بشكل ال يقبل الشك يف اجلاهزية العليا اليت متتع هبا االستعمار 
فلسطينية األبرز واليت عربت عن املوقف الرمسي الفلسطيين، ، ومن مث سيتم تناول الوثائق ال1948الصهيوين يف العام 

وتبيان الكيفية اليت مت فيها تلقي قضية الالجئني، وكيف انعكس ذلك على القضية، وأخرياً خيتتم الفصل (ونظراً حملدودية 
 هذا االجتاه. اجملال للتوسع يف ذلك) مبثال واحد ولكنه ليس وحيد ميثل اخلروج عن املوقف الرمسي الفلسطيين يف

 
يسعى هذا الفصل إىل اإلجابة على بعض جوانب إشكالية هذه الرسالة، "كيف مت تلقي قضية الالجئني يف  وعلى ذلك،

الوثائق الرمسية الفلسطينية؟" ويتفرع عن هذا السؤال العديد من األسئلة الفرعية اليت تقود إىل اإلجابة واليت ميكن أن يبىن 
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يف �اية الدراسة، ومنها: ما هي التحوالت اليت مرت هبا القضية الفلسطينية؟ وكيف انعكست عليها بعض االستنتاجات 
 هذه التحوالت على قضية الالجئني؟ وما هي أهم العوامل اليت ساعدت أو أدت إىل هذه التحوالت؟

 
من الوثائق الرمسية حىت ُميكن اإلجابة على إشكالية هذا الفصل من الدراسة، سنتناول بالدرس والتحليل العديد 

الفلسطينية، واليت مثلت املوقف الرمسي، من أجل تتبع تلقي هذه الوثائق لقضية الالجئني. وسيتم االعتماد، باألساس، 
على امليثاق القومي الفلسطيين، امليثاق الوطين الفلسطيين، ومقررات اجمللس الوطين الفلسطيين منذ نشأة منظمة التحرير 

 .1996حىت العام 
 
أود هنا اإلشارة إىل أنين وعلى الرغم من اإلطالع على كثري من املراجع ذات العالقة بقضية الالجئني، على املستوى و 

التارخيي والسياسي، إال إنين أصررت على قراءة قضية الالجئني من خالل "الوثائق الفلسطينية" قراءة ذاتية جمرَّدة لتتبع 
راءة "املرحلة األوىل" من اإلجابة على (حضور الغياب) ملسألة الالجئني مسار التحوالت فيها. وستشكِّل هذه الق

 الفلسطينيني عموماً، وقصة عراق املنشية بشكل خاص.  
 

 مشكلة الالجئين، بداية تشكل 2.2
رغم أن هذا الفصل يبحث يف الكيفية اليت مت فيها تلقي قضية الالجئني يف الوثائق الرمسية الفلسطينية، إال أن هذا 
الفصل، والذي يعد فصًال متهيدياً، يبحث يف وثائق رمسية غري فلسطينية، كانت األساس حلدوث النكبة يف العام 

، وبالتايل نشوء مشكلة الالجئني، وهذه الوثائق، هي: تصريح بلفور الذي شكل احلجر األساس يف حتقيق 1948
تكمل هذا التصريح بانتداب بريطانيا لفلسطني اليت املشروع الصهيوين بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني، وقد اسُ 

أخذت على عاتقها حتقيق تصريح (وعد) بلفور، وقامت بكل ما ميّكنها من أجل ذلك، وهيأت كل الظروف اليت جتعل 
احللم الصهيوين حقيقة، فكان بذلك املرحلة العملية لتصريح بلفور، وبدأت بشرى احللم الصهيوين تزف عندما قامت 

املتحدة بإصدار قرار التقسيم، الذي أعطى أكثر من نصف األرض الفلسطينية لليهود، ولكن الرفض الفلسطيين  األمم 
، اليت تشرد فيها الفلسطينيون من 1948كان الرد على هذا القرار، األمر الذي أدى يف �اية املطاف إىل نكبة العام 

 ني.خارج أرضهم، وبالتايل نشأ ما يعرف اليوم مبشكلة الالجئ
 

 وعد بلفور (وعد من َمن ال يملك لمن ال يستحق) 2.2.1
لقد كان وعد بلفور الوثيقة الرمسية األوىل"املعلنة" اليت جاء فيها صراحة، رغبة بريطانيا يف حتقيق احللم اليهودي الذي 

وبعد أكثر من عشرين "، والذي رأى فيه فلسطني دولة لليهود، األرض القدمية اجلديدةأسس له ثيودور هرتسل يف كتابه "
، كان الوعد (التصريح) من خالل رسالة بعث هبا وزير اخلارجية الربيطانية 1896عامًا على كتاب هرتسل الصادر يف 

، إىل اللورد روتشيلد، أحد زعماء الصهيونية، واليت كان نصها كما يلي: "عزيزي 1917تشرين الثاين  2آرثر بلفور، يف 
لغكم عن حكومة جاللته، التصريح الذي ينطوي على العطف على أماين اليهود والصهيونية، روتشيلد. يسرين جداً أن أب

وقد عرض على الوزارة وأقرته: إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 
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ى بعمل من شأنه أن ينتقص من يف فلسطني، وستبذل غاية جهدها لتسهيل هذه الغاية، على أن يُفهم جلياً أنه لن يؤت
احلقوق املدنية والدينية اليت يتمتع هبا الطوائف غري اليهودية اآلن يف فلسطني وال احلقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع 

 ".25بهذا التصريح علماً ي الصهيون إذا ما أحطتم االتحاد وسأكون ممتناً  به اليهود يف البلدان األخرى.
 

عن تعاطفها مع اليهود من أجل تأسيس وطن قومي هلم يف فلسطني، دون أن تعرب عن أي لقد أعربت بريطانيا 
تعاطف، وال حىت اكرتاث ملا سيحل بسكان فلسطني األصليني، فقد مت إسقاط العرب متامًا من هذا الوعد، وكأن ال 

اً لليهود، وقد جاء هذا منسجماً وجود هلم على هذه األرض اليت تنوي بريطانيا بذل كل اجلهود من أجل حتويلها إىل وطن
مع الفكرة االستعمارية اليت روج هلا زعماء الصهيونية، واليت جعلت فلسطني أرض بال شعب. وقد اكتفت بريطانيا 
باإلشارة إىل ضرورة عدم مساس احلقوق املدنية والدينية للطوائف غري اليهودية، وكأن هذه الطوائف جمرد ضيوف على 

ارت الرسالة إىل احلقوق املدنية والدينية، دون اإلشارة إىل احلقوق القومية، ولعل ذلك كان أرض فلسطني. وقد أش
 مقصوداً حىت ال تتورط بريطانيا يف اإلجابة على السؤال "ما الذي سيحل بالسكان العرب، سكان فلسطني األصليني؟".

 
 صك انتداب بريطانيا على فلسطين (من وعد بلفور إلى تحقيقه) 2.2.2

موافقته على الوعد، كما مت إصدار  1920يف  الذي انعقدتكماًال يف طريق إجناز وعد بلفور، أصدر مؤمتر سان رميو اس
قرار باملوافقة على انتداب بريطانيا على فلسطني، األمر الذي جعل كل من بريطانيا واحلركة الصهيونية اختاذ اخلطوات 

ضعت مسودة صك االنتداب بالتشاور السري بني احلكومة الربيطانية الالزمة من أجل حتقيق الوعد واالنتداب، وقد وُ 
 واملنظمة الصهيونية، وقد كان هذا مبعزل تام عن عرب فلسطني.

 
قبل إصدار قرار االنتداب من قبل الدول احللفاء يف مؤمتر سان رميو، كان الوفد الربيطاين، يف مؤمتر الصلح يف باريس قد  

متوز  15صياغة رؤيتها واقرتاحاهتا بشأن االنتداب، فقامت املنظمة بتقدمي مقرتحها يف  طلب من املنظمة الصهيونية
، ما يعين أن االنتداب جاء وفقًا لشروط صهيونية، مع  بعض التعديالت اليت أدخلتها بريطانيا. وبعد هذه 1919

، ويف آب 1920كانون األول  6الصهيونية قدمت بريطانيا مسودة الصك إىل عصبة األمم يف -الصياغة الربيطانية
قدمته احلكومة إىل الربملان الربيطاين، فقام الربملان بإدخال بعض التعديالت عليه، لكن صك االنتداب قوبل  1921

، األمر الذي دعا احلكومة إحالته إىل على جملس العموم الذي وافق 1922برفض شديد من قبل جملس اللوردات يف 
 . 1922أيلول  29، ووضع موضع التنفيذ يف 1922األمم يف متوز  عليه، فصادق عليه جملس عصبة

 
مادة، وقد كان مبثابة الدستور الذي حكمت به بريطانيا فلسطني طوال فرتة  28تألف صك االنتداب من مقدمة و 

وابط التارخيية بني انتداهبا. وقد تضمنت املقدمة التأكيد على دور الدولة املنتدبة يف تنفيذ تصريح بلفور، والتأكيد على الر 

 http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=23&CatId=57&table=table_146م، 1917"أجراس العودة،" وعد بلفور  25
accessed Apr.1, 2001) (. 
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الشعب اليهودي وأرض فلسطني، وهو ما جيعل إعادة إنشاء وطن قومي هلم يف فلسطني، أمراً مربراً، وقد تضمنت املواد 
 .26القضايا اليت تعني بريطانيا على إعادة إنشاء هذا الوطن 22، 11، 7، 6، 4، 2
 
نصت املادة الثانية من الصك على أن "تكون الدولة املنتدبة مسؤولة عن وضع البالد يف أحوال سياسية وإدارية  

واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقاً ملا جاء يف ديباجة هذا الصك...إخل". وقد جاء املادة الرابعة اعرتافاً 
اء املشورة إىل إدارة فلسطني والتعاون معها يف الشؤون االقتصادية واالجتماعية "بوكالة يهودية مالئمة كهيئة عمومية إلسد

وغري ذلك من األمور اليت قد تؤثر يف إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصاحل السكان اليهود يف فلسطني ولتساعد 
السابعة فقد جاءت تؤكد على تويل وتشارك يف ترقية البالد على أن يكون ذلك خاضعاً دوماَ لشروط املراقبة." أما املادة 

"إدارة فلسطني مسؤولية سن قانون للجنسية وجيب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب اجلنسية 
 الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطني مقاماً دائماً هلم."

 
البالد، أكدت على دور الوكالة اليهودية وفيما اختصت املادة احلادية العشر باختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تطوير 

"بإنشاء أو تيسري األشغال واملصاحل واملنافع العمومية وتطوير مرافق البالد الطبيعية." وجاءت املادة الثانية والعشرين 
 16، 14،15، 13للتأكيد على أن "تكون اإلجنليزية والعربية والعربية اللغات الرمسية يف فلسطني."  بينما اهتمت املواد 

 مبسؤولية الدولة املنتدبة اجتاه األماكن املقدسة واحلفاظ عليها، وضمان الوصول إليها، واحلفاظ على احلرية الدينية.
 

فقد تناولت حق الدولة املنتدبة يف التصرف يف شؤون البالد الداخلية واخلارجية مبا تراه  17، 21، 3، 1أما املواد 
) احلق 25فاظ على أمن البالد، وأعطيت أيضاً بريطانيا مبوجب هذا الصك (املادة مناسب، وتنظيم القوات الالزمة للح

يف تطبيق ما تراه مناسبًا من هذه البنود، وتأجيل ما ال تراه مناسبًا حسب ظروف البالد، األمر الذي يعين أن سياسة 
قيادة بالدهم، وجردوا من مجيع بريطانيا يف املنطقة مل تكن واضحة وثابتة. وهكذا مت جتاهل العرب أيضًا من حق 

 حقوقهم السياسية، واقتصر األمر على احلقوق املدنية والدينية.
 

لقد كان صك االنتداب مبثابة الدستور الذي قامت بريطانيا على أساسه حبكم البالد، وقد كان البداية الفعلية لتهيئة 
ذي أعطى فيه زير اخلارجية يف حينه الشعب اليهودي الوضع جلعل فلسطني وطناً لليهود، فجاء مكمًال لتصريح بلفور ال

وعدًا على حتقيق حلمه وإقامة وطنهم القومي يف فلسطني، ولعل هذا جيعل أمر اختيار بريطانيا لتكون الدولة املنتدبة 
ل على فلسطني، أمراً غري مستغرب، ولكن صك االنتداب هذا باإلضافة إىل كونه جاء كعملية خمطط هلا مسبقاً من أج

 اإلشكاليات: تنفيذ الوعد، فقد احتوى بداخله العديد من
 

ملزيد من املعلومات أنظر/ي: "أجراس العودة،" نص صك االنتداب على فلسطني،  26
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=1&CatId=57&table=table_146 )accessed Apr. 2, 2011.( 
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جتاهل الصك لواقع فلسطني التارخيي والقومي، وواقع السكان العرب األصليني الذين يعيشون يف . 1
 فلسطني.

وكان صك االنتداب جتاهال لألكثرية العربية الساحقة اليت مل يأت على ذكر وضعها وحقوقها، إال   . 2
% من 90جدا وعرضي، هذا بينما كان عددها يف فلسطني وقت صدور الصك يفوق بشكل منقوص 

  % من األراضي.2% وال تكاد ترتفع أمالكهم إىل 10جمموع السكان، واليهود دون 
البالد العربية   مكماهون اليت تعهدت بريطانيا مبوجبها باستقالل-كان الصك خرقا التفاقية حسني   . 3

من االدعاء الربيطاين بان فلسطني قد استثنيت من تلك االتفاقية، وطعنا لكل بعد احلرب، على الرغم 
  التعهدات املتعددة األخرى اليت قطعتها بريطانيا واحللفاء للعرب يف أثناء احلرب العاملية األويل.

) الذي جعل لرغبة 22مليثاق عصبة األمم" حبسب ما جاء يف املادة ( اً كذلك، كان الصك خمالف  . 4
السكان األصليني املقام األول يف اختيار الدول املنتدبة، فالعرب، وهم السكان األصليون واألغلبية 

  الساحقة، مل خيتاروا بريطانيا، بل إن املنظمة الصهيونية العاملية هي اليت اختارهتا.
نتداب الربيطاين جاء نتيجة للعبة تآمر استعمارية بني بريطانيا واملنظمة الصهيونية . إضافة إىل كون اال5

بشكل خاص، وبني الدول الغربية عامة، وجاءت هذه اللعبة يف إطار تشريع دويل، مبصادقة عصبة األمم، 
 ني.ومت إقصاء الفاعلني األساسيني يف هذه البلد (الفلسطينيون)، وحتولوا من فاعلني إىل مفعول

 
  

 خطة تقسيم فلسطين (من القرار إلى الرفض) 2.2.3
بناًء على طلب حكومة االنتداب الربيطانية بضرورة إعادة النظر يف قضية حكم فلسطني، قامت اجلمعية العامة لألمم 

قرتحات املتحدة بتشكيل جلنة خاصة تقوم بدراسة مجيع املسائل والقضايا املتعلقة مبشكلة فلسطني، من أجل تقدمي امل
حلل املشكلة، وبناًء على توصيات اللجنة مت التوصل إىل أن الوضع يف فلسطني "يفسد اخلري العام والعالقات الودية بني 

، والذي يقضي بتقسيم فلسطني 1947تشرين الثاين  29يف  181األمم" وبناًء عليه أصدر جملس األمن الدويل قرار 
 بقى القدس منطقة دولية غري تابعة ألي من الدولتني.إىل دولتني عربية وأخرى يهودية، بينما ت

 
، وقد اشتمل  دستور فلسطين وحكومتها في المستقبلتكون قرار التقسيم من ثالثة أجزاء رئيسة، تناول اجلزء األول 

 هذا اجلزء على مخسة عناوين رئيسية، هي:
 
  انتهاء االنتداب: التقسيم واالستقالل. أ

يتجاوز ذلك  ال أنضرورة إ�اء االنتداب الربيطاين لفلسطني يف أسرع وقت ممكن، على  وقد جاء حتت هذا العنوان
، وأن يتم إبالغ اللجنة بقرار احلكومة املنتدبة اجلالء عن األراضي الفلسطينية، وأن تأخذ هذه 1948األول من آب 

احلكومة بعني االعتبار ضرورة خروجها من منطقة يف الدولة اليهودية املتوقعة، يكون فيها ميناًء حبرياً أرضياً يسهل اهلجرة 
. وقد جاء أيضاً حتت 1948 أسرع وقت ممكن وأن ال يتجاوز األول من شباط اليهودية إىل البالد، وأن يكون ذلك يف

33 
 



هذا العنوان قرار بإنشاء دولتني عربية ويهودية يف فلسطني، وذلك بناًء على احلدود اليت مت وضعها مسبقاً، واليت سيتم 
  تفصيلها يف اجلزء الثالث من خطة التقسيم، وتبقى القدس منطقة تابعة للحكم الدويل.

 
 خطوات اإلعداد لالستقالل. ب

تؤلف جلنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من اخلمس دول األعضاء يف جملس األمن، حبيث تسلم هذه اللجنة إدارة 
فلسطني بصورة تدرجيية، وتستلم اللجنة إدارة املناطق اليت يتم جالءها من قبل الدول املنتدبة حىت يتم اجلالء بشكل  

اللجنة وفقًا لتوصيات اجلمعية العامة وجملس األمن، وتقوم هذه اللجنة يف تنفيذ اإلجراءات الالزمة كامل، وتعمل هذه 
إلقامة الدولتني العربية واليهودية، واإلجراءات الالزمة من أجل إدارة الدولتني من قبل أهل الدولة نفسها كإقامة جملس 

لك من إجراءات متكن الدول باالستقالل وحكم نفسها حكومي، وإنشاء األجهزة احلكومية واإلدارية، وما إىل ذ
 بنفسها.

  
 ج. تصريح

يقع حتت هذا العنوان تصريح ترفعه كل دولة قبل االستقالل إىل األمم املتحدة، ويشتمل هذا التصريح على عدة فصول، 
واقع الدينية، وضمان حرية تعاجل هذه الفصول العديد من القضايا، ومنها احملافظة على األماكن املقدسة واألبنية وامل

الوصل إليها؛ احلقوق الدينية وحقوق األقلية ولعل أهم بند ينضوي حتت هذه القضية، هو عدم السماح مبصادرة أرض 
ميلكها عريب يف الدولة اليهودية أو العكس، ويف بعض احلاالت االضطرارية لعمل ذلك يدفع تعويض مناسب للمتضرر؛ 

 تتعلق مبواضيع املواطنة واملواثيق الدولية وااللتزامات املالية. باإلضافة إىل القضايا اليت
 

 د. االتحاد االقتصادي والمرور
يتضمن هذا البند أن تقوم كال الدولتني بإنشاء احتاد اقتصادي مشرتك، يكون من مهامه إجياد عملة موحدة، والعمل  

لسكك احلديدية اليت تصل بني الدولتني، وإنشاء مجيع على تنمية اقتصادية مشرتكة، واالستفادة املشرتكة من الطرق وا
اهليئات واملؤسسات االقتصادية اليت حيتاجها أي بلد مستقل، واليت تعني على تطور وازدهار اقتصاد كال الدولتني. أما 

هد عشرين فيما يتعلق حبرية املرور فيتضمن هذا البند تعهد بضمان وحرية الوصول ملدينة القدس، وتستمر مدة هذا التع
 سنة، وأي خالف بني الدولتني على هذا األمر يرجع حله إىل حمكمة العدل الدولية. 

 
 

 هـ. الموجودات
يتضمن هذا البند توزيع موجودات فلسطني املتبقية من االنتداب الربيطاين، مثل فائض خزينة الدولة، حصيلة السندات 

كون هذا التوزيع بشكل متساوي بني الدولتني. وتناول اجلزء الثاين احلكومية وأراضي الدولة، وأية أموال أخرى، على أن ي
كل من الدولة العربية والدولة اليهودية، وحدود مدينة القدس، وقد اشتمل هذه اجلزء تفصيل دقيق   حدودمن القرار 
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ار التقسيم فقد . أما جلزء الثالث واألخري من قر 27حلدود كل دولة، وهو تفصيل كبري قد ال يتسع هذا البحث إليراده
وتبيان مجيع األمور اليت تلزم إلدارة املدينة، وتكون املدينة مبوجب هذا البند منطقة دولية،  مدينة القدساختص بتناول 

 تقوم األمم املتحدة بإدارة شؤو�ا.
 

ويف نشؤ قضية  لقد كان قرار بريطانيا بإ�اء حكمها االنتدايب يف فلسطني عالمة فارقة يف التاريخ الفلسطيين عموماً 
، الذي أقر، على إشكاليته، بوجود شعب 181الالجئني الفلسطينيني بشكل خاص، فقد كان مقدمة منطقية لقرار 

فلسطيين يف فلسطني االنتدابية، وقد جاء هذا مناقضًا للرواية االستعمارية الصهيونية ولقرارات صك االنتداب الذين 
بال شعب". ولكن رغم هذا اإلقرار غري الضمين بوجود الشعب الفلسطيين جعلوا فلسطني "أرض ُمراحة"، وأ�ا "أرض 

العريب على أرض فلسطني، وحق هذا الشعب بإقامة دولته، فقد أعطى هذا القرار احلق أيضاً، وحتت غطاء دويل، لليهود 
هلم حمل سكان فلسطني بإقامة دولتهم على األرض اليت ال ميلكو�ا، وبالتايل جلب اليهود من مجيع أحناء األرض وإحال

األصليني، األمر الذي دفع الفلسطينيني إىل رفض القرار، ما أدى إىل اضطرابات عامة مشلت فلسطني والدول العربية 
اجملاورة، كما أدى إىل حتركات سياسية وعسكرية نشطة يف اجلانب الصهيوين الستغالل القرار من أجل إنشاء الدولة 

اليت أسفرت عن نتيجتني أساسيتني حكمتا املنطقة  1948يف النهاية عن نشوب حرب اليهودية، األمر الذي أسفر 
من أرض فلسطني، والثانية، تشريد ما يقارب نصف الشعب 28%  77.4حىت اآلن: األوىل، قيام دولة إسرائيل على 

قيمت يف الدول نسمة) عن ديارهم وأراضيهم إىل خميمات اللجوء اليت أ 1.474.500الفلسطيين (البالغ يف حينه 
 العربية اجملاورة واألجزاء املتبقية من أرض فلسطني، وهكذا نشأت قضية الالجئني.    

 
الالجئون في الوثائق الرسمية الفلسطينية (الميثاق القومي الفلسطيني، الميثاق الوطني، قرارات المجالس  2.3

 الوطنية لمنظمة التحرير) 
 

لقد أضفى التخوف من اخلطر الصهيوين على احلركة العربية يف فلسطني طابعًا خاصاً، وساهم يف ظهور اإلرهاصات 
هذا واضحا  بدااألوىل للوطنية الفلسطينية، إال أن هذه الوطنية ظلت، وبشكل كبري، مرتبطة باحلركة القومية العربية وقد 

 قرارات اجملالس الوطنية يف منظمة التحرير حىت فرتة متأخرة، حتولت فيها يف امليثاقني القومي والوطين الفلسطينيني، ويف
القضية الفلسطينية من بعدها القومي إىل البعد الوطين، وهذا التحول رافقته العديد من التحوالت يف العديد من القضايا 

ني واحدة من القضايا اليت تعرضت اجلوهرية اليت كان تشكل أساس القرارات والوثائق الفلسطينية، وكانت قضية الالجئ
لتحوالت كبرية. ويف هذا القسم سيتم تناول قضية الالجئني يف ثالث وثائق أساسية، هي: امليثاق القومي الفلسطيين، 
امليثاق الوطين الفلسطيين، قرارات اجملالس الوطنية ملنظمة التحرير، وبيان التحوالت واالنعطافات األساسية يف تلقي هذه 

 ق لقضية الالجئني، ومن مث سيتم تناول الالجئني يف الوثائق بعد جميء السلطة الفلسطينية. الوثائ

"أجراس العودة،" التوصية خبطة لتقسيم فلسطني،  27
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2&CatId=57&table=table_146 )accessed Apr. 3, 2011.( 

(القاهرة: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  سياسات االستيطان يف فلسطني يف مئة عام -لقد اغتصبتمونا أرضنافكتوريا والرت و يواخيم شيشا،  28
 .91): 1993والثقافة، 

                                                 

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2&CatId=57&table=table_146
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2&CatId=57&table=table_146
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 الميثاق القومي الفلسطيني  2.3.1

 28، وقد مت إقراره يف املؤمتر الفلسطيين بعد إدخال بعد التعديالت عليه يف 1964شباط  23وضعه أمحد الشقريي يف 
ألساسية اليت ستقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية، اليت كانت هتدف إىل حترير ، وقد حتدد فيه املبادئ ا1964أيار 

، على أربعة أصعدة، البحث عن كيانفلسطني من االستعمار الصهيوين، وقد متحورت مواد امليثاق، كما حددها كتاب 
إدراك الشعب الفلسطيين  هي: حتديد الوطن الفلسطيين، الذي جعل من فلسطني أرض عربية، ووحدة واحدة ال تتجزأ؛

لذاته، واليت مت من خالله تعريف الفلسطيين على أنه  املواطن العريب الذي كان يقيم إقامة عادية يف فلسطني حىت عام 
، سواء أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد ألب عريب بعد هذا التاريخ داخل فلسطني أو خارجها هو 1947

زمة ال تزول وتنتقل من اآلباء إىل األبناء؛ الرتابط الوطين القومي، ربط املصري الفلسطيين فلسطيين، وأن صفة الفلسطيين ال
باملصري العريب، وأن التهديد لفلسطني هو هتديد لكل الدول العربية، األمر الذي يفرض نضاًال مشرتك بني مجيع الدول 

آلخر، املستعمر، ورفض مجيع دعاوى الروابط بني العربية لتحرير فلسطني؛ وتناول الصعيد األخري وعي الفلسطينيني با
اليهود وفلسطني، ومجيع القرارات اليت مت تربيرها بناًء على هذه الروابط املزعومة مبا فيها، وعد بلفور، وصك االنتداب، 

 وقرار التقسيم.
 

الالجئني، بل مت التعامل مع وكما هو مالحظ من البنود األساسية اليت تناوهلا امليثاق، مل يكن هناك ذكر مباشر لقضية 
القضية الفلسطينية على أ�ا أرض حمتلة، ومت رفض التعامل معها على أ�ا قضية الجئني، وأن احلل هلذه القضية وكل ما 
نتج عنها من تبعات مبا فيها مشكلة الالجئني، يكون من خالل حترير األرض وإ�اء االحتالل، ولعل الذكر الوحيد 

اشر لقضية الالجئني، هو املادة اخلامسة اليت تناولت تعريف الفلسطيين، وقد كانت هذه املرة األوىل والذي يبدو غري مب
اليت يعرف فيها من هو الفلسطيين وهي بذلك ضمنت حق فلسطينية مجيع الفلسطينيني مبن فيهم أولئك الذين مت 

ع هذا التعريف أساسًا صلبًا لتعريف ، وبذلك وض1967، والحقًا يف العام 1948تشريدهم من أراضيهم يف العام 
 الالجئ.

 
 الميثاق الوطني الفلسطيني  2.3.2

ليؤكد على القرارات واملبادئ األساسية اليت جاءت يف امليثاق القومي  1968متوز  10جاء امليثاق الوطين الفلسطيين يف 
ين، بعد أن كان مربوطاً بالنضال العريب، الفلسطيين، مع بعض التعديالت، ولعل أمهها، تأكيد استقاللية النضال الفلسطي

وقد شكل تغيري امليثاق يف هذا اجلانب "تارخيًا رمسيًا الستقالل الشخصية الفلسطينية كشخصية وطنية ضمن األمة 
من امليثاق القومي، واليت كان تنص على عدم حق املنظمة يف "أي سيادة  24"، وبناًء عليه مت حذف املادة 29العربية

لى الضفة الغربية يف اململكة األردنية اهلامشية، وال قطاع غزة وال منطقة احلمة"، وقد كان هذا التحول يف وجهة إقليمية ع

 . 45)، 2006(رسالة ماجستري، جامعة بريزيت،  )"2005-1964صورة الدولة يف اخلطاب السياسي الفلسطيين الرمسي (حممد عبد اهللا عرجان، " 29
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، األمر الذي هز 1967الفكر السياسي الفلسطيين الذي انعكس يف امليثاق الوطين نتيجة للهزمية اليت حلقت بالعرب يف 
 .30الثقة الفلسطينية يف القدرات العربية

 
األمور املهمة اليت اختلف فيها امليثاق الوطين عن امليثاق القومي، التحديد وبشكل واضح، منهجية الكفاح ومن  

 الفلسطيين بالكفاح املسلح الذي يعد الطريق الوحيد لتحرير فلسطني كاملة، ورفض مجيع احللول البديلة عن ذلك.
، قضية الالجئني بشكل مباشر، بل عاد وأكد على ضرورة ومل يتناول امليثاق الوطين شأنه يف ذلك شأن امليثاق القومي

 حترير األرض من االستعمار الصهيوين، مما يعين حل مجيع تبعات هذا االستعمار.
 

 قرارات المجالس الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية  2.3.3
(واليت مثلت املوقف الرمسي لفلسطني منذ لقد عكست قرارات اجملالس الوطنية املتعاقبة ملنظمة التحرير رؤية املنظمة، 

نشأهتا حىت فرتة متأخرة من هذا الوقت)، جتاه القضية الفلسطينية، واحلل هلذه القضية. اتسمت هذه الرؤية بالتحول 
والثبات، يف نفس اآلن، فقد كانت رؤية املنظمة ثابتة منذ نشأهتا حىت السنوات األوىل من السبعينات، حيث كان عام 

المة حتول كربى يف سياسة املنظمة ورؤيتها للحل، وقد كان هذا التحول حتول جوهرياً ومفاجئًا حد الصدمة، ع 1974
األمر الذي أدى إىل اعرتاض البعض على سياسات املنظمة، وخروج آخرين منها، وقد كان انسحاب اجلبهة الشعبية يف 

 نفس العام اعرتاضاً على ذلك التحول يف سياسة املنظمة.
 
عادت املنظمة لتتسم يف ثبات سياساهتا اجلديدة وقد استمر هذا الثبات مرة أخرى حىت العام  1974د العام بع

من مشاركة يف مؤمتر مدريد،  1991، وهو العام الذي مت فيه إعالن استقالل فلسطني، وما تبع ذلك يف عام 1988
 وما انبثق عن هذا املؤمتر من تشكيل للسلطة الفلسطينية.

 
، مرحلة جديدة يف تاريخ منظمة التحرير، وبالتايل حتول آخر 1993انت مرحلة نشوء السلطة الفلسطينية يف العام لقد ك

يف سياسات املنظمة، ولعلها كانت املرحلة اليت هتمش فيها صوت منظمة التحرير كممثل شرعي والوحيد للشعب 
املوقف الفلسطيين الرمسي. وقد مست هذه التحوالت يف  الفلسطيين، لتقوم السلطة اجلديدة هبذا الدور وبالتايل متثيل

رؤية منظمة التحرير، العديد من القضايا، ولعل قضية الالجئني واحدة من أكثر القضايا اليت تأثرت يف هذه التحوالت، 
تأثري وقد اختلف تلقي القضية، باختالف هذه املراحل يف تاريخ املنظمة، ولتسهيل عملية البحث ميكن احلديث عن ال

الذي القته قضية الالجئني، من خالل تقسيم احلديث إىل الثالث مراحل األساسية واليت شهدت فيها املنظمة 
 .التحوالت اجلوهرية الكربى، واليت مت تبيا�ا سابقاً 

 
 
 

 .45-44حممد عرجان مرجع سابق،  30
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 )1974حتى  1964المرحلة األولى (منظمة التحرير بين عامي 
باملرحلة الثورية، واليت مت فيها حتديد الثوابت الفلسطينية، وااللتزام هبا ميكن وصف هذه املرحلة من تاريخ منظمة التحرير 

بشكل مطلق، واعتبار أي تعدي على هذه الثوابت، خيانة للقضية الفلسطينية، وقد دارت مقررات اجملالس الوطنية يف 
 نية، وكان أبرزها:هذه املرحلة حول العديد من األمور اليت متحورت حول التعرف والتعريف بالقضية الفلسطي

 
 "اعتبار فلسطني جزءاً ال يتجزأ من قضية احلرية العربية"، وبالتايل إبراز البعد القومي للقضية الفلسطينية. .1
حتديد العدو الفلسطيين بثالث قوى مرتابطة، هي: إسرائيل؛ الصهيونية العاملية؛ االستعمار العاملي بقيادة  .2

 الواليات املتحدة األمريكية.
 ستعمار الصهيوين لفلسطني، على أنه مشروع استعماري إمربيايل، وهو مشروع له امتداد غريب.تعريف اال .3
مهمة الفلسطينيني والعرب، حترير األرض الفلسطينية مجيعها (كامل الرتاب) من هذا االستعمار، وممارسة  .4

 سيادة الشعب الفلسطيين العريب عليها.
 دف هي وسائل مشروعة، وعلى رأسها الكفاح املسلح.كل الوسائل النضالية من أجل حتقيق هذا اهل .5
رفض مجيع احللول البديلة واحللول السلمية واالستسالمية، أو أية تسويات من شأ�ا تصفية القضية  .6

الفلسطينية، ومنها رفض إقامة أي كيان فلسطيين على جزء من أرض فلسطني، وأن أي كيان ال يقوم على  
�اء االستعمار الصهيوين لفلسطني كاملة، هو كيان مرفوض ومزيف، وقد كامل الرتاب الفلسطيين وبدون إ

 رفضت املنظمة يف هذه املرحلة العديد من مقرتحات التسوية هذه، ومنها:
 

حزيران  5اقرتاح إقامة كيان فلسطيين (دويلة فلسطينية) يف األراضي احملتلة بعد عدوان  . أ
لدميومة لدولة إسرائيل، ويؤدي إىل خلق ، ُرفض هذا االقرتاح ألنه يعطي الشرعية وا1967

حزيران، تستخدمها إسرائيل من أجل  5إدارة عربية فلسطينية عميلة يف األراضي احملتلة بعد 
 .31تصفية الثورة الفلسطينية

، والذي يهدف إىل "إ�اء 1967تشرين الثاين  22الصادر يف  242قرار جملس األمن  . ب
، والتفاوض على إقامة كيان فلسطني على 1967م االحتالل يف أراضي فلسطني احملتلة عا

هذه األرض"، رفضت املنظمة هذا القرار بشكل ال يقبل النقاش وقد اعتربت القرار تنازل عن 
الثوابت الفلسطينية، ومنها حترير كامل الرتاب الفلسطيين، وطعناً يف النضال الفلسطيين، وأن ال 

ئيلية، وإقامة حدود آمنة هلا، وقد اعتربت املنظمة فائدة من القرار إال حتقيق املصلحة اإلسرا
أيضًا أن هذا القرار هو اعرتاف ضمين بإسرائيل، باإلضافة إىل أنه يقوم بتحويل القضية 
الفلسطينية من قضية وطن حمتل، إىل قضية الجئني وهو ما ترفضه  منظمة التحرير باملطلق، إذ 

ائية للقضية الفلسطينية. وقد استمرت منظمة أن حتويل القضية إىل قضية الجئني هو تصفية �

 .1968تشرين أول  17-10الوطين الرابع، املعقود يف القاهرة يف الفرتة املمتدة بني  أحد القرارات السياسية يف اجمللس 31
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، برفض هذا القرار، رفضًا مطلقاً، يف مجيع قرارات اجملالس 242التحرير ، بعد إصدار القرار 
 الوطنية الالحقة إلصدار القرار، يف هذه املرحلة.

مشروع حسني _ آلون، وهو املشروع الذي أعلنه امللك األردين امللك حسني، حتت اسم  . ت
لكة العربية املتحدة"، وهي الضفة الشرقية يف األردن، والضفة الغربية يف فلسطني، لكن "املم

هذا املشروع رفض من اجلانب الفلسطيين واعترب "صفقة خيانة"، وقد جاءت أسباب الرفض 
 :32موضحة يف الدورة العاشرة، للمجلس الوطين، وهي

 
 وتنصيب نفسه وصياً على القرار الفلسطيين.جاوز ملك األردن حق الفلسطينيني يف تقرير مصريه،  .1
حصر ملك األردن القضية الفلسطينية يف الضفة الغربية، وهو ما ال يقبله الفلسطينيون، حيث أن الوطن  .2

 .1948بالنسبة هلم "كامل تراب فلسطني" الضفة الغربية وقطاع غزة واألرض احملتلة عام 
اغتصبه من األرض الفلسطينية، األمر الذي يعين أن يبقى جزء إن مشروع امللك حسني، يعطي العدو احلق مبا  .3

 من الشعب الفلسطيين واقع حتت االحتالل الصهيوين، وجزءاً أخر يف الشتات.
باإلضافة إىل جتاوز العديد من القرارات العربية اليت اعرتفت مبنظمة التحرير ممثال شرعياً وحيداً لفلسطني، وعلى  .4

، واليت متنع أخذ أي قرار بشأن القضية الفلسطينية دون موافقة 1967املعقودة يف  رأسها قرارات قمة اخلرطوم
 الفلسطينيني.

إضافة إىل جتاهل املشروع للعديد من عمليات التهويد اليت يقوم هبا االحتالل، والتغاضي عن قضية ضم  .5
 القدس واالعرتاف هبا عاصمة إلسرائيل.

والكيان الصهيوين مببادرة من وزير اخلارجية األمريكي "وليم  مشروع روجرز، وهو مشروع بني مصر واألردن .6
روجرز" والذي كان يهدف من خالله حتقيق سالم بناًء على االعرتاف بسيادة كل من هذه الدول على 

املرفوض من قبل املنظمة، باإلضافة إىل استثناءه ملنظمة  242إقليمه، وقد جاء هذا القرار مؤكدًا على قرار 
 التحرير.

عتبار كل من يتعاون من العدو خائن، وحتديد املوقف من دول العامل عامة، والدول العربية بشكل خاص بناًء ا .7
 على موقفها من القضية الفلسطينية، وضمن رؤية املنظمة هلذه القضية.

 التأكيد على كون منظمة التحرير هي املمثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية. .8
ية الالجئني يف هذه املرحلة من تاريخ املنظمة، فقد رفضت املنظمة اعتبار القضية أما فيما يتعلق يف قض .9

الفلسطينية قضية الجئني، بل هي قضية وطن حمتل جيب حتريره بالكامل، وحتصيًال حاصًال، فإن قضية 
ية اليت الالجئني ومجيع املشاكل اليت نشأت بفعل هذا االحتالل ستحل. ولكن كان هناك بعض القرارات املرحل

 اختذهتا املنظمة فيما يتعلق بالالجئني حىت يتم التحرير، وهي:
 

 .1972الدورة العاشرة للمجلس الوطين ملنظمة التحرير،  32
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 ".33استبدال كلمة الالجئني "بالعائدين . أ
إنشاء جهاز خاص يف منظمة التحرير يُعىن جبميع شؤون العائدين يف البلدان املضيفة وسواها،  . ب

 .34د العربيةوأن ميثل هذا اجلهاز يف اجتماعات املشرفني على شؤون العائدين يف البال
"تأكيد اجمللس الوطين على مسؤولية األمم املتحدة يف إغاثة العائدين، وأن هذه املسؤولية  . ت

 تستمر حىت يتم حترير فلسطني بالكامل.
تنديد اجمللس الوطين باملؤامرات االستعمارية اليت تتخذ من قضية إغاثة العائدين وسيلة من أجل  . ث

س بدور الدول املضيفة للعائدين يف إحباط هذه تصفية القضية الفلسطينية، وثقة اجملل
 املؤامرات.

اعتبار اجمللس معاملة العائدين يف الدول العربية مبا يف ذلك حرية التنقل واإلقامة والعمل مسألة  . ج
قومية على الدول العربية فك القيود اليت تفرضها على هذه املسألة، وستقوم منظمة التحرير 

 35سألة."بعمل كل ما يلزم حلل هذه امل
طلب اجمللس من احلكومة اللبنانية السماح للفلسطينيني املقيمني فيها املشاركة يف الكفاح  . ح

 .36العسكري
"إن قرار جتاوز القضية الفلسطينية حىت من حيث التسمية وجتاوز حقوق عرب فلسطني يف  . خ

نهائية للقضية وطنهم وأرضهم، واإلشارة إليها وإليهم بصفتها قضية الجئني مما ينذر بالتصفية ال
 ".37الفلسطينية من حيث هي قضية أرض ووطن

مطالبة اجمللس الوطين حبل مشكلة تعليم أبناء الفلسطينيني املقيمني يف الكويت، وحل مشكلة  . د
 .38العمال الذين طردوا من شركات النفط الكويتية

ياً، وحضارياً، العناية بأوضاع الالجئني يف املخيمات، والعمل على ترقيتها اقتصادياً، واجتماع . ذ
 .39ومتكينهم من إدارة شؤو�م ذاتياً 

رفض مشروع امللك حسني بإقامة "اململكة العربية املتحدة" على الضفة الغربية من فلسطني،  . ر
، 1948واعتبار ذلك تعدي على حقوق الفلسطينيني الذين اجربوا على ترك بالدهم يف العام 

 .40باإلضافة إىل ختليه عن الالجئني يف الشتات
 

حزيران  2 -أيار 28التحرير يف دورته األوىل، املعقودة يف القدس، يف    ملنظمةالقرار األول من قرارات التوعية واإلعالم، لقرارات اجمللس الوطين  33
1964. 

 القرار رقم عشرين، اجمللس الوطين، الدورة األوىل. 34
 .1965حزيران  4 -أيار 31القرار اخلامس من القرارات السياسية، حتت عنوان "شؤون العائدين"، الدورة الثانية، القاهرة،  35
 .1966أيار  25-20القرارات العسكرية، الدورة الثالثة، غزة،  القرار السابع من 36
 .1968متوز  17-10، من القرارات السياسية، الدورة الرابعة، القاهرة، 242السبب السادس يف رفض قرار جمل األمن  37
 .1969أيلول  9-1مطالب اجمللس الوطين من اللجنة التنفيذية، الدورة السادسة، القاهرة،  38
 .1972شباط  19من مهام منظمة التحرير، كما قدمتها للمؤمتر الشعيب الفلسطيين، يف الدورة العاشرة للمجلس الوطين، القاهرة، واحدة  39
 .آلون، كما قدمها اجمللس الوطين للمؤمتر الشعيب الفلسطيين-واحدة من أسباب رفض مشروع حسني 40

                                                 



وبناًء على ما تقدم من إجياز لطبيعة قرارات اجملالس الوطنية ملنظمة التحرير  يف هذه املرحلة، يالحظ عدم الفصل بني 
القضية الفلسطينية كقضية وطن حمتل، وبني قضية الالجئني، إذا أن الثانية انبثاق عن األوىل، وبالتايل فإن القرارات يف 

يين العام، وما جاء من قرارات ذات عالقة بالالجئني يف هذه املرحلة، هي جمرد الغالب كانت تدور حول الوضع الفلسط
قرارات مرحلية تنظيمية هدفها إدارة شؤون الالجئني حىت يتم حترير فلسطني، وبالتايل حل قضيتهم، وهذا ما انعكس 

ذ ال شك عند منظمة التحرير يف عودة جلياً يف قرار اجمللس الوطين يف دورته األوىل باستبدال كلمة الالجئني بالعائدين، إ
 من خرجوا من أراضيهم حال حترير البالد.

 
 )1991 - 1974المرحلة الثانية (منظمة التحرير بين عامي 

تعترب هذه املرحلة من تاريخ منظمة التحرير، بداية مرحلة التنازالت والتخلي عما اعتربته املنظمة يف املرحلة السابقة ثابتاً 
تعديه حتت أي ظرٍف من الظروف، وبداية حتول القضية الفلسطينية من قضية وطن حمتل إىل قضية الجئني ال ميكن 

وقدس، بشكل أساسي، وهو ما اعتربته املنظمة يف السابق تصفية للقضية الفلسطينية. ولكن رغم هذا التحول اجلوهري 
ن هناك بعض الثوابت السابقة اليت حافظت عليها يف رؤية املنظمة، وما تبعه من تنازل عن للثوابت الفلسطينية، كا

املنظمة حىت وقت متأخر من هذه املرحلة، ومثال ذلك رفض املنظمة املطلق التفاقية التصاحل والسلم الذي وقعه الرئيس 
من  املصري يف ذلك احلني، أنور السادات، "اتفاقية كامب ديفيد"، واليت اعتربت خيانة وختليًا عن القضية الفلسطينية

قبل أنور السادات، وفيما يلي سيتم عرض رؤية املنظمة يف هذه املرحلة، والتوقف عند أبرز التحوالت، اليت كان هلا األثر 
 األكرب على قضية الالجئني فيما بعد.

 
نظمة يف لقد متثلت البداية الفعلية للتحول اجلوهري يف رؤية منظمة التحرير يف الربنامج السياسي اجلديد الذي تبنته امل

هذه املرحلة وعهدت على تطبيقه، والذي متثل يف "برنامج النقاط العشر"،الذي جاء نتيجة للتطورات املرحلية اليت 
الذي جاء ليؤكد  338شهدهتا القضية الفلسطينية من دخول إىل املستوى العاملي، ونتيجة إلصدار جملس األمن قرار 

تفاوض على القضية الفلسطينية. وقد جاء برنامج النقاط العشر ليؤكد على ، والذي كان البداية الفعلية ل242على قرار 
 عدة أمور، أمهها:

 الذي حيول القضية الفلسطينية لقضية الجئني. 242رفض املنظمة لقرار  .1
 التأكيد على أولية الكفاح املسلح كوسيلة لنضال. .2
 والتنازل.رفض أي مشروع كيان فلسطيين مثنه االعرتاف والصلح واحلدود اآلمنة  .3

 
 ولكن التحوالت األساسية اليت جاءت يف هذا الربنامج كانت:

وافقت املنظمة على إقامة سلطة الشعب الوطنية املستقلة على كل جزء من األرض الفلسطينية اليت يتم  .1
ت  حتريرها، وهذا ما كان تعتربه املنظمة سابقاً، كيانًا مزيفاً، إذ مل يكن يسمح باستخدام كلمة "جزء" وكان

كلمة "كل" الرتاب الفلسطيين هي املطروحة يف السابق، وقد كان هذا التحول األول الذي جاء يف النقطة 
 الثانية من نقاط "برنامج النقاط العشر".
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تناضل املنظمة من أجل حق الشعب يف العودة وتقرير املصري، وهذا كان التحول الثاين، إذ مل تكن العودة  .2
ن حترير "كامل الرتاب الفلسطيين" الضمان هلذه العودة، وهذا ما اتضح يف النقطة مطروحة هبذه اللهجة، بل كا

 الثالثة من نقاط الربنامج.
 

 لقد بنيت قرارات اجملالس الوطنية يف هذه املرحلة على هذا الربنامج السياسي، وقد متحورت حول:
على استقاللية القرار "الوطين" إحالل البعد الوطين للقضية الفلسطينية، حمل البعد القومي، والتأكيد  .1

 الفلسطيين.
التأكيد على حق الشعب الفلسطيين يف النضال بكافة الوسائل من أجل حترير البالد، وإقامة الدولة  .2

 الفلسطينية.
التأكيد على رفض مجيع أشكال التسويات االستسالمية األمريكية، وكافة املشاريع التصفوية، مبا فيها قرار  .3

)، واتفاقية كامب ديفيد املوقعة بني مصر 1988اجتاه هذا القرار ومعاودة قبوله يف  (رغم التحول 242
، اليت اعتربهتا املنظمة ختلي عن القضية الفلسطينية وخروج عن إرادة األمة 1978أيلول  17و"إسرائيل" يف 

 العربية وقراراهتا "وارمتاء يف أحضان اإلمربيالية والصهيونية".
اعرتاف دويل مبنظمة التحرير، وهو األمر الذي كان عامًال مهماً يف التنازالت اليت قدمتها  سعي املنظمة النتزاع .4

املنظمة يف هذه املرحلة، إذ مل يكن من املمكن االعرتاف باملنظمة، واالعرتاف بأية كيان فلسطيين دون هذه 
حدة اليت كانت "خطًا أمحراً" فيما التنازالت، وهو ما سنراه الحقًا من معاودة املوافقة على قرارات األمم املت

 .242مضى، مبا فيها قرار 
السعي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، حىت ولو كان ذلك على جزء من األراضي الفلسطينية، حلني  .5

 استكمال األجزاء املتبقية.
 

الفلسطينية، ميكن إمجال هذه وعودة إىل قضية التحوالت يف رؤية املنظمة يف هذه املرحلة، وانعكاس ذلك على الثوابت 
 التحوالت مبا يلي:

 التحول الذي متثل يف برنامج النقاط العشر اليت مت توضيحه سابقاً. .1
حتول هلجة اخلطاب والقرارات للمنظمة، ومثال ذلك، املرونة عند احلديث عن التسويات، والقرارات، واستبدال  .2

ت اليت ال ميكن جتاوزها، بلهجة مضللة يف بعض اللهجة الشديدة السابقة واليت كانت تؤكد على الثواب
 األحيان، ومثال ذلك:

"يؤكد اجمللس الوطين على متسكه مببادئ وميثاق األمم املتحدة وقراراهتا، اليت أكدت على  . أ
احلقوق الوطنية الثابتة غري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين، إلقامة سالم عادل وشامل يف 

على  242اجلازم يف مثل هذه الصياغة رفض املنظمة لقرار  "، إذ من غري41الشرق األوسط

 .1983شباط  22-14عالقاته الدولية، الدورة السادسة عشر، اجلزائر، القرار التاسع ضمن قرارات اجمللس الوطين اجتاه  41
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سبيل املثال، إذ أن األمم املتحدة حني أصدرت القرار كان تزعم بأ�ا تسعى إلقامة سالم 
 "عادل" يف املنطقة.

التحول من وصف امللك حسني الذي وصفته املنظمة يف السابق حرفيًا "بالعميل"، هو  . ب
ه القضية الفلسطينية، حتديدًا يف مشروع حسني_ آلون، إىل ونظامه، نتيجة لسياساته اجتا

 اإلشادة بسياسات "جاللة" امللك، رغم عدم التحول يف هذه السياسات.
استبدال وصف الصراع بني العدو والعرب، من الصراع_ العريب الصهيوين، إىل الصراع العريب _  . ت

 يلي.اإلسرائيلي، ومن مث استبداله بالصراع الفلسطيين_ اإلسرائ
 

، إىل تقدير اجمللس 242التحول يف املوقف من مؤمتر جنيف، كمؤمتر حتاول فيه األمم املتحدة تطبيق قرار  .3
 الوطين نشاطات األمم املتحدة وخاصة عقد مؤمتر جنيف والعمل إىل إخراج قرارات املؤمتر حيز التنفيذ.

الذي  1988إعالن قيام دولة فلسطني يف  وقد كان التحول األكرب، والذي كان بدايته برنامج النقاط العشر، .4
 .338و 242استند بشكل أساسي على قراري جملس األمن 

 املشاركة يف مؤمتر مدريد وما نشأ عن هذه املشاركة من حتوالت، أمهها: .5
، وإقامة فلسطني 338و 242قبول العديد من القرارات اليت كانت مرفوضة من قبل، ومنها  . أ

 ا وضح سابقاً.على "اجلزء" بدل "الكل"، كم
اإلشادة بالدور األمريكي للجهود "السلمية" اليت يسعى إىل حتقيقها بشأن القضية الفلسطينية،  . ب

 بعد أن كانت أمريكا واقعة ضمن التعريف الفلسطيين للعدو.
التحول يف التعامل مع الشعب اإلسرائيلي، الذي كان يعترب عدوًا يف السابق، إىل اعتباره  . ت

ح جليًا يف هذا االقتباس من خطاب الوفد الفلسطيين يف املؤمتر "باسم شريكاً، وهو ما اتض
الشعب الفلسطيين نود خماطبة الشعب اإلسرائيلي الذي عانينا وإياه دهرًا من األمل، حنن على 

 "42استعداد ألن نعيش جنباً إىل جنب نقتسم األرض والوعد واملستقبل.
وصفت يف السابق بأ�ا دول عميلة بناًء على "طي صفحات املاضي" مع الدول العربية اليت  . ث

مواقفها من القضية الفلسطينية، وفتح صفحات جديدة للتعاون، إذ من غري املفهوم استمرا 
 العداء طاملا اتفقت وجهات النظر!.

 حتول مؤسسات املنظمة "الثورية" إىل مؤسسات دولة "حرة". . ج
 
 

رصد التحول يف هذه القضية من خالل تتبع قرارات اجملالس الوطنية يف أما فيما يتعلق بالالجئني يف هذه املرحلة، ميكن 
 هذه املرحلة، واليت كانت:

 .1991تشرين األول  31السالم يف مدريد بتاريخ  ملؤمترالفلسطيين) حيدر عبد الشايف،  -من خطاب رئيس الوفد الفلسطيين (يف الوفد األردين 42
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"حرص املنظمة على االتفاقيات املوقعة بينها وبني احلكومة اللبنانية، اليت تفيد حبق الفلسطينيني يف لبنان  .1
 باملشاركة بالثورة، واحلفاظ على أمن املخيمات.

 43استعادة حق الشعب الفلسطيين يف العودة وتقرير املصري".مواصلة النضال من أجل  .2
 44"التمسك بفلسطني وطناً تارخيياً ال بديل عنه للشعب الفلسطيين، ومقاومة كافة مشاريع التوطني." .3
ضرورة استمرار خدمات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، واعتبارها مسؤولية دولية،  .4

 .45لالبتزازات اليت تقوم هبا بعض الدول الغربية اليت تقدم التربعات للوكالةووضع حد 
ضرورة تعبئة طاقات الشعب يف الشتات وتعزيز التفافه حول منظمة التحرير، وتوصية اللجنة التنفيذية للمنظمة  .5

 .46العمل على احملافظة على مصاحلهم وحرياهتم وأمنهم
 .47ود الشعب الفلسطيين يف األرض احملتلة، ووضع حد للتهجريضرورة مضاعفة اجلهود من أجل تعزيز صم .6
تقدير اجمللس الوطين وتأييده ملقرتحات مشروع "برجينيف" اليت تؤكد على احلقوق الفلسطينية مبا فيها حقهم  .7

 .48يف العودة، ورفض مشروع "رجيان" الذي يتنكر هلذا احلق
 194كراه، وفق قرارات األمم املتحدة وخاصة القرار "حل قضية الالجئني الذين شردوا من وطنهم بالقوة واإل  .8

 .49الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة"
تشكيل جلنة من أجل رعاية شؤون الفلسطينيني بالكويت، والعمل على حل مشكلة محلة الوثائق الفلسطينية  .9

 .50داخل الكويت، والضغط على احلكومة من أجل ضمان حقهم يف العمل واإلقامة
 .51عادة إعمار خميمات لبنان والضغط على وكالة الغوث من أجل القيام بدورها يف هذا الشأنإ  .10
تويل دائرة الرتبية والتعليم العايل زيادة الدعم لتحسني األوضاع التعليمية ألبناء الشعب الفلسطيين يف الشتات،   .11

 .52صعبةوخاصة يف لبنان ومصر، حيث يعاين الطلبة الفلسطينيون أوضاعاً تعليمية 
وعلى ذلك، يالحظ من قرارات اجملالس الوطنية يف هذه املرحلة فيما يتعلق بقضية الالجئني، واليت كانت تتكرر يف غالبية 
القرارات املتالحقة هلذه املرحلة، حتديداً التأكيد على حق العودة، أن هذه القرارات متحورت حول أمرين رئيسني: األول، 

ة شؤون الالجئني سواء الصحية أو االقتصادية أو التعليمية؛ والثاين، احلل لقضية الالجئني القرارات اليت  تتعلق برعاي

-12الوطين، الدورة الثالثة عشر (دورة الشهيد كمال جنبالط)، القاهرة،  "  للمجلس15القرار السادس واحلادي عشر من قرارات "برنامج النقاط  43
 .1977 آذار 22

 .1979كانون ثاين   22-12القرار السابع من القرارات السياسية للمجلس الوطين، الدورة الرابعة عشر (دورة هواري بو مدين)، دمشق،  44
 .1981نيسان  19-11طين حتت عنوان "وكالة الغوث"، الدورة اخلامسة عشر، دمشق، أحد الشؤون السياسية اليت تناولتها قرارات اجمللس الو  45
 .1983شباط  22-14القرار اخلامس من قرارات اجمللس الوطين، حتت عنوان "شعبنا يف الشتات"، الدورة السادسة عشر، اجلزائر،  46
 .1983شباط  22-14الدورة السادسة عشر، اجلزائر، القرار الرابع من قرارات اجمللس الوطين، حتت عنوان "الوطن احملتل"،  47
 .1983شباط  22-14القرار األول والثاين من قرارات اجمللس الوطين، حتت عنون "الصعيد الدويل"، الدورة السادسة عشر، اجلزائر،  48
 .1991ثالث حل ضمن حلول الوضع النهائي، الدورة العشرين، اجلزائر،  49
 .1991 الدورة العشرين اجلزائر، 50
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) تعين عودة إىل أرض "إسرائيل" اليت مت 1948الذي متثل  حبقهم يف العودة، وإن عودة بعضهم (الالجئني من أراضي 
، ويف مؤمتر مدريد بعد 1988، يف العام 1967االعرتاف هبا مبوجب إقامة الدولة الفلسطينية على األراضي احملتلة عام 

، األمر الذي اختلف عن مطالب املنظمة يف السابق، وقد حتولت القضية الفلسطينية بشكل أو 1991ذلك يف العام 
 بأخر، قضية الجئني، شاءت املنظمة أم أبت.

 
 المرحلة الثالثة (منظمة التحرير بعد مجيء السلطة الفلسطينية)

املنهجية املتبعة يف البحث واليت قسمت البحث إىل ثالث فصول أساسية، غري الفصل األول (فصل متاشيًا من 
املقدمات) والفصل األخري (فصل اخلامتة واملالحظات)، تناول الفصل الثاين والذي كان فصًال متهيدياً أبرز الوثائق الرمسية 

ل الفصل الثالث الوثائق الفلسطينية الرمسية قبل جميء غري الفلسطينية، اليت أدت إىل نشوء مشكلة الالجئني، وتناو 
السلطة، وسيتناول الفصل الرابع، الوثائق الفلسطينية الرمسية بعد جمئ السلطة، وانسجاماً مع هذا التقسيم، سيتم احلديث 

 لتارخيية للمنظمة.عن هذه املرحلة من تاريخ منظمة التحرير، يف الفصل الرابع، وأكتفي بذكرها هنا كواحدة من املراحل ا
 

الالجئون في الوثائق الرسمية بعد مجيء السلطة الفلسطينية (قرارات المجالس الوطنية لمنظمة التحرير   2.4
 ، وإعالن الدولة الواحدة كخروج عن الموقف الرسمي)1993بعد 

 
ساد جو من الغموض والتخوف بعد توقيع اتفاقية أوسلو بني التيار املسيطر يف منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، 

على مصري قضية الالجئني الفلسطينيني، وخاصة أن إسرائيل ومعها الواليات املتحدة األمريكية زادت من الرتكيز على 
مقولة "احلفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل"، األمر الذي عىن فيما عناه، حرمان الالجئني من حتقيق العودة، 

كجزء من الشرعية الدولية املتعلقة بأطر حل القضية الفلسطينية.   194العودة الذي نص عليه القرار وليس املطالبة حبق 
وعليه، فقد كان هناك العديد من احملاوالت اليت سعت إىل تثبيت هذا احلق يف السياقني الفلسطيين والدويل. وعلى الرغم 

، والتنازل عن 1996اق الوطين الفلسطيين يف العام من أن هذه املرحلة شهدت دق املسامري األخرية يف نعش امليث
معظمه، إال أن رفض الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات التوقيع على "عرض باراك" الذي وصف بـ"السخي" يف 

 ، وإطالق وثيقة الدولة الواحدة..اعتربا عوامل مهمة يف احلفاظ على "حق العودة" للفلسطينيني.  2000العام 
 

 رحلة الثالثة (منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية)الم 2.4.1
لقد شكلت هذه املرحلة االحنراف األكرب (ولرمبا الكلي) ملنظمة التحرير عن مسارها السابق يف التحرير، وحتول هم 

ير، واليت مت املنظمة ومهمتها إىل محاية "سلطتها الوليدة" بشىت الوسائل. وإذا كانت املرحلة الثانية من تاريخ منظمة التحر 
احلديث عنها سابقاً، قد حافظت على بعض الثوابت الفلسطينية، واليت كانت أمرًا غري قابل للتفاوض يف املرحلة األوىل 
للمنظمة، فقد جاءت هذه املرحلة الثالثة لتسحق سابقاهتا من املراحل، وما احتوته من ثوابت ومفاهيم، وأصبحت 

تلك الثوابت اليت عملت على ترسيخها يف السابق، وأصبح الفلسطيين مدان حد  املنظمة تطلب من الفلسطينيني نسيان
 احلساب (بتهمة خلخلة األمن والنظام) إذا متسك أو نادى بإحدى هذه الثوابت.
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لقد كان االحنراف األكرب يف هذه املرحلة، هو توقيع اتفاق أسلو، الذي انبثقت عنه السلطة الفلسطينية، وما نتج عن 

تفاق من تغيري يف املفاهيم، حد القلب، وحيث أن الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع كانت كثرية ومتعددة، هذا اال
وأن اهلدف هنا ليس زيادة عدد هذه الدراسات بدراسة أخرى، سأكتفي باإلشارة إىل التحوالت الكربى يف هذه املرحلة، 

ارات اجملالس الوطنية يف هذه املرحلة، وما انبثق عنها من وانعكاس ذلك على قضية الالجئني، وذلك من خالل تناول قر 
 تغريات جذرية، واليت كان أمهها باإلضافة إىل التحوالت املشار إليها يف املرحلة الثانية:

 
 التحول في المفاهيم الفلسطينية تجاه

% من 21التارخيية"، إىل الوطن: اختصار الوطن من كامل الرتاب الفلسطيين واملعروف اليوم بـ "فلسطني  .1
 أراضي فلسطني.

من تعريف املنظمة للشعب الفلسطيين،  1948الشعب الفلسطيين: إقصاء فلسطينيو فلسطني احملتلة يف العام  .2
، األمر الذي جعل املنظمة تقتصر "التحية" 48بعد أن كان يف السابق، أبناء الضفة الغربية، وغزة، وفلسطينيو 

ين على "اجلماهري الباسلة يف القدس واخلليل ونابلس وبيت حلم ورام اهللا وطولكرم يف جملسها الواحد والعشر 
 ".53وجنني وغزة

العدو: بعد أن عرَّفت منظمة التحرير العدو بثالث قوى مرتابطة، هي: إسرائيل؛ الصهيونية العاملية؛ االستعمار  .3
ا التعريف، واختزال األخري، فقد أُسقطت العاملي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، مت إسقاط عدوين من هذ

الواليات املتحدة والصهيونية العاملية من تعريف املنظمة (وفيما بعد السلطة) للعدو، واختزل العدو اإلسرائيلي 
، 1967من عدو حمتل جلميع أرض فلسطني، إىل ممارسات هذا العدو داخل األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

لطة الفلسطينية، مبا يف ذلك املستوطنات، وما عدا ذلك فإن اإلسرائيليني "شركاء" يف واليت قامت عليها الس
 نظر املنظمة، مبوجب اتفاق أسلو.

التحول يف تعريف "اخلائن" فال تعترب مصر على سبيل املثال خائنة يف هذه املرحلة من تاريخ املنظمة، بسبب  .4
املنظمة بدورها خائنة، والتغيري يف حتديد العالقة مع دول توقيع اتفاق صلح بينها وبني إسرائيل، وإال ستكون 

العامل عامة والدول العربية بشكل خاص بناًء على موقفها من القضية الفلسطينية (حسب ثوابت املرحلة األوىل 
 وحىت الثانية).

امة كيان على قبول ما كانت تصفه املنظمة سابقًا باحللول االستسالمية، مبا فيها رفض احلكم الذايت، أو إق .5
جزء من أراضي فلسطني، وهو ما ينطبق متاماً على مشروع سلطتها اليت قامت لكي حتكم "فلسطني اجلديدة" 

) الفلسطينية، وضمن هذه 1/5ذاتياً، واليت قامت على جزء من األرض ال يتجاوز ما نسبته مخس األرض (
ميا،  وكيانًا مزيفاً، ومؤامرة هدفها تصفية "القياسات" للسلطة الفلسطينية، فإن السلطة تعترب حًال استسال

 القضية الفلسطينية، على حد تعبري منظمة التحرير نفسها.

 .1996نيسان  25-22من القرارات السياسية للمجلس الوطين، الدورة الواحدة والعشرين، غزة،  53
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رفض ضم القدس من جانب واحد، ولكن من جانبني هو أمر مقبول، وهو ما نشئ عنه ما يعرف اليوم  .6
 بدية"."بالقدس الشرقية" عاصمة فلسطني "اجلديدة"، و"القدس الغربية" عاصمة "إسرائيل األ

كل الوسائل غري السلمية للنضال، هي وسائل غري مشروعة، وعلى رأسها الكفاح املسلح، ملا يف ذلك من  .7
إخالل باألمن العام والنظام، األمر الذي يعرض "املصاحل" الوطنية للخطر، ويعطي "إسرائيل" املربرات والذرائع 

 للتنصل من التزاماهتا.
 ذكرت يف املرحلة السابقة، يف الفصل السابق. باإلضافة إىل مجيع التحوالت اليت .8

 
 التحوالت تجاه قضية الالجئين 

 الرجوع الستخدام كلمة الالجئني بدل العائدين. .1
تأجيل مناقشة قضية الالجئني قبل املوافقة على أي تنازل يف اتفاق أسلو، ملناقشتها ضمن قرارات الوضع  .2

 .54النهائي، أي بعد توقيع االتفاق
دعوة احلكومة اإلسرائيلية إىل االلتزام باتفاقاهتا حول عودة النازحني إىل أراضيهم، استنادًا إىل القرار رقم  .3

55237. 
اخلاص بالالجئني الفلسطينيني، والذي يضمن حقهم يف العودة إىل  194متسك اجمللس الوطين بتطبيق قرار  .4

 ات الوضع النهائي."وطنهم"، وجعل قضية الالجئني القضية األساسية يف مفاوض
دعوة منظمة التحرير إىل رفع املعاناة اليت يتعرض هلا الالجئون يف الشتات، والدعوة إىل حتسني وضع  .5

 املخيمات.
ولعل التحول األساسي يف التعامل مع قضية الالجئني، والذي برزت فيه القضية بطريقة ال مثيل هلا يف السابق،  .6

 قضية الجئني، ومن أجل اإلشارة إىل هذه الربوز سأعرض وبشكل وهو الربوز الذي حول قضية فلسطني إىل
حريف البنود األساسية اليت ناقشها اجمللس الوطين يف دورته الواحدة والعشرين، حتت عنوان "قرارات حول 

 :56العائدين والنازحني والالجئني، وهو ما اختتم فيه جملسه، وقد كانت
 بكل أبعادها.إن قضية الالجئني قضية واحدة ال تتجزأ  . أ

كأساس شرعي وقانوين حلل قضية   194، 181التمسك بقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة  . ب
 الالجئني.

 رفض كافة مشاريع التوطني والتهجري والتذويب واليت من شأ�ا تصفية قضية الالجئني. . ت
 يف الشتات مطالبة م.ت.ف القيام بالتزاماهتا املعنوية واملادية جتاه أبناء شعبنا الفلسطيين . ث

 وخاصة يف خميمات لبنان يف اجملالني الصحي والتعليمي.

 .1996الوطين، الدورة احلادية والعشرون، غزة، قرار حول مفاوضات الوضع النهائي من قرارات اجمللس  54
 .1996اجمللس الوطين، الدورة احلادية والعشرون، غزة،  قراراتمن  67قرار حول نازحني عام  55
 .1996من قرارات اجملالس الوطنية "حتت عنوان حول النازحني والعائدين"، الدورة احلادية والعشرون، غزة،  56

                                                 



العمل على حتسني املستوى املعيشي واالقتصادي والثقايف والصحي داخل خميماتنا يف الوطن  . ج
 واخلارج عرب وكالة األمم املتحدة لتشغيل الالجئني دون املساس حبق العودة.

تقدمي خدماهتا لالجئني الفلسطينيني داخل الوطن  مطالبة وكالة الغوث الدولية باالستمرار يف . ح
وخارجه وتطوير وحتسني مستوى هذه اخلدمات إىل حني حل قضيتهم السياسية الوطنية حالً 

 عادًال.
مطالبة هيئة األمم املتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة باإليفاء بالتزاماهتا جتاه وكالة الغوث  . خ

 وتشغيل الالجئني الفلسطينيني.
اجملتمع الدويل بعدم اخللط بني املساعدات املقدمة من الدول املاحنة للسلطة الفلسطينية  مطالبة . د

 واملساعدات لوكالة الغوث.
احلرص على تشكيل وصيانة الوجدان لدى أجيالنا عرب فلسفة تربوية وطنية فلسطينية سليمة،  . ذ

 القادمة.ومناهج وطنية تصون حقنا التارخيي يف العودة، وال تصادر حلم األجيال 
مطالبة الدول العربية بضمان حقوق الالجئني الفلسطينيني املدنية والسياسية يف أماكن  . ر

تواجدهم مع التأكيد على وحدانية متثيل م.ت.ف للشعب الفلسطيين مبا خيدم قضية الالجئني 
 إىل حني احلل الشامل.

اسية واالقتصادية مع دعوة الدول العربية واإلسالمية اليت تسارع إىل إقامة العالقات السي . ز
إسرائيل، أن تربط هذا التطبيع حبل عادل للقضية الفلسطينية، وجوهرها قضية الالجئني وحق 

 العودة.
تشكيل جلنة دائمة من أعضاء اجمللس الوطين الفلسطيين تكون استشارية للمفاوض الفلسطيين  . س

 يف قضية الالجئني.
 .237م وفقاً لقرار الشرعية الدولية التأكيد على حق العودة للنازحني مجيعاً وذرياهت . ش
ضرورة إيالء مسألة العائدين إىل الوطن أمهية من قبل املؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية  . ص

 وذلك بتشكيل جلنة استيعاب العائدين.
استثمار اإلمكانات الوطنية الفلسطينية لتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى اخلدمات  . ض

رة فرص العمل والتعليم والتدريب املهين وكافة اخلدمات أمام أبناء احلياتية، وتوسيع دائ
 املخيمات داخل الوطن.

 
من خالل هذا العرض لقرارات هذه املرحلة واليت تركزت بشكل كبري على قضية الالجئني يالحظ كيف حتولت فلسطني 

نية على حجم تناول قضية الالجئني من قضية وطن حمتل إىل قضية الجئني، وإن هذه النتيجة ليست نتيجة متسرعة مب
اليت دارت مجيع القرارات حوهلا تقريبًا وحسب، وإمنا لعدة حقائق واقعية نتجت بفعل هذه املرحلة، فاألرض قد ُحسم 

، وهكذا سقط اهلدف األول من أهداف املنظمة بتحرير كامل الرتاب. 1967أمرها وحتددت بفلسطني احملتلة عام 
ض قد تشكلت، وهكذا ُحسم هدف أخر من أهداف املنظمة وهو الكيان الفلسطيين الذي  والسلطة على هذه األر 
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كانت املنظمة تسعى إلقامته على أرض فلسطني، ومل يبقى أمرًا جوهريًا تفاوض عليه املنظمة سوى موضوع الالجئني 
ياه ومستوطنات، ميكن والقدس، أما ما تبقى من قضايا للتفاوض عليها يف مفاوضات الوضع النهائي من  حدود وم

 التعامل معها.
 

 )2007تشرين الثاني  29إعالن الدولة الواحدة ( 2.4.2
إن اهلدف من إدراج "إعالن الدولة الواحدة" يف هذه الورقة، وهو مثال ليس وحيداً، هو بيان كيف أن املوقف الرمسي 

املواقف الفلسطينية األخرى على اختالفها، وال الفلسطيين ليس املوقف الوحيد، باإلضافة إال أنه ال ينسجم مع غالبية 
ميثل اجلميع وإن كان ميثل املوقف الرمسي، الذي يبىن عليه أي مستجدات ووقائع جديدة ختلق، سواء كان ذلك برغبة 

 الفلسطينيني مجيعاً أم ال.
 

واإلسرائيليني غري الراضني سواء لقد جاء إعالن الدولة الواحدة مببادرة من جمموعة من املثقفني الفلسطينيني والغربيني 
على املوقف الرمسي الفلسطيين أو اإلسرائيلي، وال احللول املطروحة من قبل هذين املوقفني باعتبارمها يرسخان ويعمقان 
املشكلة، وقد كان تركيز هذا اإلعالن على وصف كيف أن هذه احللول عمقت قضية الالجئني والذي كان على النحو 

 التايل:
ل بناًء على املواقف الفلسطينية واإلسرائيلية الرمسية، على افرتاض إمكانية حتقيق السالم من خالل منح يقوم احل .1

حقوق وطنية حمدودة، وحرمان الفلسطينيني  1967الفلسطينيني القاطنني يف أراضي فلسطني احملتلة عام 
 ، ويف الشتات حقوقهم، وهو ما يعين:1948داخل حدود فلسطني احملتلة عام 

 (محلة اجلنسيات اإلسرائيلية) مواطنني من الدرجة الثانية داخل وطنهم. 48عيش فلسطينيو  . أ
 حرمان الالجئني الفلسطينيني حقهم املعرتف به دولياً يف العودة إىل ديارهم. . ب

 إن حل الدولتني يرسخ ويرسم سياسة فصل غري متساٍو على أرض فلسطني التارخيية. .2
 اجلذرية الناشئة عن االحتالل، وال ميكن حلها ضمن هذه احللول. إن هذا احلل ال يعاجل املظامل .3

 
ويف ضوء هذا، فإن تطبيق احللول اليت تفرض إقامة دولتني واليت كان أساسها اتفاق أسلو، هي حلول غري منطقية، وغري 

ن أي طرح بشأن حل عادلة، باإلضافة إىل أ�ا غري واضحة، وال ميكن حل قضية الالجئني حًال عادًال على أساسها، وإ
عادل يقوم على أساس هذه احللول هو جمرد شعارات غري صاحلة للتطبيق، قد برهنت املدة الطويلة على عدم إمكانية 

 تطبيقها، أ�ا شعارات  ال ميكن يف ضوئها إجياد حالً.
 

 خالصة 2.5
لقد مرت القضية الفلسطينية مبنعطفات وحتوالت كبرية، أثرت بشكل كبري يف تعامل املوقف الرمسي الفلسطيين مع قضية 
الالجئني، وقد كانت بداية هذا املوقف رفض التعامل مع قضية فلسطني على اعتبارها قضية الجئني، بل قضية وطن 

لقرارات اليت جعلت من فلسطني قضية الجئني. إال أن هذا حمتل جيب حتريره، وهو ما انعكس على رفض العديد من ا
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املوقف وبعد ثبات دام ما يقارب العشر سنوات عاد ليتغري، وذلك بتبين منظمة التحرير "برنامج النقاط العشر" الذي  
ج"  ذلك كان البداية الفعلية لقبول التسويات مبا فيها قضية الالجئني. وقد استمر هذا املوقف باالحندار  حىت "تو 

، الذي أدخل قضية الالجئني يف مسار أكثر 1993االحندار وبفعل احملادثات السرية بتوقيع اتفاق أوسلو يف العام 
اليت كان باإلمكان حل  1967تعقيداً، وهو ما نشأ عنها قضيتني لالجئني بدل قضية واحدة، الجئي أو نازحي العام 

% 77لو، ومع التطلعات اإلسرائيلية املرحلية باالكتفاء بـ أكثر من مشكلتهم نتيجة لعدم تعارض احلل مع اتفاق أوس
اليت مت تأجيل التفاوض عليها كواحدة من مفاوضات احلل النهائي،  1948من األرض الفلسطينية؛ وقضية الجئي العام 

إمكانية التنازل أكثر من وهو ما زاد إمكانية احلل تعقيداً، باإلضافة إىل القناعة اليت تولدت عند االستعمار الصهيوين ب
قبل اجلانب الفلسطيين، وهو ما ينسجم مع التصورات اإلسرائيلية اليت ترى بضرورة احلفاظ على تفوق يهودي دميوغرايف 

، وهو ما يعين عدم قابلية حل قضية الالجئني ضمن هذه التصورات، ولعل هذا يفسر 1948داخل فلسطني احملتلة عام 
 ،حىت يومنا هذا.1996ت احلل النهائي اليت كان جيب أن تبدأ يف العام السبب وراء تأجيل مفاوضا

 
وبناًء عليه ونتيجة هلذا املوقف التنازيل (املنحدر) يف املوقف الرمسي الفلسطيين، ونتيجة ملا مت عرضه خالل هذا الفصل 

 ميكن التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات، أمهها:
ت مشكلة الالجئني النتيجة املنطقية له، كان أمراً معداً له مسبقاً، وقد إن استعمار أرض فلسطني، والذي كان .1

 مت بطريقة ممنهجة غفل العرب عنها، وكان بالشراكة مع بعض الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا؛
لقد مرت قضية الالجئني بتحوالت كربى نتيجة التحوالت اليت حصلت على املوقف الرمسي الفلسطيين منذ  .2

منظمة التحرير حىت اليوم، تراوحت بني "اعتبار العودة حقاً مقدساً" وبني جعله "واحدا من قضايا احلل نشأة  
 النهائي" يف املفاوضات، أي أنه ليس واحداً من "الثوابت" بل "موضوع للتفاوض"؛

االستعمار  لقد حتوَّل اهلدف الفلسطيين، تارخياً، من حترير األرض الفلسطينية، إىل إجياد حلول ناشئة عن .3
 الصهيوين هلذه األرض، خاصة ما له أثر على السكان الذين "صاروا الجئني"؛ 

من تعريف الشعب الفلسطيين، وهو ما ينعكس جلياً  1948مت بفعل هذه االتفاقيات إقصاء فلسطينيي العام  .4
، يف هذه القرارات يف قرارات وخطابات السلطة الفلسطينية، إذ ال ذكر هلذه الفئة من أبناء الشعب الفلسطيين

 واخلطابات؛
إخفاق املوقف الرمسي يف العديد من األمور اليت انعكست بشكل كارثي على قضية الالجئني، ومنها تأجيل  .5

حل قضيتهم إىل مفاوضات الوضع النهائي، وعدم حتميل "إسرائيل" املسؤولية الكاملة عن نشوء مشكلة 
  االعرتاف هبا "كحق" فحسب. الالجئني وعالج تبعاهتا حىت تتحقق العودة، ال
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 الخروج من عراق المنشية-1949الفصـــل الثالث: 
 

 تمهيد 3.1
يتناول هذا الفصل (الذي هو دمج مقصود بني عرض املعلومات وحتليلها) قصة عراق املنشية من الوجود وحىت اخلروج. 
ويتم فيه مقابلة الرواية الرمسية (العربية والصهيونية) على قلَّة مصادرها، بالروايات الشفوية ألهايل القرية الذين خربوا أرضها 

هذه احلكاية حتقيبيًا إىل ثالث مراحل مت الفصل بينها (على حنو مدرسي) ألجل بناء وحياهتا وعاشوا نكبتها. وتنقسم 
) 2عراق املنشية قبل النكبة؛ () 1احلكاية التارخيية للخروج من القرية بصورة مشولية وواضحة. وهذه املراحل هي: (

 ملنشية بعد النكبة.   ) وعراق ا3؛ (قصة املقاومة، واملساومة، واخلروج وعراق املنشية أثناء النكبة:
 

 عراق المنشية قبل النكبة 3.2
يضيء هذا القسم احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف قرية عراق املنشية قبل النكبة، ويصفها من حيث: تكوُّ�ا 

عية (عصب احلياة التارخيي، وطوبغرافيتها، وحدودها؛ والرتكيبة العائلية فيها وسلطة املخاتري؛ كما يصف احلياة الزرا
الفلسطينية يف تلك احلقبة)؛ ومؤسساهتا الدينية والرتبوية والصحية؛ كما يستجلي بعض طقوسها االجتماعية األخرى من 

 حياة ثقافية، وأعراس، ومآمت، وغري ذلك. 
 

 قرية عراق المنشية: خلفية تاريخية 3.2.1
كم   32إىل الشمال الغريب، وبيت جربين إىل الشرق، وتبعد قرابة تقع قرية عراق املنشية جنويب الطريق العام بني الفالوجة 

إىل الشمال الشرقي من مدينة غزة. يف أواخر القرن التاسع عشر، كانت عراق املنشية مبنية بالطوب، وكان للقرية شكل 
هيونية، كانت األخرية دائري، حتيط هبا األراضي الزراعية.  وقد جرت أكثر من حماولة الحتالل القرية من قبل القوات الص

 57. وبعد مخس سنوات، من تطهري القرية عرقياً، أنشئت مستوطنة كريات غات على أراضيها.1949نيسان  21يف 
من األمام منها تقع  ،مرتين اثنني ويلوقد كانت املستعمرات اليهودية حتيط هبا من كل جانب، إذ كانت على بعد ك

يف أرض حتتلها  ،مستعمرة غات، ويف جنوهبا مستعمرات رحامة ومجامة، ومشاهلا جممعات أخرى من املستعمرات
العصابات الصهيونية وتسيطر عليها كلها. فيما كانت حوهلا جممعة من القرى العربية تقع داخل النطاق الذي فرضت 

احلديث عن املستعمرات، يضيف احلاجة أمحد عبد الفتاح صايف مستعمرة ويف سياق  58محايته على القوات املصرية.
 .59"خربة موسى"، كمستعمرة أخرى حتيط بالقرية  وتقع يف شرق مستعمرة "غات"

 

: 2001مؤسسة الدراسات الفلسطينية، رام اهللا: وأمساء شهدائها.  1948ائيل سنة ى قرى فلسطني اليت دمرهتا إسر اخلالدي، وليد. كي ال ننس 57
560. 

 .216-215  :كرتونية الرقميةيوميات حممد حسنني هيكل، املكتبة اإللو ، حرب فلسطني يف مذكرات مجال عبد الناصر..احلحممود ص 58
 20/2/2007، مدينة إربد، صايف الطيطيمقابلة مع احلاج أمحد عبد الفتاح  59
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هذا ويذكر الكتاب العريب األول يف "السياحة البديلة"، الذي أشرفت على إصداره مجعية الثقافة العربية يف الناصرة، أن 
نشية، يعين عراق العامرة بعد أن كان أهلها قد مت ترحيلهم من قريتهم اليت كان امسها عراق (من عرق وهو اسم عراق امل

ويف نفس  60وال يظهر هلا اليوم أثر تقريباً. 1949اجلبل الصغري أو املغارة) وأنشئوا قرية جديدة، هجرت يف مطلع العام 
ق املنشية كانت تسكن يف قرية امسها "عراق اخلارج"، وهي تبعد  السياق يقول احلج سامل اجلوابرة، أن أهايل قرية عرا

سنة، وبسبب قلة املياه يف قرية "عراق  80اثنني كيلو مرت شرقًا عن عراق املنشية، سكنت الناس فيها ملدة ال تزيد عن 
رئيسي امسه "بئر الزطة"، نبع ماء باإلضافة إىل  بئر  19اخلارج"  انتقلت األهايل إىل عراق املنشية حيث كان يوجد فيها 

مت حفر بئر أخر لشخص يدعى حممود ظاهر عبد اهللا اجلوابرة، وقد كان من أغزر اآلبار يف منطقة  1946ويف سنة 
الساحل. ويوضح بعد ذلك أن كملة عراق تعين طرف الصخر، أما عراق اخلارج فسميت بذلك أل�ا أثرية، حيث 

 أقيمت على أنقاض قرية جت الكنعانية.
 

 طوبغرافية القرية وجغرافيتها وحدودها 3.2.2
، فقد "كانت كي ال ننسىحسب ما ورد يف كتاب  ، وموقعها التفصيليوجغرافيتها أما من حيث طوبوغرافية القرية

القرية قائمة يف منطقة ذات تالل متدرجة، حيث يلتقي السهل الساحلي سفوح جبل اخلليل، وكان حيدها غربًا وادي 
كانت و فتاال، وكانت تقع جنويب الطريق العام بني الفالوجة إىل الشمال الغريب، وبيت جربين إىل الشرق األوسط. 

  61سيني متعامدين. وكان هذا امللتقى مبثابة مركز القرية."صغرية تتفرع من ملتقى طريقني رئي هاشوارع
 

على منطقة  يقع كان قسم من البلدةويف هذا السياق يقدم احلاج عبد القادر الطيطي صورة أكثر تفصيالً، حيث يقول  
يعين (رتفعة منطقة امسها التل وهي م القرية من اجلهة الشمالية كان حيد. تلة ليست مرتفعةقسم آخر يقع على سهلية، و 

 اجملاورة للقرية "جات"ستعمرة م وكانت هذه إحدى املناطق املطلة على )هي عبارة كجبل لكن اعتقد انو اجلبل صناعي
  10كذلك كانت قرية "اجلسري" تبعد  )وكانوا املناضلني دائما فوق التل يراقبوا حركات األعداء فيما لو جاءوا إىل القرية(

بلدة القبيبة (قبيبة بين عواد) التابعة للواء منطقة شمال، ومن اجلهة الشرقية كان حيدها كليو مرتات عن القرية من ال
اخلليل، وكانت تبعد أكثر من ثالثني كيلو مرت، ويف املسافة بني عراق املنشية والقبيبة مل يكن هناك قرى، كان هناك فقط 

كيلو مرتات عن القرية.   4-3نت تبتعد تقريبًا جتمعات بدوية. من جهة اجلنوب كان حيد القرية عرب الوحيدات، وكا
ومن اجلهة الغربية كانت مدينة الفالوجة اليت كانت تبعد ثالث كيلو مرتات عن عراق املنشية. كذلك يقول احلاج عبد 

 .62القادر أنه كان هناك يف القرية واد امسه واد التل، ومسي بذلك نسبة إىل التل املوجود يف القرية
 

 .292، ص 2008فوزي ناصر وآخرون. وتشهد اجلذور. الناصرة: مجعية الثقافة العربية،  60 
 .558وليد اخلالدي، مرجع سابق،   61
 12/10/2004، مدينة إربد، الطيطي عبد الفتاح مقابلة مع عبد القادر 62
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ع القرية، كان هناك شارع رئيس معبد يربط القرية  ببيت جربين وميتد إىل اخلليل، كذلك يربط الشارع بالنسبة لشوار 
القرية مع الفالوجة من الغرب وميتد إىل اجملدل وغزة. وبقية الطرق كانت ترابية، مثل الطريق اليت كانت تربط القرية مع 

 .قرية جسري أو الطريق اليت كانت تربطها مع مستعمرة جات
 

. كان 1945نسمة يف العام  2,220أما من حيث السكان، فيذكر وليد اخلالدي أن عدد سكان القرية كان حوايل 
فيما يذكر مجال بعد الناصر يف مذكراته بأن "عراق املنشية قرية  63نسمة من اليهود. 210عرباً، بينما  2,010منهم 

  64شخص." 2000شخص و 1800جلميع يرتاوح ما بني صغرية تضيق مبن فيها من سكان ومن الجئني. كان تعداد ا
نسمة، وذلك حسب جداول خمتار عائلة  2508ويقول احلاج حسن اجلوابرة أن عدد سكان القرية عند اخلروج كان 

ألف  17-16اجلوابرة وهو عبد الفتاح أمحد يوسف اجلوابرة. ويقدر احلاج حسن أن عدد أهايل القرية حالياً يرتاوح بني 
 نسمة. 2332ما احلاج أمحد عبد الفتاح صايف الطيطي، فيقول أن العدد قبل النكبة "بالضبط" كان . أ65نسمة

 
 التركيبة العائلية وسلطة المختار في القرية 3.2.3

عائلة وعشرية، وأكرب هذه العائالت، هي: عائلة  25تتألف قرية عراق املنشية من عدة عشائر وعائالت، تزيد عن 
الطيطي، عائلة البدوي، عائلة أبو حميسن، وعائلة أبو سل.كانت القرية تقسم إىل حارات، وكانت عائلة اجلوابرة، عائلة 

أبو سل واجلوابرة تسكن يف احلارة الشمالية،  وخمتار هاتني العائلتني، هو أمحد يوسف منر اجلوابرة، ويف احلارة اجلنوبية  
لبدوي، وخمتار هذه احلارة، هو احلاج خالد محدان الطيطي. كانت تسكن عائلة الطيطي وعائلة أبو حميسن، وعائلة ا

وباإلضافة إىل العائالت اخلمسة الكربى اليت ذكرها احلاج عبد القادر الطيطي، يضيف احلاج أمحد عبد الفتاح صايف 
 .حبوش ،البالصي ة،ورد أبو ،ريه بعض العائالت الصغرية، مثل، أبو

 
 الحياة الزراعية في القرية 3.2.4
دومن بيعت لليهود عن  آالف 6ألف دومن، منها  24مساحة أراضي عراق املنشية احلج حسن اجلوابرة فإن  حسب
من غزة. أما  حلج سعيد الشواوشخص آخر يدعى ا، من بيت جربين عبد الرمحن عبد اللطيف العزة شخص يدعى طريق

 .دومن 17901احلاج أمحد عبد الفتاح صايف فيقول أن مساحة عراق املنشية كانت 
 

تزرع  تكانكذلك  والذرة البيضاء،   يف زراعة احلبوب كالقمح والشعريكانت قرية عراق املنشية قرية زراعية، واشتهرت 
، بدأت زراعة 1943سنة  السنوات األخرية قبل النكبة، بدءًا منيف يقول احلج سامل أنه  اخلضروات مثل الفقوس،ب

وغري ذلك من ، زرعت األشجار كالتني والزيتون واألشجار احلرجيةحيث منطقة جبلية،  لكو�ا األشجار يف شرق البلد
 .األشجار

 . 557وليد اخلالدي، مرجع سابق،  63
 . 215م صاحل، مرجع سابق،  64
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وقد أفاد بعض املَقابلني أ�م كانوا ميلكون بيارات، تقول احلاجة مشس الطيطي أن عائلتها كانت متتلك بيارة كبرية (كل 

ن والتوت وامللوخية، وكذلك ذكرت أمساء بعض العائالت العرب كانت تشرب عندنا) وكانوا يزرعون فيها الربتقال والليمو 
اليت متتلك بيارات، مثل عائلة ناجي، وشخص يدعى علي حسن. ويف احلديث عن البيارات يشري احلاج عبد القدر 
 الطيطي أن عدد البيارات يف القرية كانت قليلة جداً، ذلك أن البيارات حتتاج إىل ماء، ويقول أن هناك شخص يف القرية
امسه عبد اهللا صايف الطيطي كان عنده بئر ماء وكان ميتلك بيارة، ولكنها مل تنجح بسبب عدم غزارة مياه البئر. كذلك 
تشري احلاجة أن القرية كانت مليئة باألعشاب الربية مثل (السعيسعة، البوريدة، واجللثون) وأن نساء القرية كانت تقوم 

 احللوب. جبمع هذه ألعشاب إلطعام الدواب، والبقر
 

كذلك حتدث بعض الرواة عن جتارهبم اخلاصة يف احلقل، فتقول احلاجة زينب اجلوابرة أ�ا كانت تقوم برعاية البقر، 
وحصد الزرع، والتقاط الثمار (عن طريق الشنشرة والقفة). كذلك تتحدث عن األراضي اليت كان ميلكو�ا يف القرية، 

دومن آخرين مل  15دومن يف النتاش، و 10دومن يف واد السدرة، و 15اين، ودومن يف احلبل الوسط 15فتقول كنا منلك 
 .66تذكر أين

 
كان يف القرية "بابور" لطحن القمح لشخص من البلد يدعى حممود جاد اهللا أبو حميسن، كان يقع يف اجلهة اجلنوبية من 

ت سكان القرى اجملاورة بطحن قمحها يف القرية، على طرفها. مل يقتصر عمل هذا البابور على سكان القرية، وإمنا قام
 هذا البابور. وكان املقابل إما النقود وإما صاعات من القمح.

 
ويف السؤال عن أساليب الزراعة واحلراثة املستخدمة يف البلد يقول احلاج عبد القادر، يف البداية كانت تستخدم أساليب 

اخلروج بسنتني كما يوضح احلج عبد القادر) أصبحت الناس احلراثة القدمية (الدواب)، ويف الفرتات األخرية (قبل 
 تستخدم "الرتكتورات" للحراثة، وكانت هذه الرتكتورات ألناس من خارج البلد.

 
 المؤسسة الدينية والتربوية  والصحية في القرية  3.2.5

الذكور كانت تقع على اخلط كان يف القرية مدرستني واحدة للذكور، وأخرى لإلناث تأسست يف وقت متأخر، مدرسة 
املعبد الواقع بني عراق املنشية والفالوجة، وتبعد عن القرية حوايل مئة مرت. يف البداية كانت تتكون املدرسة من غرفة 
واحدة مث مت إضافة غرفة أخرى هلا. كانت املدرسة تعلم من الصف األول االبتدائي حىت الصف السابع، وكانت هذه 

واحد، يقوم معلم واحد بتدريسها. ويذكر احلاج عبد القادر الطيطي بعض املدرسني الذين   الصفوف جممعة يف صف
كانوا يدرسون يف املدرسة، مثل األستاذ ربيع أبو الليل، واألستاذ أمحد شتاتلة من جسري، واالستاذ حممود عبد الفتاح من 

لذين درسوا معه وال يزال يتذكرهم، ومنهم: عبد قلقيلية. أما فيما خيص الطالب، يذكر احلاج عبد القادر أمساء بعض ا
 التفاح اجلنازرة وعباس أبو ريا.
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وألن املدرسة كانت فقط للصف السابع، فقد كان الطالب الذين يرغبون يف إكمال تعليمهم وهم قالئل، (حيث يقول  
إىل الفالوجة، وقد كان احلاج  احلاج إحنا كفالحني هبمو الفالح انو ابنو يطلع يساعدوا يف األرض وفالحتها) يتوجهون

 عبد القادر واحد من الذين أكملوا تعليمهم يف الفالوجة، وقد وصل يف تعليمه حىت الصف الثاين ثانوي يف عام النكبة.
كانت املدرسة تدرس مجيع املواد الدراسية (لغة عربية، لغة إجنليزية، ودين، وعلوم، باإلضافة إىل الرتبية الرياضية والفنية)، 

يقول احلاج أنه كان هناك نشيد للصباح وهو نشيد "بالدي بالدي". ويف السؤال حول مدرسة اإلناث يقول احلاج أنه و 
ال يتذكر موقعها حيث أ�ا نشأت يف سنة متأخرة  (يعين قبل النكبة بفرتة بسيطة). وكانت املدرسة للصف الرابع فقط، 

 يف تلك الفرتة، حيث مل يكن هناك مدرسة ثانوية لإلناث.ويقول احلاج أن أي من الطالبات مل تكمل تعليمها 
 

حممد وبناًء على رواية احلاج أمحد عبد الفتاح صايف، كان هناك أيضاً، مدرستان خاصتان لتحفيظ القرآن، واحدة للشيخ 
 .لشيخ حسن عبد العاطيل ةوالثاني، ريتابو زغأ
 

يقع يف املنتصف، كان املسجد مبين من احلجارة، وكان له وعلى صعيد املؤسسة الدينية، كان يف القرية مسجد واحد 
مأذنة، ومكاناً للوضوء. وكان يف إحدى أطراف املسجد زاوية تتبع طريقة الشيخ عبد احلي. كذلك كان هناك  مقامات 

سجد،  يف القرية، منها، مقام الشيخ أبو سل أحد الرجال األولياء الصاحلني، كان يقع يف منتصف البلد بالقرب من امل
كذلك كان هناك مقام لشخص صاحل من خارج البلد يدعى أمحد العريين، وكان مقامه فوق التل.كانت أهايل القرية 

 تقوم بزيارة هذه املقامات، وتقدم هلا اهلدايا والنذور.
 

الناس يف  ويف السؤال عن املؤسسات الصحية، يفيد احلاج عبد القادر أنه مل يكن هناك عيادة صحية يف القرية، وكانت
حاالت املرض تذهب إىل الفالوجة من أجل العالج، أو إىل اجملدل أو إىل منطقة تسمى "عيون قارة"، وهي منطقة بعيد 

كليو مرت، وحتديداً أن الناس كان تستخدم الدواب من أجل نقل املريض. أما   30نسبياً حيث تبعد عن البلد ما يقارب 
ه كان هناك عيادات متحركة تأيت للقرية مرة يف األسبوع. وعلى الرغم أن احلاج احلاج أمحد عبد الفتاح صايف فيقول أن

عبد القادر يقول أن أهايل القرية مل تكن تتعاجل يف "الكوبانيات" يؤكد احلاج أمحد عبد الفتاح صايف أن هناك حاالت 
 معينة تعاجلت يف مستعمرة "غات".

 
ر الطيطي، واحلاج أمحد عبد الفتاح صايف أنه مل يكن هناك كهرباء يف أما يف موضوع اإلنارة، فيؤكد احلاج عبد القاد

القرية، كانت الناس تستخدم اللوكسات والفوانيس والسراج اليت تعتمد على الكاز، وكانت الناس تقوم بشراء الكاز من 
 الفالوجة، وحسب احلاج أمحد، كان الكاز يأيت إىل الفالوجة عن طريق بريطانيا.
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 مقابر القرية 3.2.6
كان يف القرية ثالثة مقابر، واحدة يف اجلهة الغربية يف حارة عشرية الطيطي يف منتصف البلد، وواحدة بالقرب من "مقام 
الشيخ أبو سل" يف منتصف البلد، وواحدة يف اجلهة الشرقية من البلد. كانت هذه املقابر ألهايل القرية مجيعها، وكانت 

 املقربة األقرب عليها. الناس تقوم بدفن موهتا يف
مل يكن هلذه املقابر أمساء حمددة، ولكن كانت الناس تسميها حسب االجتاهات أو حسب قرهبا من بعض املعامل البارزة، 
يقول احلاج عبد القادر، أن املقربة القريبة على مقام الشيخ أبو سل، كانت تسمى مقربة أبو سل نسبة إىل املقام. أما 

 انت تسمى مقربة السدرة لوجود شجرة سدرة كبرية يف تلك املنطقة.ملقربة الغربية فك
 

 الحياة الثقافية في القرية  3.2.7
كان يف القرية "مضافات" لكل العشائر، كان رجال القرية جيتمعون يف أوقات الفراغ فيها لتبادل األحاديث ولعب 

ة يأتون للقرية لسرد القصص مثل قصص أبو زيد "السيجة" وشرب القهوة السادة. يف أشهر الشتاء كان بعض احلكواتي
اهلاليل، وعنرتة بن شداد. كذلك كان يأيت بعض "احلداية" والشعراء للقرية. وكانت "اخلتيارية" كما يقول احلاج عبد 

احلداية القادر تَنشد كثريًا هلوالء حتديدًا للحكوايت الذي يروي قصة "أبو زيد اهلاليل". وكانت هذه احلكواتية والشعراء و 
تأيت من خارج القرية حتديدًا يف فصل الشتاء وميكثون ما يقارب الشهر، وكانت الناس تقوم بإعطائهم القمح بدل 
عملهم. كذلك كانت الناس تستمع للراديو، وكان هناك راديوهات فقط عند املخاتري، وكانت هذه الراديوهات تبث 

 حمطة واحدة فقط.
شوارع وحارات القرية، أو يف "اجلرن" وهو موقع ختزين القمح. كانت األطفال تلعب أما األطفال، فكانوا يلعبون يف 

 األلعاب مثل، "الغوميضة" أو "احلجلة". وأما النساء فلم تذكر أياً من الروايات كيف كن يقضني أوقات فراغهن.
 

"مخيس البيض"، وفيه كانت كذلك كان هناك مواسم دينية وأخرى غري دينية تشارك فيها الناس لالحتفال، مثل موسم 
تقوم الناس بالتزيني وصلق البيض واللعب فيه (يسلقوا بيض ويعملوا إهلا دعاية بعدين يطاقشوا). كذلك كانت الناس 
تشارك مبواسم دينية مثل موسم "النيب موسى"، ومواسم أخرى تذهب فيها إىل اجملدل للسباحة واللهو على الشاطئ، 

 وأكل السمك.
 

يضًا تقوم بعمل احتفاالت كبرية يف توديع احلجاج ويف استقباهلم، وكانت تقوم النساء مبا يسمى كانت الناس أ
"التحانني" وهي إنشاد األغاين واألهازيج الدينية. ويف سياق احلديث عن احلج، فقد كانت الناس تسافر يف السابق 

افر عن طريق غزة أو اجملدل إىل سيناء مث للحج عن طريق اجلمال، وأصبحت فيما بعد تسافر عن طريق البحر، حيث تس
 إىل جدة، وكانت تسمى هذه الطريق "طابور البحر".

 
يف السؤال عن وجود أية نشاطات رياضية، يقول احلاج عبد القادر أ�م كانوا ميارسون الرياضة يف املدرسة، وكانوا 

قرى التابعة للواء غزة، وكان احلاج عبد يشاركون يف مسابقات رياضية يف غزة، حيث كانت تقام مهرجانات جلميع ال

57 
 



القادر أحد املشاركني يف هذه املهرجانات واملسابقات (واهللا أنا شاركت يف القفز العايل بس من الفالوجة مش من عراق 
 املنشية).

 
ذهبوا كذلك كانت املدارس تقيم رحالت للمدن الفلسطينية، وقد شارك احلاج عبد القادر يف رحلة إىل مدينة حيفا، و 

 "لسينما احلمرا" ويقول أ�م شاهدوا فيلم بعنوان "ُحب من السماء" حسب ما يتذكر.
 

 األعراس والمآتم في القرية 3.2.8
ال ختتلف عادات األعراس يف عراق املنشية عنها يف القرى الفلسطينية األخرى يف ذلك الوقت، وحىت عنها يف القرى 

طلب يد الفتاة للزواج من قبل وجهاء القرية، واالتفاق على املهر، واحلناء  الفلسطينية يف الوقت احلاضر ، بدءًا من
واملالبس، وصوال إىل إمتام القران. يف عراق املنشية كان والد العروس وإخوهتا الذكور وخاهلا من يقومون بإخراجها من 

تركب على فرس مزين وحماط  بيت الوالد، ويتم إخراج صندوق مزين مع العروس عند خروجها من بيت والدها. وكانت
بالقماش امللون وكانت النساء تقيم هلا زفة داخل القرية. كان يقام يف األعراس "السامر" وهو السهر ليًال والغناء، 
والدبكة. وكانت األعراس تستغرق مدة أسبوع تقريباً. أما فيما يتعلق "بالنقوط"، فكان النقوط، إما نقود أو ذبائح تسمى 

 "قْـَوات".
 
ذلك اآلمر يف املآمت، إذ أن هناك تشابه كبري يف الطقوس وعادات املآمت يف عراق املنشية وبقية القرى الفلسطينية. حيث  ك

كانت أهايل القرية كما يوضح الرواة تتكاتف مع بعضها البعض يف حاالت الوفاة، وكانت خترج للدفن مجيع أهايل 
ئلة الفقيد، وكانت تتسابق العائالت على من سيقوم هبذا اإلعداد لعائلة القرية، وكانت العشائر تقوم بإعداد الطعام لعا

الفقيد، وكذلك تكرم الضيوف من خارج القرية. ختتلف املدة اليت يستغرقها العزاء من حالة إىل أخرى إال أن األكثر 
 شيوعاً هو قرابة األسبوع.

 
 

 والخروجقصة المقاومة، والمساومة،  عراق المنشية أثناء النكبة: 3.3
عند احلديث عن قرية عراق املنشية أثناء النكبة، جيدر الرتكيز، يف تدشني هذه الرواية التارخيية على خصوصية حكاية 

، واليت انتهت 1949، وبالتحديد يف األشهر األوىل من العام 1948املقاومة واخلروج بعد حدث النكبة املركزي يف أيار 
كما تفيد الرواية الرمسية. وعليه، يتضمن هذا القسم حديثاً عن   1949نيسان  21اً يف خبروج أهايل القرية وتطهريها عرقي

؛ العالقات مع اليهود قبل بدء املناوشات؛ يف عني العاصفة )، وهي1948قرية عراق املنشية أثناء نكبة العام (
اهلزمية)؛ ومن مث  تلقرية (استعدادااملناوشات قبل التاريخ الفعلي حلدوث النكبة؛ واالستعدادات قبل بدء املعارك يف ا

وهنا، يتم  "اهللا قائد املعركة!"حيث كان صد اهلجوم الصهيوين األول: و  صرية والسودانية إىل القريةدخول القوات امل
) تغيري اخلطة وبدء 2) اخلطة اإلسرائيلية "األوىل" لتنفيذ اهلجوم؛ (1تفصيل احلديث حول ثالثة عناصر أساسية، هي:  (

) ورواية عبد الناصر لتفاصيل املعركة. مث يتلو ذلك تفنيد للرواية املكتوبة حول اهلجوم الصهيوين الثاين، 3التنفيذ؛ (
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املتضاربة عن اهلجوم الصهيوين الثالث. وبعد اإلتيان على أبرز نتائج اهلجوم، تستكمل الرواية ومقاربة للروايات الشفوية 
)؛ 1949شباط  24حىت  1948أيار  15حول انسحاب القوات املصرية من القرية بعد مدة دامت تسعة شهور (

-برك اخلضر-حيل إىل السنابرةالرت انتهاًء ب قصص الرتويع ودورها يف خروج أهايل قرية عراق املنشيةوما تالها من 
 الفوار.-العروب

 
 : عراق المنشية في عين العاصفة )1948( 3.3.1

اليت  1948مثل سائر القرى والبلدات واملدن الفلسطينية، عانت قرية عراق املنشية مرارة النكبة الفلسطينية يف العام 
ريب (الذي يوصف بالتخاذل يف غالب األحيان). لكن تسببت هبا العصابات الصهيونية والتواطؤ الربيطاين  والتلكؤ الع

تلك املعاناة واملرارة تأخرت بعض الشيء عن باقي اجلغرافيات الفلسطينية األخرى، إذ سقطت قرية عراق املنشية وُطهرت 
رية) ، وعلى ثالث مراحل ميكن التمييز بينها: ابتداًء من دخول القوات العربية (املص1949نيسان  21ريخ عرقيًا بتا

وصدِّ اهلجوم الصهيوين األول؛ ومرورًا بصد اهلجوم الصهيوين الثاين؛ وانتهاًء بصد اهلجوم الثالث، وإبرام هدنة "رودس" 
 اليت أفادت بانسحاب القوات املصرية، وترحيل أهايل القرية وتطهريها عرقياً. 

 
 العالقات مع اليهود قبل بدء المناوشات 3.3.2

أن العالقات مع اليهود كانت جيدة قبل بدء النكبة، حىت أن هناك كانت عالقات تزاور بينهم، امجع غالبية املقابلني 
ومشاركة يف بعض املناسبات، يقول احلاج عبد القادر، أن "خمتار املستعمرة" قام بزيارهتم عندما تويف أحد أفراد عائلته 

خذ باخلاطر). وكذلك يشري احلاج جرب الطيطي إىل (حدثت وفاة ألحد أقاربنا واجا خمتار الكوبانية يف ذلك الوقت يأ
احنا واليهود كنا جران ونوكل ونشرب عند بعض، يعين ملن ميوت طبيعة هذه العالقات بني أهايل القرية واليهود، فيقول "

اهم واحد منا جييبو رز ومسنة، وعظم اهللا اجركو. واحنا كذلك األمر، نروح ونيجي على الكوبنية، عادي يعين، نصب مع
 ."على الطاولة ونوكل. مكانش بينا يعين اشي

 
كذلك احلاجة زينب اجلوابرة، تقول أن العالقات كانت يف البداية جيدة مع اليهود، حيث كان املهاجرين إىل 
املستعمرات القريبة من القرية يف البداية من اليهود كبار السن، والذين مل يقوموا بعمل املشاكل، ولكن املشاكل بدأت  

باألول اجو كبار إّيل سكنو وإحنا وإياهم يعين تقول ا تقول احلاجة عندما جاءات قوات اهلغاناه من اخلارج (كم
شوي ما استفقنا إال اجونا هاظا اجليش الرباين اهلغاناه هذول إّيل اجوا من برة، تأجوا من برة صاروا يناوشوا  ]...[سلكنا

 (القرويني)). يف القراية
 

 بل النكبةالمناوشات ق 3.3.3
قبل حدوث النكبة وبدء املعارك يف القرية، حدثت هناك كما وضح غالبية الرواة، مناوشات بني العصابات اليهودية 

، حيث قام اليهود من املستعمرات اجملاورة، بإطالق النار على أهايل 48وأهايل القرية، وبدأت هذه املناوشات يف سنة 
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مواسم احلصاد، وكانت األهايل تقوم بالرد على هذه العصابات بإطالق النار أيضاً. القرية أثناء تواجدهم يف احلقول ويف 
 وكما يوضح احلاج عبد القادر فإن اليهود هي اليت كانت غالباً تبادر هبذه املناوشات.

تقول كذلك تقول احلاجة زينب اجلوابرة أن الناس تفاجأت عند انسحاب القوات الربيطانية ودخول القوات اليهودية، و 
أن هذه القوات أصبحت تقوم باستفزاز الناس أثناء تواجدهم يف احلقول، حيث كانت تطلق بعض طلقات الرصاص من 

الناس على احلصيدة جيو يطخوهلم اكمن طلق وانت أجل إخافة أهل القرية، وكانت األهايل هترب يف هذه احلاالت (
 ).ا يشوفوا الطخ هاظا يشردوامل، يشردوا ال معهم سالح وال معهم اشي وال حتصدغشيم عالناس قاعدة 

ويقول احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي أن هناك بعض الناس الذين جاءوا على القرية من أجل العيش فيها بعدما ُرحلوا 
 من قراهم اجملاورة، يف هذه الفرتة.

اهلدف على ما يبدو من هذه لكن يقول احلاج عبد القادر أنه مل يسقط شهداء من البلد يف هذه املناوشات، وإن 
 املناوشات زرع الرعب يف قلوب الناس قبل البدء يف املعارك. 

 
  الهزيمة) تاالستعدادات قبل بدء المعارك في القرية (استعدادا 3.3.4

" قضية إشكالية، والولوج فيها أمر غاية يف التعقيد، والنقاش حول هذا املوضوع، 48"حلرب  تن قضية االستعداداإ
أحد النقاشات اليت مل تغلق أبدا يف كل الفرتة اليت مضت على هذه احلرب، وإن الدخول يف هذا النقاش يستدعي 

من البحث االجنرار إىل هذه النقاشات نقاشات أخرى مثل موضوع "املؤامرة" وموضوع "املسؤولية". ال يبتغي هذا القسم 
املصرية"  تالعربية، وخباصة "االستعدادا تالطويلة وغري "احملسومة"، بل الفكرة هنا هي تقدمي حملة بسيطة عن االستعدادا

الرتباطها املباشر يف املوضوع املبحوث "سقوط" عراق املنشية، وذلك بسبب تواجد اجليش املصري يف هذه القرية، 
 قدمي حملة عن استعدادات أهايل قرية عراق املنشية.وكذلك ت

 
" كمراسل عسكري تواجد يف ساحة احلرب، 48حممد حسنني هيكل يف توثيقه لألحداث اليت حضرها يف "حرب 

يقول: أن احلكومة املصرية قد غريت رأيها يف مسألة الدخول إىل فلسطني، تغيريًا جذريًا (من أقصى اليمني إىل أقصى 
، وأصبحت هذه احلكومة متمثلة برئيس وزرائها 15/5/1948بل وقت قصري جدًا من التاريخ الفاصل اليسار) ق

آنذاك، حممود فهمي النقراشي، متحمسة لدخول فلسطني بعد أن كانت من أشد املعارضني هلذا الدخول. إن هذا 
ستعداد لدخول احلرب خالل هذه التغيري املفاجئ ملوقف مصر بني عشية وضحاها جيعل السؤال عن موضوع كيف مت اال

 الفرتة السريعة جداً؟ سؤاالً ملحاً.
 

يقول هيكل لقد كان هناك فارق هائل بني "الصورة اليت رمسها النقراشي يف اجللسة السرية جمللس النواب وبني الصورة 
 "67احلقيقة للموقف كما رمستها األحداث وكما برهنت عليها التجارب العملية.
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االستعدادات والقوى العربية فيقول، "تسألونين عن قوى البالد العربية، وعن اجليش املصري، وعن قوى يصف النقراشي  
اهلاجاناة، ال نزاع يف أن قوة العصابات الصهيونية ال بأس هبا. عندهم سالح، ومعهم عدد كبري من الذين حاربوا، 

األخرى... ولكن قوى الدول العربية جمتمعة ستحسم  ومواردهم متوافرة، ولديهم املال الكثري، وهلم أنصار يف البالد
 ."68املوقف

 
يقابل هذه الصورة "املشرقة" اليت يقدمها النقراشي عن وضع اجليوش العربية واستعداداهتم "اليت ستحسم املعركة لصاحل 

حان هذا الفرق اهلائل فلسطني"، الصورة "البائسة" اليت يقدمها مجال عبد الناصر عن ساحة املعركة، هاتني الصورتني توض
الذي حتدث عنه هيكل بني اخلطابات اليت وصفت االستعدادات وبني الواقع الذي برهنت عليه ساحة املعركة، وبرهنته  

 كذلك النتائج.
 

يقول مجال عبد الناصر: "مل يكن هناك من يهتم بنا أو يرشدنا إىل الذي يتعني علينا أن نصنعه، ومل نكن ندري أين 
نا بالضبط حىت نستطيع أن نلحق هبا... هناك نغمة بني الضباط تقول أن احلرب، حرب سياسية....مل مواقع وحدات

يكن معقوًال أن تكون هذه حرباً، ال قوات حتشد، ال استعدادات يف األسلحة والذخائر، ال خطط، ال استكشافات، ال 
 "69معلومات.

 
يتضح مما سبق أن االستعدادات العربية، واملصرية على وجه التحديد مل ترتقي ملستوى ميكنها من دخول حرب تستطيع 
معها حسم املوقف لصاحلها، ومل تكن استعدادات الفلسطينيني، ذات مستوى أعلى، وكانت مجيع هذه االستعدادات 

 من النوع "الدفاعي". 
 

جتتمع يف "املضافات" من أجل التباحث يف قدرة القرية على الدفاع، وحتديد من من  وضح الرواة أن عشائر القرية كانت
الشباب قادر على محل السالح. أيضًا مت توزيع شراء األسلحة على العائالت حسب قدرة هذه العائالت االقتصادية. 

األسلحة داخل القرية، لكن ويشري الرواة أن شراء هذه األسلحة مت يف فرتة متأخرة، حيث كان هناك عدد قليل من 
الناس بدأت تكثف شرائها لألسلحة بعد حصول املناوشات مع اليهود، وذلك ألن الناس أصبحت تتوقع دخول اليهود 

 عليها يف كل ليلة. كذلك مت خالل اجتماعات العشائر، توزيع احلراسات الليلية على أبناء القرية.
 

حبشنا ناضلني واملتطوعني من الدول العربية حبفر "استحكامات" حول القرية (أيضاً، قامت أهايل القرية بالتعاون مع امل
استحكامات (خنادق) إحنا تعاونا، أهل البلد تعاونت مع اجليش املصري وحبشوا استحكامات داير عراق املنشية من  

 مرت. ). وقد كانت هذه االستحكامات عبارة عن حفر أربع مرت يف أربع مرت وبارتفاع أربعكل اجلهات
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أجا واحد بقولوله عيد اهللا يقول احلاج حممد جرب الطيطي، أن  هناك شخص امسه عيد، وهو أحد املناضلني من اخلارج (
)، قام هذا الشخص بتدريب شباب القرية على محل السالح، وأشار بعلم هو إيراين هو تركي أو هو يعين من بالد بعيدة

 املناضلني من صد اهلجوم اليهودي "املوجه" عليهم. عليهم حبفر اخلنادق حول القرية حىت يتمكن
 

اليهود ايل كانوا كذلك يقدم الرواة مقارنة بني القوات اليهودية والقوات العربية، فيقول احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي "
م من ألف، جمتمعة هه. كانوا كله 40ألف، اجليوش العربية جمتمعة إيل دخلت  90عدد ايل حيمل السالح  48يف 

القوات الرديف مش قوات نظامية"، وتقول احلاجة مشس الطيطي أن العرب مل يكن باستطاعتهم جماهبة اليهود ألن 
 "الربودة" ال ميكن أن جتابه "الطائرة".

 
مل يكتفي الرواة بتقدمي صورة عن االستعدادات العربية والفلسطينية، ومقارنتها باالستعدادات اليهودية، بل قدموا صورة 

ن دور االنتداب الربيطاين يف تدعيم القوات اليهودية وإمدادها بالسالح.مقابل دورها يف إضعاف اجلانب الفلسطيين. ع
اليهود اآلن ملن قوت، وما بعرف هو بريطانيا إّيل قوهتا، هي أقولك بريطانيا إّيل قوهتا؛ يقول احلاج حممد جرب الطيطي: "
الصرار تركت كل املعدات احلربية لليهود، يعين ابن جنسو مثًال زي ما تقول. وطلعت ألنه بريطانيا ملن انسحبت من واد 

." ويؤكد على ذلك احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي، فيقول: كانت القوة مش قوة اليهود  ،إّيل هي بريطانيا طلعت
من وينلها طائرات؛ أنا  هلحني بريطانيا ملن سحبت عقبت الدبابات، عقبت املعسكرات، عقبت الطائرات، إسرائيل"

رحت يسري أنا [يقصد أسري]، أنا هودت من اخلليل وامنسكت يف بيت جربين، منسكت يسري [أسري] أنا ورمحة اخوي 
يوم، شردنا شراد احنا، يعين بريطانيا عقبت كل اشي،  35عبد اجمليد، وحممد احلاج يوسف، امنسكنا قعدنا احنا وقتها 

بريطانيا تركتها، الدبابات، الطيارات، الذخرية، كل اشي سلمتها إلسرائيل، سحبت  أخذونا وشفنا املعسكرات إيلّ 
 ."وسلمتها إلسرائيل، هي إسرائيل يف يوم وليلة صار معها طايرات، إسرائيل كانت عصابات

 
قوم مبصادرة ويف املقابل يشري بعض الرواة إىل الدور املعاكس الذي لعبته القوات الربيطانية مع األهايل، حيث كانت ت

األسلحة املتواجدة معهم، وكانت تفرض عقوبات قاسية على كل من جتد معه سالح، عقوبات وصلت حد اإلعدام  
كما يوضح بعض الرواة، وذلك من أجل ردع الناس عن شراء السالح واقتنائه. ويف هذا الصدد، يقول احلاج عبد القادر 

 ميسكوا غظب اهللا على دارهم ينزل ...واهللا هو يف ناس من بلدنا بس أنا الطيطي: " ..... كانوا إعدام احيانا، كانوا ايل
احلقيقة ال أذكر أسامي .... ناس معهم سالح  وحبسوهم سنوات يعين؟، فاالنتداب مل يكن يرحم مطلقاً، سكينة بقا 

 ايل كان ماسك أي اداة كانوا حياسبوا عليها."
 

  القريةمصرية والسودانية إلى دخول القوات ال 3.3.5
 

دخلت اجليوش املصرية (الكتيبة السادسة) إىل مدينة الفالوجة وعراق املنشية من أجل محايتهما  1948أيار 15يف 
كان يف الفالوجة قائد .ومحاية القرى احمليطة هبما، شأ�ا شأن كل املدن الفلسطينية، اليت توزعت اجليوش العربية عليها 
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 بـ" الضبع األسود" كما وضح احلاج حممد جرب الطيطي، واملؤرخ الفلسطيين لواء اجليش املصري البيك طه امللقب
متطوع من اجليش السوداين  200ويف عراق املنشية دخلت كتيبة من اجليش املصري مع ما يقارب  .مصطفى كبها

كان بقيادة متطوع من شباب البلد. اجليوش اليت دخلت عراق املنشية   200بقيادة "الساغ" بشري أي الرائد بشري، و
حسني كامل وكان برتبة عقيد كما يوضح احلج حسن اجلوابرة، وكان نائبه مجال عبد الناصر برتبة "بكباشي" أي مقدم، 
وكان قائد أركان الكتيبة. كان اجليش السوداين يف جنوب القرية، واجليش املصري يف غرب القرية، وشباب القرية موزعة 

حىت اتفاقية  1948أيار  15صري يف عراق املنشية ما يقارب تسعة شهور (استمر وجود اجليش املبني اجليشني. 
، أما الشرق والشمال واجلنوب يف الستة شهور األوىل كان اجليش حمصوراً من ثالث جهات )،1949شباط24رودس 

 اجلهة الغربية املؤدية إىل غزة كانت مفتوحة، ولكنها حوصرت فيما بعد. 
 

تواجد اجليش املصري يف إعداد الطعام والشراب للجيوش، وكانت النساء تقوم بطحن القمح  تشاركت أهايل القرية أثناء
على الطواحني وعجنها وخبزها وإرساهلا ملواقع اجليش عن طريق العباءات، وقد ظهرت مسألة هذا التشارك بني أهايل 

لى طواحني، يطحنوا الناس، بقوش يف بوابري بقينا نطحن عالقرية يف مجيع الروايات تقريباً، تقول احلاجة هدى اجلنازرة "
كذلك مت جتميع دايرات، صاروا النسوان يطحنوا على الطاحونة ويعجنوا وخيبزوا ويودوا بالعيب يف احلارة، يودوا للمصريني."

 األبقار واألغنام من الناس من أجل ذحبها وإطعامها للجيوش.
 

 (الرواية الرسمية) المعركة!" صد الهجوم الصهيوني األول: "اهللا كان قائد 3.3.6
 

تشرين األول  15لقد بدأت احلرب على املنطقة اجلنوبية (غزة) يف : الخطة اإلسرائيلية "األولى" لتنفيذ الهجوم
، وكانت اخلطة اليت وضعها رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إسحاق رابني من أجل احتالل املنطقة اجلنوبية 1948

صري، الذي كان آنذاك أقل اجليوش العربية تعرضاً للضرب وأهم اجليوش العربية. وقد توصل هتدف إىل ضرب اجليش امل
املصرية بصورة أساسية جيب استخدام -رابني إىل  نتيجة رئيسية، مفادها أنه من أجل تغيري املعركة االسرتاتيجية اإلسرائيلية

  .احلرب إىل هيئة متلي عليها إسرائيل ظروف احلرب خطة عملية، حتول اجليش املصري من هيئة متلي على إسرائيل ظروف
 

يف الليلة األوىل تسيطر كتيبة من لواء جفعايت على التالل املطلة على قسم من الطريق ميتد " وقد كانت اخلطة كالتايل:
الفالوجة بني الفالوجة وعراق املنشية وبيت جربين يف منطقة خربة الراعي، وبذلك تفصل بيت جربين عن منطقة 

وعسقالن. وتنفذ عملية قطع طريق أخرى بني غزة وعسقالن بالقرب من بيت حانون، وتقوم هبا كتيبة من لواء "يفتاح" 
غزة، وتعزل معظم القوات املصرية عن قواعدها يف غزة. أما الكتيبة  -تسيطر على طريق رملية غريب طريق عسقالن
 51احلديد واملواصالت بني رفح وغزة. ويف الليلة الثانية هتاجم الكتيبة  التاسعة من لواء "النقب" فتغري على حمور سكة

تكون  52من لواء "جفعايت" مواقع املثلث بالقرب من عراق سويدان على الطريق الرئيسة من جنوب النقب والكتيبة 
  70مستعدة هلجوم ليلي ثالث على املنطقة الواقعة بني عسقالن وأشدود لعزل األخرية."
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ويظهر من هذه اخلطة، أن القصد منها كان تقسيم اجليش املصري إىل ثالث قطاعات منعزلة عن بعضها البعض، متهيداً 

 ملهامجة كل قطاع على انفراد وتدمري اجليش املصري لتسهيل تقدُّم القوات الصهيونية الحتالل بئر السبع. 
 

أجل ضرب اجليش املصري، واحتالل املنطقة اجلنوبية أصبحت من  القوات الصهيونية تبعهاستوضع اخلطة اليت ما مت بعد 
تبحث عن حجة من أجل استئناف احلرب، حيث كانت اهلدنة الثانية يف حينه سارية املفعول. ويف هذا الصدد يقول 

ة رابني: "كان هناك ضرورة إلجياد حجة لفتح احلرب لكي ال نكون حنن املسئولني عن خرق اهلدنة. فقد جاء يف اتفاقي
اهلدنة الثانية من قبل عناصر األمم املتحدة يف الشرق األوسط أنه سيسمح بعبور قوافل إىل النقب، ولكن املصريني مل 
حيافظوا على هذا االتفاق ومل تتحرك قوافل النقب احملاصر. هلذا فقد قررنا إرسال قافلة إمداد إىل الغرب من الفالوجة لكي 

نتوصل إىل حجة جتديد احلرب. ولكننا خشينا من أن يسمح املصريون بعبور القافلة يطلق املصريون النار عليها وهكذا 
ولن تكون هناك احلجة املطلوبة. وقد أصدرت التوجيهات إىل قائد القافلة "شلومو الهط" رئيس بلدية تل أبيب احلايل 

 71بأن يهتم بتوفري احلجة بأي مثن." 
 

ة فعًال، لكن إسحاق ساديه طلب من يغال ألون أن يغري اخلطة، حيث لقد توفرت احلج: الخطة تتغير ويبدأ التنفيذ
يقوم اللواء الثامن (جفعايت)، بعد عملية الليلة األوىل، مبساعدة اللواء السابع بقيادة عوزي نركيس وكتيبة دبابات اهلاون 

غيري واعتربته "تشويشاً"، ولكن باهلجوم مباشرة على عراق املنشية.  وهنا، يقول رابني إن ضباط القيادة عارضت هذا الت
يغال ألون، ورغم عدم اقتناعه مبربرات التغيري، نزل عند رغبة إسحاق ساديه، وتغريت اخلطة بالفعل. وبدأ بعد ذلك 

تشرين األول، حيث قام سالح اجلو اإلسرائيلي يف الليلة األوىل بالقصف ونفذت اخلطة كما هو  15اهلجوم يف ليلة 
الكتيبة الثالثة من لواء يفتاح بدق إسفني بني غزة وعسقالن يف منطقة بيت حانون ومتركزت خمطط هلا حيث قامت 

هناك. والكتيبة الثالثة واخلمسون من لواء جفعايت رابطت يف منطقة خربة الراعي ودقت اإلسفني بني الفالوجة وعراق 
 املنشية وبني بيت جربين. 

تشرين األول بدأت عملية يوآف  16-15اهلجوم، فيقول: "يف ليلة  دفيد بن غويرون يف يومياته عن هذا رويكذلك ي
من الشهر، فشل هجوم املشاة  16اليت هدفت إىل اخرتاق النقب وطرد اجليش املصري من حدود البلد. يف صباح 

اور مبساعدة املصفحات يف عراق املنشية، وحول قائد اجلبهة اجلد إىل هجوم مشاة ليلي يف مفرتق طرق "جفعايت" اجمل
 . 72لنيغبا

 
: ويضاف إىل الرواية الرمسية الصهيونية، رواية مجال عبد الناصر واليت متثل الرواية عبد الناصر يروي تفاصيل المعركة

، بدأ هجوم اللواء الثامن على عراق املنشية. ويقول عبد الناصر 1948تشرين األول  16اليوم التايل الرمسية العربية. يف 
إن قائد السرية اليت كانت تواجه مستعمرة "غات" اتصل به وأخربه أن العدو يتقدم بالدبابات. ومل يصدق عبد الناصر 
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اليت تستخدم فيها إسرائيل الدبابات طوال حرهبا على أن العدو كان فعًال يتقدم بالدبابات، فقد كانت املرة األوىل 
فلسطني، يقول عبد الناصر: "مسعت قائد السرية املواجه ملستعمرة "غات" يقول يل: إن العدو يتقدم بالدبابات! 
وصحت فيه أقول: مباذا؟ بالدبابات؟ هل أنت متأكد؟ ومع أن الضابط مضى يؤكدها بشدة فقد تصورت، وظلمت يف 

شدة النار هي اليت جعلته يتصور وجود الدبابات من غري أن تكون هناك دبابات! ومل يكن العدو قد  تصوري، أن
استعمل الدبابات يف فلسطني أبدًا حىت اليوم. لدرجة أن القائد العام لقواتنا يف امليدان طلب مين وحنن يف طريقنا إىل 

رطل. وملا حاولت أن  6اك مدافعنا املضادة للدبابات من عيار عراق املنشية من مواقعنا القدمية يف أسدود، أن أترك له هن
أناقشه يف هذا األمر قال: إن العدو ال يستعمل الدبابات، مث إن طبيعة األرض اليت ستذهب إليها ال تصلح بطبيعتها 

 73الستعمال الدبابات."
 

انت تتقدم بدباباهتا، وتقتحم األسالك لقد بدا يف اللحظات األوىل أن املعركة حتسم لصاحل القوات اليهودية، اليت ك
احمليطة بالبلدة، وتقتحم مواقع اجليش املصري، الذي كان موزع بطريقة معينة لصد العدو املهاجم له من اخلارج، لكن 
الكارثة اليت حلت، كما يقول عبد الناصر، هي أن العدو اخرتق هذا النطاق وأصبح داخل عراق املنشية، أي داخل 

املقاومة حوله للصد عنه. ويف هذه كانت  يدافع اجليش من حوله. وإن قلب النطاق ليست فيه مقاومة،النطاق الذي 
األثناء اندفع عبد الناصر إىل منطقة فصيلة احلماالت، منطقة الشؤون اإلدارية، وطلب من الضباط أن يأخذوا كل اجلنود 

 74إىل املعركة قبل وصول عبد الناصر بقليل.إىل منطقة املدرسة. وكانت السرية السودانية بدورها قد خرجت 
 

يسرد مجال عبد الناصر رواية تفصيلية عن االشتباك العسكري مع "قوات العدو املهامجة"، ويصف اجلو النفسي باملفاجأة 
لكن سري  75وقلة احليلة مقابل الدبابات الصهيونية اليت اقتحمت التحصينات...وهذا ما يؤكده كذلك أهايل القرية،

اهلجوم.  يف داث سرعان ما ينقلب على رأس هذه القوات املهامجة حني يتم إعطاب ثالث دبابات من أصل ستاألح
وجيمع عبد الناصر، وأهايل القرية، بأنه لو مل يكن "اهللا قائد املعركة" يف تلك املعركة (كناية عن املعجزة اليت حدثت يف 

ويذكر مجال عبد الناصر أن قواته مل  76وأهل القرية يف آن معاً. صد القوات الصهيونية)، لتمت تصفية القوات العربية،
 تكتف بإعطاب الدبابات وصد اهلجوم، بل يتبني أ�ا غنمت بعض "األسلحة اجلديدة" من قوات العدو املدحورة.

 
للمعركة،"  وفيما يعزو أهايل القرية غري العسكريني، والعسكري مجال عبد الناصر، ذلك النصر على أن "اهللا كان قائداً 

يربر رابني تلك اهلزمية (مضيفاً دبابًة رابعة إىل الثالثة اليت ذكرها عبد الناصر وأهايل القرية) بالقول: "... ونتيجة لتجاريب 
مل أفهم اهلجمات النهارية فقد كانت غريبة علي. ففي النهار كان التفوق يعود لكثافة النار القوية وكان املصريون هم 

هبذا التفوق، وكانوا جيدين يف الدفاع. ومل يتحسن مصري هذا اهلجوم فدبابتا الكروموفال اإلسرائيليتان الذين يتمتعون 

  230، مرجع سابق، صاحلص  73
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اقتسمتا الواجب: فإحدامها حتركت ومل تطلق النار، والثانية أطلقت النار ومل تتحرك. ويف النهاية استطاعت الدبابة األوىل 
أطلقت نريان كثيفة وأصبح واضحًا بأننا لن نستطيع احتالل عراق  أن جتر الثانية وتتقدم حتت غطائها. ومن الفالوجة

املنشية والفالوجة، والسؤال كان كيف نستطيع إنقاذ القوة املهامجة مع معداهتا. وقد تعرض جنود الكتيبة السابعة الذين 
أربع دبابات من نوع  تقدموا فوق الدبابات إىل رماية كثيفة. وكانت اخلسائر فادحة بني قواتنا. وتركنا يف املكان

 77هوشكيس وانسحبنا."
 

 (رواية مكتوبة) الهجوم الصهيوني الثاني 3.3.7
لقد حتم الفشل الذي حلق بالقوات اليهودية يف اهلجوم األول على القيادات العسكرية اليهودية إعادة النظر يف اخلطة 

لذا، قررت القيادة الرتكيز على فتح الطريق إىل املوضوعة من أجل احتالل منطقة اجلنوب واحتالل قرية عراق املنشية. 
تشرين أول على منطقة املثلث طبقًا للخطة األصلية. ويف  17-16إىل اهلجوم يف ليلة  51النقب. وخرجت الكتيبة 

من لواء "غفعايت" بقيادة تسفي صور  54من الشهر نفسه تقرر مواصلة اجلهد لفتح الطريق، وأن تقوم الكتيبة  17
واقع بيت تيما وكوكبة. والكتيبة األوىل من لواء يفتاح اليت يقودها أساف مسحوين حتتل مواقع حليقات. باحتالل م

-18من دق إسفني بني عسقالن وأسدود إىل احتالل عراق املنشية يف ليلة  52ومقابل ذلك مت تغيري هدف الكتيبة 
 . 78تشرين أول 19

من الشهر، يف حني ال يزال  17-16مات مفرتق الطرق يف ليلة احتل لواء جفعايت استحكايقول ديفيد بن غوريون "
هناك حاجة إىل اقتحام مواقع مصرية على امتداد الطريق جنوباً، حول حليقات (حيليتس حاليا) وبدا من الضروري 

وة احتالل مركز شرطة عراق سويدان (متودات يواف) كي ال تتحول إىل لطرون ثانية. ونقل لواء عوديد من الشمال كق
مؤازرة لكن مضى يوم قبل أن تتمكن القوات من مواصلة العملية، وبعد مرور يومني على بداية العملية، وعندما اتضح 
أن األردنيني والعراقيني ال يسارعون إىل الرد، أعطيت اإلشارة لبدء عملية "إيل هار" (إىل اجلبل) على اجلبهة الوسطى 

عهم يف جبل اخلليل، لكن شرط عدم االشتباك مع القوة األردنية الصغرية هدفها اقتالع املصريني من موق كان  واليت
 هناك.
يتخوف من أن يفرض جملس األمن هدنة قبل األوان، ويف اليوم  (ديفيد بن غويرون) من الشهر، كان د،ب،غ 18ومنذ 

وقدرة يغال ايلون القيادية. التايل تكشف اليوميات عن دالئل توتر ونفاد صرب إىل درجة الشك يف اعتبارات يغئيل يادين 
تشرين األول يقرر جملس األمن فعال قيام هدنة فورية. ويكلف رالف بانش القائم بأعمال الوسيط التنسيق مع  19ويف 

الفرقاء، وما عاد الوقت وال القوات يكفيان بذل حماولة الحتالل غزة، ود.ب.غ. يعمل على تأخري سريان مفعول اهلدنة  
واحتالل بئر السبع. وهو يكرر طوال الوقت طلب القضاء على مركز -لة من أجل استكمال اهلجومكي مينح القوات مه

 "79من الشهر. 22-21، 20-19شل مرتني خالل ليليت فشرطة عراق سويدان، لكن غفعايت 
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ثالث  بإعادة تنظيم صفوفها مبا يتوافق مع الوضع اجلديد، حيث وضعت يف هذه الفرتة كذلك قامت القوات املصرية

مدافع مضادة للدبابات عند املنطقة اليت هجم منها العدو. وذلك يف حماولة خلداع القوات اليهودية، اليت ستعتقد أن 
 القوات املصرية ستحتاط  يف كل مكان إال املكان الذي هامجت منه يف هجومها األول ومل تنجح. 

 
و الذي حسب ما يقول عبد الناصر "تقدمت يف بدأ العدو هجومه الثاين، وتقدمت ست دبابات من دبابات العد

استعملناها يف اهلجوم األول." وظلت املدافع  نااطمئنان وهدوء، واثقة أننا ال منلك مدافع مضادة للدبابات، وإال ك
املصرية املضادة للدبابات الزمة الصمت حلني اقرتاب دبابات العدو من األسالك حول مواقع القوات املصرية. وانطلقت 

دافع الثالثة وأصابت دبابتني من دبابات العدو، مما جعل باقي الدبابات تستدير وقد أذهلتها املفاجأة. حاولت امل
 80دبابات العدو مرة أخرى عند العصر أن تتقدم لكن النار القوية اليت واجهتها جعلتها تقتنع بالعودة دون اشتباك.

للقوات قرية وكانت اخلسائر البشرية يف اهلجومني األول والثاين "وهكذا جنحت القوات املصرية من صد هذا اهلجوم عن ال
شهيداً (منهم أربعة من املدنيني الفلسطينيني  24جرحياً، يف حني بلغت خسائر الطرف العريب  81قتيًال و 74املهامجة 

 "81جرحياً (نصفهم من املدنيني). 32والباقي جنود مصريون) و
 

 روايات متناقضةالهجوم الصهيوني الثالث:  3.3.8
 

كانون األول جنحت وحدات تابعة للواء اإلسكندروين من دخول القرية، إال أن   28-27يقول وليد اخلالدي أنه يف يوم 
  82القوات املصرية قامت بطرد هذه الوحدات جمدداً.

على كتابات بين ويف الوقت الذي يشري فيه اخلالدي (الذي اعتمد يف ما كتبه عن معركة عراق املنشية بشكل رئيسي 
. يشري إسحاق رابني يف مذكراته أن اهلجوم 1948كانون األول   28-27موريس) أن اهلجوم األخري كان يف يوم 

، وذلك يف العملية العسكرية "حوريب" حيث كلفت الكتيبة الرابعة بإغالق 1949كانون ثاين   6األخري كان بعد يوم 
دروين خالل هذه العملية الذي كان يطوق جيب الفالوجة، بالقضاء الطريق جنوب "مواقع املثلث" وكلف لواء إسكن

على اللواء املصري احملاصر، وكان على هذه القوات أن حتتل قبل ذلك عراق املنشية وبعد ذلك تصل إىل الفالوجة. 
ع الفجر بدخول عراق املنشية ولكنها جوهبت مبحاربني مصريني كثريين ودخلت قتال مرير. وم 33حيث قامت الكتيبة 

واحلقوا  هومجت الكتيبة من قبل قوة مصرية وصلت من الفالوجة بقيادة "الرائد عامر". وقد شن املصريون هجومًا ناجحاً 
 بالقوات اليهودية خسائر فادحة.
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كانت روايات املقابلني حول اهلجوم الثالث، أكثر وضوحاً، باعتباره اهلجوم األخري، واهلجوم األكرب، ورغم وجود بعض 
لتضارب حوله حتديدا يف عدد القتلى من اليهود والشهداء من أهايل القرية واملصريني، إال أن مجيع املقابلني امجعوا على ا

 الرواية التالية:
 

وهي دخول القوات اليهودية إىل القرية ليًال، وقيامهم بقتل اجليوش السودانية اليت كانت نائمة يف االستحكامات، 
" ومن مث احتالهلم للمنطقة اليت تقطنها عائلة الطيطي، حيث قاموا جبمع مجيع أفراد العائلة بواسطة "السالح األبيض

ملوا كل اجلماعة الدور ووضعوهم يف ديوان العائلة، من أجل قتلهم. ويف هذا السياق يقول احلاج حممد عبد الفتاح، "
ا على احليطة وحطوا فكارز ورانا، يف كان الجئني القراب هذول وحطوهم باحلارة، واهللا شبحونا على احليطة وداروا وجوهن

عندنا من ياصور، من بشيت يا ريب من بشيت، هدول اجلماعة يا سيدي بفهموا ُعرباين، شب امسوا مجال وختيار كان 
دارس يعين، هذا مجال ابنو كان بيحكي ُعرباين لبلبة، واحنا مشبوحني حطوا نكرب ورانا وبستنوا يف  ،عامل اخلتيار

مع الرئاسة تبعتهم اليهود، القائد اليهودي إّيل احتلنا قال هاي إحنا ملينا كل الشباب واخلتايرة إّيل يف  ا، حكو وامراأل
احلارة يف دار وبدنا إحنا نطلق عليهم النار ونقتلهم، أجا أمر من القائد األعلى تبع إسرائيل، ال تضربوهم وال تطلقوا وال 

كاملة، بعدين تشتغلوا شغلكوا مع الشباب، وبتطلقوا عليهم النار هاظا مجال بشييت قال يا طلقة، إال بعد ما حتتلوا البلد  
 ."مجاعة اتشاهدوا، واهللا صرنا نتشاهد واحنا مشبوحني على احليطة شباب كل الطيطة

 
عادلة، وحىت هذه اللحظة تؤكد مجيع الروايات على أن التفوق كان للقوات اليهودية، حىت حدثت عدة أمور قلبت امل

 وهي:
 

تسلل بعض املناضلني من أبناء القرية وقتلهم لعدد من اليهود، األمر الذي أربك اليهود وزعزع قوهتم، يروي  .1
هاحلني من احلارة سربوا املتطوعني، إّيل هم األربعة واهللا غري احلاج حممد عبد الفتاح هذه احلادثة فيقول: "

أبو عطية وصاحل دخان وجربيل حممد شحادة، اجو للي على  ورمحة (احلاج حممود أبو هشهش) األربعة، أبوك
ظهر الدار، أول مرة طخوهم، واهللا ارمتوا قدامنا، يف روسهم طخوهم "شايف"، طاحوا وصاوبوا بيجي اثنني 

   ."ثالثة بطلعوا على باب الدار يف الشارع هيك بطلعوا، برضوا صاوبوهم مصاوبات
 

اليهودية وتوقفها عن العمل، وهذا ما أكدته احلاجة هدى اجلنازرة  ساعد الشتاء يف تعطيل أسلحة القوات .2
حني قالت: "هان احنصروا، ليَّط سالحهم، اجت مطرة من هالكرمي، ليط سالحهم من مرة، بطل يطلع 
سالح، يعين يطخوا، صاروا يتخبوا يف هذول املتابن صاروا يتخبوا حتت التنب اليهود، واهللا نصرهم املصريني، 

رهم." وكذلك يؤكد على ذلك احلاج عبد القادر الطيطي "نزل املطر فأصبحت الدبابات واآلليات اهللا نص
 تبعتهم غري قادرة على الدخول ألنه أرض وحل وأرض طني."
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اجتنا قوة من وين من الفالوجة، اجن بيجي ثلث أربع جمنزرات  إمداد القوات املصرية مبساعدة من الفالوجة، " .3
 ."عوا حس اجملنزرات وصاروا يرطنوا مع بعضهم وتظعظعوا وعملوا انسحاب اليهودمن الفالوجة، ملن مس

 
هلحني اجت الطيارة قيام إحدى الطائرات اليهودية بقصف عدد من اليهود اليت اعتقدت أ�م مصريني، " .4

وا باقي تبعتهم بدها تظرب يف بركة امسها بركة دار أبو سل، هلحني دحروا من عندنا ناحية أبو سل، بدهم يلم
واحد منهم، كان يف مسطاح مي وحياة اهللا انصبغت املية كلها دم،  80البلد، اجت الطيارة واهللا قتلت بيجي 

." رغم أن هذه احلادثة تكررت يف أكثر رواية، واحد قتلت منهم جيزا�م هاظا ظرهبم، ا�زم اجليش كلياتو 80
الطائرة اليهودية بقصفهم، فتقول احلاجة مشس أن إال أن هناك بعض االختالفات يف عدد القتلى اليت قامت 

اليهود طياراهتم خبصتهم جبي أربعني مكومني ناحية  ، "40عدد القتلى من اليهود نتيجة هذه احلادثة كان 
الزاوية هم عند املسلخ بقا للمصرين....مكومني هناك بتخمنهم مصريني الطيارات، طيارهتم مي خبصتهم 

 "خبصة، مي دفنوهم دفنوهم.
 

 نتائج الهجوم 3.3.9
حسم املوقف يف هذا اهلجوم لصاحل القوات املصرية وأهايل قرية عراق املنشية، وانسحب القوات اليهودية بعدما تكبدت  

خسائر فادحة، وتشري روايات املقابلني أن أعداد القتلى من اليهود كان كبريًا جداً، ولكن كان هناك اختالف حول 
يف  4واهللا جورة ، "280ري احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي أن عدد القتلى من اليهود فاق ال تقدير هذه األعداد، فيش

فيها هاي "شايف". اليهود هاحلني انسحبوا، واهللا  280ايل انتلت يهود قتلى، هاي اليهود ا�زمت، انقتل اكثر من  4
." انتلت يهود قتلى 4يف  4اهللا هاي اجلورة انا كنت من مجلة إّيل كانوا يسحبوهم ونصفطهم زي السمك، رقاق رقاق، و 

يهودي."  360أما احلاج عبد القادر الطيطي فيشري إىل أن "جمموع اجلثث من اليهود الذين قتلوا يف تلك املعركة حوايل 
حياً وكذلك تشري احلاجة هدى اجلنازرة إىل أن عدد الذين قتلوا يف هذه املعركة كان كبري جداً، فتقول أنه مل خيرج أحد 

فيها، وأن اليهود لو علمت يف ذلك الوقت بعدد القتلى ألجهزت على كل أهايل القرية "ماتوا كثري مطلعش حدا إّيل 
خيرب منهم، واهللا لو خشوا علينا وكشفوا عن موتاهم، حد اهللا ما طلع من البلد إّيل خيرب." وتقول احلاجة زينب أبو 

 ."هم ميات، ميات، راحوا إالاليهود ئات "زغاريت أن أعداد القتلى من اليهود كان بامل
 

كذلك قدم املقابلني روايات خمتلفة حول أعداد الشهداء من املصريني وأهايل القرية يف هذا اهلجوم، احلاج عبد القادر 
الطيطي يشري إىل استشهاد عدد كبري من املصريني "واهللا انو من املصريني استشهد عدد كبري، يعين استشهد جبوز فوق 

 19قتلوا " املية." يف حني يشري احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي إىل عدد السودانيني الذين مت ذحبهم يف االستحكامات
." أما احلاج حممد جرب الطيطي فيشري أنه مل يكن هناك قتلى من أهايل القرية حيث  سوداين إيل هم يف داخل اخلندق
 كانت مجيعها ختتبئ يف "الوكورة".
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شباط  24حتى  1948أيار  15حاب القوات المصرية من القرية بعد مدة دامت تسعة شهور (انس 3.3.10
1949( 

كانت عملية حوريب العملية العسكرية األخرية ضد القوات املصرية. وأعلن املصريون بعدها استعدادهم إلجراء 
. التفوق العسكري إلسرائيل حقيقياً مفاوضات منفردة مع إسرائيل حول التوقيع على اتفاقية هدنة، بعد أن أصبح 

جلبت اتفاقية رودوس املصرين إىل مائدة املفاوضات، وأعطت إسرائيل ورقة راحبة للمساومة. وكان يرتأس  وبالفعل فقد
الوفد اإلسرائيلي للمفاوضات والت رايتان املدير العام لوزارة اخلارجية، وكان الياهو ساسون وروبني شيلواح عضوين يف 

وكان يرتأس الوفد العسكري يغائيل يدين. كما كان الوفد يضم أيضًا رائدين ومها يهوشفاط هاركايب وارييه الوفد، 
سيمون. أشرف على املباحثات رالف بانش ومساعده اجلنرال وليام رايلي رئيس قيادة املراقبني الدوليني. وكان يف الوفد 

لعقيد الرمحاين واملقدم شرين واملقدم حممود رياض. وكانت العسكري املصري العقيد حممد سيف الدين رئيس الوفد وا
، وعلى أثارها قامت القوات املصرية 1949شباط  24مت توقيع اتفاق اهلدنة يف  هناك مساومات شديدة يف احملادثات.

فور  باالنسحاب من القرية وكذلك من الفالوجة واملنطقة اجلنوبية مجيعها، ولكن "إسرائيل" نقضت نصوص االتفاقية
كما يوضح احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي، هو   1949شباط  26توقيعها وقامت القوات اليهودية باحتالل القرية يف 

 نفس اليوم الذي انسحبت فيه القوات املصرية من "جيب الفالوجة".
 

أعطى املصريون أمهية قصوى إلخالء لوائهم من جيب الفالوجة بكامل سالحه، وهو ما أكده عليه احلاج حممد عبد  لقد
إال ننسحب بأسلحتنا، قد ما حاولت إسرائيل تعقب األسلحة والدبابات والسيارات ... ". الفتاح الطيطي يف شهادته

 ."واتفقوا على االنسحاب واألسلحة، عبد الناصر ما قبل باملرة، تصارت اهلدنة هذي
 

مل يتفهم أهايل القرية األسباب وراء انسحاب اجليش املصري، فالبعض عزى هذا االنسحاب إىل نفاذ الذخرية ونفاذ 
التموين، حيث توقفت الطائرات املصرية عن إمداد قوات اجليش بالذخائر، أو أصبحت تزودها بذخائر "معطوبة"، 

ألنو الذخرية الطيارة ملن تيجي، آمن باهللا، إّيل ضد الطريان هاظا انو مش واحد طي "ويوضح ذلك احلاج حممد جرب الطي
وال اثنني وال عشرة يغطنها تغطى منشوفيش الطيارة من الدخنة، اثريتو كلها كاينة قنابل فاظية، يعين من قنبلة وحدة 

 ."بتطيح الطيارة، ومش هظاك العلو فش مية مرت بعيدة عن األرض
 

ر عزى ذلك إىل وجود مؤامرة، كون البالد العربية مجيعها كانت ال تزال حتت االستعمار، ويشري إىل ذلك البعض اآلخ
أجا أمر من فاروق بانسحاب اجليش املصري، ومصر يعين فيها اجليش الربيطاين وقتها، احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي "

اش يسوي حاجة، األردن كانت تشتغل مع بريطانيا ومصر كان والدول العربية كان كلها بريطانيا فيها، األردن امللك بق
 "اجليش املصري فيها، قناة السويس اجليش الربيطاين فيها، الدول العربية كانت مستعمرة.

 
لقد أثر انسحاب اجليش املصري على نفسيات الناس، وأثار الرعب فيها، حيث قامت القوات الصهيونية بعد ذلك من 

رة السكان، رغم أن القرية أعلنت كمنطقة "حرام" كما وضح املقابلني، يشري إىل ذلك احلاج حممد احتالل القرية وحماص
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فاملهم كانت املفاوضات يف رودوس، اختذوا قرار بسحب اجليش املصري بسالم مقابل أن تكون  عبد الفتاح الطيطي "..
 عراق املنشية والفالوجة منطقة حرام، ال هلذول وال هلذول."

 
السياق أشار غالبية الرواة أن قريتهم مل "تسقط" من خالل ا�زامها عسكرياً على العكس من ذلك فقد أثبتت  ويف هذا

القرية صمودها وانتصارها يف مجيع اهلجمات اليت تعرضت هلا. بل أن السقوط كان نتيجة توقيع اهلدنة. وقد أشار عدد 
أساسًا بلدنا والفالوجة راحت يف اهلدنة، مرحنش  إحنا طي "من الرواة إىل هذه النتيجة، يقول احلاج حممد جرب الطي

." وبنفس الكلمات تقريبًا تشري إىل ذلك حبرب، كل البالد راحت يف احلرب، إال بلدنا والفالوجة، أخذوهن يف اهلدنة
واهللا  يف هدنة ولو يف ناس تطالب فيها أخذوهاهاحلني بلدنا خمذوهاش يف حرب احلاجة زينب اجلوابر، فتقول "...

 ."بوخذوها ألنو أخذوها هبدنة خمذوهاش حبرب
 
 

 قصص الترويع ودورها في خروج أهالي قرية عراق المنشية: 3.3.11
كما يشري املؤرخ الفلسطيين صاحل عبد اجلواد، فإن أحد اجلوانب السلبية يف االعتماد على املصادر الصهيونية كمادة 

أن تلك املصادر هتمل (عن قصد يف غالب األحيان) احلالة النفسية العامة ألهايل للمقارنة بالروايات احملكية عن املعارك، 
وعليه، فإن التاريخ الشفوي، فوق  83القرى واملدن الفلسطينية أثناء النكبة، وتركز فقط على التفاصيل العسكرية للمعارك.
دائرة بوصف أجواء املعارك وأثرها على أنه يأيت من طرف الضحية الفلسطينية للمعارك والنكبة بشكل عام، فهو يكمل ال

الفلسطينيني، وخاصة من حيث عكس تلك الروايات ألثر اإلشاعات واحلقائق اليت سادت حول الرتويع والقتل واجملازر 
 اليت كانت القوات الصهيونية ترتكبها. 

  
نشية كان ضمن خطة أكرب هتدف وكما يقول بين موريس فإن قرار زرع اخلوف يف قلوب أهايل قرييت الفالوجة وعراق امل

إىل تطهري القريتني من أهاليهما، وإرغام الناس على الفرار. وكذلك يشري رالف بانش أن األهايل تعرضوا للسرقة والضرب 
من قبل القوات اليهودية، وقد وقعت عدد من حماوالت االغتصاب. ويؤكد موشيه شاريت عن وجود خطة هتدف إلفزاع 

أمسع بأن رجالنا يقومون حبملة دعائية صامتة (عن طريق اهلمس) يف أواسط السكان العرب يف البالد الناس ويقول: "إنين 
ويهددو�م بانتقام اجليش اإلسرائيلي منهم وأن النظام املدين لن يستطيع توفري احلماية هلم. ..ال بد أن تكون هذه عملية 

 84ل، وكأ�م يغادرون قراهم مبحض إرادهتم."حمسوبة، هدفها زيادة عدد العرب الالجئني إىل جبال اخللي
 

أما شهادات الرواة، فقد كانت مليئة بقصص الرتويع والقتل اليت قامت هبا القوات اليهودية، إذ تروي احلاجة هدى 
اجلنازرة (أم موسى) قصة قتل والدها أثناء ذهابه لبيته ليتفقدها، حيث تفاجأ بوجود اليهود داخل البيت، وقاموا بقتله 

 أنظر: عبد اجلواد، مصدر سابق.  83
 :1993فلسطينية، سات واألحباث البين موريس. طرد الفلسطينيني ووالدة مشكلة الالجئني(ترمجة دار اجلليل). عمان: دار اجلليل للنشر والدرا 84

224-225. 
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وضع عباءته عليه. وكذلك تروي قصة موت خاهلا وهو يف طريقه الصطحاب أخواته من اخلليل، إذ قامت العصابات و 
اليهودية بقتله على الطريق عند ما حاول بأن يقنعهم بعدم أخذ ذهب أخواته. كما يروي أبو أكرم قصة الرعيان األربعة 

رعي بالقرب من أراضي القرية، وذلك بعد خروج املصريني. ويشري الذين قامت القوات اليهودية بقتلهم أثناء قيامهم بال
 قرار الناس باخلروج.على أبو أكرم إىل دور هذه القصة حتديداً يف التأثري 

 
 الفوار.-العروب-برك الخضر-الترحيل إلى السنابرة 3.3.12

تفاصيل عن الكيفية اليت مت فيها ترحيل مل تذكر أي من املصادر املكتوبة املعتمدة يف البحث، باستثناء بين موريس، أية 
أهايل قرية عراق املنشية من قريتهم، على عكس شهادات الرواة اليت قدمت رواية مفصلة نسبيًا لذلك. إذ تقول احلاجة 
هدى اجلنازرة، أنه بعد انسحاب املصريني، قامت القوات اليهودية سواء بشكل مباشر أو عن طريق خمتار القرية بإجبار 

على مغادرة القرية إىل االنتقال للعيش يف جمموعة من املنازل الواقعة على الطريق الرئيسي للقرية (اإلسفلت). تقول  الناس
احلاجة أن القوات وضعت عدة عائالت يف نفس املنزل، وفرضت منع جتول على األهايل ومنعتهم من دخول القرية. 

لى اإلسفلت. وفيما تشري احلاجة هدى أ�م بقوا ما يقارب ستة وتضاربت األخبار حول الفرتة اليت بقي فيها الناس ع
شهور، يقول أبو أكرم أ�م بقوا شهرين ونصف تقريباً، ويؤكد احلاج حممد جرب أ�م مكثوا ما يقارب األسبوع. ويف هذا 

الرواة وضحوا أ�م مل خيرجوا مجيعًا يف نفس الفرتة، بل هناك عائالت خرجت قبل  أنالسياق ال بد من اإلشارة إىل 
، وبقيت عائالت أخرى ما يقارب 49عائالت أخرى، بعض هذه العائالت خرجت يف شهر كانون الثاين من سنة 

ياة احلاج سامل اجلوابرة ". . وهذا ما ورد يف عدة روايات، منها على سبيل املثال رو بعد ذلك الشهرين أو الثالثة يف القرية
ال ماظلش وال واحد احنا بقينا طالعني يف أول واحد يعين يف  ]ماظلش وال واحد؟[ 14/4... أهل البلد طلعوا يف 

يقول احلاج  حممد عبد الفتاح الطيطي أ�م خرجوا يف شهر أيار كذلك،   ".عشرة واحد تقريبًا وسكنا على برك اخلظر
، مرتخ واهللا معي مرتخ، آخر بلد يف فلسطني بلدنا 14/5/1949دنا طلعت يف تاريخ "بلدنا آخر بلد طلعت، بل

والفالوجة، القريتني هذول آخر شي احتلوا." أما احلاجة زينب فتقول أن اخلروج مت آخر فصل الشتاء يف شهر آذار أو 
اخر بلد بلدنا بقلك، اه زي  49 اه يف ]49يف  [يف شهر اربع أو نيسان "واهللا انو يف اخر الشتا ميكن يف شهر ثالث 

، 22/4/1949فيقول أن الناس خرجت على ثالثة أفواج، الفوج األول خرج بتاريخ  اجلوابرةهيك" أما احلج حسن 
"...بتحملوا على ثالث   26/4/1949، والفوج الثالث واألخري خرج يف 24/4/1949الفوج الثاين خرج بتاريخ 

أخر صوب، يعين أنا وأبوي  26/4فأجن سيارات اليهود، .....فاملهم يف  أخر فوج، 26/4، 24/4، 22/4فرتات، 
وكانت هذي آخر فرتة خرجنا منا من عراق املنشية، بعد مفاوضات رودوس، وبعد اختاذ قرار انو بلدنا  26/4يف 

 .21/4/851949أما بين موريس يشري إىل أن الرتحيل ملن تبقى يف عراق املنشية كان يف والفالوجة منطقة حرام." 
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، وكما بعد بقاء الناس "مدة من الزمن" قامت القوات الصهيونية بإجبار الناس على الرحيل بواسطة السيارات اليهودية
وضح الرواة فقد مسح هلم أخذ مجيع ما يريدون أخذه معهم، إال أن أهايل القرية مل تكن تعتقد أ�ا ترحل "بال عودة" 

 يف أماكن يدعو�ا "مطامري" وهي عبارة عن حفر حتت األرض ختبأ فيها احلبوب. لذلك قامت األهايل بتخبئة أشياءها
تقول احلاجة هدى اجلنازرة "بقوا يقولو للمختار وأهل البلد بس عشر أيام وانتو برتجعوا هان، بس إحنا بدنا نطلعكو  

مفيش وساع يف الغرف، بدهم يوسعوا عشر أيام وبرتجعوا على البلد. خلوا القمح يف املطامري، والقمح زرع على الطريق، 
اوادم وال يوسعوا قمح؟!. زرع القمح على الطريق وإحنا نستنا يف السيارات ست تشهر، وإحنا قاعدين على الطريق، 

 ست تشهر." 
وقالولنا عن شهر وبتعاودوا، إّيل فيما تقول احلاجة زينب  اجلوابرة أنه مت اخبارهم أن اخلروج سيكون ملدة شهر فقط "

ندو قمحات قطع نصهن ونصهن خالهن يف املاطور، طناجر النحاس اخلزاين االواعي صناديق النسوان احلردبون يف ع
 ." املطامري قال عن شهر وبنعاود

احنا ملا طلعنا قالولنا بدكو تغيبوا اسبوع اسبوعني وبرتجعوا، يعين ويف نفس السياق يقول احلاج حسن أبو خريان اجلوابرة "
وهم يف السيارات قالوا يا مجاعة حتملوش اشي، إحنا راجعني، واهللا احنا حطينا، بقا عنا دكانة، انو حاطينا  حىت ختايرتنا

السكر واألغراض وامليزان يف مطمورة مشان بعد اسبوع راجعني ونفتح دكانتنا." واحلاجة عايشة أبو زغاريت تشري إىل أنه 
علينا بعد اسبوع  اقلولنا برتجعو، هي هالطلعة فيها رجعة كذبات يف كذبات كلها كذبو  ... مت الكذب عليهم، فتقول "

 ."بنرجعكو هذا الوسيط املصري معهم وسيط مصري بعد اسبوع بنرجعكو هذاك اسبوع وهذا اخو
 

اجلوابرة، وأغلب الظن، أن إن الرواية الوحيدة اليت "نفت" مسألة أن اخلروج كان ملدة زمنية مؤقتة، هي رواية احلاج سامل 
، ومل تبىن هذه الرواية بناء بل كان "دائما" مل يكن مؤقتاً  هذه "النفي" مت بناًء على الواقع احلايل الذي أكد أن الرحيل

هاظا كالم  ]بس مسعت انا من ناس تانيني انو حكولكوا روح مؤقتا عبيل ما هتدا االمور[...على ما مت "فعالً" آنذاك.  "
واهللا عارفني عطول اشهد باهللا، وطلعنا حب الكالب اطلعناهم معنا، مقش  ]نت عارفني انو عطول يعينك[فاظي 

 النتشة اطلعناهن معنا، ايل بقولك طلعنا كذب."
 
جزء  برتحيل الناس على منطقة السنابرة، وهناك كانت السيارات األردنية تنتظر الالجئني. السيارات الصهيونية قامت 

حيث مل تتسع منطقة برك  نقل إىل منطقة برك اخلضر يف بيت حلم، واجلزء اآلخر نقل إىل خميم العروبمن الالجئني 
. وفيما بعد، حسب رواية أبو العبد، ونتيجة خالف بني أهايل القرية، انتقل جزء منهم إىل خميم اخلضر جلميع الالجئني

 الفوار.
 

السيارات الصهيونية إىل السيارات األردنية، وبعض هؤالء املقابلني  لقد قدمت رواية املقابلني صورة لعملية االنتقال من
لقينا عرب عن سخطه على األردن فقد اعتربوها شريكًا يف عملية إخراجهم من قريتهم. تقول احلاجة زينب اجلوابرة "

مسك  ،ردين بدوسيارات األردنية صافات هالكركيع، كل سيارة حيطوها يف ثلث سيارات من كراكيع األردنية، أجا األ
انت يا كلب واهللا ما تذوقها، اخذهتا من مثو درهتا على  ،هاجلرة بدو يشرب منها، قلت تشرب من مية عراق املنشية
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قلتلو اه بتشربش من مية عراق املنشية خسارة تذوقها انت  ؟،تكيب املية وال تسقيين منها ،الوطار، قال وال يا عورة حترم
الواد، وهذاك يوم وهاذا هابونا هان يف هالعروب لقينا اخليم خميمات، ورمونا يف هالرمية يف شوفري، ج أردينمية فلسطني 

."كذلك تشري احلاجة مشس إىل املؤامرة العربية، فتقول "... مي استفقنا إال سيارات العرب عند روسنا، طب ليش اخو
 الكالم هاظا، هذي مش مشاورة علينا؟"

 
لعملية ترحيلهم، ورفضهم للخروج، تبني من شهادات الرواة، أن املقاومة باملعىن ويف السؤال عن مقاومة األهايل 

العسكري مل تكن ممكنة يف هذه الفرتة وذلك بسبب احلصار من قبل القوات الصهيونية وعدم توفر السالح، تشري إىل 
كن كنا حماصرين، .... بعد ما ذلك احلاجة هدى اجلنازرة "[ما كان يف مقاومة؟] واحنا عالطريق يعين املقاومة؟ ال مي

 راحوا املصريني مع مني يقاوموا ؟ بقدروا يقاوموا؟ راح اجليش والبارود اللي كان مع األهايل أخذوه."
 

أما فيما يتعلق برفض اخلروج "كالميا" فقد وضح الرواة، أن هناك العديد من األهايل رفضت اخلروج، وأن هناك عائالت 
كد اجلميع أن "ختايرة" البلد مجيعها رفضت اخلروج. يقول احلاج حممد جرب الطيطي رداً بأكملها رفضت ذلك، وكذلك أ

" ] اه كل اخلتيارية قالوا بدنا نضل، بس اليهود اطلعونا، ورمونا على السنابرة.؟على هذا السؤال "[يف حدا رفض يطلع
اجلوابرة مرظوش يرحلوا كان حياة عمي واحلاجة زينب أبو زغاريت تقول أن عائلة اجلوابرة بأكملها رفضت اخلروج "

ش ويدير على مثو من حتت رجليه ويوكل، قلو بناكل احلشيش يجربين يقول لليهود شايف احلشيش هاظا بنظرب حش
 ايوم ما بدكو  ا،خمتار الكوبينية امسو ماير قال ال يا شيخ جربين بدكو ترحلو  ،نظل يف دورنا إال أبداهاظا وال بنرحل 

قالوا  ،الكوا أكلبنوكل حشيش قالوا فش موانة فش  أبداواهللا ما رظوا اجلوابرة يرحلوا قالوا بنرحلش  .....هاظا  ا،ترحلو 
اه واهللا قدام اليهود، قلو يوم ما يا شيخ  ،كل حشيش زي الدواب رحيل ما بنرحل، صار ميط  حشيش وحيط يف مثوو بن

 ."ترحلو، ورحلونا إالجربين 
 

حاالت بعض األهايل الذين هربوا من القرية نتيجة اخلوف، إال أن الرواة أكدوا أن اخلروج مل ورغم أن الرواة حتدثوا عن 
ويف هذا السياق ميكن استخالص األسباب التالية وراء الرحيل، والتدليل يتم بإرادهتم، بل بإجبار من القوات الصهيونية. 

 عليها من خالل الروايات:
 

ة من قبل القوات الصهيونية، وعدم مقدرة األهايل على املقاومة بسبب انسحاب اجليش املصري، وحماصرة القري .1
نفاذ الذخرية واألسلحة، والتموين. تشري إىل ذلك احلاجة هدى اجلنازرة حني تقول أن األهايل مل يعد 
 باستطاعتها املقاومة بسبب احلصار ونفاذ الذخرية ".. واحنا عالطريق يعين املقاومة؟ ال ميكن كنا حماصرين،
.... بعد ما راحوا املصريني مع مني يقاوموا ؟ بقدروا يقاوموا؟ راح اجليش والبارود اللي كان مع األهايل 

 أخذوه."
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تدمري القرى احمليطة والسماع عن اجملازر اليت ارتكبتها القوات الصهيونية حبق بعض القرى مثل دير ياسني.  .2
و ميكن دير ياسني وهالبالد وفظعوا فيهم." ويف نفس تقول احلاجة هدى اجلنازرة "...بقوا ماخدين الرملة 

واشي خياف زي ما تقول على والدو، قالوا بدنا نطلع زينا زي السياق يقول احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي "
 باقي فلسطني، األغلبية قالوا بدنا نطلع.

 
عمليات القتل اليت قامت هبا  اخلوف والرعب الذي أثارته القوات الصهيونية يف نفوس أهايل القرية من خالل .3

الناس لبعض شبان القرية، واالستمرار يف إطالق الرصاص كأداة ترعيب. يقول احلاج عبد الفتاح الطيطي "
طلعت أل�ا خافت يعين، اه الناس طلعت خافت ألنو عنا كان يف قتل، يف قرى يف الشمال ظلت ما كان 

." ويضيف احلاج ن يف قتل، الناس ملن طلعت ملصت حباهلاعندها قتل، كانوا يطخوهلم طلقة طلقتني، عنا كا
صاروا رعيان احلالل، زي ما تقول بطلعوا يرعوا يف ... عن قصة قتل رعيان من البلد وأثرها على الرحيل "

حالهلم برة، يف احلواكري يف تراب البلد، أجوا اليهود طخوا أربعة من شباب البلد، طخوا هذول، اجلمعة مجعت 
إحنا يعين بدنا نظل هان يف البلد، كل فلسطني طلعت، إحنا بدنا نظل هان يعين عند  .... أهل البلد

 ."اليهود
مسألة العرض واخلوف من عمليات اغتصاب النساء. تقول احلاجة هدى "خشوا علينا اليهود استحلونا  .4

وا اليهود ويستحلونا شردوا اليهود، قالوا انتو كلكو بدكوا تطلعوا شرقا....يف ناس شردت يف بناهتا قبل ما خيش
 على اخلليل بعرضهم." 

 
 عراق المنشية بعد النكبة 3.4

تستمر رواية اخلروج من عراق املنشية هنا باإلتيان على قرية عراق املنشية يف خميال أهلها الذين شهدوا النكبة، وسالالهتم 
العصابات الصهيونية. ويتناول هذا القسم ثالثة حماور أساسية، اليت ال تزال حتلم بالعودة إىل القرية املطهرة عرقياً على يد 

) واحللم بالعودة إىل القرية 3وضع الناس يف خميمات اللجوء بعد اخلروج؛ () و 2؛ () زيارات القرية بعد اخلروج1هي:  (
 املنكوبة.

 
 زيارات القرية بعد الخروج 3.4.1

وصفوا مشاعرهم أثناء هذه الزيارات، ووصفوا ما تبقى يف القرية، حتدث بعض الرواة عن زيارهتم القرية بعد اخلروج، و 
وكيف أ�ا دمرت بالكامل. تروي احلاجة زينب اجلوابرة إحدى هذه الزيارات فتقول أ�ا كانت جتربة صعبة وأ�ا استمرت 

ة نتيجة حز�ا ملا شاهدهتا من يف البكاء أثناء سري السيارة باجتاه القرية، وتقول أن إحدى قريباهتا مرضت بعد زيارهتا للقري
الدمار الذي حل هبا. وكذلك تتمىن احلاجة زينب لو أن باستطاعتها زيارة القرية ولو ملرة واحدة وتتمىن بعدها أن متوت، 

 وهي ال تتمىن شيء آخر سوى أن تدفن يف قريتها.
اب بس يدفنونا، بلدنا زي كبد الشنار  بنتمىن بنتمىن منوة نصلها بس هناك ومنوت منقعدش حىت بس يدفنونا يف الرت  "...

كلها مساحة تبقى تفر طوال النهار تلقاش حصمة، كلها محرة محرة، تراهبا امحر زي كبد الشنار، واهللا يا لبالدي 
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." كذلك تشري احلاجة إىل رفضها املطلق إىل حردقوق ربيعها يا ميتها تربي عليل الوسايل واهللا يف الدنيا ايل خلقها اهللا
الف،  100قال بقويل هذيك �ار بدو يعطوكي  يط عن حقها يف أرضها ويف العودة إليها مقابل تعويضات مالية "التفر 

الف، واهللا لو يعطوين كل دول العامل ويسجلوهم بامسي اين ما رظيت يف  100قلت اهللا يلعن ابو ايل بدو يقبظهم ال 
دومن من عراق املنشية، قال بدو يعطوكي اهلاظا، قلت اهللا يلعنا ابو ايل بدو يقبظهم املصاري شو بدو فيهم، شو بدنا 

 "عليوم يروحونا. هن املصري، بس يروحونافي
كذلك تنهي احلاجة حديثها عن هذه الزيارة بالنحيب على القرية، وتقول أن القرية ستبقى يف قلبها مهما طالت مدة 

اجلبل وال مرظى بديل الوطن ما رظى بديل الوطن ما رظى بديل الوطن لن البحر ينشف ويصري تراب لن الرتحيل "
، مني هو إّيل برظى ؟يف ويعطي لغريوا ]يولد فيه[وطنا ايل بعيش يف وبشوفو وبلد  هياب. انو برظى بيتينطوي ويفصلون ث

تشري إىل [. مرت سنني بعد الرحيل يا دار ما لومك لنقعد الف سنة مليون لنقعد مليون سنة، ابد برتحش من هان ؟يف
 "برتحش وال بننساها والعمرنا بننساها.]قلبها

 
، حيث تقول"مدمرينها كلها مسح يف بقا واد هبازيارهتا للقرية وتصف الدمار الذي حل قصة س الطيطي تروي احلاجة مش

..يف واد يف نص البلد، جاي يف كل الدور ايل دابينها يف هالواد، مسح اللهم فيك تعرف النزلة هاي يف دار مني، البلحة 
 ال البد كلها .. وال عجر." دار مني، اجلوميزة هاي يف دار مني. بس هيكذ يعين و  يف هاي

هي اطلع عيشة بتحيص العقل... "كذلك تقوم احلاجة بوصف خريات البالد واحلياة اجلميلة فيها وتتحسر على الرحيل 
خريات اهللا، ...كيف خريت اهللا بلدنا كلها خريات، طب تلقى عود اخظر هان وين هو؟ طيب تطلع تدب الكيس 

الوا يطلع اخلال مالن، يف القمح السعيسعة ...كيف خريات اهللا يف بالدنا، فش بلد ون، من جنمع حلثسعيسعة بوريدة جل
زي بلدنا، ها ليش استقتلوا عليها اليهود ... طيب غميت أنا وأنا أصيح، طوال �ار وأنا أصيح وال �ار وال مخس ست 

 على الوطن على الوطن بغنوا غري عالوطن غري على الوطن." ]على البلد؟[خاطرات أصيح فيهم 
 

 وضع الناس في مخيمات اللجوء بعد الخروج 3.4.2
قدمت شهادات الرواة حملة بسيطة عن وضع املخيمات عندما وصلوا إليها بعد الرحيل، ومل تكن هذه الصورة نتيجة 

يث حتدث الرواة عن ذلك أثناء حديثهم عن وضع سؤال مباشر عن هذا املوضوع ولكنها قدمت يف أكثر من سياق، ح
 املخيمات البائس مقارنة حبياة اخلري اليت عاشوها يف البالد، كان ذلك أيضاً أثناء حديثهم عن فرتة الرتحيل. 

 
ما أكده الرواة هبذا اخلصوص، وهو ما اكتشفوه الحقا (أي بعد عملية الرتحيل) هو أن أمر ترحيلهم كان أمراً مرتب له، 

يث جاءوا ووجدوا اخليام منصوبة، ويغلب بعض الرواة أ�ا كانت منصوبة منذ مدة، وهو دليل على املؤامرة. يف هذا ح
يوم، يعين  15احنا ملا طلعنا هان، وجدنا املخيم تبعنا منصوب قبلنا بـ السياق يقول احلاج حسن أبو خريان اجلاوبرة "

 هاملؤامرة معدودة."
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البسيطة، يقدم الرواة صورة للحياة القاسية اليت عاشوا حتديدا يف الفرتة األوىل، حيث   كذلك من خالل هذه اللمحة
كانت اخليام منصوبة على الرتاب وكان فصل شتاء، مما جعل األرض تتحول إىل طني حتت هذه اخليام، وكانت الناس 

 ئلة يف نفس اخليمة.تقوم بالنوم فوق النتش (الشوك). وكانت اخليام تضيق هبم، حيث وضعت أكثر من عا
 

يصف احلاج سامل اجلوابرة تلك احلياة القاسية وذلك الضيق فيقول "كل أربع عائالت حيطوهم يف خيمة، كل أربع 
عائالت حيطوهم يف خيمة، كانت هاذي كلها مي (بصاص) ومزروعة كانت جلبانة، فكنا نيجي، جينب النسوان نتش، 

وادر، وحنط الفرشات فوق الشوادر، واملي من حتتينا ماشية، وعشنا يعين حنط النتش فوق املية، وحنط فوق النتش، ش
 أخشن حياة حىت يقضي اهللا أمراً كان مفعوال."

جتبونا عالعروب لقينا اخليم منصوبة والريح بشيل وحبط فيها، حطونا، كذلك تشري إىل ذلك احلاجة زينب اجلوابرة "
عيل مخس عيل، تسكنوا  أربعيف زوان وفيها ... حطو بيجي  النفرين والثالث يف زعموطة وايل عندو ست عيال

هالناس، جتبونا هان وحطونا يف اخليام واهللا؟؟ وتصري املي تتهمد حتتينا ونروح حنطب نتش ونصب حتتينا وانام فوق النتش 
إحنا يف اهلان ويف ومن يومها للحني و وتقول أن هذه احلياة القاسية تستمر حىت اليوم " ."وقعدنا عشرين سنة على هاحلال

 "الذل ويف اجلوع
 

 الحلم بالعودة 3.4.3
إن التجربة الصعبة اليت عاشها أهايل القرية بدءًا بالنكبة ومرورا بالرتحيل، إىل العيش يف حياة قاسية داخل املخيمات، 

أن هذه العودة إن مل  وطول املدة اليت مضت على الرتحيل، مل يفقد األهايل إميا�م بالعودة، وحقهم هبا. ويقول الرواة
 تكن من نصيبهم فهي من نصيب أبناءهم وأحفادهم حتماً.

العودة ال بد منها ولكن مىت اهللا أعلم مني طويل العمر إيل يعاود، من طويل العمر إيل اهللا يقول احلاج سامل اجلوابرة "
 يكذب."يقسملو بالرجوع، إمنا الرجوع هذا ال بد منو، ألنه وعد من اهللا، واهللا ال 

عام) تتحول إىل ساخرة من العودة  100أما احلاجة مشس الطيطي فقد جعلتها مرارة االنتظار (وهي اليت قاربت على الـ 
مؤمنة هبا يف آن. جتيب احلاجة عند سؤاهلا عن إمكانية العودة "..واهللا عمروا ما واحد خيشها ال واهللا ...عاليوم عاليوم يا 

 بطلبك من اهللا."
بنتمىن بنتمىن منوة نصلها بس هناك ومنوت منقعدش زينب اجلوابرة مل تطمع بغري تراب البالد لتدفن فيها " أما احلاجة

واهللا يا لبالدي حردقوق ربيعها يا ميتها تربي ." وتستمر يف البكاء والنحيب "حىت بس يدفنونا يف الرتاب بس يدفنونا
مرظى بديل الوطن ما رظى بديل الوطن ما رظى بديل الوطن لن  .وال...عليل الوسايل واهللا يف الدنيا ايل خلقها اهللا

 ."ينطوي ويفصلون ثياب اجلبل البحر ينشف ويصري تراب لن
(العودة أو التعويض) ورمبا مل تسمع فيه، تقول أ�ا لن تبدل  194كذلك تؤكد احلاجة زينب وهي اليت مل تقرأ قرار 

 100الف، قلت اهللا يلعن ابو ايل بدو يقبظهم ال  100ار بدو يعطوكي � ...أراضي قريتها ال باملال وال بشيء غريه "
الف، واهللا لو يعطوين كل دول العامل ويسجلوهم بامسي اين ما رظيت يف دومن من عراق املنشية، قال بدو يعطوكي 

 ."حونا عليوم يروحونااهلاظا، قلت اهللا يلعنا ابو ايل بدو يقبظهم املصاري شو بدو فيهم، شو بدنا فيهن املصري، بس يرو 
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، ويبدو أنه يعرف بنوده جيداً، يقول أنه لن يتنازل عن حقه 194أما احلاج عبد القادر الطيطي املطلع على قرار العودة 

يف العودة أوًال ويف التعويض ثانياً، لتتحول بذلك (الـ أو) عنده إىل (و) "أنا مع حق العودة أوال ومع التعويض بعد العودة 
... حق كل فلسطيين أن يعود إىل وطنه ويأخذ تعويضه عن الفرتات إيل قظاها (بعيد) عن أرضه .. قرارات هيئة ثانيا 

األمم إذا بدها تتطبق جيب أن تطبق بدون متييز أن تطبق على اجلميع ...حق العودة والتعويض مش أو التعويض ألنو أو 
 هاذي مرفوظة."
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 الفصل الرابع: خالصات ومالحظات نقدية
 

الفصل االستنتاجي يرصد أهم خالصات الدراسة واستنتاجاهتا على الصعد املنهجية، والتارخيية، والسياسية.  هذاإن 
ويقدم أبرز حماور النقد على الرواية التارخيية الرمسية، ومصادرها. وتتناول النتائج خالصات الدراسة على أربعة مستويات: 

على ) و 4؛ (على املستوى التارخيي والنتائج التفصيلية) 3؛ (وى املنهجيعلى املست) 2)منطلقات الدراسة ومآالهتا (1(
 املستوى السياسي واملسؤولية التارخيية عن املظلمة الفلسطينية.
 

 منطلقات الدراسة ومآالتها 4.1
لقد انطلقت هذه الدراسة، وهي ال تزال تطمح إىل التوسُّع ومشول مناطق أخرى تبينت خالل البحث بأ�ا حباجة إىل 

حتل قضية الالجئني الفلسطينيني؟" وهل عودة  ميكن أن "كيف لدى الفلسطينيني هودراسة إضافية، من التساؤل العام 
 ية وعاطفية، حتديدًا يف ظل التطورات احلاصلة عند طريف الصراعأم هي جمرد شعارات إعالم؟ رادةمُ و  ؟الالجئني ممكنة
أو  ؛سلو سواء على املستوى السياسي والدويل وجميء السلطة الفلسطينيةأسرائيلي)، وخاصة بعد اتفاقية (الفلسطيين واإل

مبعىن بناء (توى العمراين و على املسأ ؛على املستوى الدميغرايف (تزايد أعداد الالجئني مقابل تزايد أعداد اإلسرائيليني
 ، باملقابل االستقرار الفلسطيين داخل أراضي الضفة الغربية والقطاع).48املستوطنات بأعداد هائلة على أنقاض 

 
أما السؤال العملي هلذه الدراسة، وهو إشكاليتها املركزية، فكان حول كيفية االستناد إىل شهادات حية (شفوية) من 
أهايل قرية عراق املنشية حول قصة ترحيلهم من قريتهم وإجبارهم على اللجوء إىل خميمي الفوار والعروب وغريمها من 

تاريخ أعم للنكبة الفلسطينية؟ وقد تفرع عن هذا السؤال، أسئلة فرعية جغرافيات الشتات الفلسطيين للمسامهة يف كتابة 
أخرى، مثل: ما هي خصوصية حالة عراق املنشية للدراسة (بوصفها قد تأخر ترحيل أهلها عن باقي القرى واملدن 

يل القرية؟  ؟ ما هو أثر التدخل الفعلي للقوات املصرية وانسحاهبا على صمود أها1949نيسان  21الفلسطينية) حىت 
كيف ميكن حل التفاوت يف الروايات بني املصادر املكتوبة والروايات الشفوية يف التأريخ لقصة ترحيل أهايل عراق املنشية 

 وجلوئهم؟    
 

ويف مستوى مواز، انضاف سؤال مركزي آخر للدراسة مفاده: "كيف مت تلقي قضية الالجئني يف الوثائق الرمسية 
جابة واليت ميكن أن يبىن عليها بعض اإلهذا السؤال العديد من األسئلة الفرعية اليت تقود إىل  الفلسطينية؟" وتفرع عن

االستنتاجات يف �اية الدراسة، وهي: ما هي التحوالت اليت مرت هبا القضية الفلسطينية؟ وكيف انعكست هذه 
 هذه التحوالت؟التحوالت على قضية الالجئني؟ وما هي أهم العوامل اليت ساعدت أو أدت إىل 

 
وأما الفرضية العامة للدراسة، فقد قامت ابتداًء، وعلى مستوى سياسي، على وجود إمكانية فعلية حلل قضية الالجئني، 

الذين هجروا من ديارهم حوايل العام  الالجئونوتقوم هذه الفرضية  على أساس وجود الفواعل األساسية  للقضية وهم: 
، وما بعده من تواريخ االحتالل، 1948املسلوبة يف العام  واألرضإىل هذه الديار؛  وال زالوا يريدون العودة 1948
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والذاكرة والتاريخ (الشفوي واملكتوب) الذين يربطون  والحكايةواليت مت حتويلها إىل أراضي إسرائيلية ميكن إسرتجاعها؛ 
 تلك اإلمكانية؟  أولئك الالجئني بأرضهم املسلوبة.  ويبقى السؤال املطروح كيف ميكن حتقيق

 
وبناء على هذه اإلشكالية وتلك الفرضية، انطلقت الدراسة يف رحلتها البحثية عرب أربعة فصول متكاملة تبيَّنت عربها 

 جمموعة من النتائج واالستخالصات واملالحظات النقدية على عدة مستويات:
 

 على المستوى المنهجي 4.2
 

: تبني أن التنويع يف "مصادر املعلومات" يف هذه الدراسة هو أمر مثر هلا، إذ كان يف تنوُّع المصادر البحثية .1
وقد اعتمدت هذه الدراسة، بصورة تنوُّع املصادر ما يبعث على مقارنة املعلومات، وفحص مصداقيتها. 

نهج املقارن أساسية، على منهجية التاريخ الشفوي. وأقول "بصورة أساسية" ألن الدراسة تستخدم، كذلك، امل
لشهادات التاريخ الشفوي مع "شهادات" أخرى "مكتوبة" لقادة عرب وصهاينة شاركوا يف احلرب و/أو كتبوا 

 عنها، ومع وثائق الرمسية الفلسطينية حول قضية الالجئني الفلسطينيني.
 

ملضمون : أفادت املزاوجة بني مستويات التحليل (حتليل االمزاوجة بين مستويات مختلفة من التحليل .2
 للمقابالت)، و(التحليل اجلينيالوجي للوثائق)، أ�ا تزيد من صدقية املعلومة البحثية، وتغنيها.   

 
ما أنجز من "تاريخ شفوي" في السياق الفلسطيني ال يزال قاصرًا عن تشكيل حكاية وطنية جامعة:  .3

، ال يوجد تاريخ وطين ميكن أن تدشني أرشيف، ومراكز حبثية رمسية متخصصة يف التاريخ الشفويفنتيجة لعدم 
 )."National Master Narrative( يقال أنه "رواية وطنية جامعة

  
 على المستوى التاريخي والنتائج التفصيلية  4.3

 
: تبني أن الصعوبات اليت تكتنف التاريخ الشفوي يف كتابة حبكة وطنية جامعة هي حتد حقيقي يف وجه الباحث. أوالً 

 ومن هذه الصعوبات اليت ينبغي أن يتم البدء برتسيم خطة وطنية شاملة، وإنشاء بنك موارد، للتغلب عليها: 
 
 

لحديث عن جتربتهم أو أفكارهم اليت وكيفية إجياد املبحوثني ومدى تقبلهم ل صعوبة البحث امليداين . أ
 تفيد الوصول حلل إشكالية الدراسة؛

صعوبة البحث "عمن تبقى" ممن شهدوا النكبة، وأحداث الرتحيل واللجوء ألهايل القرى املهجَّرة  . ب
 واملطهَّرة عرقياً؛ 
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صاء "من صعوبة توزُّع أهايل القرية الواحدة على عدد من املخيمات والقرى الفلسطينية، ما جيعل إح . ت
 تبقى" ممن شهدوا النكبة واألحداث حمل االهتمام أكثر صعوبة؛

من  ،قابَلنيالرواية الصحيحة من امل ذالطريقة اليت جيب إتباعها من أجل  أخ الصعوبات التقنية يف . ث
 حيث:

 ؛تغري بعض احلقائق أو تضخيمهاعلى يقوم الناس يف بعض األحيان  -
من الناس لتذكر تفاصيل عملية الطرد يظهر عامل النسيان الذي سيتطلب جهدًا  -

 بعد أزيد من أربعة وستني عاماً؛
التداخل يف الروايات، واالستطراد، وعدم الثبات يف رواية األحداث، والعودة  يكثر -

 والتكرار؛
الفجوة يف اللغة املستخدمة بني جيل من متت مقابلتهم، وجيل الباحثني تتسع  -

 جيل وسيط" هو اجليل الثاين بعد النكبة.الشباب، ما استدعي طلب املساعدة من "
 

: تبني من خالل الرواية الشفوية ألهايل قرية عراق املنشية أ�ا تشكِّل، بالفعل، مصدرًا أساسيًا ومهمًا يقدَّم تارخياً ثانياً 
"املؤرخني  آخر لسقوط القرية وترحيل أهلها. كما تبنيَّ صدق الفرضيات املركزية للدراسة اليت تتقاطع مع بعض روايات

 اجلدد"، وهي: 
من خالل املتطوعني) مل تكن على أمت -أن القوات العربية (املصرية بشكل أساسي، والسودانية بشكل جزئي .4

جاهزيتها للحرب. ومع ذلك، فقد أسهمت شجاعة هذه القوات (اليت كان يرأسها الرئيس املصري الراحل 
يف دحر اهلجوم العسكري للقوات الصهيونية مرتني،  حني كان ضابطًا يف اجليش املصري)-مجال عبد الناصر

ويف رفع الروح املعنوية ألهايل القرية، املقاتلني وغري املقاتلني. يف حني أسهم انسحاب هذه القوات يف إضعاف 
 أهل القرية، وتثبيط معنوياهتم إىل حدِّ أ�م مل يقاموا �ائياً؛

ختلط مبفهوم "وقف إطالق النار". ومل مييز الناس بني االتفاقيات أن مفهوم "اهلدنة" كان سلبياً بدرجة كبرية، وا .5
أثناء احلرب واليت تدخل فيها جملس األمن، والقاضية بانسحاب القوات العربية (املصرية)، ووقف إطالق النار 

 امليداين، إىل حدِّ أن أهايل القرية اعتربوه "فرتة رمحة" ليجمعوا أغراضهم ويستعدوا للرحيل؛
  القرية مل خيرجوا بإرادهتم، أو استجابة للنداءات املزعومة للقيادات العربية. بل خرجوا لعدة أسباب:أن أهايل .6

تأخر معركة (معارك) عراق املنشية عن بقية القرى واملدن يف النكبة الفلسطينية، وأن  . ح
سقوط تلك القرى واملدن كان "مثاًال سيئاً" ألهايل القرية، مبعىن أنه "إذا سقطت كل 

 لسطني، فما هي فائدة البقاء؟"؛ف
خروج بعض أهايل القرية (خوفًا على عرض بناهتم ونسائهم) لـ"توصيلهن" إىل أمكنة  . خ

آمنة، ومن مث العودة للمشاركة يف القتال، أسهم يف إضعاف جبهة أهايل القرية، علماً بأن 
 من خرجوا مل يعودوا مجيعاً يف الغالب؛
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من قبل القوات الصهيونية (اليت ذكرها الرواة، لقد أسهمت حاالت القتل والرتويع  . د
وأكدها بيين موريس) يف إخافة أهايل القرية ومحلهم على الرحيل، وخاصة قصة قتل الرعاة 

 األربعة من أهايل القرية على يد القوات الصهيونية، بعد انسحاب القوات العربية؛
 جزئيًا إىل خارجها (يف فرض منع التجوُّل على حميط القرية بعد أن مت ترحيل األهايل . ذ

منطقة اإلسفلت) على الشارع املؤدي إىل القرية. وبالتايل، نقص التموين، وخوف الناس 
من العودة على القرية، ومبادرهتم للذهاب على اخلليل من أجل احلصول على مواد 

 متوينية؛
حال تشجيع الناس، من قبل القوات الصهيونية، على أخذ "كل ما أرادوا" من القرية  . ر

 موافقتهم على الرحيل، و"الصعود إىل الشاحنات." 
  
 

 على المستوى السياسي والمسؤولية التاريخية عن المظلمة الفلسطينية 4.4
 

، وما تبع هذا احلدث (كحدث فارق يف التاريخ 1948إن احلديث عن حتديد مسؤولية ما حدث يف نكبة عام 
جوء، واليت أصبحت عصية على احلل تبعًا لطرق التعاطي معها، هو الفلسطيين) من نشوء لواحدة من أعقد قضايا الل

أمر شائك وسجايل، فهناك روايات عديدة حول من يتحمل املسؤولية، بعض هذه الروايات ُحتَّمل الصهيونية املسؤولية  
ا حدث، وآخر كاملة، والبعض األخر يرى أن القوى الغربية الكربى وعلى رأسها بريطانيا كانت مسؤولة بشكل كبري عم

يرى أن الدول العربية تتحمل جزء من املسؤولية، وحىت أن البعض يرى أن الفلسطينيني أنفسهم هم املسؤولني عن 
 نكبتهم، والبعض جيمع بني هذه املسؤوليات مجيعاً.

 
خفية،   ولعل هذا الطرح األخري قد يكون أقرب إىل الصواب، إذا إن هناك مسؤوليات مباشرة، وأخرى غري مباشرة أو

، ولكن أي حديث عن هذه املسؤليات ينبغي له أن يتناول بالدرس والتحليل 1948كانت مجيعها سبباً يف نكبة العام 
، حيث أن 1948جمموعة من األحداث التارخيية اليت احنالت فيما بعد إىل لبنات مركزية أسست حلدوث نكبة العام 

) بل كانت سابقة هلذا التاريخ بزمٍن ليس بسيط، ورمبا هذا 1948م البداية مل تكن أبدًا يف هذا العام (املقصود عا
يرجعنا إىل كتاب هرتسل "األرض القدمية اجلديدة" والذي بشر "كتابياً" يف بداية احللم الصهيوين، والذي متحور حول 

ا يعين أن التطلع إىل واحدة من أهم األسس اليت تقوم عليها األسطورة الصهيونية، وهي العودة إىل أرض إسرائيل، وهو م
مبا ال يقل عن مخسني عاماً، (وهو تاريخ إصدار الكتاب نفسه الذي كان يف  1948فلسطني هو تطلع سابق عن العام 

) ما يعين أن تبلور الفكرة كان سابقًا للحدث بزمن مسح للكيان الصهيوين تطبيق الفكرة بنجاح، توج 1896العام 
 .1948بإعالن "دولة إسرائيل" يف العام 

 
نتيجة هلا، إال أن الكثري من الدارسني يرجع  1948وعلى الرغم من صعوبة حتديد البداية الفعلية، واليت كانت نكبة عام 

وهو العام الذي حتولت فيه اهلجرة اليهودية، بشكل ال يقبل الشك، من هجرة دينية إىل  1905هذه البداية إىل العام 
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صهينة اهلجرة"، إذ مت يف هذا العام يف مؤمتر بازل السابع إسقاط مشروع أوغندا  هجرة سياسية، وهو ما يصفه البعض "ب
كخيار يُقام فيه وطن قومي لليهود، ومت االستقرار على فلسطني لتكون بذلك اخليار األوحد الذي سيتم العمل، فيما 

"لو أردت أن سه الذي قال: بعد، لتحويله بشىت الوسائل "دولة اليهود"، ولعل هذا كان واضحًا باعرتاف هرتسل نف
"يف مؤمتر بازل أرسيت أسس  :لقلت، وهي كلمة سأحرص على أال أتلفظ هبا علناً  ،أخلص مؤمتر بازل بكلمة واحدة

 الدولة اليهودية".
 

بعد حتديد فلسطني خيار وحيداً ليكون وطناً قومياً لليهود، عمل الصهاينة على مجع كل الطاقات اليت متكنهم من حتقيق 
وعهم، مبا فيها حشد الدعم الدويل هلذا املشروع، وقد كانت بريطانيا على رأس هذه الدول اليت دعمت املشروع مشر 

، لتعرب فيه عن 1917تشرين الثاين  22الصهيوين لدرجة اليت جعلتها تصدر تصرحيها املشهور "بوعد بلفور" يف 
ستبذل كل ما بوسعها من أجل حتقيق ذلك، وقد  تعاطفها مع أماين اليهود والصهيونية بتحقيق مشروعهم، وبأ�ا

اُستكمل هذا الوعد، بفعل التآمر الدويل، باختيار بريطانيا لتكون بذلك الدولة املنتدبة على فلسطني، ذلك االنتداب 
ة، اليت الذي جاء وفقًا لقياسات ومعايري صهيونية حبتة بفعل املشاورات السرية بني احلكومة الربيطانية واملنظمة الصهيوني

 . 1922أيلول  29صدر مبوجبها املسودة األوىل لصك االنتداب، واليت وضعت موضع تنفيذ يف 
 

وقد جاءت معظم مواد هذا الصك متناسبة مع اهلدف األساسي لالنتداب، وهو حتقيق احللم الصهيوين، وبذلك استمر 
بريطانيا على هتيئة كل الظروف اليت متكن  االنتداب الربيطاين لفلسطني ما يقارب مخسة وعشرين عاماً، عملت فيها

اليهود من إقامة وطنهم يف فلسطني، مبا يف ذلك التدريبات العسكرية اليت حصل عليها العديد (ممن سيصبحون قادة 
، ويشاركون يف عملية التطهري العرقي)، من 1948وأعضاء يف اجليش اإلسرائيلي الحقاً، والذين سيخوضون حرب 

املوجود يف فلسطني آنذاك، باإلضافة إىل تغاضي بريطانيا عن العديد من ممارسات اليهود أثناء فرتة  اجليش الربيطاين
 انتداهبا، تلك املمارسات اليت كانت تتعارض يف كثري من األحيان مع نصوص صك االنتداب نفسه.

 
 

تام عن العرب، وُجعل الفلسطينيون بناًء إن هذا التوافق أو باألحرى التآمر بني بريطانيا واملنظمة الصهيونية، مت مبعزل 
عليه "كائنات غري مرئية، أو جزءًا من عقبات الطبيعة اليت جيب التغلب عليها" حيث "الشيء، ال الصخور وال 
 الفلسطينيون، كان جيب أن يشكلوا عائقاً يف الطريق إىل "اسرتداد" األرض اليت اشتهتها احلركة الصهيونية وطناً قومياً هلا".

 
قد استمر هذا التآمر حلني أعلنت بريطانيا إ�اء حكمها االنتدايب لفلسطني، وقد جاء انسحاب بريطانيا هذا (باإلضافة و 

إىل األسباب االسرتاتيجية العامة اليت أدت إىل انسحابات القوى العظمى يف �اية املرحلة االستعمارية بشكلها العسكري 
ة) نتيجة للعديد من األسباب اليت جاء على رأسها اهتام العرب هلا، (ممثلني من مناطق النفوذ خارج حدودها اإلقليمي

باجلامعة العربية واهليئة العربية العليا يف فلسطني)، بالرتاجع عن "كتاهبا األبيض"، باإلضافة إىل رفض الوكالة اليهودية 
إىل فلسطني" وأ�ى عملية شراء األراضي نفسها لفحوى الكتاب األبيض "والذي فرض قيوداً قاسية على اهلجرة اليهودية 
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من فلسطني؛ والضغوطات الكبرية اليت تعرضت هلا احلكومة الربيطانية من قبل احلركة الصهيونية والواليات املتحدة، 
الستصدار قرار يُشرعن هجرة اليهود إىل فلسطني ويتيح هلم إقامة دولتهم يف فضاء قانوين، وهو ما مل تستطيع بريطانيا 

قه، األمر الذي أسفر يف �اية املطاف عن إعالن إ�اء الوصاية االنتدابية على فلسطني وشعبها يف شباط من العام حتقي
يف التاسع والعشرين من تشرين الثاين من نفس العام،  181، والذي كان مقدمة منطقية إلعالن قرار التقسيم 1947

" والصادر على خلفية الثورة الفلسطينية، والذي  1937ار "جلنة بيل والذي جاء حماكياً لقرار التقسيم األول املعروف بقر 
 كانت بريطانيا هتدف من خالله "حتقيق اهلدوء يف الشرق األوسط".

 
ولكن قرار التقسيم هذا ُقوبل برفض عريب مطلق، وأصاب البالد غضبًا عارماً، رافقته العديد من اهلجمات "العسكرية 

يهود، إعالنًا للرفض، وقابل ذلك أيضًا أعمال عنف من قبل اليهود، وهو ما أنذر حبرب اليت شنها الفلسطينيون ضد ال
أكيدة تسري البالد حنوها، وهذا مل يكن نبوءة بل ما حتقق فعًال، حيث قامت احلركة الصهيونية، متمثلة بقوتيها املركزيتني 

السياسية والعسكرية يف فلسطني والدول العربية إلنفاذ  "اهلاغاناة" و"البلماخ" باستغالل فرتة االنسحاب الربيطاين والبلبة
خمطط هجومي يتكون من أربع مراحل لطرد أكرب عدد ممكن من سكان فلسطني، وقد مت تنفيذ املراحل األوىل الثالث 

ر من ج) يف ظل الوجود الربيطاين، أما املرحلة الرابعة (د) واليت كانت األكثر شراسة، وأدت إىل هتجري قسري ألكث-(أ
ضمن عملية تطهري عرقي  1948قرية فلسطينية، فقد كانت يف العام  450ألف فلسطيين، وتدمري أكثر من  800

 ممنهجة ومعد هلا سابقاً، كما يتضح يف روايات املؤرخني اإلسرائيليني اجلدد، وعلى رأسهم إيالن بابيه.
 

ءت مناقضة بشكل كبري للرواية القدمية اليت اهتمت العرب ولكن برغم من اعرتافات الرواية اإلسرائيلية اجلديدة، واليت جا
هجرة أم  1948بأ�م خرجوا من بالدهم بإرادهتم، والذي كان، رمبا، داعيًا للسؤال "هل كان ما حدث يف عام 

ينية هتجري؟"، فقد "بني" املؤرخني اجلدد وخاصة إيالن بابيه وبينيامني بيت هاحلمي وأوري رام، أن رحيل النخبة الفلسط
والقيادة السياسية من املدن، ونداءات الدول العربية للفلسطينيني بإمكانية محايتهم يف أراضيها، شجعت سكان البالد 

 األصليني على اللجوء.
 

إن العرض السابق وعلى اختصاره، قد يعطي مبدئياً، احلق يف حتميل املسؤولية املباشرة، مبا ال يقبل الشك، على احلركة 
ليت نفذت عمليات التطهري العرقي ضمن خطة مدروسة وممنهجة، مبساعدة بريطانية حبتة، ما يعين مسؤولية الصهيونية ا

، والذي كان بغطاء ودعم دويل، متثل يف العديد من القرارات وعلى 1948بريطانيا املباشرة أيضًا عما حدث يف العام 
ني، وما تبعه من قرارات بعد ذلك أعفت "إسرائيل" من ، الذي أعطى لليهود حقاً ال ميلكونه يف فلسط181رأسها قرار 

مسؤوليتها عن ما حدث، وحاولت حل املشكلة مبا ينسجم مع رغبة اليهود، وهو ما يعين تواطؤ دويل، جيعل هذه 
 الدول، وعلى رأسها الواليات املتحدة، مسؤولة عما حدث وما حيدث.

 
دت باحلركة الصهيونية والقوى االستعمارية الغربية، وعلى رأسها ولعل هذا احلكم األويل بوجود مسؤوليات مباشرة حتد

بريطانيا، ينقلنا للحديث عن املسؤولية غري املباشرة، أو اخلفية. هناك العديد من املؤرخني الذين محلوا املسؤولية "بدرجات 
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أجل كسب املعركة، بل أن  متفاوتة" للعرب أنفسهم والفلسطينيني أيضاً، إذا أن العرب مل يبذلوا كل ما بوسعهم من
التعامل مع املعركة كان "ارجتالياً"، ومل يوازي التخطيط الصهيوين للمعركة، ورافق هذه االرجتالية تقصري من حيث اإلمداد 
املادي والعسكري للمعركة، باإلضافة إىل إخفاق النخبة املثقفة يف توجيه الثورة واملعركة باجتاهها الصحيح، هذا من 

 جانب.
 

جانب أخر هناك مسؤوليات "خفية" كشفتها الرواية اإلسرائيلية اجلديدة، بتآمر بعض الدول العربية مع احلركة  ومن
الصهيونية، واليت كانت األردن على رأسها ، وذلك من خالل إعطاءها "وعد" شفوي للحركة الصهيونية، بضمان عدم 

عربية يف حينه، والذي كان بإمكانه حسم املعركة لصاحل تدخل جيشها "اجليش األردين، والذي كان من أقوى اجليوش ال
العرب، أول على األقل التخفيف من النتائج الكارثية للحرب، وقد كان هذا الوعد نتيجة ألطماع ملك األردن بضم 
الضفة الغربية له، يف حال عدم تدخل جيشه يف احلرب، وسعى امللك يف حينه لبذل كل الوسائل مبا فيها التخلي عن 
"فلسطني" من أجل أن ينصب نفسه ملكًا على ما يعرف "بسوريا الكربى" اليت تضم األردن وسوريا ولبنان وفلسطني، 
وكان ذلك بدعم من قائد اجليش األردين (بريطاين اجلنسية) يف حينه "جون غلوب باشا" الذي رأى يف فكرة سوريا 

جتاه الشرق األوسط، "حيث وجدت بريطانيا ضالتها يف أطماع الكربى حجراً أساسياً حتقق من خالله بريطانيا سياستها ا
امللك عبد اهللا التوسعية، وحتقيق املشروع الصهيوين يف فلسطني، عن طريق بذر الشقاق بني الدول العربية املعنية باألمر" 

 واليت كانت تتصارع على قيادة املنطقة. 
 

خل اجليش األردين يف املعركة، حتديدًا يف املناطق اليت تقع ضمن وباإلضافة إىل تعهد امللك األردين يف حينه يف عدم تد
حدود الدولة اليهودية اليت نصت عليها خطة تقسيم فلسطني، فقد كان امللك األردين من املوافقني على قرار تقسيم 

ودية، تدل على فلسطني، وهو ما كشفته وثائق األرشيف اإلسرائيلي، عن مباحثات سرية بني ملك األردن والوكالة اليه
موافقة امللك عبد اهللا على قرار تقسيم فلسطني قبل صدوره، وهو ما يعين معرفة األردن املسبقة هلذا القرار، وهو ما 

 ينطوي فعالً حتت تعريف "التواطؤ واخليانة".
 

احلكم ، يعطي 1948ولعل احلديث بشكل موجز عن طبيعة مشاركة اجليش األردين بقيادة غلوب باشا يف حرب عام 
املسبق  والذي ُجعلت مبوجبه األردن "متواطئة" مع احلركة الصهيونية، نوعًا من املصداقية. بداية ُوصف اجليش األردين 
بأنه ما هو إال "قطعة من القطاعات العسكرية اليت يتكون منها اجليش الربيطاين" فقائد اجليش (غلوب باشا) بريطاين 

 يز اجليش هي أيضاً أموال بريطانية.األصل، واألموال اليت تنفق على جته
 

وقد حدثت العديد من املراسالت السرية بني قائد اجليش هذا وبني احلكومة الربيطانية، يؤكد فيها عزم اجليش األردين 
عدم املشاركة يف املعركة إال ضمن االتفاقات، اليت نصت على حتاشي اجليش األردين مهامجة القرى اليهودية، وستكتفي 

آلخر بعمل هجمات خفيفة "منعاً للشبوهات"، وحني ُسئل غلوب باشا عن مدى رضا امللك األردين عن هذه  من وقت
 وموافقته عليها، أن أبدى اقرتاحات أو أن أحتدث باسم صاحب اجلاللة دون عرضها عليه وهل حيق يلاألمور، أجاب "
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ينص فيها على أن جاللة امللك عبد اهللا موافق  أنوعرضت على سعادته أن أدون مقرتحاته كتابة وأن يذيلها بتوقيعه و 
"، ولكن جتدر اإلشارة إىل أن اجلنود األردنيني مل يكونوا على ووقعها بإمضائه فعالً  فدونتها ذلك، عليها، فلم ميانع يف

اإلشارة لطبيعة علم هبذه اخلطط، فقد خرجوا للمعركة ظانني فعًال أ�م سيشاركون فيها هبدف حترير فلسطني. ولتسهيل 
 مشاركة اجليش األردين بقيادة جلوب باشا ميكن مجل ذلك بعدة نقاط، هي:

 تغيري اخلطة املتفق عليها مع اجليوش العربية األخرى. .1
قبول احلكومة األردنية اهلدنة أثناء احلرب، اليت راحت بريطانيا تقنع جملس األمن بضرورهتا، من أجل ختفيف  .2

والذي كان اجليش العريب قد أحكم حصاره عليهم يف حينه. ومل تكتفي األردن احلصار على يهود القدس، 
بقبول اهلدنة بل عملت على إقناع العرب بضرورهتا، وذلك حبجة نقص الذخائر واملعدات، وهو ما جاء على 

 لسان غلوب باشا نفسه.
ة لسماسرة السالح الذين بتقدمي املساعدات الالزمقام "جلوب باشا باإليعاز جلميع الوحدات يف فلسطني   .3

لجيش لمجيع أنواع األسلحة، وحجته الظاهرة أن هذه األسلحة الزمة  لشراء فلسطني يفنشرهم الباشا 
 "، ولكن اهلدف احلقيق كان من وراء ذلك جتريد الفلسطينيني من السالح.العريب

 ملدن ليستوىل عليهاسحب قواته من ا عن طريق فلسطني خطته لتسليم مدن يف باشا جلوب ساروأخريًا " .4
 ."دون قتال اليهود

ولعل هذا العرض املوجز يوضح مبا ال يقبل الشك دور اجليش األردين، بقيادة جلوب باشا "املتآمر"، والذي عمل على 
حسم املعركة للطرف الصهيوين، وكان ذلك مرة أخرى بتآمر مع بريطانيا، وهو ما يؤكد مرة أخرى مسؤولية بريطانيا 

 ، وهو ما ال يعفي األردن أيضاً من مسؤولياهتا املباشرة اجتاه ما حدث.1948ا حدث يف عام املباشرة عم
 

إذاً، ويف ظل هذا التقصري العريب، الذي وصل حد التآمر يف بعض األحيان، عاىن الفلسطينيون من تشوش يف الرؤية 
أضعفت من موقفهم الدفاعي، وجتلى ذلك  جعلهم ال يقدرون خطر الصهيونية احملدق هبم، والتفتوا إىل نزاعات داخلية

يف نزاع عائليت احلسيين والنشاشييب، وما تبع هذا النزاع من انقسام الشعب الفلسطيين إىل فريقني، أحدهم يؤيد عائلة 
النشاشييب واآلخر يؤيد عائلة احلسيين، هذا االنقسام الذي أثر بشكل كبري على نتيجة املعركة، وذلك يف عدة اجتاهات، 

) االلتفات إىل املصاحل الشخصية، والنزاعات الداخلية، والوقوف 2) ضعف املوقف الفلسطيين بدل توحيده؛ (1ها (من
)إعطاء الفرصة للحركة الصهيونية استغالل هذا 3جبانب أحد الفريقني، دون النظر إىل مدى صحة هذا املوقف؛ (

 .االنقسام من أجل حتقيق مصاحلها وتعميق سيطرهتا على البالد
 

إن احلديث عن موضوع املسؤوليات يطول، وال ميكن إمجاله بالعديد من األوراق، ولكن ومن خالل ما تقدم، وتبيان 
األدوار الرئيسية األبرز لكل طرف من األطراف، فيمكن القول إن مجيع األطراف متشاركة يف املسؤولية عما حدث يف 

يست عراق املنشية إال واحدة منها، وتتفاوت هذه املسؤولية ، وما سبقها وما تالها من مظامل ل1948حرب (نكبة) 
لتكون مسؤولية مباشرة، كما هو الوضع مع كل من بريطانيا واحلركة الصهيونية املتمثلة "بإسرائيل" حاليًا واألردن، 
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ل" من مسؤوليتها ومسؤولية غري مباشرة عند بقية العرب والفلسطينيني. ولكن هذا التشارك يف املسؤولية ال يعفي "إسرائي
 الكاملة اجتاه ما حدث وما هو مستمر يف احلدوث، وال يدين الضحية.
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 (قائمة ببليوغرافية) مرجعية

 أوًال: الوثائق        
الثاين تشرين  2رسالة وعد بلفور اليت بعث هبا آرثر بلفور إىل وزير اخلارجية الربيطاين اللورد روتشيلد،  -

1917. 
رسالة ملك اإلجنليز إىل شعب فلسطني مبناسبة إصدار جملس احللفاء يف سان رميو قراراه بانتداب بريطانيا على  -

 1920نيسان  20فلسطني، 
وصودق عليه  1921متوز  6نص صك االنتداب الذي أعلن مشروعه من قبل عصبة األمم املتحدة بتاريخ  -

 .1922أيلول  29التنفيذ يف ، ووضع موضع 1922متوز  24يف 
 .1947تشرين الثاين  29، الدورة الثانية، التوصية خبطة تقسيم فلسطني، 181جملس األمن، قرار رقم  -
 .1964امليثاق القومي الفلسطيين،  -
 .1968امليثاق الوطين الفلسطيين،  -
 .1974تشرين الثاين  13خطبة ياسر عرفات أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -
 " القدس.1964حزيران  2-أيار  28لس الوطين، الدورة األوىل "اجمل -
 " القاهرة.1965حزيران  4 –أيار  31اجمللس الوطين ، الدورة الثانية " -
 " غزة.1966أيار  25 -20اجمللس الوطين، الدورة الثالثة " -
 " القاهرة.1968متوز  17 -10اجمللس الوطين، الدورة الرابعة " -
 " القاهرة.1969شباط  4-1رة اخلامسة "اجمللس الوطين، الدو  -
 " القاهرة.1969أيلول  9 -1اجمللس الوطين، الدورة السادسة " -
 " القاهرة.1970حزيران  4-أيار  30اجمللس الوطين، الدورة السابعة " -
 " القاهرة.1971أذار  5 –شباط  28اجمللس الوطين، الدورة الثامنة " -
 " القاهرة.1971متوز  13 -7اجمللس الوطين ، الدورة التاسعة " -
 " القاهرة.1972شباط  19اجمللس الوطين، الدورة العاشرة " -
 " القاهرة.1973كانون الثاين   10-6اجمللس الوطين، الدورة احلادية عشرة " -
 " القاهرة.1974كانون الثاين   9-6اجمللس الوطين، الدورة الثانية عشرة " -
 " القاهرة.1977ار أذ 22-12اجمللس الوطين، الدورة الثالثة عشر " -
 كانون الثاين" دمشق.  22-15اجمللس الوطين، الدورة الرابعة عشر " -
 " دمشق.1981نيسان  19-11اجمللس الوطين، الدورة اخلامسة عشر " -
 " اجلزائر.1983شباط  22-14اجمللس الوطين، الدورة السادسة عشر " -
 " عمان.1984تشرين الثاين  29-22اجمللس الوطين، الدورة السابعة عشر " -
 " اجلزائر.1987نيسان  25-20اجمللس الوطين، الدورة الثامنة عشر " -
 " اجلزائر.1988تشرين الثاين  15-12اجمللس الوطين، الدورة التاسعة عشر " -
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 " اجلزائر.1991أيلول  28-23اجمللس الوطين، الدورة العشرين " -
 غزة." 1996نيسان  25-22اجمللس الوطين، الدورة الواحدة والعشرين " -
-  

 ثانياً: الكتب 
املركز الفلسطيين -بيت حلم: بديل .أوراق يف التاريخ الشفوي قرى فلسطينية مهجرة .رشا وآخرون، أبو زيتونة -

 .2009ملصادر حقوق املواطنة والالجئني، 
-نابلس: وحدة اإلعالم .1948شهود النكبة روايات شفوية للشهود العيان على حرب  .عالء أبو ضهري، -

 .2006جامعة النجاح الوطنية، 
( فلسطني: جامعة  1948الرببراوي، سفيان: التخطيط لعودة الالجئني الفلسطينيني إل ديارهم احملتلة عام  -

 .)2010بريزيت، 
 

(ترمجة مسري جبور)، بريوت: مؤسسة الدراسات  ،1948-1947يوميات احلرب  .ديفيد غوريون، بن -
 .1993الفلسطينية، 

 -، اجلليل: ابن خلدونمصطلحًا يف النكبة 60عامًا من النكبة،  60مهند و�اد بقاعي،  ،مصطفى حترير -
 .2008اجلمعية العربية للبحث والتطوير، 

 . 1986األردن: مطابع املؤسسة الصحفية األردنية، .رحلة الضياع .مجعة محاد، -
. رام اهللا: وأمساء شهدائها 1948كي ال ننسى قرى فلسطني اليت دمرهتا إسرائيل سنة اخلالدي، وليد.  -

 .2001مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
 .2005رام اهللا: مواطن،  .الذاكرة الضائعة: قصة املصري املأساوي ملركز األحباث الفلسطيين .مسيح ب،شبي -
. قربص: مركز 1993-1908دراسة يف الفكر السياسي الفلسطيين عن كيان  البحثالشريف، ماهر.  -

 .1995األحباث والدراسات االشرتاكية يف العامل العريب، 
املكتبة  .حرب فلسطني يف مذكرات مجال عبد الناصر..ويوميات حممد حسنني هيكل .صاحل، حممود -

 .1981، اإللكرتونية الرقمية
، مركز زايد للدراسات والتنسيق اإلمارات: .إسرائيلاجلدد يف  مدرسة املؤرخون حممد سعيد. عبد الظاهر، -

2002. 

صورة فلسطني يف روايات الالجئني الفلسطينيني: دراسة مقارنة بني خميم قلنديا يف فلسطني  .لورا عدوان، -
 صفحة. 245)، 2009(رسالة ماجستري، جامعة بريزيت،  وخميم الريموك يف سوريا

رسالة  )."2005-1964صورة الدولة يف اخلطاب السياسي الفلسطيين الرمسي (عرجان، حممد عبد اهللا. " -
 .2006ماجستري، جامعة بريزيت، 

 .2007دمشق: دار الشجرة للنشر والتوزيع،  .ذاكرة ال متوت .وديع عواودة، -

90 
 



القاهرة:  سياسات االستيطان يف فلسطني يف مئة عام -لقد اغتصبتمونا أرضنافكتوريا والرت و يواخيم شيشا،  -
 . 1993املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

 .1974مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  .1949اتفاقية رودس بني العرب وإسرائيل  .حممود متويل، -
املركز  -. حيفا: مدى الكرملحنو صياغة رواية تارخيية للنكبة، إشكاليات وحتدياتمصطفى كبها (حمرراً)،  -

 .2006للدراسات االجتماعية والتطبيقية،  العريب
(ترمجة دار اجلليل)، عمان: دار اجلليل للنشر طرد الفلسطينيني ووالدة مشكلة الالجئني  .بين موريس، -

 .1993والدراسات واألحباث الفلسطينية، 
 .2008. الناصرة: مجعية الثقافة العربية، وتشهد اجلذورفوزي وآخرون. ، ناصر -
رام اهللا: املؤسسة الفلسطينية للتبادل  .، تاريخ شفوي1998-1948الالجئون الفلسطينيون  .عادل حيىي، -

 .1998الثقايف، 
 .2008رام اهللا: املؤسسة الثقافية للتبادل الثقايف،  .قصة خميمني "العروب والعني" .عادل حيىي، -
. البرية: املؤسسة الفلسطينية لشفويمن يصنع التاريخ ؟ : التجربة الفلسطينية يف التاريخ احيىي، عادل وآخرون.  -

 .1994للتبادل الثقايف. 
. البرية: املؤسسة الطلبةو  : التاريخ الشفوي الفلسطيين: دليل الباحثني و املعلمني انتفاضتنيبني عادل حيىي.  -

 الفلسطينية للتبادل الثقايف.
- Pappe, Ilan (ed.), The Israeli/ Palestinian Question: Rewriting Histories, 

London, Routledge, 1999. 

 ثالثاً: المقاالت والدوريات
 

 .171-155، 2006، 86، العدد الكرملدراج، فيصل. "فالرت بنيامني والهوت التاريخ،"  -
صاحل عبد اجلواد، درة الغواص يف أوهام اخلواص املصادر الشفوية وكتابة التاريخ االجتماعي لفلسطني بني مقاربتني،  -

 .72-66): 2006(صيف  67، العدد 17، اجمللد الدراسات الفلسطينية جملة
 .12/12/2006، جريدة األيام، التاريخ الشفوي...رواية ذاكرة حية .صالح هنية، -
 

 رابعاً: المواقع اإللكترونية
 .التوصية خبطة لتقسيم فلسطنيأجراس العودة،"  -

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=2&CatId=57&table=table_146  
)accessed Apr. 3, 2011.( 

 .م1917." وعد بلفور "أجراس العودة -
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=23&CatId=57&table=table_146 

accessed accessed Apr.1, 2001) .( 
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. نص صك االنتداب على فلسطني"أجراس العودة."  -
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=1&CatId=57&table=table_146 

)accessed Apr. 2, 2011.( 
. اتفاقية أوسلو" املركز."  -

http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25
49&catid=118:politics&Itemid=374-25-11-05-12-5:2009 )accessed Oct. 

19.2010( 
 ): قصة معركة عراق املنشية17دفاتر النكبة (من " .48"موقع عرب  -

.http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=63355  :2011كانون األول   20(فتح بتاريخ .( 
 كل ما تبقى من عراق املنشية منذ النكبة."موقع فلسطني يف الذاكرة."  -

-al-http://www.palestineremembered.com/Gaza/Iraq
Manshiyya/Story11155.html ) :2012آذار  20فتح بتاريخ.( 

 
 خامسًا: المقابالت 

 .9/12/2011تاريخ املقابلة، مقابلة مع احلاجة هدى اجلنازرة، خميم الفوار،  -
 .17/12/2011مقابلة مع احلاج حممد عبد الفتاح الطيطي، خميم الفوار، تاريخ املقابلة  -

 .17/12/2011مقابلة مع احلاج جرب الطيطي، خميم الفوار، تاريخ املقابلة  -
 .3/3/2012مقابلة مع احلاجة مشس الطيطي، خميم العروب، تاريخ املقابلة،  -

 .10/3/2012اجة زينب أمحد سامل اجلاوبرة، خميم العروب، تاريخ املقابلة مقابلة مع احل -
 .10/3/2012مقابلة مع احلاج حسن اجلوابرة، خميم العروب، تاريخ املقابلة،  -

 .17/3/2012مقابلة مع احلاج سامل اجلوابرة، خميم العروب، تاريخ املقابلة  -
 .24/3/2012يم العروب، تاريخ املقابلة مقابلة مع احلاجة عايشة عبد احملسن أبو زغاريت، خم -

 .24/3/2012مقابلة مع احلاجة زهرة أبو هشهش، خميم العروب، تاريخ املقابلة  -

 مقابالت موقع فلسطين في الذاكرة
 .12/10/2004مقابلة مع احلاج عبد القادر عبد الفتاح الطيطي، مدينة إربد، تاريخ املقابلة  -
 .20/2/2007الطيطي، مدينة إربد، تاريخ املقابلة مقابلة مع احلاج عبد الفتاح صايف  -
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 مرجعية مختارة حول الالجئين الفلسطينيين
 

 التاريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر (الحركة الصهيونية ونشأة قضية الالجئين الفلسطينيين) .1
 

 ما قبل النكبة
 .1998. القاهرة: األمانة العامة، التاريخأراضي فلسطني بني مزاعم الصهيونية وحقائق البديري، هند أمني.  -
 .2005املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية،  -. رام اهللا: مواطنمن يهودية الدولة حىت شارونشارة، عزمي. ب -
. رام اهللا: املركز الفلسطيين املفاهيم الصهيونية للعودة: أساطري وسياسات ودراسات إسرائيليةبيرت بريغ، غابرييل.  -

 .2009للدراسات اإلسرائيلية، 
 .2009. دمشق: دار كيوان، كنعانيا: بني األسفار التوراتية والسرديات الصهيونيةجدوع، حممد.  -
القدس:  .1939-1919الصراع السياسي داخل احلركة الوطنية الفلسطينية ما بني حاساسيان، مناويل.  -

 .1987منشورات البيادر، 
-1850، أفكار قيادات احلركة الصهيونية وخمطاطاهتا جتاه الفلسطينينيعلى خطى يهوشع: احلسين، رفيق.  -

 .2011. عمان: دار الشروق، 1948
 .1984عكا: دار األسوار،  .1948-1917القيادات واملؤسسات السياسة الفلسطينية احلوت، بيان نويهض.  -
عهد الكنعانيني حىت القرن احلوت، بيان نويهض. فلسطني: القضية، الشعب، احلضارة: التاريخ السياسي من  -

 .1991). بريوت: دار االستقالل، 1917العشرين (
. بريوت مؤسسة الدراسات 1939-1918وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية زعيرت، أكرم وبيان نويهض احلوت.  -

 .1979الفلسطينية، 
 .1992: مكتبة الرسالة، . نابلسوأثرها على النكبة 1948القيادة الفلسطينية قبل عام قاسم، عبد الستار.  -
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 نص المقابلة
قويل بروحوا على شرقا حيصدوا، روحوا من احلصيدة ما طولوش إال جبية املصريني علينا، قعدوا عنا كنا إحنا وقتها بقوا الناس مقبلني زي ما ت

اشهر، مها جبيهم أكل جبيهم أرزاق، عايشني يعين حىت البلد كانت مكيفة على براهم. ما طولوش احنصروا من  6خاف اهللا انه تقريب ال 
قينا نطحن على طواحني، يطحنوا الناس، بقوش يف بوابري دايرات، صاروا النسوان يطحنوا اليهود احنصرنا إحنا وإياهم، صاروا أهل البلد ب

ما على الطاحونة ويعجنوا وخيبزوا ويودوا بالعيب يف احلارة، يودوا للمصريني كنا إحنا وإياهم حمصورين اللي عندوا إشي يقدموا، وعايشني، 
بلد قسمني اجلهة الغربية و اجلهة الشرقية مها خشوا من القبلة. لقوا الدشم، ويا حسريت شفنا إال اليهود خاشني البلد من زي ما تقويل هي ال

يه طه يف بقوا الناس نامية خشوا إّيل ذاحبينه ذاحبينه واللي خملينه خملينه. بقا مجال عبد الناصر [تقصد احلجة عند دخول اليهود] والكبار والب
ه يف الفالوجة ومجال عبد الناصر عنا يف املدرسة. راح اخلرب للبيه طه، هناك يقولوا عن الكبري الفالوجة، البيه طه زي مجال، حطوا البيه ط

اجملنزرات والربنات وواجليش والكل، صرنا إحنا واليهود يف  ]باعث[الصول مجال، عن مجال عبد الناصر، إال هو [تقصد هنا البيه طه] جمزي 
ضلو يطخوا [تقصد املصريني] على االجهة اللي فيها اليهود، هان احنصروا ليط سالحهم، اجت  وسط البلد، ربنا كرمي، ملن بريد اهللا بريد،

مطرة من هالكرمي، ليط سالحهم من مرة، بطل يطلع سالح، يعين يطخوا، صاروا يتخبوا يف هذول املتابن صاروا يتخبوا حتت التنب اليهود، 
 واهللا نصرهم املصريني، اهللا نصرهم.

 
تقصد املصريني الذين كانوا يف البلد] إّيل ضل طيب قاوم، وأهل االبلد قاوموا، صاروا [من الفالوجة استحلوا بلدنا وإّيل هان املصريني اللي 

ما  هذول اليهود يتخبوا يف املتابن، إّيل يشوفوه يذحبوه قتلوهم ما طلع واحد خيرب [تقصد املصريني الذين قاموا بقتل اليهود] وأخذوهم قبل
ا اليهود، هان أمروا على املصريني يسحبوا، إّيل ضايل يوم انكسروا اليهود بعدها أمروا يسحبوا، ما طولوش، هي الدول بعرفش... خيشوا علين

 حاصله سحبوا مش متذكر كم يوم حوايل شهر وسحبوا، سحبوا املصريني، خشوا علينا اليهود استحلونا اليهود. قالوا انتو كلكو بدكوا تطلعوا
للمختار جربين خليل، يف ناس شردت يف بناته قبل ما خيشوا اليهود ويستحلونا شردوا على اخلليل بعرضهم. بقوا ماخدين الرملة شرقا، قالوا 

أما شو و ميكن دير ياسني وهالبالد وفظعوا فيهم. إّيل عنده عرض يطلع يف شرقا على اخلليل. هان قالولنا انتو يف اليوم الفالين بدكو تطلعوا، 
ين خليل املختار انت ومثيلتك يعين زي ما تقويل احلمولة، انت بتخليها هون وبتظل يف أرضك وما بصري عليك اشي، يعين بالسامل رأيك جلرب 
 وخلص.

طيب الطيطة طلعت، نص البلد ما رظوش يقعدوا، لو قعدوا ظللوا، يف عيلة بقولوهلا دار البالصي، واحد منها بقى خادم يف الكوبنية، زي 
 يعين، خادم فيها من زمان يعين عز عليهم و اخذوه، اخدوه معهم على الرملة للحني ولبكرة.املعسكر 

يدة قالوا جلربين خليل، قلهمم شو رأيكم يا مجاعة انكوا انتو تظلكوا هان، نظلنا هان و خندم أرضنا ونعيش، ما إحنا عند اليهود بينا مش بع
ى الثميلة تبعته، مهم الطيطة رحلوا، فهو مثيلته حبكم عليها بس نص البلد رحلوا، قال الكوبنية، مرظوش يظلوا، ما حكمش جربين خليل عل

يا مجاعة بدنا نرحل، قالوا يف الشهر الفالين. صاروا الصبح النسوان يروحن على الطواحني، يطحنن وخيبزن ويطبخن [تقصد يف وسط البلد] 
 هاظا يوم ما نقلونا على اخلط.
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واسعة واسعة، وهو مرته كانوا طالعني مدشرين الدار، واسعة الدار، كل الطيطة انتقلوا فيها، واجلوابرة كل البلد  يف دار لسيدي العبد هاذي
 انتقلوا على الدور إّيل عاخلط،  إحنا رحلنا بعد احلصيدة على الطريق ضلينا تزرّع قمح ومشمش.

زي هلحني، كل دار الطيطة كانوا يف دار سيدي العبد  كنا قاعدين كل مخس ست عيل يف دار، يعين الناس بقت تتحمل بعظها مش
واليهود كانوا حماصرينا. الصبح كانوا يطخولنا ثالث طلقات بعد العصر بطخوا ثالث طلقات، وممنوع وال حدا يطلع على الطريق، وظلينا هو 

ا تنقلوه، صار الناس تعز عليها البالد شو ست اشهر هو سبع اشهر زرّع القمح و حالتنا حالة، جابوا السيارات شحن كل ما الكو بتقدرو 
 بدهم ينقلوا ال ينقلوا.

 
صريني [ما كان يف مقاومة؟] واحنا عالطريق يعين املقاومة؟ ال ميكن كنا حماصرين، [الزالم؟] كانوا يقاوموا  مع املصريني هذول اتطوعوا مع امل

واخلرفان... ملا كنا متحاصرين إحنا وإياهم، كانوا متطوعني مع املصريني ويقاوموا [يف هاي الفرتة املصريني كانوا منسحبني؟] ذحبوهلم البقر 
 بس بعد ما راحوا املصريني مع مني يقاوموا ؟ بقدروا يقاوموا؟ راح اجليش والبارود اللي كان مع األهايل أخذوه.

ده زمام طلع شرقا وشرد حممد العبد وايل بقولوله زازا [ مني اخذوه ؟] املصريني أخذوه، كانوا متطوعني ولبني ما خلصوا أخذوه. واللي عن
حممد يوسف وابن أبو طعيمة، هذول لبسوا ثياب واللي بقوا متطوعني سجنوهم، شردوا من سجن الرملة واجوا عالبلد لبسوا ثياب وطلعوا 

 د وصاروا يذحبوا فيهم يف الشوارع. شرقا، صاروا املتطوعني يشردوا ألنه تعشمنا بالذبح. يوم اجت القوة من الفالوجة قاومت البل
ينا [ مني اللي كان يذبح؟] املصرين ذحبوا اليهود، واليهود ذحبوا الشباب قبل ما يدخلوا عالبلد وقبل ما تيجي القوة من الفالوجة، إحنا ظل

كانوا يطقطقولنا على الربميل هو طخ ست أو سبع اشهر وبعدها طلعونا، كانوا مها قبل مها اليهود ما خيشوا علينا، وقبل ما جيوا املصريني  
يعلم اللي خلقهم من املغرب وطالع، صارت الناس من اخلوف تطلع حتمل حرامات وتروح على اخلال، هاظا قبل اليهود واملصريني ما خيشوا 

لصغار ويروحوا فيهم على علينا. كانوا اليهود يطخوا ترعيب، هلحني الناس قليلة العقل عمرهاش مر عليها اشي زي هيك. حيملوا الوالد ا
اخلال من خوف يعين جيي ضرر على البلد وننضر [يروحوا ويرجعوا؟] املغرب نروح والصبح نرجع نعجن وخنبز ونطبخ وحنط يف اخلراج ونرجع 

 على اخلال، بناموا هناك يا حسريت باخلال وبعاودوا جييبوهم الصبح.
اللي عند بيت جربين لقينا سيارات العرب صافة وقالولنا انقلوا حواجيكو من هان هلان متنا رحلنا جابونا على العروب لقينا يف السنابرة  

 ر].[تقصد من سيارات اليهود إىل سيارات العرب] سولنا خيام وسكنا فيها، بقى اهللا يرمحه أبوك يف العروب عاودوا انتقلوا هان [ خميم الفوا
كسروا وينسحبوا املصريني مجعوهم باحلارة مجعوا النسوان والزالم يف احلارة وحطوا ورمحة سيدك كان طيب كلهم مجعوهم باحلارة قبل ما ين

الربنات مشان جيي األمر من احلكومة أمر من احلكومة خييطوهم [يقتلوهم] كلهم، وما يظلش حدا خيرب هم بقوا مرتبني إ�م يطخوا أهل 
 ي جاب البيه طه وقاوم ما ظلش حدا ال يقتل وال اشي.البلد باملرة ما خيلوش اللي خيرب ال ولد وال بنت. ربنا بقولك

 
راح على الدار بدو جييب صيغة مرتو فالقى اجليش يف الدار قتلوه وحطوا عليه عباته، مات ما حدا   ]احلديث هنا مع والد الباحثة[ سيدك

صريني، اللي طخوه طخوه واللي قتلوه قتلوه. كان فاظي حلدا، اللي ميت يف الشارع واللي ميت يف الدار، استغلوا الفرصة قبل ما جيي امل
 استنوا يف احلارة املليانة مشان يقتلوهم مجعوهم كلهم. إحنا ذقنا العذاب قبل، الشباب اللي تقتلوا بالشوارع ماحدش دري عنهم، املصريني

 اللي تذحبوا بالدشم ماحدش دري عنهم وقت احلرب متنه يا ناس سحبوا.
لو خشوا علينا وقتها ولقوا موتاهم واهللا لذحبوا البلد كليتها [مها ليش ما دخلوا عالبلد؟] أمر من احلكومة، منهم، مها ما خشوش علينا بتعريف 

 وقتها ما خشوش وال سألوا عن موتاهم بس مها حاصرونا [تقصد حاصروا البلد ومل يدخلوها] 
 [ اليهود ضلهم حماصرين البلد بدون ما يدخلوها؟].

 
وا املصريني دخلوها وقتلوا أهل البلد يف الشوارع واللي بقوا يقاوموا. كانت الدنيا مطر كب من الرب وهالرب الكرمي نشفها يف األول قبل ما جي

وصارت مشس العادة واهللا نصرهم بس عاودوا [تقصد ا�زموا] هذوالك املصريني [تقصد احلكومة املصرية] أمروا عليهم بالسحب وخشوا 
 بعديها اليهود. 
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مش حلاهلم املصريني انتصروا على اليهود_ شباب كل اهال البلد كانوا –من الفالوجة وقوة املصريني اللي جوا البلد وأهل البلد  اجت قوة
 متطوعني.

حسني خالد ابن احلج خالد، واحلج حممد، كثري ماتوا بس مش متذكرة ايش امسهم، ماتوا كثري بس، خاف اهللا ][ كم من أهل البلد مات؟
متش مات عشرة من املقاومني، [ من املصريني؟] املصرين كل الدشم ماتوا، كلهن، قليل مصريني طلعوا من البلد، [واليهود؟] ماتوا  هذا إذا ما

 كثري مطلعش حدا إّيل خيرب منهم، واهللا لو خشوا علينا وكشفوا عن موتاهم، حد اهللا ما طلع من البلد إّيل خيرب.
 

، أو رفضوا اخلروج؟] وإحنا على اخلط أجوا يفتشوا على حممد العبد إّيل كان شارد من سجن الرملة على [قاوم الناس أثناء خروجهم من البلد
اليهود، اجو على البلد ملقهوش، اجو على دار سيدي العبد وقومونا، يف واحد امسو، أبو شاكر  ]تذكروه[بلدنا، ولبس ثوب، وشرد، فطنولو 

رلوا يقلولو، قوم قوم، قوم، صار حيكي روح يا محار، تعدوا مش ماكل احلمار الليلة، كان قلو اليهودي اهللا يرمحو، اجولوا اليهود وهو نامي وصا
د أنا مش مخار، يا مخار قوم، فتشونا كلنا واهللا ما خلوا ال مرة وال زملة، وين حممد راح، وين حممد راح، [وذكرت احلجة بعض أمساء اليهو 

 أمساءهم، "اخلواجة مايري، واخلواجة مسخا].الذين كانوا يف ذلك الوقت، وتعرف هي 
 

كوا [ملا طلعوكوا من البلد كنتو عارفني وين طالعني؟] بقوا يقولو للمختار وأهل البلد بس عشر أيام وانتو برتجعوا هون، بس إحنا بدنا نطلع
يف الغرف، بدهم يوسعوا اوادم وال يوسعوا  عشر أيام وبرتجعوا على البلد. خلوا القمح يف املطامري، والقمح زرع على الطريق، مفيش وساع

قمح؟!. زرع القمح على الطريق وإحنا نستنا يف السيارات ست تشهر، وإحنا قاعدين على الطريق، ست تشهر. اجت الناس من القبلة 
لينا على مقعدوش بيجي شهر وصارت اهليصة، وقعدنا على الطريق ست تشهر إال الزرع مشمش يعين للحصيدة، واحنا يا حسريت ع

 الطريق.
 
 بقينا نشرد، ملا جتينا القنابل. رمحة سيدك قال يابا بدنا نروح نشوف الدار كود أجاها قنبلة، خشينا فش قنابل، مطرح ما كان سيدك قاعد 

فيفة إيل الو عمر ملص من اجتو قنبلة. بقوا جيزولنا قنابل، واهللا بقوا يشيبونا، واهللا يا مويت املصريني ملا بقوا حياربوا كلهم راحوا، طفة الط
من هديكت الوقت. بقوا يطخوا على البلد ميا، يطخوا على البلد واهللا، يا حسريت علينا شيبونا، واهللا كنا نسوي وكر يف دار سيدك كل مرايا 

ميا، ما صدقت الناس وهي احلديد نسويه، كلنا بقينا مكومني جوا يف الوكر مشان ما جييناش قنابل، جزو [أطلقوا] قنابل على البلد، شيبونا 
تطلع، بقاش مار عليهم، كيف لو هاحلني واهللا لو هاحلني مش يهود، ليل �ار يطخوا ما رتعبوا الناس، بقوا الناس خايفني، عمروش مر 

 عليهم ايش هزي.
 

ا يوم انو بريد كسرهم، كسرهم يعين بقوة أهل البلد وربنا يوم انو بريد سكر سالحهم، احنا بنقدر على اليهود اللي معهم سالح؟! بس ربن
 بوسط البلد، صاروا املصرين من داير البلد على اخلط هيك، واحنا واياهم [تقصد اليهود] جوا، صاروا أهل البلد يقاوموا الشباب واملصريني

الفوالين يف يهود متنو حموهم،  اللي من غاد [تقصد من الفالوجة] جيزوا القنابل، يعرفوا وين يضربوا، يف ناس من املصريني حيكوهلم يف املطرح
ر جيشهم واهللا ما طلع حدا اللي خيرب، اليهود ما طلعش منهم اللي خيرب باملرة وقتها، واهللا لو خشوا علينا ما خلوا واحد خيرب من العراق من كث

 اللي مات.
 

اجليش استحلوا البلد استحلوا الفالوجة قالوهلم لو ضل مجال [ تقصد مجال عبدر الناصر] والبيه طه ما كان صار هيك، ملا طلعوا املصريني، 
الء  بدكوا ترحلوا على غزة والعراق بدها ترحل على غزة، صار اللي الو ناس يف اخلليل يروح جييبهم عشان يرحلوا على غزة عاودوا أمروا قالوا

ا اليهود على الطريق ميلصوا النسوان وقاياهم. العراق بدها تروح على شرقا، خايل انقتل كيف يا ويلي، راح جييب خواته جتاب خواته كانو 
خاليت زينب وخاليت مرمي اجن وملصوهم وقياهم، ذهب ورياالت فقلهم خايل _ يعين بعرف خراف اليهود_ طيب يا خواجا ليش هيك؟ 

يف خااليت وقالولوا وين هذا شقف [فخار] إحنا بنعتربوا جبيبش مصاري، بضحك عليهم حبساب إ�م غشيمني، قالولوا اليهود تعال، دقروا 
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بدكوا تاخذوه، قلهم خبييب هالكيت بيجي وأخذوه بعيد عن الطريق وثوروا فيه لغم، وظل ماحدش دفنوا  ومها روحوا عالبلد. بعدين رحلونا 
 لقينا اخليام وصار جيينا وسيط ويوزعوا علينا مونة.
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 معلومات عامة

 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش
 )1927اسم المقاَبل: الحاج محمد عبد الفتاح الطيطي (مواليد عراق المنشية في العام 

 17/12/2011تاريخ المقابلة: 
 مخيم الفوار-مكان المقابلة: بيت المقاَبل

 الباحثة)حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد 
 

 نص المقابلة
د بدي أجيب عن عمري يف األول وامسي الكامل وبعديها أصري اشرح، حممد عبد الفتاح صايف الطيطي، إحنا اربينا يف عراق املنشية، أنا موالي

 .1927سبعة وعشرين 
نوا يزرعوا قمح وشعري وذرة كانوا يعين بلدنا كانت بالد يعين عندها ثنني وعشرين ألف دومن، عراق املنشية أرض سهل، كانت منتوجاهتا كا 

م يزرعوا كمان كروم شجرية زتون وعنب وتني. عراق املنشية كانت يف حمافظة غزة، كانت أقوى بلد بالنسبة للنضال الفلسطيين، ألنو تركيا يو 
أسلحة، كان كل دار فيها بارودة.  ما انكسرت بلدنا كان عندها حمطة لرتكيا، وتركيا بعد ما انكسرت وسحبت أهل بلدنا استولوا على خمزن

وبلدنا كانت من أحلى القرى إّيل كانت يف غزة، غزة كانت حمافظتها من غزة حلد املسميات، أكرب حمافظة كانت يف فلسطني هي حمافظة 
 بيوت دموم يعين). غزة، عراق املنشية كانت منتدبة وكان يصري مشاكل يف القرى الثانية حيلوا املشاكل يف كل القرى اجملاورة (راعني

، مناوشات، وصاروا يرحلوا أهل الشمال جيوا على بلدنا أو على القرى إّيل فش فيها 48اه بلدنا بدت املناوشات فيها، يف فلسطني يف سنة  
د حرب، احلني بلدنا دخل اجليش املصري، تدخل اجليش املصري سكن يف البلد، حبشنا استحكامات (خنادق) إحنا تعاونا، أهل البل

تعاونت مع اجليش املصري وحبشوا استحكامات داير عراق املنشية من كل اجلهات، طلبوا، عبد الناصر طلب متطوعني من أهل البلد، أبوك 
[يتحدث إىل والد الباحثة ويقصد احلاج حممود أبو هشهش] كان أكرب مناضل يف عراق املنشية، بشهدلوا أنا وشفت بعيين، حطوا املسؤول 

من أهل البلد رمحة أبو عطية مسؤول عنهم، كان يتلقى أوامر من مجال عبد الناصر ومن الزباط الكبار، زي ما تقول يعطي  عن املتطوعني
 إرشادات للمتطوعني. 

هلحني اسرائيل احتلت املنطقة الشمالية كليتها ظلت عراق املنشية والفالوجة "شايف" اليهود عملوا طوق على عراق املنشية، احنصر اجليش 
 ملصري، كانت الطائرات املصرية يرمن أرزاق ويرمن ذخرية، يف دبة كانت بينا وبني الفالوجة، هاذي حطوا فيها نقطة املصريني، يرمن متوينا

ما للجيش، هذا بعد ما احنصروا، أجوا اليهود القوادين طوقوا املنطقة واحتلوها "شايف" ملن احتلوها كانوا مجاعة من املصريني تربعوا، زي 
ول فدائية بدهم يعين يطوقوا اليهود ويهامجوهم، هجاموهم أول مرة ودحبوا اليهود وفيها هاذي الدبة "شايف" قعدوا فيها املصريني، أجا تق

أمر، يعين مصر كان امللك فاروق فيها، كان النقراشي رئيس الوزراء وقتها يف مصر، أجا أمر باالنسحاب من النقطة هاذي، انسحبوا، إّيل 
املنشية جيوا على عراق املنشية، املصريني، وايل من الفالوجة ايروحوا على الفالوجة على وحداهتم "شايف" بطلن الطائرات يرمن من عراق 

واهللا أرزاق بعد ما رجعوا اليهود تاين مرة حيتلوها، احنصرت البلد، التقى عبد الناصر هو والوسيط الدويل وواحد قائد إسرائيلي نسيت امسوا، 
 منطقة قريبة، من بلدنا و برا شوي يعين، التقوا هناك وصاروا يتفاوظوا على اجليش املصري ينسحب من عراق املنشية يرتك كل التقوا يف

سرياتو واألسلحة واألرزاق ويرتكوها لليهود، رفض رمحة عبد الناصر، ملن رفض عبد الناصر زعل هذا القائد االسرائيلي، والوسيط سحب 
 حالوا وراح. 

ها ركزوا هاحلني بالطائرات واملدفعيات عالبلد وهامجوا البلد، هتامجوا البلد بأمر اهللا احتلوا منطقتنا، ومنطقة الطيطة نص البلد تاحتلو اليهود 
ار هناك اجليش املصري زي ما تقول ا�زم اجليش املصري ا�زم، املتطوعني واجليش املصري كانوا جياهدوا بقوة، حاصرونا يف الديوان ديوان د

الطيطي، الديوان هذا ملوا كل اجلماعة الدور القراب هذول وحطوهم باحلارة، واهللا شبحونا على احليطة وداروا وجوهنا على احليطة وحطوا 
فكارز ورانا، يف كان الجئني عندنا من ياصور، من بشيت يا ريب من بشيت، هدول اجلماعة يا سيدي بفهموا ُعرباين، شب امسوا مجال 
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مل اخلتيار دارس يعين، هذا مجال ابنو كان بيحكي ُعرباين لبلبة، واحنا مشبوحني حطوا نكرب ورانا وبستنوا يف االوامر، حكو وختيار كان عا
نطلق عليهم مع الرئاسة تبعتهم اليهود، القائد اليهودي إّيل احتلنا قال هاي إحنا ملينا كل الشباب واخلتايرة إّيل يف احلارة يف دار وبدنا إحنا 

ونقتلهم، أجا أمر من القائد األعلى تبع إسرائيل، ال تضربوهم وال تطلقوا وال طلقة، إال بعد ما حتتلوا البلد كاملة، بعدين تشتغلوا  النار
  شغلكوا مع الشباب، وبتطلقوا عليهم النار هاظا مجال بشييت قال يا مجاعة اتشاهدوا، واهللا صرنا نتشاهد واحنا مشبوحني على احليطة شباب

طيطة، رمحة سيدك كان موجود يف احلارة بس أبوك وأبو عطية وهذول اجلماعة برا ألنو كانوا عسكريني، هاحلني اليهود صاروا زي كل ال
أربعني جندي، وطلعوا على ظهر الدار اثنني طلعوا صاروا يتفرجوا. أبوك ورمحة أبو عطية وجربيل حممد شحادة وواحد صاحل دخان كان من 

ن يف بلدنا، هذول إّيل نفدوا علينا يف احلارة، خزقوا من دار لدار خزقوها خزوق، فتحوا أبواب وشبابيك قتلوا ثالث عراق سويدان، بس ساك
على دار  من اليهود إّيل كانوا عنا يف احلارة وصاوبوا بيجي مخسة، أجا أمر باالنسحاب، الزابط إّيل عنا يف احلارة، نقلونا من الديوان، هودونا

امسوا عبد اهللا يونس، على طرف البلد هودونا هناك وحسرونا هناك، احلرمي والبنات واخلتيارية، والشباب كليتنا على بعضنا  واحد قرابة إلنا
واهللا كانت مطر الدنيا، قعدونا يف دار بتيجي دومن وطلعوا اثنني معهم جهاز ال سلكي على ظهر الدار هاي عاملينها الرئاسة نقطة اهلم، 

ة فيها وقنابل بومب. هاحلني من احلارة سربوا املتطوعني، إّيل هم األربعة واهللا غري األربعة، أبوك ورمحة أبو عطية وصاحل حاطني صناديق ذخري 
دخان وجربيل حممد شحادة، اجو للي على ظهر الدار، أول مرة طخوهم، واهللا ارمتوا قدامنا، يف روسهم طخوهم "شايف"، طاحوا وصاوبوا 

وا على باب الدار يف الشارع هيك بطلعوا، برضوا صاوبوهم مصاوبات هاحلني اليهود،  اجتنا قوة من وين من بيجي اثنني ثالثة بطلع
الفالوجة، اجن بيجي ثلث أربع جمنزرات من الفالوجة، ملن مسعوا حس اجملنزرات وصاروا يرطنوا مع بعضهم وتظعظعوا وعملوا انسحاب 

حرس علينا يف الدار، واهللا واحد شاويش سوداين كان امسو فتحي، كانوا جايو طلق يف ايدو  اليهود، هاحلني ظل عنا بيجي مخسة، ستة يهود
م، واقفني على  15وكانت مكسورة ومعلقة يف صدرو، فتح صندوق البومب تبع اليهود، وهذول اجلماعة واقفني بعاد عنا بيجي ميكن أبو 

 و وايدو مكسورة، زعقها يف مثو وزهتا عليهم وقتلهم واهللا قتلهم، "شايف".مزبلة، بدهم ينطوا عن احليط ويسابقوا. واهللا سحبها يف مث
 

هاحلني يرجع مرجوعنا ملني، هلذول األربعة، أول ما دخلو علينا هم واهللا رمحة أبوك وأبو عطية وجربيل حممد شحادة وصاحل دخان، هاحلني 
منطقة امسها املرج عندنا، كان حواكري صرب وكروم وعنب وزتون، تسربوا اليهود ا�زموا يا سيدي، هاظا الطيب منهم طلع وشرد، شرد وين يف 

إّيل ظلوا طيبيني، هلحني اجت الطيارة تبعتهم بدها تظرب يف بركة امسها بركة دار أبو سل، هلحني دحروا من عندنا ناحية أبو سل، بدهم 
واحد قتلت  80مسطاح مي وحياة اهللا انصبغت املية كلها دم، واحد منهم، كان يف  80يلموا باقي البلد، اجت الطيارة واهللا قتلت بيجي 

منهم جيزا�م هاظا ظرهبم، ا�زم اجليش كلياتو، صرنا إحنا ايش ناخذ الطيب أسرى، وامليتني آمن باهللا نشحطهم نربطهم يف حبال على 
رض، وحاطني مشمعات خوف الطائرات وحاطني فيها الذخرية يف األ 4يف  4حكورة امسها شوا عندنا. اجليش كانوا باحشني جورة 

ايل انتلت يهود  4يف  4يكشفنها "شايف"، نقلوها هاذي الذخرية ووزعوا يف الدور، هاظا يف احلصار، وظلت اجلورة فاظية. واهللا جورة 
إّيل كانوا يسحبوهم  فيها هاي "شايف". اليهود هاحلني انسحبوا، واهللا انا كنت من مجلة 280قتلى، هاي اليهود ا�زمت، انقتل اكثر من 

انتلت يهود قتلى، اجننت إسرائيل يا زملة. واهللا صياحهم يف املستعمرة بعيدة  4يف  4ونصفطهم زي السمك، رقاق رقاق، واهللا هاي اجلورة 
 .أبو كيلو وربع بس، نسمع صراخهم على والدهم هه، باقي منهم ناس من املستعمرة هاذي نسمع صراخهم زي العرب يصرخوا العادة

 
هاحلني عبد الناصر، قال لرمحة عمي احلج خالد، الطيارات بطلن يرمن أرزاق، بتقدر يا حج يعين تساعدونا يف متوين للجيش املصري، قال 

سنني أنا مستعد امولكو، إحنا عنا بيار قمح، واهللا وال دار إال كان فيها بري، بلدنا كانوا فالحني يعين، وحالل   10أنا مستعد، لو تقعدوا 
حبقه ها بقوا مش  –انوا كثار عنا، قلو أنا مستعد أمول اجليش املصري، سنتني ثالثة أنا مستعد أموله، بدوا يلموا عند موسى مثال حالل ك

 بابور ببالش _ جييبوهلم راسني ثالثة بقر أو مجال أو غنم ويذحبوا ويطعموا اجليش يلموا قمح ويودوا عالبابور، البابور كان حملمد أبو حميسن،
 طحني ظربوه، جيزان خربوه اليهود، قالوا هاي البابور خرب، قال عمي احلج خالد يف طواحني على ايدينا، ملوا بيجي ثالثني أربعني طاحونة

 وملوا النسوان بأجار شايف وصارن يطحنن طحني وفرن كان موجود خيبزن.
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أهل البلد نتسلل نطلع على اخلليل، ونطلع جنيب شاي وسكر وإحنا حمصورين، ال واحد يطلع وال واحد خيش بقينا إحنا نتسلل، إحنا 
 ودخان، واهللا وقية السكر حلقت جنيه فلسطيين (بقى جنيه) بكيت الدخان حلقت اجلنيه، واهللا أنا طلعت مشوارين.

جملس األمن، كان ركد اجليش، ما دام اجليش صار يوكل ويشرب استتب يف البلد، هلحني بعد املعركة هاي طلبوا اليهود هدنة بقاش 
رودوس، جملس رودوس للدول، فطلبوا من رودوس هدنة، اليهود يللي طلبوها، أعطوهم اهلدنة، ركدوا شوية هيك ملن ركدوا شوي، أجا أمر 
بانسحاب اليهود عن البلد (الطوق). رجعوا اجتمعوا مع عبد الناصر قالولوه ها ؟ إال ننسحب بأسلحتنا، قد ما حاولت إسرائيل تعقب 

ألسلحة والدبابات والسيارات واألسلحة، عبد الناصر ما قبل باملرة، تصارت اهلدنة هذي واتفقوا على االنسحاب، انسحب اجليش املصري، ا
حطوا عنا وسيط دويل، وحطوا يهود يف مغفر، شوادر كان، نصبوا شوادر، هلحني ملن سحب اجليش املصري واليهود سحبوا مظلش إال 

رعيان احلالل، زي ما تقول بطلعوا يرعوا يف حالهلم برة، يف احلواكري يف تراب البلد، أجوا اليهود طخوا أربعة من شباب  املغفر. عندنا، صاروا
 البلد، طخوا هذول، اجلمعة مجعت أهل البلد واخلتايرة مع بعظهم وقالوا، إحنا يعين بدنا نظل هان يف البلد، كل فلسطني طلعت، إحنا بدنا

ليهود، بدنا نطلع زينا زي باقي فلسطني، اعصوا اثنني ما رضوش يطلعوا، عبد الرمحن البالصي ووالده، وواحد من نظل هان يعين عند ا
 صميل من عيلة الدرباشي، هاظا الدرباشي كان ناطورعلى الكوبنية، هظول اعصوا وظلوا عند اليهود.

لعوا على غزة أو على اخلليل. انتو خمرييني. اشي طلع من بلدنا على هلحني عبد الناصر اتصل وقال اذا بتحبوا انتو يا أهل عراق املنشية تط
 غزة واشي طلع على اخلليل، هاظا بعد ما انقتلوا األربعة.

 
اجو اليهود طلبوا موتاهم بواسطة الوسيط، هذي نسيتها الزم قلتها قبل ما قتلوا هذول الشباب.اجو طلبوا موتاهم، إحنا كنا كاتبني على 

مة خشب باخلط العريض " مقربة إسرائيل "، شايف اجو بواسطة الوسيط الدويل طلبوا قتالهم، مسحوا، هاظا بعد ما سحب موتاهم على قار 
 اجليش املصري، اجو أخذوهم، ملا شافوا التفظيع قتلوا هذول الرعيان.

طلع على غزة وهاظا اللي صار يف عراق إحنا بلدنا مليانة شباب، وكل فلسطني طلعت، بدنا نطلع زي البقية، اشي طلع على اخلليل واشي 
 املنشية.

 
[كيف طلعت الناس؟] قالوا اليهود انتو بدكو تطلعوا من دوركو ويف دور على الشارع، ودونا على دور إّيل جنب اإلسفلت، أول فوج اجن 

فوج الثاين ودوه هناك، ملن كثروا وأهل سيارات اجليش األردين، بعثوا سيارات ورحلوا أول فوج طلع من بلدنا على برك اخلظر ودوهم. طلع ال
بلدنا طلعت حلاهلا نصبوا خيام، املنطقة اللي عند برك اخلظر يف بيت حلم ما وسعش فتحوا خميم العروب، نصبوا خيام هناك وآخر فوج من 

نوع يطلعوا، الزم يثبتوا يف بلدنا طلع على خميم العروب، هاظا إّيل صار، بعدين أجا قرار من جملس رودوس، عراق املنشية والفالوجة مم
 أرضهم. [ليش الناس طلعت طيب؟] عشان الشباب إّيل نقتلوا، وكان غلط واهللا غلط، واهللا بعض اخلتايرة قالوا إحنا بدنا نبقى هان لو بدنا

 لوا بدنا نطلع. منوت يف عراق املنشية، واشي خياف زي ما تقول على والدو، قالوا بدنا نطلع زينا زي باقي فلسطني، األغلبية قا
 

د [طولوا الناس وهم على األسفلت؟] اه قعدوا ميكن حوايل شهرين. هاحلني ملا الطائرات وهذول الزباط إّيل يف بلد عملوا اجتماع بواسطة عب
 الناصر، واتفقوا، واهللا يف بلدنا، على امللك فاروق.

ملا انسحبت أعطت املختار يف كل قرية أربع برودات، سالح  [طيب ليش الناس ما كانت تقدر تقاوم بدون اجليش املصري؟] بريطانيا
 انكليزي مخس طلقات بنحط يف السفرة إل إلو.

 
هلحني بريطانيا ملن سحبت عقبت الدبابات، عقبت املعسكرات، عقبت الطائرات، إسرائيل من وينلها طائرات؛ أنا رحت يسري أنا [يقصد 

جربين، منسكت يسري [أسري] أنا ورمحة اخوي عبد اجمليد، وحممد احلاج يوسف، امنسكنا أسري]، أنا هودت من اخلليل وامنسكت يف بيت 
يوم، شردنا شراد احنا، يعين بريطانيا عقبت كل اشي، أخذونا وشفنا املعسكرات إّيل بريطانيا تركتها، الدبابات،  35قعدنا احنا وقتها 

ا إلسرائيل، هي إسرائيل يف يوم وليلة صار معها طايرات، إسرائيل كانت الطيارات، الذخرية، كل اشي سلمتها إلسرائيل، سحبت وسلمته
عصابات. بلدنا كان فيها سالح، والناس كان يقاوموا، املتطوع وغري املتطوع، بس بعد ما طلع اجليش املصري الناس مقاومتش، كانوا اجليش 
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واهللا معي مرتخ) أخر بلد يف فلسطني بلدنا والفالوجة،  (مرتخ 14/5/1949حماصرينا، بلدنا آخر بلد طلعت، بلدنا طلعت يف تاريخ 
 القريتني هذول آخر شي احتلوا.

 
واهلدنة عشو كانت تنص، شو كان فيها؟] أول اشي اخذوا هدنة، بعدين اتفقوا على االنسحاب، بعدين أجا أمر من فاروق بانسحاب [

العربية كان كلها بريطانيا فيها، األردن امللك بقاش يسوي حاجة، األردن  اجليش املصري، ومصر يعين فيها اجليش الربيطاين وقتها، والدول 
 كانت تشتغل مع بريطانيا ومصر كان اجليش املصري فيها، قناة السويس اجليش الربيطاين فيها، الدول العربية كانت مستعمرة.

 
يف الشمال ظلت ما كان عندها قتل، كانوا يطخوهلم  الناس طلعت أل�ا خافت يعين، اه الناس طلعت خافت ألنو عنا كان يف قتل، يف قرى

طلقة طلقتني، عنا كان يف قتل، الناس ملن طلعت ملصت حباهلا، واهللا الفرشات يف ناس عقبوا الفرشات، كان بفكروا شهرين زمان وبنعاود 
 نرجع على البلد.

 
ا اطلعوا، ضغط، كان مينعوا التجول، ويطخوا، الناس ما طلعت [يعين الناس قررت تطلع حلاهلا؟] ألمش قرروا، ضغط من اليهود، اليهود قالو 

بإرادهتا هذول عصابات كانوا، وين ما كانوا يشوفو شب كان يطخوا، الناس خافت على والدها، وعشمو يف الوسيط، كان واحد مصري،  
 وواحد بريطاين، واحد امسو عبد اللطيف واهللا حافظ امسو هلال.

 عارك؟] ماتوا كثري واهللا، ماتوا كثري.[كثري مات من البلد يف امل
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 ): مقابلة مع الحاج محمد جبر الطيطي (أبو العبد)3ملحق رقم (
 معلومات عامة

 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش
 )1932اسم المقاَبل: مقابلة مع الحاج محمد جبر الطيطي (أبو العبد) (مواليد عراق المنشية في العام 

 17/12/2011المقابلة:  تاريخ
 مخيم الفوار-مكان المقابلة: بيت المقاَبل

 حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد الباحثة)
 

 نص المقابلة
أجا واحد بقولوله عيد اهللا بعلم هو إيراين هو تركي أو هو يعين من بالد بعيدة، حمدش بعرف من وين هو جماهد هاظا، يعين كان على وسط 

قنابل شايف كيف، هاظا جاب زي أبو امساعيل وجاب زي أبو موسى وهالشباب درهبم وإحنا يف البلد، درهبم بعديش ال يقل عن عشر 
ع قال امسعوا موجه حروب عليكوا وعلى أساس أنا بدي أقولك على مدلية إّيل تكون واقية لألرواح، هاظا القضية إّيل كان  يف كل دار، يف قا 

أربعة يف أربعة بارتفاع أربعة، وأشرلنا قال يعين بترتكو مرتين حتت وبتخزقوا يف احليط من هان ومن هان،  الدار حبش حوايل أربع مرت ببحش
وبنجيب ايش إحنا دوامر حديد بنحطهم وكل الرتاب إّيل طلع من األرض، بنحطوا فوقيها حىت ملا تيجي القنبلة يف الرتاب الطري ماتثورش، 

 ج، يعين كل مرتين ياخذ على اليمني، مرتين ياخذ على الشمال ملن طلع على وجه األرض.وعمل إهلا خمطط باب للوكر هاظ معلو 
 
وكان األكل واخلبز والطبيخ وكل اشي موجود فدخل اجليش املصري، دخلت القوات العربية كلها يعين، كان عراقي أو أردين، تعرضت  

قعدت اليهود تشاغب يف  ]مجع وكر[للحروب. اآلن انتقلنا من الدور، أل�م الدور كانوا طني وحجر مش يعين بنا نظيف، انتقلنا يف الوكورة 
 ملة يافا.طريق اللد الر 

 
هناك عند دوار كوكبة بقلولو، قطعت الطريق، يف كوبنية كانت قريبة على عراق سويدان امسها نقبة، هذي هي إّيل كانت يف نص العرب،  

ة نقبة، ما كانش كبابني، كاببني بسيطيات، نقبة، وكبنية بلدنا بقلوهلا كريات جت. وخربة موسى. فاحلصل أول اجليش املصري مع كوبنية نقب
ايل هي القريبة على عراق سويدان ، احلاصل دمرها، ومات جيش مصري ألنو عندهم وكورة اليهود، عندهم وكورة سابقًا عندهم. فمات  
كثري من اجليش املصري، واملصري سحبوا قواهتم على طول اخلط يعين آخرهم يف غزة، وأوهلم صار يف بيت حلم، اجليش املصري دافع، دافع 

يعين إمنا هو كان اخليانة من مني؟ من فاروق. ألن الطيارة كانت تيجي على البلد وتظرب، تنزل مش يعين قنابل، تنزل  بقوة شديدة جداً 
تنكة يعين إذا كان جيي يف حمل صدقين إنو ميكن يفحر أربعة يف أربعة، أربعة هيك وأربعة هيك، على نزل ثنني مرت، ما هي  12براميل أبو 

يظل فيها حبة يف اجلورة إّيل ينزل فيها ينفخ نفخ برة، فاجليش املصري برظو يف الفالوجة، يف عراق سويدان، يف أرض ورمل يعين. وصدق ما 
عراق املنشية، بقلوهلا هاحلني كريات جات عند اليهود بيقلولوها كريات جات، فإن إّيل كان عنا موجود مجال عبد الناصر، ضابط بنجمتني، 

عبد الناصر على هوى النشاط قام بدور يعين بطولة، إّيل هو عبد الناصر، ورغمًا انو يف ثلث جنم وتاج،  يف أعلى منو رتبة، وهاظا مجال
 وكان حسني كامل إّيل هو أكرب، كان حتت ايد البيه طه، البيه طه كان يف الفالوجة، بقولولو الظبع األسود هاظا.

 
يف طوق للحمام انو تلقا أكثر من حفنة رصاص داخل يف قنية احلمام وراسخ.  املعركة يعين كانت تقوم ليل و�ار، صدق انو رمحة أمي كان 

يعين كيف املطر ملا تطوبت البلد، اتطوبت البلد على األربع ركاب، وال كانت هي من شرق فاحتة ناحية بيت جربين، بس إحنا وبيت جربين 
ا، هي أقولك بريطانيا إّيل قوهتا؛ ألنه بريطانيا ملن انسحبت من واد حداد على بعض، اليهود اآلن ملن قوت، وما بعرف هو بريطانيا إّيل قوهت

الصرار تركت كل املعدات احلربية لليهود، يعين ابن جنسو مثًال زي ما تقول. وطلعت إّيل هي بريطانيا طلعت. كانت القوة مش قوة اليهود 
د منا جييبو رز ومسنة، وعظم اهللا اجركو. واحنا كذلك األمر، نروح ألنو احنا واليهود كنا جران ونوكل ونشرب عند بعض، يعين ملن ميوت واح
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ونيجي على الكوبنية، عادي يعين، نصب معاهم على الطاولة ونوكل. مكانش بينا يعين اشي، هاحلني ملا حاصروا البلد ميكن قول أكثر من 
 طريات.شهرين والطخ شغال ليل �ار متصمتش املدفعية، املدفية ال تصمت أبداً، وال ال

 
هاحلني أجا إّيل هو الصليب األمحر، بقول لرمحة عمي احلج خالد، إحنا على كل حال بدنا هدنة ونشوف كان يف حدا موات، الكل مثال  

 يعين يقوم يدفن إّيل عندو. فكان إّيل ميوت عنا واحد بس إّيل حيملو على ظهروا ويسبح سبح، ملن يدفنو يف القرب ويطم عليه، يف الليل يف
لنهار ما يصحش، فرد عمي احلج خالد وعبد الناصر، وكانو مع بعض عند املدرسة، قلو واهللا انو موات فش عنا إحنا، واهللا ما شفت يا ا

واحد يا ثنني، هو محار إّيل مات من الظرب، اليهود جننوا تقال هيك. يعين ستني يوم والظرب داير وفش واحد مات مش معقول، وفعالً، 
  األرض، توكل وتشرب من مجيعو. اآلن صارت مفاوظات قلو هاظا إّيل حصل عنا. ألنو كل الناس يف

 
بلية فيوم من الليايل املصرين هذول معهم والد العرب جماهدين يعين برظو والبسني مع اجليش. ناحية دار سيدك اهللا يرمحو الشقة الغربية، الق

 15نفر، منهم سبعة دكاترة، دخلو على االستحكامات بيجي  557هود هاذي يف بيجي أكمن استحكام سوداين. الدنيا مطر دخلو الي
 استحكام، هاحلني ملن دخلوا أهل البلد نفدوا، على أهل البلد، وقلوهلم اليهود دخلوا. دخلوا على االستحكامات وكان فيها سودانية [يقصد

 جيش سوداين] ذحبوهم كلهم. 
 

يعين بقولو عنو ديوان هاحلني، كلهم يف احلارة ملوهم، بقى أبو إبراهيم أبو عبيد حممد حسن ملن دخلوا ملو الطيطة، ملوهم كلهم يف احلارة 
جربيل، قال فني املختار قلو أنا، مرضيش عمي احلج خالد، كان معروف عن عمي انو كان مع عبد الناص، قالك هاحلني اذا قالو بيذحبوين، 

و قلبو معاه برن وركب املقاظيب يف الشرشور، حكالو يف العرباين طخهم كليتهم، أما عرضوا مني؟ اخلتيار حممد حسن. قال يف واحد امس
 100صغري كبري، مرة ولد زملة، اآلن إال واحد بنط من غاد قلو استىن، بدنا نسأهلم يف كمان زيكو هان، قال ال مامليتوا إال إحنا، قالو يف 

يف؟! قال يف، قال طيب انزلوا، نزلوهم يف دار عبد اهللا يونس، نزلوا كل اجملموعة مرة قدنا، إحنا وال اشي، الساع احلمايل كثرية، قال كمان 
على دار عبد اهللا يونس، هاحلني يف واحد شاويش امسو فتحي سوداين، مطخوخ يف ايدوا ومعصبينو واسري، هاحلني حطوا عنا، جابوا عبد 

ه، حط الربن على ظهروا هيك، أي واحد جيي من الشارع يطخوا، اجلواد حممود صايف، حطوا وبطحوا اليهودي على ركبيه وايده ورجلي
اخذوش هالكيت كل اليهود عنا، خابر عبد الناصر البيه طه قالو احلتة مليانة يهود، عن البلد يعين، قالوا فني هم؟ قالوا عند مجاعة الطيطة، م

و موجودين كلهم والطيطة، اعطيين اشارة وين مشان اقضي على ال اجلوابرة وال البدوي وال أبو حميسن، موصلهومش الساعة، فني اليهود؟ قل
اجلميع، قال الء اوعى، كل الطيطة موجودة، بتعرف لو انو يف املدفعية ويف املدرعات كان قضى على العرب أكثر من اليهود، فجاب 

بينا وبني الفالوجة، يعين بتطيح اجلمل حممل  مدرعتني، بقلوهلن "هنرب" من الكبار هذول، اجن مع وين، اجن مع الواد، مهو الواد ايل عنا،
ماببينش، غميق جداً، هذول املدرعات اجن معاه، وطلعن من عند املدرسة وخشن من عند دار امحد مهدي، على الطريق الرئيسية، أي 

ا شريط، واليهود شو بدهم واحد قدامها ال عريب وال اجنليزي وال يهودي، كلو تقشو عن واله، هذول الللل اخلمسمية هاظ شغال شريط ور 
 200يسوا يف هالطخ،، وفش معهوم زي ما تقول بزوقة أو اشي، سالح عادي معهم. هاظا ايل باطح عبد اجلواد يف واحد يعين عن قرب 

ن مرت عريب، كنب زورا املدرعات وحطلوا ايها بني عين، وشحطوا عنا، هم شحطوا من هان واملدرعة ماشية، مش يعين واقفة، وشحطوا م
هان، واليهود إّيل خش يف خم اجلاج، إّيل خش يف حتت التنب، انكسروا، اليهود هاحلني قعدوا يتالوحوا يف دينك يف دينك [يقصد يرتجوا 

 واحد، شردوا. 17، 16العرب بعدم قتلهم] املهم راحوا، شرد منهم بواقي يعين ال يقل عن 
 
ى زاوية أبو سل، كانت مكان للصالة، قالوا بالش تصلوا، كل واحد يصلي يف هذول السبعة دكاترة مسكوهم، مسكوهم وودوهم وين، عل 

، دارو بدنا نعملها مستشفى، زاوية الشيخ أبو سل، املهم حطوهم يف الزاوية، وقالوا يال كل واحد معو شنتنو يف ظهروا، واجوا يعين، داووا
ح، امليت مهو ميت، رموا على شقة هيك دحروا. بقاش يسأل انو كيف عرب ويهود، هاحلني السبعة بعد ما خلصوا األدوية، وداووا اجملاري

 ميوت الواحد، هاحلني بصيحوا عليه امليت، وال بقوا بالعشرة تشوفهم ميتني، ما تطلع ناحيتهم، ألنو انت رح متوت زيهم، سلموهم للبيه طه
ر يف فائدة إلك ولغريك، اآلن سلموهم للبيه طه، بعد فرتة  هذول، هو القانون العسكري الدويل يعين ممنوع الدكتور تطخوهم، ألنو الدكتو 
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افة طلبوا اليهود يتقابلوا مع اجليش املصري، راح عبد الناصر، على الكوبنية وكمان ضباط من الفالوجة، بني الفالوجة لبلدنا كيلو بس، املس
 من كيلو].  زي من هان للمثلث [بني بيت احلج احلايل، وبداية خميم الفوار، وهي مسافة أقل

 
هاحلني شو بدهم اليهود، بدهم يسحب اجليش املصري، بس باآلالت اخلفيفة، واآلالت الثقيلة املدرعات الثقال هذول، بدهم اياهم يظلن، 

ة وبس اجلندي بسالحو وسيارة من اللوري هذول بس، ناقالت جنود، املهم اتفقوا على هالرأي انو يسحبوا كل اجليش من البلد، من الفالوج
يب، والعراق، هاحلني خربوا البيه طه، قالولو القصه انو اتفقنا انو نسحب من بكرا، وأهل البالد يطلعوا شرقا أو على غزة. قلهم البيه طه ط

أنا بعطيكوا إشارة، هاظا كالم من اجليش املصري يعين، أنا بعطيكو إشارة، اآلن ناموا ونظفوا سالحكو، وعبوا سالحكو كويس. اتفقوا على 
أساس ميجيش وال جندي مسلح يستلم. قاهلم ملا اطلقلكوا طلقة، اإلشارة طلقة على هاون يعين، بديش أشوف وال يهودي يظل على وجه 
األرض، نام اجليش كلو إّيل يف البلد وايل يف الفالوجة. الساعة ست جثث اليهود كانت مرمية، اشي زي الغنم، بدنا نشوف ايش دينهم 

 فيهم من ست تشهر، الطخ فيهم كبس ماالنوش باملرة. املوجودين هان، الطخ
 

دنا اجا الوسيط الدويل بعد يومني مشان يقيموا اجلثث، بعدها كانوا املصريني، هاحلني الكالم بدو يصري يف ايد املصريني، وال سفرة فاضية ب
سيدنا حممد [حياول احلج أن يتذكر أمساء  نعقب يف األرض، هذول العشرة، إّيل هم الكلب حسين مبارك والسادات، واللهم مصلي على

نو العشرة، ولكنه ال يستطيع] هذول عشرة اجتمعوا عنا يف البلد وحلفوا على السيف املصري قال ملا يطلعوا بدهم يقيموا ثورة على فاروق، أل
يغطنها تغطى منشوفيش الطيارة من الدخنة، الذخرية الطيارة ملن تيجي، آمن باهللا، إّيل ضد الطريان هاظا انو مش واحد وال اثنني وال عشرة 

اثريتو كلها كاينة قنابل فاظية، يعين من قنبلة وحدة بتطيح الطيارة، ومش هظاك العلو فش مية مرت بعيدة عن األرض، على ظهر السطوح، 
 هاظا الكالم ايل حظرتو، األن ملا صارت اليهود هيك، قبلوا انو ايش ما بدكو ميشي، وسحبت املصريني. 

 
اجانا عمي احلاج خالد، وقالوا يا عمدة يا خمتار، يا عمدة إذا انت تكرمت وبدك ترحل الطيطة كلها على مصر، وأي حجر يف الدور بدكوا 
هتدوا وتركبوا معاكوا إحنا على استعداد، نوصلكوا مصر، وكل أهل الطيطي، ومن سكن بني أهل الطيطي بدنا حنطوا يف اجليش نوظفوا، كالم 

لناصر، قالوا واهللا مجاعتنا طلعوا عند سيدنا إيل هو عبد اهللا، بقى أمري السعان، إحنا وين نروح على غزة ومجعتنا طلعوا على شرقا، من عبد ا
 واهللا شكرا إلك. 

 
 ملا اطلعوا املصريني وأهل البلد وين حطوهم؟ على اإلسفلت، وال ظل واحد يف الدور وال يف الوكر، كلهم حطوهم على االسفلت، هاحلني

حطوهم على اإلسفلت قعدوا حوايل أسبوع، وناموا على األرض بدون دور، واجت السيارة اإلسرائيلية بدها حتمل، إن شاهللا بدك حتمل كل 
، البقر إيل معاك أو الغنم أو أي اشي ما يعارظوش، تيجي السيارة اإلسرائيلية حتمل وتيجي على السنابرة، تدور بوزها غربة ومؤخرهتا شرقا

و، يجي السيارة األردنية، سيارة اجليش هه، السيارة األردنية، تلزقلها الباب بالباب. ودوا اغلب اجلماعة على برك اخلضر بعدها حاول يرجعوت
اشي حطو يف دهيشة واشي حطو يف خميم األمعري، واشي يف خميم العزة، واشي حطوا يف العروب، ومجعتنا كان كلهم يف العروب، بس 

 هم، نسخة اجت هان [خميم الفوار] ونسخة ظلت غاد، وهاذي املأساة من أوهلا آلخرها. صدقين يا زملة كنا ملوك يف البلد.تزاعلو مع بعظ
 
ملن تلقا واحد أكرب منك يقلك غصنب عنك بدك تطلع، شو بدك تساوي، احنا أساساً بلدنا  ]طيب ليش الناس ما طلبت تظل يف البلد؟[

والفالوجة راحت يف اهلدنة، مرحنش حبرب، كل البالد راحت يف احلرب، إال بلدنا والفالوجة، أخذوهن يف اهلدنة، ألنو املذحبة إّيل صارت 
وال �ار، الرصاص تلقا يف قاع الدار مرمي حفنات، من كثر ما شغال الطخ فرظوا اهلدنة فرظ. ست تشهر وهي مقاومة شديدة، ال ليل 

 عندنا.
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[كان عدد الشهدا كثري؟] اه استشهد بس يعين اشي بسيط، قول أبو أربعني نفر، [يف ناس شردوا قبل؟] هاظا الوالد الصغار والبنات 
عاه من اخلليل، ويتسلل وخيش، كان الناس خايفيني على العرض، هو والنسوان كانوا يعين الزملة يوخذهم ويعاود يرجع هه، وجييب أغراض م

 الواحد أساساً على ايش بندمي يا على األرض يا على العرض، وهاظا إّيل حصل، صدقين ما يف حدا قاوم قد عراق املنشية.
 أعمى يعين، يا أسبوع يا سبعني يوم يا [ملا طلعتوا شو صار يف البلد، ما حكولكوا بدكو ترجعوا؟] استلمت اليهود، إحنا تفكرينا تفكري 

سنة بصريلنا بعد أسبوع، اهللا اعلم إذا قاولوا علينا بعض من الناس، إحنا بالش  64سبع سنني إذا الحقت معانا، هاي إحنا بدو يصرلنا 
تيارية قالوا بدنا نضل، بس نكشف األسرار. [كان يف جمال تضلوا هناك؟] اليهود قالوا ممنوع حدا يظل، [يف حدا رفض يطلع] اه كل اخل

 اليهود اطلعونا، ورمونا على السنابرة.
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 معلومات عامة

 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش
 3/3/2012اسم المقاَبل: تاريخ المقابلة: 
 )1922(مواليد عراق المنشية في العام مخيم العروب -مكان المقابلة: بيت المقابَلة

 حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد الباحثة)
 

 نص المقابلة 
أه احكي، أول إشي اجونا املصريني ياخوي علينا، طيب ونعجن وخنبز ونروح نودي يف احلارة، وجيوا العسكر كل مني يوخذ معلومو من 

، طيب، يوجو من عندو يوخذوا ذحبوا البقر ذحبوا اجلمال، كل البقر ذحبوهن ]عارفو[ احلارة من عند احلج، انت مش عارف احلج عبد اهللا
 وال خلوا حاجة، هيكذ ابالش للمصريني.

لبلد طيب هاحلني املصريني سحبوا سحبوا عنا، خلونا ال فوقنا وال حتتنا، اجونا اليهود، اليهود أول اشي قبل ما يطلعوا املصريني خشوا على ا 
وا كل احلمولة بس محولتنا، وال هذالك الساع مش دافلني عليهم، من املرج اجوا، ذيال الكوبانية، يهود الكوبانية ايل اجوا خشوا علينا مل

 علينا، ذروهم قلهم، ايش قالوا تشاهدوا، يف واحد بعرف للسنتهم، انا بقيتش بس خرفين، تشاهدوا بدهم يقتلكوا، واهللا يا حبييب  اهللا من
عهم. ايل جزوا للبيه طه يف الفالوجة، البيه طه يف الفالوجة جزولوا، قال اظربوا احللة يف حاهلا، شوف قال بدهم يقتلوا احللة فوق، جهازهم اطل

دار حباهلا، البلد. اهللا هلو جاي احلنرب، ما يف صحرا عند دار عمي حممود صايف، صحرتنا، اجا هاظا احلنرب عند الصحرا اجا، هم كلهيتهم يف 
حمشورين احلمولة، طيحوهم من احلارة، طيحوهم من احلارة كلهم، حطوهم يف دار، مطر الدنيا، هاحلني يف واحد فوق احليط،  موسى يونس

 ويف واحد الربن على بابا الدار قاعد على باب الدار، نفد عليه احلنرب، حنرب حنرب شردوا، ايل فوق احليط طاح، وايل عباب الدار راح، يف
فارس، انت فهمت، يف دار فارس متخيب يهودي، اهلم طلع قبظوا، قبظوا طبوا عليه الوالد العسكر، كلهم البسني مع واحد متخيب يف دار 

 املصريني بقوا كلهم، احلني قتلوا واهللا قتلوا،.
قتلتهم أربعني  بدي اخترف خراف اصحا ينعاد لليهود ها، هظاين بدي اقولك، هاحلني حطوا حتتيهم لواح صرب وفوقيهم لواح صرب، َطريهتم

 َطريهتم، بتخمنهم مصريني ومهن هم منهم فيهم، اهللا من فوق.
 
هاحلني تراحوا املصريني خفنا، راحوا اطلعوهم ولفوا يف بطاطني وعاودوا دفنوهم يف خال يف حاكورة لدار حممد حسني من اجلوابرة دفنوهم   

كلهم، هاحلني اجونا يا حبييب اجوا على الدار قعدوا خيشوا يف الدور، اجو علينا أنا مروح من اخلليل الساع جديد اجرية مورمات شو مشي 
قالوا يال بدكوا تطلعوا قال احلج وين نطلع، قال بدكوا تطلعوا على حربون، يال، طب كيف احنا مفيش عنا والد فش ما رشيد برة  روحت،

االخري طلع فش اال انا والعجوز .. واحلج، كيف بدنا نسوي، طلنا هاحلبات، طلنا هاحلبات..، .. طاهلن وقعدنا نرمي على االسفلت، 
ا حنط على االسفلت، طيب نقلنا، اجوا اخذوا مزودة خشوا على احلج هو وحممود صايف وحسن بايظ بعدين، وخشوا مطر الدنيا مطر، قعدن

ب، عليه، يف رياالت وحمنقة على الشباك، اخذوا احملنقة واخذوا املزودة، قال زي هاي مزودة، محوهلا، ....، قال عود ارجع وسكر عليهم البا
ل نعم، يف الطابون انا، قالت مزودتكي مع اليهود، قلت يي طب ما خاليت جوا يف الدار. طلعنا شاف اجت خاليت قالت هي يا مشس، بقو 

طلعنا شافنا احلكم بقولنا افتحن افتحن مسكر عليهن الباب متسكر فتحن الباب، عاود عاحلاج ... يال عد البلد كم فميلة يعين اكم 
لو، ويال بدكو تطلعوا اطلعوا، واهللا يا حبييب ما مر نكبتنا يف فلسطني ما مرت وال على محولة، ابو سلوم بدوي واجلوابرة واحنا، اه عدهن ا

واحد  أيام النيب، عايام النيب، طلعولنا نس.. طلعنا من هالدور دشرنا هالبعري وطيب بيارتنا ايل بتدور دشرنا هالبعري واهللا طلعت هالفرس ما
 يجي ثالثني راس هود هناك عالكوبانية اخذوهن اليهود، مسرتجني نطلع الء فش.استجرا يلحقها، راح اخذوا، بقر لعمي عثمان، ب

ا إال واهللا ارمتينا عاالسفلت  واهللا اكمن يوم بيجي شهر، مطر واحنا يف دور اجلوابرة إيل على اإلسفلت إيل بدو يودينا عغاد، إال ما استفقن
لطلعة من مرة، واهللا يا خيي طلعنا وين رمونا على دير خناس عالسنابرة، مي هم جايبني هالطومبينات يال حجار امحلوا، ... اه من مرة ا
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استفقنا إال سيارات العرب عند روسنا، طب ليش الكالم هاظا، هذي مش مشاورة علينا اه، ميك محلنا من هان حطينا من هان، وين رمونا 
و حدا مهو يف رحيا قاعد، اال هو بقول هي يا حج تعال روح رمونا على برك اخلظر ال خيمة وال أكل وال شرب. قال حممد شحادة هو ال

معانا، احنا يف املطر قاعدين حطيت كياس هاحلب وحطيت هاحلصرية واظرب حتتيهن انا وهم برة، قالوا وبدنا نسويلكوا تتغدوا، واهللا معنا 
وراحوا. مرظيش احلج قال بدشرش ربعي وراي  مسن ومعنا زيت  ومعنا ويف طابون يف برك اخلظر، ويف معنا طحني، عجنت وخبزت وتغدوا

 واهللا يا ربعي ما بدشروا.
وايل ورانا قعدوا شهر شهر، عاالسفلت يف بلدنا، واحنا ارمتينا، اجا الوسيط قال هذي بتوسعش، رمونا هان على املطر على احلجار احط  

وين وين نرجع عاخلرا وين  ]ظلوا عطول وال بدكوا ترجعوا؟قالولكوا بدكوت ت [حجار وفوقهن نتش وفوق النتش حنط حصرية وانام عليهم  
 وين نرجع، رجعنا!  67سنة امبارح بقول .. واشي بقول  63نرجع يا خوي كان ارجعنا ...ظلينا 

الء الء الء ال ماصرش الء ماصرش الء خالف اطلعونا اليهود  ]هال حجة كان يصري معارك وانتو هناك حرب بني اليهود والعرب[
ش، قتلوا اثنني عالصحرا سلطان ماظي وابن هاظا عن البقر راحيني عصحرا برعني  طخوه، مهاظا يوم ما خشو علينا طخوهم وال ماصار 
هال [الء الء واهللا ما حاربوا واهللا ما حاربوا وال نتفة اكذب واهللا ما يف حرب وال   ]قبل ما خيشوا عليكو كان بني املصريني وأهل البد[مش، 

الء الء وال حاولوا عالسكت خشوا علينا واهللا ال حاولوا وال، بقوا يظربوا الكوبانية  ]جأة وال قبل كان جيوا حاولوا اليهود خيشوااجو اليهود ف
هون هذول صغار يرموا علينا الكوبانية ترمي علينا. نقتل ابن للحج خالد  زغنون، وكنوا ابصر  ]طولو هذول[ايل عندنا تظرب مدافع علينا، 

كثري كانوا يظربوا مناقلة   ]طول السنة كانوا يظربوا والبس  يوم واحد وال قديش كانوا يظربوا[اربعة انقتلوا منا من املدافع هذول،  مني ثالث
 .أنا داري واهللا ما بدري قديش، وين قعدوا املصريني، واهللا بقينا اسكت اسكت ]قديش قعدوا املصريني؟[هم قعدوا كثري املصريني. 

 
ال واهللا احلارة ما تسكرت ال خناف وال مطقوعني واهللا ما خناف قلوبنا زي احلديد ال خوفنا وال،  ]س خايفني هناك يف البلد؟كانوا النا[ 

قديش كان عمرك يا [وخشوا علينا وال نطقعنا واهللا خشوا على احلج نادوا يعد البلد وأنا قاعد يف الشمس قاعد أنا ليش عادي اكذب 
وال هههه كل البلد والعرب والدنيا كلها عندي يف بايل بقينا كل العرب ...   ]متذكرة كلشي انيت[وثالث بنات  أنا جبت ثالث والد ]حجة

كل اخلال بعرفو بابور ابو جابر من هناك اجيب احلشيش من عند بابور ابو جابر، وقلت لنسيب دار امحد عبد اهللا قال ال الء هناك، هيك 
 ة وغاد نتفة بابور ابو جابر نطحن عليه.بابور ابو جابر هاظا هو من الذكري

 
كانوا بعاد عنكو يف [الء وينو الء واهللا عمرنا ما شفناهم ال  ]كنيت تشويف اليهود قبل ما تطلعوا، عمرك شفيت يهود قب ما تطلعي[ 

  ]هم يلطلعوكوا، قبل ما طلعتوا بكثرياميىت بلشوا بد[الكوبانية عندنا ولكن عمرهم ما ت..بقلك زي االخوة وال نتشة وال قتلة وال  ]الكوبونية
طلع طلع ما استفقنا إال هم خاشني علينا وقالوا يال بدكو تطلعوا، واهللا  ]بلشوا اليهود بدهم يطلعوكوا من غاد، ليش ما خلوكوا هناك[ كيف

شو طلع ما والدنا كلهم  ]ينكوامش كانوا حام[وأنا بدري هههه  ]ليش طلعوا املصريني[قبل قالولنا ..عقب ما طلعوا املصريني قالولنا 
كثري [ها والدنا ايل معهم بقوا  ]كانوا مطوعني مع اجليش املصري[مسلحني يا خوية والدنا كلهم مسلحني احنا الزغنون جابلوا ابوه برودة 

 بقوا كل الوالد الشباب كلو معهم ها هم حلاهلم باقيني اه يا ويلي.  ]بقوا والد
 
طلع مهو مصارش حرب ماصرش حرب، أول يا خوي النتشة نسفوا البلدية بلدية  ]يدافعوا عن البلد هذول املتطوعنيكانوا يقاوموا هذول، [

الفالوجة، صلي على النيب، قعدوا الوالد مويت بقاش برودة وال حاجة يفزعوا بالعصي يفزعوا يقفوا تيجي القابلة من وسط الفالوجة قابلة 
ني يف الويدان قاعدين، اه يف بارود، هو النجليز باقي مستين حنمل بارود وال خوصة معنا،  فش معنا وفقر اليهود، هذول والدنا بالعصي واقف

ى فقر، اه قعدت تيجي ال، هاحلني الوالد تزعزعوا صاروا شاطرين يوم شافوا القابلة بتيجي من الفالوجة عالكوبانية ابصر شو باقية جتيب عل
انية أول، هاحلني تعاركنا يوم ما نسفوا البلدية، هاحلني خوفنا ظلوا والدنا قاعدين تنسفوا البلدية وال قبل الكوبانية ها .. نسفوا بقلك الكوب

 .فش حرب وال ابدا
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اه بعدها صرنا قلقانني، وقعدوا هاحلني  ]وبعدها صار اخلوف[اه واهللا بيجي سنة  ]قبل ما تطلعوا بكثري نسفوا البلدية، قبل بقديش[ 
ال يي ها يستجروا  ]واملصريني؟[الء الء  ]الناس مكانش يردوا على الكوبانية بالسالح؟[علينا مدافع وفشك ماهي قريبة  الكوبانية تظرب

 .يطخوا طب متجرذمني املصريني األخريني من اخلوف
 
اه واهللا راح منهم كثري واهللا راح واهللا من السودان قاتلني، جايني على السودان وهم ناميني وقاتلينهم يف استقامات،  ]انقتل من مصريني كثري[ 

ح  بقينا مارقني من، انت بتعرفش يا بين، مارقني لسا لقا اليهود علينا لفوا لف احنا بينا وبينهم واد واد التل بس بينا وبني اليهود، كنا ونرو 
 طابون، خطمة، عند، عند صوميل هم قراب لصوميل ، الكوبانية قريبة لصوميل، اه بقينا .. نطخ عاليهود اه عاليوم.جنيب رذف لل

ال يعين كم واحد [انا يعين بقرا، بقراش  ]يعين مش ذاكرة كم واحد[واهللا مات واهللا مات بيجي كمن واحد   ]كثري مات من البلد يا حجة[ 
اه هي دار على الطريق راح قال جييب ملرتو ثوب، وواحد من عيلة  ]سيدي هذاا[طخوا امحد أبو هشهش  ]بقوا حيكوا استشهد من البلد؟

جبري على   أبو زغاريت، وشرفية عجوز خاشيني يال ياخوي عليكوا، بتخرب املصريني قاتلينها قاتلينها، وابن احلج خالد حسني الحقهم جيري
 بنلحق وهم طالعني الحقهم. الربود بدهم برود مهم طالعني هو ايل شارد

اليهود طياراهتم خبصتهم جبي أربعني مكومني ناحية الزاوية هم عند املسلخ بقا للمصرين، أكلوا كل البقر أكلوا   ]ومن اليهود قديش انقتل؟[ 
 كل اشي، مكومني هناك بتخمنهم مصريني الطيارات، طيارهتم مي خبصتهم خبصة، مي دفنوهم دفنوهم.

مي قلنا بدناش نطلع، قال اليهودي ياحج واهللا ما بظل منكو واحد، هي ما قلنا لليهودي احنا مش  ]يظل يف البلد؟ حمدش كان بدو[ 
عند  طالعني، قالوا واهللا ما بظل منكو واحد، بلدكو مشربكة كلها، كلهم يا زملة، واهللا ماقلناش احنا ظايلني طلعنا خباطرنا!، طب ماين واقف

 الكوبانية ساخمو و ماير خماتريها ثنني، قالوا بظلش وال واحد اذا بدك تظلوا، ها واحنا دشرنا البيارة.اليهودي املختار خمتار 
اه الو دار ناجي لغاد، ولعلي  ]عبد العزيز كانلو بيارة[يييي عزا النا بيارة يا خوي، وكل البلد عليها تشرب ها كيف  ]الكو بيار كان هناك؟[ 

كلشي يزرعوا فيها، فيها ياخوي بردقان   ]شو كنتو زارعني فيها؟[احنا بيارتنا قريبة يف البلد  .الليم بيارةحسن وحدة يف اخلال ناحية الس
ود (برتقال) فيها ليمون فيها توت... فيها ملوخية  كل شي يزرعوا، عليها اثنني احنا باقيني نزرع عليها ثنني واحد ابن محامة جوز بنت حمم

ني عليها مجل بقا يفر قواديس قواديس خشب سواهن شعالن طوفة يطلعها طوفة، يهودها على املنجر وعلى جاد اهللا وواحد من عندنا، اثن
اجلرابيع وعلى احلواظ، كل العرب بقت تشرب من عندنا، قال الكوا بيارة قال، والوطن وين وين اخلال وين اسكت اكست، واهللا نكبتنا ما 

بتخرفوش اال عن الوطن عن الوطن ويصوتوا عن الوطن، زينا احنا دايرين على االتشل وعلى مرت، واهللا ما ظللي عنني وانا اصيح، وهذول 
هاحلني بدك تقدر حتارب يهود، طيب الطيارة مبارح اكم واحد قاتلة يف غزة الطيارة بيجي عشرة قاتلة طيب  راح هي هي. ]راح الوطن[اخلبز 

 .ن حكيالطيارة بتقتلنا، معنا ايش احنا، حباتو حكي عن حكي ع
يي ما قل عقلك، بتقدر  ]ليش؟[هي ههه هم قالويل، واهللا عمروا ما واحد خيشها ال واهللا  ]فكرك يا حجة الناس برتجع على البلد؟[ 

حتارهبم وختش، واهللا من العرب بظلش وال واحد، واهللا قالوا .. انا مسعت انو بروح كومني من العرب وبظل كوم، هي حرب هذي شو مالك، 
ايل جايبيني  ال معك اشي وال معك طيارة، انت يف بارودتك بدك حترر طيارة، الطيارة والغواصات يف البحر والدنيا، طب ايل اجو من البلد

 لغزة اكل وشرب (تقصد سفينة مرمرة) اخذوا اليهودو قتلوا ايل يف، وحبسوا ايل يف، العب هه عاليوم عاليوم يا بطلبك من اهللا.
ههههه  ]يعين هاحلني لو يرجعونا برتجعي على البالد؟[هي وين ارجع؟ اه مهم قالو بدي ارجع (تستهزء)   ]لو قالولك برتجعي برتجعي؟[ 

نا بدي اموت مالك ومايل طب ما أنا حاطة رجل برة ورجل جوا (ان شاهللا الك طول العمر بس هيك فجأة قالولك ترجعي طيب م
بدكوا برتجعي؟ بترتكي الدار هان وبرتجعي)، هو يف دار النا هان يا زملة، وين هي الدار خاربة عاليوم يا رب (تشمي بس هاهلوا غاد) ما اقلوا 

 و يا عزا.ترجعوا عالواهللا وين ه
الء ما عمريش رحت عليها بس مرقت منها على احملابيس، مرقت على اجملدل، من وسطها مرقت  ]بعد ما جييت هان عمرك شفيت البلد؟[ 
 فش بنا فيهم فش وال حاجة مزروعة ناحية .. قطن والفالوجة كياس مزبلة حاطني فيه زبل.  ]شو حسييت ملا مرقيت؟[
هي اطلع عيشة بتحيص العقل، كيف احسن اشي، كيف حنصد ووندرس ونذرا ونسوي اذرا ونسوي دنيا  ]شوا حسن اشي بتتذكري هناك[

ومشغولني يف اخلريات خريات اهللا، طب ... احذانا وقطعة من البيت اكرب من هاي هاظا لذرا، كلو رشنا بشغف خوف من الفريان، هاظا 
، ههه كيف خريت اهللا بلدنا كلها خريات، طب تلقى عود اخظر هان وين فردة اذرا تتطوى عليك، وين هي الذرا شفنا 100لذرا بس، 
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هو؟ طيب تطلع تدب الكيس سعيسعة بوريدة جلسون، من جنمع حلالوا يطلع اخلال مالن، يف القمح السعيسعة نروح نقول هيك تطلع نروح  
ستقتلوا عليها اليهود، هي كيف واحلب والدنيا واحلصيدة كياس لبقراتنا احلالبات، كيف خريات اهللا يف بالدنا، فش بلد زي بلدنا، ها ليش ا

فردة جكارة ايل عدس حلايل، عدس وذرة بقرشني ونص يف الرطل، قمح مغربر هاطولة وبقرشني ونص الرطل، يوه هو  15والعدس، انا واهللا 
ت اهللا، ها باقي الظيف ايل يوكل ثلث ذبايخ، بقا النجليز خملينا، ..أكرب ..بثالثني قرش جتيبها، كل شي رخيص وبالش، يا ريت واهللا خريا

هاظا يطلق مرتوا خلفوا عليه بكرة، هاظا يطلق مرتو خلوا على بعدوا، واهللا بقا بدوي مايسواش خرية يوكل ذبايخ، وين الذبايح، طب على 
يت أنا وأنا أصيح، طوال هاجلاجة خالف هاجلاجة ويف ناس بعرفوش اللحم اال اجلاجة، أي روح اسكت، قال مش مقطوعات.. طيب غم

 على الوطن على الوطن بغنوا غري عالوطن غري على الوطن. ]على البلد؟[�ار وأنا أصيح وال �ار وال مخس ست خاطرات أصيح فيهم 
ف يوسخوا فيهم ما يي كيف بلدنا يا زملة ودورنا عاليل نسفوهم وراحوا واهللا الساع ما قعدنا فيهم، واهللا اروح يف بيت العيلة انام بالوالد خو  

منت فيهم، واهللا احنا بنطلع قاعدين الولد حط ايدوا على احليط قتلوا احلج، خلي احليط نظيفة، ليش حيط ايدو على احليط، طب هاظا هو 
كرام وال يف احنا الساع منماش فيهم، بناهم السحتوت من اجملدل، قال ايش يي، بلدنا بلد من دون البالد ايل يف الدنيا فش زي بلدنا ال يف  

ا اشي كلوا، قال طقات طوال �ارهم مشمرين قال للخبز، ويش الطقة اخلبز، واهللا الرز ما يتفلفل اال خبز فت لكنني ثالثة اربع لكونة، هاذ
فات ثالثني رطل طحني خنبز ونعجن يف الطوابني، انت بقيت كيف البلد كبرية عجوز كنت فيها(قديش عمرك يا حجة مع طول العمر) أي 

سنة...) ال الساع ماطبقناش املية، شوف يوم كسرت الرتك، الساع  100(ال أكثر أكثر) (فوق ال  85هو انا داري (يعين) يعين بقارب 
الرتك انكسروا) تركيا يوم كسرها النجليز، احنا ايل كسرناهم تركيا مش  24امي كانت يف بيت جربين باقية، كم سنة اهلم هذول (يف ال 

 ]هال ملا طلعيت من البلد قديش كان عمرك؟[لودة، الء الساع امي مش ماخذها ابوي، عزبة كاينة متجوزة يف بيت جربين النجليز، كنت مو 
بقلك ست تبطون جبت يف البلد، ثالث بنات وثالث والد مصطفى وعبد الوهب وولد راح مات.  ]كان معك والد؟[أي هو انا داري 

 ب.مقار  ]سنة عمرك يا حجة انيت 90اكثر من [
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 ): مقابلة مع الحاجة زينب أحمد سالم جوابرة5ملحق رقم (
 معلومات عامة

 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش
 )1933اسم المقاَبل: الحاجة زينب أحمد سالم جوابرة (مواليد عراق المنشية في العام 

 10/3/2012تاريخ المقابلة: 
 العروبمخيم -مكان المقابلة: بيت المقابَلة

 حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد الباحثة)
 

 نص المقابلة:
 زينب أمحد سامل اجلوابرة، احلجة زينب أمحد اجلوابرة

يسرحوا ويروحوا ويطحنوا وحنصد إّيل على البقر، إّيل على الزراعة وإّيل على احلراث وإّيل  ،]القرويون[بقينا احنا يف البلد زي هالناس القراية 
صيدة وايل على اهلاي، وكل الناس يعين كل واحد على شغلو. واهللا شوي ما استفقنا إال النجليز راح وجابلنا اليهود مطبو، باألول على احل

برظو  ...اجو كبار إّيل سكنو وإحنا وإياهم يعين تقول سلكنا، صار عندنا مشاكل، جيو نسويلهم مشاكل جيو على احلارة ويسوهم والكبار
ا مع بعظنا، شوي ما استفقنا إال اجونا هاظا اجليش الرباين اهلغاناه هذول إّيل اجوا من برة، تأجوا من برة صاروا يناوشوا يف يروحولوهم، وعشن

ال معهم سالح وال معهم اشي وال، يشردوا ما  يا حسريتالقراية، الناس على احلصيدة جيو يطخوهلم اكمن طلق وانت غشيم عالناس قاعدة 
يشردوا، احنا بلدنا والفالوجة أجا اجليش املصري وقعد فيها واحنا كل البالد راحت إال أخر ما ظلت إال عراق املنشية يشوفوا الطخ هاظا 

ألخرية والفالوجة، هاحلني اطاوقوا صاروا تل احلديد عليها واجليش الناصري واحنا جوا ووالدت اليهود برة، واخلربة فش كيلو عنا، والكوبانية ا
، يف هاملدافع حيطن يف هالبلد حيطن يف هالبلد، شوي بقا فاروق، إال هو بقول هو أنا احلني بدي أروح اقتل جيشي، خلص بتيجي ثنني كيلو

 يعين هذول معدومني، ساوا هدنة مع اليهود وسحب جيشو.
ذوها هبدنة خمذوهاش تسحب جيشو هاحلني بلدنا خمذوهاش يف حرب اخذوها يف هدنة ولو يف ناس تطالب فيها واهللا بوخذوها ألنو أخ 

حبرب، هاحلني حطو عندنا مخسة ومخسني دولة إحنا مكفلني يف مخسة ومخسني دولة وحطو عندنا يف احلواكري يف نص البلد مشان خوف 
 اليهود تعتدي علينا، هاحلني خشوا قعدوا هذول بعدها عنا واليهود اجت خشت علينا.

بلد زي هيك، جابوا كل البلد وحطوهم على الدور إّيل على الطريق، زي ما تقول زي ما تقول كل البلد، اإلسفلت ماشي على طرف ال 
جابوا كل املخيم من حتت وحطوهن عدور ايل عطريق طيب يعين الدار شو بدها تساع يعين الغرفة حطوا فيها مخس عيل، البيت، اربع عيل 

على البلد ممنوع، طاح على البلد سلطان ماظي طخوا، طاح  مخس عيل، طيب هاحلني كل عيلة بدها طابون بدها تعجن بدها ختبز، يروح
على البلد عبد اجمليد ابو حميسن اخو عبد الكرمي طخوا، من حديت ما صاروا إّيل يطيح على البلد يطخوا قالوا إحنا بدنا نطلب الرحيل 

هن ونصهن خالهن يف املاطور، طناجر النحاس طلبوا الرحيل راح جابولنا سيارت وقالولنا عن شهر وبتعاودوا، إّيل عندو قمحات قطع نص
اخلزاين االواعي صناديق النسوان احلردبون يف املطامري قال عن شهر وبنعاود، وشوي شوف الشهر قديش ظرب، طيب ركبونا يف هالسريات 

هذي وحيطو يف هذي، ووين جابولنا شحنيات وركبونا فيهن، وحلديت السنابرة هان من إذنا وحتت لقينا سيارات األردن هيك يسحبوا من 
 جابونا على العروب جتبونا عالعروب لقينا اخليم منصوبة والريح بشيل وحبط فيها، حطونا، النفرين والثالث يف زعموطة وايل عندو ست عيال

تتهمد حتتينا ونروح يف زوان وفيها ... حطو بيجي اربع عيل مخس عيل، تسكنوا هالناس، جتبونا هان وحطونا يف اخليام واهللا؟؟ وتصري املي 
حنطب نتش ونصب حتتينا وانام فوق النتش وقعدنا عشرين سنة على هاحلال، بس ترقينا صرنا قال نقنيلوا ونسويلو ذيلة هيك نبين بصرار 

مشع ومن  وطينة ونسويلها وجنعجعلها ونقنيلها وتروح املي عنا، ورفعنا... هاحلني بعد عشرين سنة بنولنا هذالك الغرف بناية طوب من دون
 دون اشي قعدنا فيهم اخرى بيجي عشرين سنة وال أكثر، هاحلني السنة بنولنا هاذي، اطلع هاظاهي هايلة علينا وبتنقط وبتسيل وبتسوي.
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 وحطونا يف الوكالة باألول كانو يف اجلمعة يطلعوا كيلو الوكالة، طب الكيلو يف اجلمعة يف اجلعان شو بساوي بياكلو يف النهار وال الء؟ 
وكيلو سكر وكيلو رز شو بساوو يف األربع تشهر، ومن يومها للحني  ]تقصد كيلو طحني[كيلو  30هاحلني صاروا كل أربع تشهر تيطلعولنا 

 وإحنا يف اهلان ويف الذل ويف اجلوع، شو بدك يا حبيب زيادة عن هيك. 
أنا بقلك بقوا يدحروا اليهود، وخشوا  ]نقتل؟ كانوا يدحروا؟ بدي ترجعيلي لورا شوية ملا كنيت يف البلد، شو املعارك ايل كانت يصري مني[

من اليهود مقابلني اخلربة، زي ما اقول على التل هذا واحنا  ]من مني؟[ويدحروا اليهود، بس بدي اعد ايل نقتلوا، واهللا ايل نقتلوا ما بنعدوا 
ر اعدهم. امة كثرية انقتلت من البلد، هم مقلولكش قديش انقتلوا هان يف دارنا، زرعوا قنبلة قتلوا مخس وعشرين واحد، من اليهود، أنا بقد

 امة كثرية، بقوا كل شو امسو ما نستفق اال هاملدافع ترش يف هالبلد ما نستفق، جيو يف هالليل يقحمو هاهلاظا، وتردهم املصرين، مهو أهل
وصاروا يشرتوا كل ثنني ثالث يشرتوا برودة، وصاروا يدافعوا  البلد دربوهم، دربوا الشباب وصارت مع املصريني األخريني، اه واهللا دربوهم

 االخريني، اه واهللا بقوا يدافعوا حرام. 
واهللا احلصار انو قعد اكثر من سنة، أكثر، اقولك هاحلني بالزبط قديش واهللا ما بقدر، اما بقينا نطحن  ]كم شهر ظل احلصار على البلد[

يذحبوا على الطواحني ويطعموا اجليش املصري، وبقوا يذحبوا اليوم يوخذوا بقرة من هذا واليوم الثاين بقرة من هذا واليوم الثاين عجل من هذا و 
ذوهم مشتارى، وتتطلعنا هان طلعوا املخاتري راح جابوهن، جابوا املصاري واعطوهم إّيل الو اشي اعطوا، هاظا ويوكلوا بس مبصاريهم بقوا يوخ

 هو هاظا هو.
الناس كانت [واهللا انقتل ها ماهلم ليش اسم اهللا مسمى عليهم، وال عليهم حرس؟، واهللا نقتلوا واهللا نقتلوا ليش  ]من املصريني انقتل حدا؟[ 

طب هاحلني زي العيل زي هيك ايل ما خيافش عحالو خباف عوالدوا، تبقا ناميني يف الليل اال هاملدفع برتش، تيجي  ]احلربخايفة يف أيام 
 على الدار يدمر الدار.

ي هذول الء احنا بقينا يف األول يناقشونا قبل ما جيينا اجليش املصر  ]أنا مسعت انو يف ناس رحلوا قبل، قبل ما يرحل كل الناس مع بعض[ 
إّيل يف نروح نشرد يف االمارة، يف ناس راحوا شردوا يف االمارة واجتهم قابلة يف الليل وشردوا على اخلليل وطلعوا، اما طلعوا فواج فواج احنا 

ش يف وقتيش طلعتوا، ذاكرة وقتي[البلد، فواج بعد فواج، اخر فوج طلع من البلد احنا، احنا يا البخرفك اخر فوج ما ظليش فيها وال واحد. 
اخر بلد بلدنا بقلك، اه زي هيك، زي ما تقول  49اه يف  ]49يف  [واهللا انو يف اخر الشتا ميكن يف شهر ثالث يف شهر اربع  ]أي شهر

 عشان انا ال بقرا وال بكتب وال اشي يعين مش ظافر الشي االيام زي.
صد، ختذين امي نقلع، ابوي مات وانا زغنونة، بقيت ارعى البقر، وصرت اح ]شو كنيت تسوي يف البلد؟ 15، 14وانيت عمرك [ 

 ماحظرتوش وال بعرفوا، تعطي موامسنا للناس حيصدوا يدرسوا جيبولنا تنو قمح، يعين مدروس وخالص جيبولنا اياه على الدار، هاظا بعد مرات
رة وزبلتوا شوية وشوي النص والنص بدها تساوي االشي على حساهبا توخذين اقلع معها، مرة ساوت بذرت وادي السدرة اذرة، تبذرتوا اذ

مش مزبل، املزبل طول هاحليط الذرة والعرنوس هيكذ وهالطولة، واملش مزبل يعين هابط شوية، هاحلني رحت اقطع انا واياها، قال هي تقطع  
يل روحي روحي، وبتقويل جلوز هبالشنشرة وانا اتلقى يف هالقفة واروح احطوا على الكوم فارشني فراش وحنط على الكوم، املغرب ايل هي بتقو 

اختكي بكرة جييب مجل وجيي حيملهن، القيتيين طيبة، بقلها طيب شو بدو يصري، كن قالت ميكن جيي الغول يوكلين، وانا ماشية يف الطريق 
الصبح محلت وانا بقول بكرة الغول بيوكل امي، وبدي اخش من دار صرب اقول هاحلني الغول بيطلعلي هاحلني بيجيين من هان، روحت، 

؟؟؟هاللنب وخبزت اخيت خبز واخت منها هالرغفني ورحت قبل جوز اخيت، جتيت عالكوم ملقيتهاش، قلت هاظا الغول ميكل امي، هي 
اكلكي، ياما يا حبيبيت هي ياما يا حبيبيت، اال؟؟ بتقطع راس املاعز، أنا بصيح؟؟، قلتلها اه انيت طيبة بالك خوفتيين وانا بصيح واقول الغول 

اه مصدق بقوا يظحكوا علينا يقلولنا جبيكي ابو رجل  ]انيت مصدقة يف غول اه[ونص  13، 14هيكذ يعين، 14؟؟؟بقيت خاف اهللا 
 مسلوخة خناف، متنا كربنا بطلنا.

شفنا شو واهللا شفنا جيش و  ]كنتو تشوف جيش وال مدنني[اه كنا نشوف، واهللا اه بقينا نشوف،  ]كنيت تشويف اليهود غاد هذيك الفرتة[ 
امسو، وأنا ارعى يف البقر بقوا جيونا من خوف نطوب بقوا يزرعوا بطيخ للبقر هم، يف عندنا اهللا يرمحو عبد الرمحن اجلندي نروح نسرح 
ناحيتهم جييب املوس ويصري يسطح ويرمي للبقر، يف واحد امسو ماير هاظا ناطور اجانا عاحلصان شردنا عبد االرمحن اجلندي، ووبقا بتقولن 

، مني إّيل سوا البطيخ؟ قلنا عبد الرمحن اجلندي، قلنا ]تقصد ماير[الكن بقر معانا بتشوفن شو بصري فيها، بتقولن اخذ بقرو وروح، اجانا 
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ا نستنشرد روح، قال وين بقرو، قلت اخذهن معاه يا خواجة اخذهن معاه وراح، بقروا معانا، وظلينا تاروحنا ولقينا يف واد التل من البلد وبرة 
 .يف واخذ بقرو وروح، بقينا نشوفهم هذول واجليش واهللا شفناهم

الوطنية بيحكوا عريب واالجو هذول كلهم خبثى بعيد عنك حبكوا عريب وخبلوا حاهلم حبكوش، متنهم  ]كانوا حيكو عريب اليهود وال عرباين؟[ 
اخذونا وبقا عندنا الوسيط هاظا شو امسو كل ليلة خيشوا عدور يفتشوا فيهن،  مرار حيكيلك، هو بيحكي عريب بس حيكيلك عرباين مشان 

بقوا كويسني بقلك مش بقينا كويسني الكبار  ]ب كانت علقتكو منيحة معهمقبل احلر [يشوفك شو بتحكي، وال كلهم بيحكوا عريب. 
  هذول االجوا اجلديد بقوا ختيارة وكبار بقوا ما يقاتلوش، اما بس تنهم اجونا اهلجاناة بدت املناوشة بعد النجليز ما سفاروا وسلموناـ

روحتو من غاد، قبلها بقديش  صارت  49قدر اثبتلك اقلك، يعين واهللا ما ب ]قديش يعين بديتو تعيشو كم سنة بديتو تعيشو حياة رعب؟[ 
يعين [هو ميكن خاف اهللا قعدت املشاكل سنتني وال قبل بقينا احنا واياهم كويسني وعايشني كويس بس بقلك جتونا اهلجاناة  ]املشاكل؟

ت منك تقاوم السالح  حمىن مش مسوين يا ابن طب انت معكاش وال نصلة ان ]الناس طلعوا هيك، بسهولة الناس بطلعوا وبرتكوا اراضيهم
ياه. احلالل ال يف سالح وال يف مقاومة وال يف حد ايل حيمينا، وقتيش جتانا اجليش املصري احنا تقعدنا هان سنة وال سنة ونص تقعدنا احنا وا

 ).33-12-13احنا بقا عنا مجال عبد الناصر، وشو امسو البيك طه بقا يف الفالوجة. (
يف هاظا يف النتاش،  10يف واد السدرة، والنا  15يف احلبل الوسطاين، والنا  15يف والنا  15احنا؟ واهللا النا  ]ن الكوا ارض هناكقديش كا[

عزلناها قال سنتها مشان نزرع عنب قال نسوي عنب ونسوي ونسوي؟؟؟ وعزلنا وكوسنا وسلسلنا، ارض يعين زي ما تقول جبلية، حبايل 
 ا بس عزلناها لليهود، ابصر شو ساوا فيها، وال صبناها وال سواناها، ويف حكورة يف البلد بتيجي دومنني بس.حبايل، واهللا زرعناه

مدمرينها كلها مسح يف بقا واد اسال امك يف واد  ]هال ملا كنيت ترجع بعد ما طلعيت شو كنت تشويف هناك يف العراق؟ شو ضايل اشي؟[ 
بينها يف هالواد، مسح اللهم فيك تعرف النزلة هاي يف دار مني، البلحة هاي دار يف مني، اجلوميزة يف نص البلد، جاي يف كل الدور ايل دا

، اليانابيع ]طيب البيارات ايل كانت هناك، املي الينابع[وال عجر.  ]فش وال دار وال حاجة[هاي يف دار مني. بس هيكذ يعين وال البد كلها 
مردوم، رحت عليه مردوم، بيارة علي حسني مرحتش عليها، بيارة حممود جاد اهللا، بيارة عبد العزيز ناجي رحت على البري التحتاين، رادمينوا 

مرحتش عليها. مهو زارعينوا خيوي كلو زارعني عليه، بيارة حممود ظاهر واهللا هالربتقان وهالدنيا هيكذ هيكذ هيكذ، كلها مزروعة. على 
 الشقة هاذي غربة كلها دور.

روحت  ]تشري إىل حاجة اخرى[خاطرة اخذنا سيارة اول ما رحنا وراحت واهللا بقينا نصيح، وهاذي  ]وح شو كان شعورك هناكملا كنتو تر [
يوم وهي مريضة يف الفراش، شو شعورنا، بنتمىن بنتمىن منوة نصلها بس هناك ومنوت منقعدش حىت بس يدفنونا يف الرتاب بس  15قعدت 

لها مساحة تبقى تفر طوال النهار تلقاش حصمة، كلها محرة محرة، تراهبا امحر زي كبد الشنار، واهللا يا يدفنونا، بلدنا زي كبد الشنار ك
الف، قلت اهللا  100لبالدي حردقوق ربيعها يا ميتها تربي عليل الوسايل واهللا يف الدنيا ايل خلقها اهللا، قال بقويل هذيك �ار بدو يعطوكي 

لف، واهللا لو يعطوين كل دول العامل ويسجلوهم بامسي اين ما رظيت يف دومن من عراق املنشية، قال ا 100يلعن ابو ايل بدو يقبظهم ال 
 بدو يعطوكي اهلاظا، قلت اهللا يلعنا ابو ايل بدو يقبظهم املصاري شو بدو فيهم، شو بدنا فيهن املصري، بس يروحونا عليوم يروحونا، واهللا

لصة، انو اخذوها ما هو حبرب، هذي اخذوها يف سلم  وهذي الزم ترجع الصحاهبا، بس فش بلدنا لو يف امة ويف دول عربية ويف امة خم
دفع فش قوة، وال املفروض ترجع الصحاهبا. وال مرظى بديل الوطن ما رظى بديل الوطن ما ارظى بديل الوطن لن البحر ينشف ويصري تراب 

يف ويعطي لغريوا، مني هو إّيل برظى يف. مرت  ]يولد فيه[وبشوفو وبلد  لن ؟؟؟ينطوي ويفصلون ثياب. انو برظى بيت وطنا ايل بعيش فيو
يف [سنني بعد الرحيل يا دار ما لومك لنقعد الف سنة مليون لنقعد مليون سنة، ابد برتحش من هان برتحش وال بننساها والعمرنا بننساها. 

غرينا خلينا نشوفها لو �ار لو �ار نصل اخليمة هناك وموت بس ان شاهللا ان شاهللا بس يا ريب على عصرنا مش ععصر  ]امل يرجعوا الناس؟
 يدفنوين هناك فيها، عاليوم على واهللا، اخ، احلمد اهللا حنمدك يا اهللا ونشك
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 ): مقابلة مع الحج حسن الجوابرة6ملحق رقم (

 معلومات عامة
 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش 

 )1932ليد عراق المنشية في العام اسم المقاَبل: الحاج حسن الجوابرة (موا
 10/3/2012تاريخ المقابلة: 

 مخيم العروب-مكان المقابلة: بيت المقاَبل
 حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد الباحثة)

 
و إىل الشرق،  أوًال مسيت عراق املنشية، السبب يف تسميتها، كلمة عراق املنشية، مسيت هبذا األسم، نسبة بعيد عن عراق املنشية بثنني كيل

كانت تسمى عراق خارج، كلمة عراق هي طرف الصخر، مسيت عراق اخلارج ألنه أثرية، قامت على أنقاض كريات جت، األسم األول 
الكنعاين امسها جت، وحترفت يف زمن العربانيني، بتعرف مفيش، مسوها جت، ألنو فش حرف اجليم يف اللغة العربية، فكريات جت هي 

دنا، وكلمة عراق هي طرف الصخر، فمكثوا يف هذا املكان ملدة ال تزيد عن مثانني عام، مث انتقلوا إىل عراق املنشية إيل هي اإلسم األصلي لبل
نبع عد، باإلضافة للبري الرئيسي امسو بري الزلطة، فاضطروا السكان، انتقلوا حوالني املياه،  19األن امسها عراق املنشية، بسبب املياه. فيها 

 ق املنشية، اي انشأت حديثا.مسوها عرا
طبعًا فيها عشائر وعائالت، طبعا العشائر الكربى، كانت تتألف من مخس عشائر، اجلوابرة أوال وهي أكرب العشائر، الطيطة ثانية، عيلة  

عائلة،  25تزيد عن البدوي ثالثاً، دار ابو حميسن رابعاً، دار أبو سل خامساً، يعين هذول اخلمس عشائر الكربى، تتخللها عدة عائالت 
وكل العائالت هذه كانت منها ما تنضم للجوابرة ومنها ما تنضم للطيطية، ومنها ما تنضم لعيلة البدوي، ألنو هن كانن أكرب العشائر يف 

 وقتها.
عزة، واحلج االف دومن أصبحت، بيعت لليهود عن طريق عبد الرمحن عبد اللطيف ال 6ألف دومن، منها  24مساحة أراضي عراق املنشية  

االف دومن، بقي للعراق  6سعيد الشوا، احلج سعيد الشوا يف غزة، عبد الرمحن عبد اللطيف العزة يف بيت جربين، فا أخذ منها، اقتطع 
هللا احنفر بري لواحد امسو حممود ظاهر عبد ا 1946نبع، ويف املدة األخرية سنة حوايل 19ألف دومن. قلنا فيها من منابع املياه  18املنشية 

ريوالذرة اجلوابرة، وكان هاظا يعين اغزر منابع املية يف منطقة الساحل، املهم كانت الزراعة، تشتهرعراق املنشية يف زراعة احلبوب كالقمح والشع
يف ، بدأت زراعة األشجار 1943البيضاء، كما كانت تزرع اخلضروات مثل الفقوس الكوساية يعين هذه اخلضروات، ويف السنة األخرية سنة 

شرق البلد، ألنه شرق البلد منطقة جبلية، ايل هي الفاصل بني بيت جربين وعراق املنشية، زرعت األشجار كالتني والزيتون وغري ذلك من 
 األشجار، واألشجار احلرجية.

جة تبعد عنا ثنني كيلو دخلت اجليوش العربية كباقي املدن الفلسطينية، دخلت عنا كتيبة يف مدينة الفالوجة، مدينة الفالو  1948يف سنة  
كيلو مرت شرق عراق املنشية، يعين حدود عراق املنشية من   12ال غرب عراق املنشية، بيت جربين تبعد عنا  ]شرق وال غرب[ونص مسافة، 

الشرق بيت جربين من الغرب الفالوجة من اجلنوب عرب الوحيدات والعشائر البدوية من الشمال تسيع وصومال، وأصبحت مستعمرة جت 
ا دخلت اجليوش العربية على أساس محاية البلد، كان القائد للواء امسو طه، البيك طه، مركزو اليهودية ما بني صوميل وما بني بلدنا. املهم مل

الفالوجة دخل عندنا كتيبة من اجليش املصري مع متني متطوع من السودان مع ما يقرب من متني من سكان البلد حتت السالح يعين،  
ة جبباشي، أي مبعىن مقدم، وحسني كامل عقيد، وطه برتبة امري اللواء زعيم كانت بقيادة حسني كامل ونائبو كان مجال عبد الناصر برتب

 يعين.
مكث هذا اجليش يف بلدنا حوايل ست أشهر حمصور من ثلث جهات، من الشرق ومن الشمال ومن اجلنوب، ومن الغرب كان فاتح على  

من األربع جهات، كانت تسلط عليها الظرب من غزة، إال انو بعد ست تشهر اغلقت من الغرب اصبحت بلدنا والفالوجة حمصورة 
ة الطائرات واملدفعية وإىل اخره اشي ال يوصف، كان اجليش السوداين يف جنوب البلد، وكان يف غرب البلد اجليش املصري واحملتاط من املنطق
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حوالني بلدنا واجليش املصري من ثلث جهات، وحبشوا مواقع أرضية استحكامات بقولوهلا خط كيف اخلندق حولني املدينة كان خندق 
يأكل ويشرب من بلدنا كان ملدة ست أشهر، وأخريا ملا اغلق علينا من األربع جهات، قعد ثلث أشهر وهو مغلق عليه من مجيع املناطق،  

لبلد وصلت كان الظرب عليه مستمر، فمن طرائف املعارك ايل صارت، دخلت اليهود يف غرب البلد كانت املدرسة تبعت األبناء يف غرب ا
ن اليهود إىل داخل املدرسة كان يقود املعركة واحد سوداين امسو بشري برتبة ثلث جنم، فاملهم هاظا بشري استطاع انو يرد الدبابات ويدمره

عركة بقت يف وحدة يهودية كانت مصابة نزل عليها حىت يرفعها مشان يعاجلها فكانت جبنبها قنبلة ظربتو على بشري قتلتو، املهم صدوا امل
 غرب البلد، كان وقتها اجيال الون ايل فيما بعد صار وزير خارجية إلسرائيل

أكثر شي حدث أمامنا ايل هو كان يقود القوات ايل هامجت بلدنا امسو (ايغال الون)، فيما بعد صار وزير خارجية بعد (أي ابيان). فهاظا 
ن يسحب اجليش املصري بسالم، فستدرجو مجال عبد الناصر، وأوفد اجيال الون اتصل يف مجال عبد الناصر على أساس انو يغروا مشا

اجليش املصري، بقيادة حسني كامل، وأوفد يفاوض اجيال الون على أساس تسليم البلد، فعبد الناصر جلس معهم يف منطقة بني بلدنا وبني 
واجليش املصري ملا يصلوا السلك على داير البلد تيجي القوات اإلسرائيلية بشرط أن ال تكون مسلحة،  4مستعمرة جت على أساس الساعة 

، 12/1948يرفعوا الراية البيضاء ويسلموا البلد، هذا كان يف االتفاق <متذكر تاريخ هان> أي نعم، التاريخ بالزبط يعين؟ تقريبا يف شهر 
ا ملا أضرب طلقة خضراء انتو بتنزلوا فيهم فاملهم اجت القوات هذي، فجمال عبد الناصر فر على املواقع، قلهم ممنوع واحد يطلق طلقة، أن
، أجن النساء واألطفال ]يقصد القوات[  حصيدة، بدناش يرجع فيهم حي، اعتربوا اليهود كانت خدعة من مجال عبد الناصر. فلما أجت

بلد، فطلع مجال عبد واألوالد، ومعهم الكالب والبساس، فخلص يعين جايني يستلموا، فلما صاروا يف منطقة امسها جرن العزة غرب ال
الناصر على تل مرتفع وأطلق طلقة خضراء، فنزلوا فيهم حصيدة، ما رجع إال كل طويل عمر، ما رجع إال كل طويل عمر. ففي هذيكة 

 املعركة راح أكثر من مخسمية بني طفل ورجل وامرأة قتلى يعين. ]تلك[
ة، استمر هذا األمر ما شفنا إال يوم من األيام الفريق جوين غلوب وقتها كان فلما انسحبوا من هان حل البالء على بلدنا بالطريان واملدفعي 

يزية، هو قائد القوات العربية، وهو انكليزي، واألمري عبد اهللا كان النائب تبعو، كانت مصر مستعمرة اجنليزية أيامها، واألردن مستعمرة إجنل
إجنليزية، باستثناء سوريا كانت ماخدة استقالل حديثاً من فرنسا. فما شافوا إال هم والسودان مستعمرة إجنليزية، كان الوطن والعراق مستعمرة 

مجل حامالت عتاد وأغذية للجيش املصري، معهم مخس اجانب بريطانيني منهم  100مرسنني  ]يقصد األردنيني بقيادة جلوب باشا[
مجل ما برجعش منهم وال واحد، هذول متوين للجنود،  100دكتور، ومعهم مصور اجنليزي، فهذول ملا ادخلو مجال عبد الناصر قال ال 

نعم كان يتخذ قرار، حىت البيك طه  ]هال مجال عبد الناصر كان يوخذ قرار، بعيداص عن البيك طه مثالً [يعين ذحبوهم على أساس متوين 
بدي امدحو، يعين هذا ايل صار. فأخذوا ال  بني ما انو أعلى رتبة، كان يوخذ القرار العسكري، ألنه هو كان رئيس أركان، فاملهم انا مش

مجل هذول، واخلمسة الربيطانيني صاروا يتجولوا يف املواقع على داير البلد ويصوروا، فصوروا أضعف نقطة يف جنوب البلد، صوروا،  100
ايل أجا فاسد، وكانت اجلية من  اختذوا أضعف نقطة وطلبوا من القوات املصرية يغادروا، قلوهلم اجلمال ما برجعنش معكو، إال كل العتاد

ساعة، مستمرات،  72أجل انو يوخذوا أضعف نقطة يف البلد حىت يقتحموها، فهم طلعوا من هان واستمر ظرب الطريان واملدفعية علينا 
اينني اليهود ساعة فجأة يف الليل ركد الظرب، وال طلقة، وال هم ك 72، فاملهم بعد ثلث أيام إيل هم 22/2/49وقتيش هذا عاد صار يف 

مسعت كانوا نامييني هذول [سوداين إيل هم يف داخل اخلندق يعين  19حتت جناح الظالم دخلوا جنوب البلد وفروا مع املواقع، قتلوا 
وا ، نامييني أه بتعرف السودان السيء فيهم فرسان بالنهار، وحشاشة يف الليل، املهم وجدوهم تقتلوا، دخلوا حارة الطيطة، مجع]السودانيني

عتوا ربع تقريبا كل عشرية الطيطية يعين إال القليل يعين، مجعوهم يف ديوان إيل هو حارة الطيطة، قالوهلم ظل يف حدا يف البلد؟ قالوا انتو ما مج
محد البلد، قالوا كل هالظرب هذا وانتو هذول الربع، وثلث ارباع لسا مامجعناش، قالوا أي نعم. فاجتمعوا الضباط يف بيت واحد امسو أ

 من قادة اليهود، اجتمعوا يف البناية هذي حىت يتخذوا قرار ماذا يعملوا.  4خريويش من اجلوابرة، أمحد حممد سليم، كانوا ا
بناية اهللا سبحانه وتعاىل جاب طائرتني يهوديات فكروا الضباط هذول مصريني، فرأساً ظربوا البناية إيل هم فيها، مجيع القادة ايل يف داخل ال

اجلميع ايل يف دار أمحد سليم. فلما انقطع االتصال بني اجلنود وبني الضباط، اليهود فكروا باهلرب، انقطع االتصال ايل بينهم وبني قتلوا، 
 ضباطهم، فقالوا انو انقتلو الضباط أو اخذوا أسرى يعين. فاملهم كان مجال عبد الناصر طالع البس بدلتو ويف ايدو عصا ويف ايدو الثانية

، إن رجع هيو رجع، إن ما رجعش يطخوا، فتحمسوا اجلنود املصريني واملتطوعني ]نسبة لعراق املنشية[ل للجندي املصري أو للعراقي فرد، يقو 
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تعون البلد، وتقدموا على اليهود، اليهود احلي منهم شرد، مسكوا اخلمسة هذول الربيطانيني منهم أحياء، مسكوا املصور ومسكوا الطبيب 
 ق، قالوا يا عمي احنا ارسلنا مشان نوخذ خارطة يف البلد.اخذوا منهم حتقي

صار مفاوضات رودوس اجلزيرة اليونانية، مهي كريت وقربص ورودوس شرق البحر األبيض املتوسط، وكورسيكا  26/2يف هذه اللحظة يف  
وساردينيا، والبليار غرب البحر، وجزيرة صقلية كانت مع إيطاليا شكل القدم والرجل. فاملهم كانت املفاوضات يف رودوس، اختذوا قرار 

بسالم مقابل أن تكون عراق املنشية والفالوجة منطقة حرام، ال هلذول وال هلذول، سحبوا اجليش املصري، وانسحيوا  بسحب اجليش املصري
ريت، من اجلوابرة كان غاخماترينا االثنني معهم، عبد أمحد يوسف، وخالد أمحد محدان، وأخذوا معاهم مصاوبني من اجلنود، عبد اهللا أبو ز 

العصر كانت اليهود داخلة على البلد، فلما دخلوا على البلد وشافوا البلد  26/2عين، فهم انسحبوا الصبح يف ، أخذوا معاهم املهم ي10...
ايل الساع مليانة سكان ما توقعوا انو ظل منا أحياء هالقد يعين، فصاروا مبكربات الصوت، قالوا مجيع أهل البلد خيرجوا على اخلط الرئيسي، 

يت جربين والفالوجة، فكل البلد طلعت، طبعًا هذا كل يف جهة اجلوابرة، وجهة دار أبو سل، فطلعت البلد  هو اخلط الفاصل املتصل بني ب
كليتها وحطت يف الدور إىل على الطريق (من هان ومن هان) يعين مظلش يف وسط البلد ناس، صارت اليهود تتجول يف البلد صاروا يفروا، 

 قاء. ويرهبوا يف الناس، لكن اناس متمسكة يف الب
ايل كان ظايل عندو قمح خلص، ألنه كان اجليش املصري هو ياكل من قمح البلد، ومن شعري البلد، ومن ذرة البلد، والناس، النسوان 
يطحنن على اجلواريش، يعطي كل عيلة مثًال رطلني يف اليوم، النسوان يطحنن، ألنو البابور لدار أبو حميسن انظرب. ومكانش يف اتصال 

عن طريق النساء، الزالم تبحش مواقع مع اجليش والنسوان والشباب واألوالد يطحنوا للجيش املصري. ال خلوا عندنا بقرة وال للطحني إال 
 خلوا عندناغنم، ألنه هذه مدة طويلة وهذه كتيبة.

برضو الناس متمسكة، فجابوا حطوا فاملهم ملا انسحب اجليش املصري، دخلوا اليهود عندنا، وصاروا يعوثوا فساد يف البلد ويرعبوا النسوان.  
بقعة للصليب األمحر يف دار حسن احلج أبو خريان شرق البلد، يعين كانت يف آخر البلد، ودار كبرية، ومجال عبد الناصر كان بسكن يف دار 

، والدار فاظية، وكان وكيلها خايل امساعيل علي حسني، ودخلت عندو بدال املرة ثالثة واربعة ومخسة، ألنو كانوا دار خايل طالعني على نوبا
أبوية (..) احلج علي بكون عمي يعين، احلج علي يتيم، فكان طالع على نوبا، املهم انو كانوا يف دار امساعيل علي، والضباط واجليش 

اط يف دار عبد املصري كانوا يف دار حممد عبد اهللا حبوش، يف دار عبد الكرمي أبو سل، يف دار أمحد حممد عبد اهللا موسى، هذول الضب
الرمحن يوسف، املهم انو بعد هذه الفرتة ملا انسحبوا اجليش، صار الناس اتزعزعت، صار تقول بدنا نرحل، وناس تقول بدناش نرحل، ناس 

يظي من تقول بدنا نرحل، وناس تقول بدناش نرحل. كانوا اثنني ايل بيجيدوا اللغة االجنليزية عندنا يف البلد، واحد امسو عبد احلميد الغل
أسدود، وحسن عبد اجمليد حبوش، هذول ايل كانوا يتكلموا، بلطشوا اجنليزي يعين مش بتكلموا بلطشوا اجنليزي، فاملهم صار اجتماع يف دار 
واحد امسو عيسى عبد ربه حبوش، كانت الدار كبرية، صار اجتماع للبلد واجا الوسيط الدويل، امسو وقتها (تسيت) وكان واحد فرنسي امسو 

 يغول وكان واحد مصري امسو عبد الرحيم، هذا من مجلة الوسيطني ايل هم زي مت تقول وسيط دويل، أو صليب أمحر إىل اخره.د
سنة، فجيت أصبلهم قهوة يعين، فمني ايل كان يتكلم يف  14فاملهم اجتمعوا يف دار عيسى حبوش، واجتمعت البلد، وأنا كنت ولد عمري 

ايل هو اخلتيار جربين خليل. (هون تاتا حكت انو هو املختار وحكت القصص ايل عن املختار على اساس انو البلد، ومتزعم البلد وقتها، 
جربين كان  [هو هو) بعرف واحد امسو يهودي امسو (يا حفيظ العمر والسالمة) كان قائم مقام اجملدل، وبعرف عمي جربين قبل احلرب 

هو وأمحد خالد محدان مع اجليش املصري، وختيار البلد جربين خليل، مش كمختار، هو   املختار كان عبد الرمحن يوسف، وطلع ]املختار؟
أبو سكيبة وأبو عبد الللطيف، وأبو خليل، وأبو عمر، وأبو عامر، املهم يعين هو كان اجلامع يف البلد،  ]أبو سكيبة هو؟[كان ختيار البلد 

 ترحلوا ما ترحلوا، قال بدناش نرحل.يا شيخ جربين بدكو ترحل.،   ]يقصد اليهودي[  بقا يقولو
فنزلوا اليهود تقتلو شباب اثنني من بلدنا، واحد امسو سلطان حممد ماضي، وواحد امسو عبد اجمليد حممد يونس (جاد اهللا أبو حميسن).  

سمح إلك ولوالدك وعبد الرمحن وقتلهم كان ارهاب للناس يعين، فاملهم ملا الوسيط الدويل قالو بدكو تطلعوا، أنا كنت موجود، قلوا احنا بن
البالصي، ألنه كان يشتغل معهم بالكوبانية، بس انت بتظلكوا، ومش هان تظلوا، يف الرملة، قلوا احنا مش طالعني من البلد، قلو انا 

على بيت حلم، قلو  بقدرش امحيكو، قالوا يا حبييب يف اهللا، هذا عمي جربين، فنط هذا إيل هو تسيت بقلو يا حبيب اهللا مش هون، اهللا شرد
ما دام ربنا شرد على بيت حلم بدنا نلحقوا. أبدًا يعين يئسوا، قلوهلم خلص، قلوهلم بكرة جبنكوا السيارات، بتحملوا على ثالث فرتات، 

 أخر فوج، فأجن سيارات اليهود، وقتها كانوا واضعني زي خمتار رمز، امسو احلج فيصل أمحد سليم، ألنو قالو 26/4، 24/4، 22/4
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. فكان هو ايل يروح وجيي ]ما حكا[اليهود بعتربوا املختار، فكانوا معينني فيضل هذا املختار، يعين من قبل البلد مش معني خمتار، من قبل 
وكانت هذي آخر فرتة خرجنا منا  26/4أخر صوب، يعين أنا وأبوي يف  26/4ويتكلم مع اليهود، ويروح على جرن العزة هاظ. فاملهم يف 

املنشية، بعد مفاوضات رودوس، وبعد اختاذ قرار انو بلدنا والفالوجة منطقة حرام. وبتعرف القوة ال تعرف حالل وال تعرف حرام، من عراق 
 فهذا ايل حدث لبلدنا.

السيارات قالوا يا  احنا ملا طلعنا قالولنا بدكو تغيبوا اسبوع اسبوعني وبرتجعو، يعين حىت ختايرتنا وهم يف ]ملا طلعتوا كانت الطلعة أبدية وال؟[
مجاعة حتملوش اشي، إحنا راجعني، واهللا احنا حطينا، بقا عينا دكانة، انو حاطينا السكر واألغراض وامليزان يف مطمورة مشان بعد اسبوع 

بد منو،  شوف الرجوع ال ]برجعو وال برجعوش فكرك[ والساع هيهات انو والدنا يرجعو ]سنة 63بعد اسبوع وهاي [راجعني ونفتح دكانتنا.
مرةـ، ولكن الوقت ال يعلم به إال اهللا، ألنه هذا وعد من اهللا سبحانه وتعايل، وعد من اهللا ليسيئوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول 

 وليتربوا ما علو تتبريا، عسى ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرية.
أعلم مني طويل العمر إيل يعاود، من طويل العمر إيل اهللا يقسملو بالرجوع، إمنا الرجوع هذا ال بد منو، ألنه  العودة ال بد منها ولكن مىت اهللا

 وعد من اهللا، واهللا ال يكذب.
طيب حج حسن بدي ترجعلي شوي لأليام، يعين مثال هي احنا يف املنطقة هاي العروب يف احتالل، كيف عاشت البلد فرتة احلرب، يعين   [

  ]وف، املتطوعني ايل كانوا؟كيف اخل
يوم، يعين هاملؤامرة معدودة، وكنا ملا تالقينا احنا واألردنيني يف منطقة امسها  15احنا ملا طلعنا هان، وجدنا املخيم تبعنا منصوب قبلنا بـ 

قلوهلا، كانت تعيب ثلث سيارات السنابرة، عند ترقوميا، كانت السيارة اليهودية ترجع حتمل ثالث سيارات أردنيات، سيارات كبرية هنشن ب
أردنية، تيجي كل أربع عائالت حيطوهم يف خيمة، كل أربع عائالت حيطوهم يف خيمة، كانت هذي كلها مي (بصاص) ومزروعة كانت 

حتتينا  جلبانة، فكنا نيجي، جينب النسوان نتش، حنط النتش فوق املية، وحنط فوق النتش، شوادر، وحنط الفرشات فوق الشوادر، واملي من
 ماشية، وعشنا يعين أخشن حياة حىت يقضي اهللا أمراً كان مفعوال.

الناس غري  [املقاومة ما انتهت أبداً  ]أنا سألتك عن أيام عراق املنشية األخرية، كيف الناس عاشوا أيام احلرب، كانوا الناس يقاوموا من جوا؟[
 كل موقع يف من البلد موجود مع اجليش املصري، كل موقع سواء يف اجلنوب طول التسع شهور، كان متطوعني يف البلد، اه يعين ]املصريني

أو يف الشمال أو الشرق أو الغرب، كلهم زي امللح مع املتطوعني ايل يدلوهم يعين هاظا هيك، هاظا هيك، ألنه أهل البلد أعرف، وكيف  
جييبوا على ظهورهم، وقية امللح كانت بعشر قروش أيامها،  كنا نعيش؟، كل اشي حمصور، مفش اشي، يطلعوا الشباب على اخلليل يف الليل

وقية السكة، إذا وجدت بعشرين قرش، وهو كيلو السكر كان كلو بأربع قروش يف اخلليل. يعين كان (..)، لكن الناس، األسلحة ايل 
يات الناس يعين من أكل وشرب. وإمنا  يستلموها من اليهود، يوخدوها الشباب ويبيعوها يف اخلليل، وجييبو بثمنها سكر ورز وملح وحاج

كانت بلدنا زراعية وحبوب، وكلوا استهلك يف وجود اجليش املصري، يعين سواء حبوب قمج شعري ذرة، هذا كلو، مسسم، هذا كلو استهلك 
 للجيش املصري.

لطريان أو املدفعية، يهامجوا البلد، كانت عدة ال ال، ل فرتة والثانية تيعلموا ويدروا أن أخذ مفعولو ا ]كانت معارك قريبة، وال بس بالطريان[
حثوا وين معارك، احنا أخرياً يعين، وضعوا مقابر مجاعية لليهود، حيطوا صرب حتتيهم، وصرب فوقيهم، عاودوا اكتشفوا ملا وحنا يف البلد، صاروا يب

بواسطة الصليب األمحر عن طريق االتفاقات ، بعدين اجوا اجليش املصري سحب قتاله \القتلى، ايل ميسكوا يعرف عن اشي يروح خيرب 
الدولية، اجوا سحبوا قتالهم، ألنو كل جندي مصري كان بنقتل جييبوا ورقة ويكتبوا عليها امسو واسم كتيبتو واسم بلدو وحيطوها يف قنية 

جزازتو يلفوها يف بطانية وحيطوها مع  جزاز (زجاج) ويرموها معاه يف القرب، فلما اجو فتحوا املقابر اخذوا اجلزايز هذول، وكل واحد حيطوا
 جثتو ويوخذوها.

أيل انا بعرف عنهم  170واهللا أنا إيل علمي انو عدد الشهدا إيل من شباب البلد تقريبًا يعين  ]يف البلد قديش استشهد شهدا من البلد؟[
يوسف هاظا انظرب قنبلة يف صدرو وعلى أثرها  من املتطوعني ومن البلد، يعين ايل من مجلتهم اخوي ايل كان يف حظن امي وقتل، علي ابو

 عجز، واجا هان عاجز، يعين ساحة حرب، ساحة حرب، ساحة حرب.
ت ما انتو دار أبو كامل أبو هشهش كانوا يف اجلهة ايل فيها اجلوابرة، انتو يف اجلهة ايل كان فيها الطيطة. قاعد بقلك انو العائالت كان

 الت، على هوى األرض، على هول امللك، زي هيك يعين.مقسمة، اوالص على هوى معيشة العائ
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أنا ولد يف املدرسة، ولد يف املدرسة، انا هاحلني يعين ملا روحت كملت يف بيت أمر،  ]طيب انت جتربتك الشخصية هناك، شو كنت تعمل؟[
، دخلت مع األردن يف العمل  61 كملت تعليم يف بيت أمر. املهم إنو الظروف يا موسى (أهال وسهًال يا مرحبا) بعدين انا صرت يف

وأنا مع األردن يعين، وملا دخلت إسرائيل برضو كنت مع إسرائيل كهندسي للبنايات،  67، وملا صارت حرب 1/4/61كهندسي يعين يف 
 مراقب. املهم حىت وصلنا ما وصلنا إليه.

حىت كانوا يقولوا انو بلدنا تعترب من أقدم البالد يف العامل  الء هو اليهود يف بلدنا مش ممكن، ألنه هم ]هال سؤايل كان ممكن يظلوا الناس[
العريب، احلني بقولوا إنو أقدم عاصمة دمشق، أقدم مدينة أرحيا، وأقدم قرية "جت"، على أيام الكنعانيني، فهم متاخذينها أثار لوجودهم 

بن العاص، مدفون فيها أمحد العريين يف التل، مدفون فيها  مدفون أبو الدرداء، مدفون فيها رجال أربعني من صحابة عمرو ]فيها أثار كان؟[
أيوة يف ناس صارت تقول انو  ]يعين الناس حلاهلم[شحادة أبو سل إيل هو أجا من الطفيلة وسكنوا البلد، فيها أولياء، فيها أثار قدمية يعين. 

حيل، منهم واحد امسو حممد امحد تايه من دار ابو سل، منهم يف ناس صاروا يرفعوا كتب للوسيط الدويل هاظا يف جرن العزة، يطالبوا يف الر 
ها،  يعين حممد امحد سلمي من اجلوابرة، بقولوا انو كانوا يرفعوا كتب سرية انو بدنا نطلع، منهم ذيب احلج أبو خريان، هذول يعين يقال يعين

 د كان يطالب يف الرحيل، ال طيطة وال جوابرة.بس مش مؤكد، إنو كانوا يطالبوا بالرحيل، لكن كمجموعة ختايرة البلد وال واح
، 47، وبدا الرحيل يف 26/4/1949فش بعدها احنا اخر بلد، بقلك يف  ]انتو كنتو شايفيني قبلك وايل رحلو، ىخر بلد كانت بتصور[

ا. ملا جينا هان يف ، هاي منقوشة على باب حارتنا حجر بتاريخ خروجن26/4/49، احنا طلعنا يف 48، واشتدت يف 47بدت احلروب يف 
العروب صار خالف بني الطيطة، هاي سبب خروجكوا على الفوار يعين، صار خالف بني خالد أمحد محدان ملا اجا من غزة وبني دار 
إدريس، يعين صار اخلالف ضد خالد يعين على أساس انو اهتموا انو جاب املصاري من اجليش املصري، انو مثن احلبوب، وانو مثن اللحوم 

زعوا منهم اشي رمزي يعين، فبتعرف دامياً. أجا خالد أمحد محدان طلع على املتصرف حممد نزال (العموامي) على اخلليل وقلو انو انا وو 
 بديش أظل يف العروب، قلو انا ببعث سيارات، بتحط اجار السيارات؟ قلو حبط. فأجا هان قال ايل بدو يرحل معاي يرحل.

نه خالف بقلك بينهم، رحلوا من اجلوابرة أمحد سلمي ووالدو رشاد، وراشد، وحممد امحد سلمي، قعدوا من دار إدريس حمدش رحل معاه أل
هاظا إيل صار، وإبراهيم أبو سل،  ]يصقد عائلة أبو هشهش[هناك سنتني بعدين رجعوا على العروب، وظلوا الطيطة هناك وانتو معاهم 

  ]يا هال بيك[سهال يا مرحبا،  إبراهيم طلع معاهم، فهذا الذي حدث، يعين أهالً و 
، 2508خالل هذه الفرتة كان عدد البلد  26/4ل  22/4، هاذا آخر رقم ملا طلعنا يف 2508عدد سكان عراق املنشية ملا طلعنا كان 

 ألنو كانت اجلداول عند عبد الفتاح مقوسي.
 ]بعد خروج اجليش املصري؟[ ول، انزعجت البلد كنساء وأطفالواهللا أكثر شي ملا قتلوا االثنني هذ ]ايل قسم ظهر الناس احلصار أكثر من [

يف شهر  26، أخر يوم يف شهر ثنني، وثالث كلو، و28ألنو وقتها كان شهر ثنني  28/2، او 26احنا يعين ملا من   بعدهم بشهرين
، اختذوا قرار البلد وترحيل اجليش 26/4يوم، وخرجت البلد يف مفاوضات رودوس يف  56أربعة، فقعدنا احنا يف البلد على اخلط الرئيسي 

 .12000املصري، وجعل املنطقة حرام يف الفالوجة ما كان فيها سكان كثري، مع انو سكان الفالوجة 
مدينة كبرية امسها مدينة الربين، ألنه السبع عليها ودورا عليها، وغزة عليها، كانت سوق رئيسي، لكن عمنهم جتار، كلهم  ]اه كانت مدينة[

قبل، قبل احتالل الفالوجة، ما كان يف الفالوجة إال أقلية قليلة جدًا من غلي اجو من يافا وحيفا وهاملناطق هذي، أما كسكان يف  خرجوا
 الفالوجة كان قليل جداً جداً جداً يعين.

ألن بدها قوة حتميها، وال يزال يف مبىن األمم املتحدة عراق املنشية، والفالوجة  ]طيب برأيك ليش ما ثبتوش منطقة حرام ال هاي وال هاي[
 منطقة حرام. الفالوقة وجيب الفالوقة مسجلة، الفالوقة وجيب الفالوقة، ال يزال مسجلة منطقة حرام، لكن اين القوة إيل ترجع احلرام.

حب اجليش املصري مقابل يظلوا سكا�ا فيها، ولكن وين يف قوة، يف قوة ايل اه اه اه مهي س ]يعين حرام كان مسمحلكوا تظلو فيها يعيين؟[
وال هم ترغمهم انظل فيها؟ ولو قلنا احنا بدنا نظل، ال ميكن إنا نظل ابداً، بس إيش بدهم حيملوا املسؤولية إلنا، إنو احنا ايل طلبنا نرحل، 

 يعين، هم نفسهم كانوا بقولو وجودكوا هان الء.
عدد ايل حيمل  48اليهود ايل كانوا يف  ]ة لقوة اليهود، لو الفلسطينية حلاهلم بدون املؤامرة عليهم كان ممكن يقاوموا الناس؟هال بالنسب[

ألف، جمتمعة هه. كانوا كلهم من القوات الرديف مش قوات نظامية، أل�ا املؤامرة  40ألف، اجليوش العربية جمتمعة إيل دخلت  90السالح 
العربية مشان يقولوا انو هم هامجونا، مشان هم ايل هامجونا مش احنا ايل هامجناهم، ولو تركت للفلسطينيني واليهود كان  انو يدخل اجليوش
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 مشوا يف التقسيم خط يافا القدس، مشال لليهود، وقبلة للعرب. كانوا متفقني يف عملية التقسيم يف قرار بعرفش قديش رقمو ملا بقا الكونت
فقني على اساس تقسيم فلسطني خط القدس، من القدس إىل يافا، مشال هيك لليهود، وجنوب للعرب، مع إبقاء مثن برنادوت، فكانوا مت

مدن دولية، منها القدس ويافا واللد والرملة، هذول كانت مثن مدن، والناصرة هذول كانت مثن مدن بدهم يكونن دولية، ومشال اخلط يهود، 
مرسومة لتسليم فلسطني. كان اجليش املصري حيتل املستعمرة يف الليل، الصبح جييهم االمر وجنوب اخلط. لكن كلها سياسة ياخوي 

انسحبوا، وهم منسحبني يتقتل منهم قد دخول املستعمرة عشر مرات، ألنه ملا انت تنسحب، بتنسحب مهزوم، بس ملا تدخل بتدخل 
امسها نقبة يف بيت عفا، ثلث مرات دخلها اجليش املصري وينسحب،  منتصر، فكان الذبح يف اجليوش العربية يف هذه الطريقة. يف مستعمرة

وهو منسحب يتقتل منو ثلث أضعاف، ألنو كان هاذا جلوب، كان هو قائد القوات، وواحد امسو املواوي، مصري، ادخلولوا الذهب يف 
 بطيخات ثالث مقابل انسحاهبم من مستعمرة بيت عفا نقبة هاي.

 ريب كلو، ألنو كلو مستعمر والقائد اجنليزين وعندهم القائد اإلجنليزي.كانت مؤامرة من العامل الع
طيب حج حسن بدي أسألك سؤال يعين، بدي أقول بدون مؤاخذة، يعين الناس مش مرتبطني يف األرض، يعين أنا مسعت انو عراق املنشية  [

ملصري بقوا تسع تشهر، كتيبة كاملة ومونوهتا من البلد، مش اجليش ا ]وفيها كرم وعايشني الناس[أنا قاعد بقلك بلد زراعية  ]كان بلد خري
 من احلبوب ايل فيها من حلوم البقر والغنم والرعية.

اوًال وجود اجليش املصري، يف وجودوا مظلش حبوب، مظلش ال غنم وال بقر،   ]طيب بسهولة الناس هيك يعين، اشي بطالب يرحل واشي[
ذوهامنك وانت تطلع، ويكتبولك ثلث لريات حقها، اربع لريات، انت ما تقدر تقول الء، ألنه حبجة كلو تذبح للجيش، كانوا جيوا للبقرة خي

 ا�م حامينك، يعين مزبوط وال الء، فكل خريات البلد راحت.
نعرف احنا بس كانوا يصورولنا، احنا بنعرف انو قدامنا على نتش؟! احنا ب  ]بس الناس كانوا عارفني شو ايل قدامهم، يف العراة ويف النتش[

واصلني تيصريوا متفقني مع بعظ وراجعني بعد اسبوعني، هاظا أبعد حد أسبوعني، بس ايل فهمانني قالوا واهللا عمرنا ما بنعود، الفهمانني 
قالوا لو بدهم يعاودونا مطلعوناش، لكن احنا خايفني ومنزعجني كأطفال وكنساء، وكختايرة شيوخ، خافت الناس وخلص. احنا ال يزال 

، الوطن العريب، يعين يف مأمن هاحلني يف بلد عريب، حىت الثورات العربية إيل صارت، هي جابتلنا امل ما جابت امل، هاي لبيا القتال فيها
 ومصر الشر ال يزال فيها، تونس ال يزال فيها، اليمن ما انتهتش، سوريا الذبح فيها، السودان تقسمت والذبح فيها، الصومال مهم االخريني

 ربوا حاهلم عرب، األخريني تقسمت ثلث صوماالت والساع الساع.بعت
أشخاص حسب جداول عبد الفتاح  2508مع انو ملا طلعنا  17-16يعين تقديري انا هال  ]قديش عدد سكان البلد هال، تقديرات[

اه، راح يعين، األموال إيل اجت عبد الفتاح مات مبرض، واندفن سرو مع 7/5يف  26/4أمحد يوسف، بعد ما طلعنا هان، إحنا طلعنا يف 
معاه راحت، والسر إيل اجا يف راح، وخالد امحد محدان، طلع على الفوار واهلو مش على اتصال معاه، يعين مجيع عبد اهللا صايف ظل هان، 

 ]أه صحيح[دار إدريس ظلو هان، دار أيوب ظلوا هان، دار قنديل ظلو هان، مزبوط وال الء 
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 نص المقابلة 
 صلي على النيب، واهللا انا عند احلج شعبان، اهه احلج سلمان وليد، اه واهللا، وهو قاعد على التخت وأنا قاعد على التخت، احنا االثنني.

الن، طاحت ا ببجي أربع مخسة جنظربن املدفعية من شرقا ومن غربا ومن مشا ومن قبلة، طاحت حوالينا من األربع جهات. طاحن حوالي
علينا جولة كيف جبل احلصمة طاحت الباطون وقظيب احلديد عشرة سانيت، تقطع تقطيع، عمي اجللة حنرت احليط من السقف لألرض 
وطاحت يف األرض، وشقفة حديد منها طلعت ظربتو هان على احلزام، بقا احلزام شرايط كمر، وأبوي دىل ايدوا يف بطنو اطلعها زي حبقة 

صواب مش واحد، وطلعت اجري على ابوي  17ا كوي يعين وتقطع (عاش وال معاشش؟) ال مات، هاحلني انا تصاويت الربتقان، انكو 
قاعد بصلي يف اجلامع، ويف مجلة ناس مصاوبني يعين اكثر من سبعني مثانني واحد مبا فيهم عمك حممد امساعيل ياخوي كان، ويف جيش 

تني يف الليل دخلوا من جهة القبلة من عند بيارة عبد اهللا صايف، دخلوا على االستحكام يف مصري، ظلت للساعة ثنتني يف الليل الساعة ثن
مخسة ستة، ذحبوهم ذبح مش طخ، اطلعوا للخط خط بشرق وخط بغرب (اليهود دحبوا املصريني) نعم مصريني وسودانيني، وغربوا غربة على 

مرت صاروا فاظيات زي  100فة بني هاذي وبني هاذي مخسني مرت، يعين حوايل دمشة وذحبوها وشرقوا شرقة على دمشة وذحبوها، صارت املسا
 .49) يف أخر الـ 48وال  49( 12هالسهل هاذا (أي سنة هذا؟) هذا الكالم أخر شهر 

أمحد سلمي واحد، لكن ما صارت الساعة مثانية، عند الربكة، بركة أبو سل، يف جيمزي لدار  750احلني اجليش إيل استحلوا البلد حوايل  
اهللا سبحانه تعاىل جاهبم يف طيارة، ال تقول منك وال تقول مين،  ..ويف دار حملمود معاوي، كان اجليش اإلسرائيلي ينظف السالح، ألنو.

انو  النصر من رب العاملني، هاحلني ظربت اجليزان، ظربت اجليزان خلتهم زي النحل (طيارة مصرية وال طيارة ايش) طيارة إسرائيلية، بفكروا
واحد ارتطموا رطم، يعين متزع مشلهم، الباقي كلو صار ظرب، يعين أنا ايل  350ايش، بفكروا انو جيش مصري، اجت اهلواة يف اليهود، 

ة بذكرو يعين بتذكرش ميكن عشرة مخسطعش ايل نقتلوا طخ إيل يف الدشم وال الباقي كلوا بالسالح االبيظ يف املعركة، ما صارت الساعة مثاني
كل اشي منتهي، ظلوا ثالث، الثالثة يف دار عبد اهللا العفيفي، بقول للمرة روح هايت رطل شعري خلي احلمار خلي يوكل، خشت املرة    إال

لقت التنب بتحرك، يا ابو شحادة يا ابو شحادة، مالكي؟ قالتلو التنب بتحرك، قاهلا يرحم امكي على ابوكي هو التنب بتحرك، طيب يف حدا؟ 
شايف، الزملة جاب الربودة وأجا عبد اهللا العفيفي، تصار على الباب فارد السالح عليهم هيكذ، قالوا يف عرظ حممدك، قالت أنا مش 

طاحوا ثالثة إال هم دكاترة، اجليش املصري ما انت عارف حبب يوخذ أسري منشان يستفيدو منو، اخذوهم أسرى، وال الباقي كلهم تقتلوا، 
ظاك ان قلتلك واحد قلتلك مية قلتلك مخسمية بكذب، النو مابعرفش قديش تعدادهم، أما إيل دخلوا البلد وايل انقتل برة خارج البلد ه

 ، هذول انذحبوا.750حوايل 
وبعدها الناس صارت، اه هاحلني اجليش املصري قال يا مجاعة ايل بدو يوخذ سالح ايل بدو يوخذ اواعي، ال خلوا جزمة وال خلوا خامت وال  

شلح طاح مشلح، برظوا صرنا منسك الواحد نربطوا يف سلك يف نص العصا هاذي ونربطوا من اجريه ونكروا  كر، يف حاكورة خلوا، يعين م
حاكورة حملمد ابن حسني منر هي، بس يف األساس كانت للشوا، حسن الشوا، السلك مربوط هان، سلك كوشوك، تربطو من رجليه ونكروا  

يعين حوايل نص كيلو جر على األرض، هناك اندموا يف اجلورة، اهللا أعلم ا�ن اربع اجور (مجع جورة)  كر، يعين تقريبا زي هالدار فوق ورا
وكل جورة اربعة يف اربعة ونازل اربع مرت، سفطوهم تسفيط، زي صف اصابعك هذول، وطراق صرب وطراق مداميل طراق صرب وطراق 
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مشان رطوبة تظل عليهم، مي  ]ليش حطو صرب عليهم؟[هذول رجليهم قبلة. مداميل، هذا شرقا هذول رجليهم غربا، هذول روسهم غربا، 
 الصرب، وخبمج عليهم، اندفنوا هالزية.

هاحلني  ثاين ليلة الناس بدت تطلع تشرد من اخلوف، انت بدك تطلع ابنك زريعة وانابدي اطلع ابين زريعة، طلع من الطيطية بدل الواحد  
حد مخسني وطلع من عيلة أبو سل وطلع من عيلة أبو حميسن وعيلة البدوي، يعين طلعوا مش اقل من مخسني، وطلع من اجلوابرة بدل الوا

خوف اليهود جيوا ويعاودوا  ]خوف ينتقموا؟[خوف خوف  ]طب ليش طلعوا؟[طلعوا على اخلليل شردوا  ]وين طلعوا؟[متني واحد 
 .ميسكوهم ويذحبوهم

صواب، آمن باهللا انو الصبح مليت أربع بوردات شوغوسالفيا ماركة أربعني، بعت الوحدة، وال  17أنا واهللا إذا بدك الصحيح أنا متصاوب  
فشك إيل محلتهم  250دينار وكانت الربودة بلرية ومشط اخلشب وصندوق  185بعت الوحدة  ]ال احكي احكي[ضروري حنكي عن 

يف بتوال، أنا بنفسي، ويشهد اهللا يا رجل إين أنا كنت الدليل يف املعاي زالم من مجلة سيدك امحد مش أبوك حممد ونفدهتم على بتوال وبعتهم 
 وال أبوك حممود.

ويعين ثلث تشهر، بس أنا بشك انو حممود أكرب مين  81أنا هاحلني  ]قديش عمرك انت؟[أنا وأبوك حممود ميكن تقريبا جيل واهللا أعلم،  
مهو بقلك ليش أنا طحت املدرسة وكان عمري ست سنني، هو كان طالع من املدرسة، درس يف املدرسة  ]83أو  82ميكن هو [اهللا يرمحو 

جبوز، أنا مواليد  ]هيك كا حيكيلنا[متأكد؟  ]ابوي 29مواليد ال [جيلو أربع مخس سنني يأربع سنني وطلع من املدرسة، طبعا هو اكرب مين ب
 والكوشان عندي.ة الثالثني بالزبط نس 9-12
واهللا وهذا إيل صار، صارت الناس عاد تطلع بعدين دخل اجليش اإلسرائيلي ملا سحب اجليش املصري، صليت على النيب، اطلعوا الناس   

كلها على طرف البلد على الطرف اجلاي مع اإلسفلت، صفوا احلب، يعين زي ما تقول هاي الطريق هيكذ بتشرق وبتغرب، شقة على 
هان وشقة على الطريق من هان احلب طوًال طول، من دار حسن مهدي هرعي لدار حممود عبد احلميد لدار حسن احلج أبو الطريق من 

خريان، شرقا، يعين خارج البلد من هان قدر مية مرت ومن هان قدر مية مرت ، وصفوا احلب طوًال طول مع الطريق زيه الطريق هاظ، طوان 
اإلسرائيلني إيل اطلعتنا كان يف واحد وسيط مصري والباقي أجانب  ]اإلسرائيلني طلعوهم؟[ومتني،  حب مش يعين طن وطنني وعشرة ومية

وشايف كيف. وبالنسبة للمخاتري كان يف واحد عبد اللطيف شو امسو عبد الفتاح امحد يوسف كان خمتار طلع مع اجليش املصري واحلج 
نا هان روحوا هان بعد ثلث أربع مخسة تيام، بعد عشر تيام روحوا هان تقريباً، وجابوا طلعوا وبعد ما طلعنا إح ]احلج خالد الطيطي اه[خالد 

كان احلج خالد على الطيطة وعلى عيلة أبو حميسن يلم   ،املصاري، بقوا المني مصاري، املصاري هذول بدل البقر إيل أخذوهن وذحبوهن
ن اجلمال، وعبد الفتاح عن اجلوابرة وعن عيسى أبو سل، وعيسى البدوي، البقر والغنم، يعين هاي إيل كانن ينذحبن يعين ما بقوش خيذوه

عني يوخذوا الدواب ويذحبوهن يقبنوا (يوزنوا) الرطل بسبعني قرش، ترمي اجللد والكرش والرجلني وتقبنها (توز�ا) حباهلا وماهلا، الرطل بسب
 قرش، يعين هذا إيل أنا شاهدتو وشفتو بعيين يعين عدة مرات.

اه  ]طيب والناس بسهولة طلعت؟[اه اه اه  ]تروحوا على اخلليل ترحلوا وال شو حكوهلم؟ اا طلعوهم شو حكوهلم اإلسرائيليني بدكو هال مل[
قالولوا يا شيخ جربين األمانة يعين حنا بنقدر نوخذك انت، وعيلة  ،واهللا طلب اخلتيار جربين انو انظل ]حمديش كان بدو يظل؟[طلعت 

ك نوديك على الرملة على امليدان لكن تظلك هان ماظنيش، بعدين تاخد احلمولة كلها الء مرظوش، قال ما زالو هالزي علتني، بنقدر نوخذ
 الء، بنطلع مع بعظنا البعض، ما رظيش يظل.

مقاومة، من  واهللا انو كان يف مقاومة واهللا كان يف مقاومة أقولك مفش مقاومة واهللا يا عمي كان يف ]كان يف مقاومة أبو حممد هناك[ 
، أكثر من مية واحد ماعدا هذول إيل كان يوخذوا نياه من أهل البلد كمان، كان متطوعني كثري البس ]ومن الناس ايل هناك[اجليش املصري 

وم معاش يعين لريتني أظين يف الشهر شايف، والباقي مثلي وزي امحد هاظ وزيك يعين مثال هذول توخذ الربودة نسهر فيها للصبح، ليلة وي
بارودة يسهروا عليها ثالث أربع مخسة، أنا كنت  ،بعرف، كان يسهر يف وبعدين ثاين ليلة يوخذوها ناس ثانيني يعين ]أبوي كان متطوع[

 اه واهللا كان يصري وهجموا بدل املرة عشرة. ]كان يصري مناوشات؟[اسهر على برودة حملمود عبد احلميد 
 

هاحلني قال يا مجاعة بعد ما فلسوا املصاري قعدنا بطلع سنتني واحنا نستقرض، قال خوذوا هاي عشر دلونة على البوابة من شرقة وعشر 
دلونة على الباب من غربة يعين طريق مسيكة، انو خيدعوا، ابوي كان مسكينة قال حلسن احلج، يا ابو امحد شو رايك مش ماخدين مصاري 

132 
 



صاري، شو رايك نوخذ انت عشر دلونة وانت عشر دلونة، اجا حسن احلج مد ايدوا على ذقن ابوي قالوا خسارة عليك وال الزملة اصرف امل
يا حممد هذول عشر دلونة بدل العقد مثانني دومل، حكورة العقد هاذي مع مشمشية ان شتينا ما بنصيفش وانا صيفنا ما بنشتيش، عحساب 

اق املنشية نفلح هان (كان عندكو أمل ترجعوا) اه وراحت ال قبظنا املية لرية وال قبظنا االرض وراحن مني نوخذهن هان، بدنا نيجي من عر 
لى علينا الدومن مبية الف كان صرنا اغنيا. (هال ملا طلعتوا ابو حممد شو حكولك بدكوا تطلعوا على طول وال شو؟) اه قالوا ايل بدو يطلع ع

على اخلليل على اخلليل (بس عطول وال بدكو ترجعوا) اه اه اه النو على غزة احنا حاسبني حساب انو غزة بنطلعوا على غزة وايل بدو يطلع 
 ذياق، قلنا منطقة اخلليل اوسع، حبت الناس تطلع على اخلليل (بس مسعت انا من ناس تانيني انو حكولكوا روح مؤقتا عبيل ما هتدا االمور)

) واهللا عارفني عطول اشهد باهللا، وطلعنا حب الكالب اطلعناهم معنا، مقش النتشة هاظا كالم فاظي (كنت عارفني انو عطول يعين
 اطلعناهن معنا، ايل بقولك طلعنا كذب.

فش اهللا خلق زي الصدق يا موسى، دشرنا من الكذب، واهللا يا بين انو دافعوا دفاع مستميت، خايفني ينذحبوا االخريني تفكرش يعين، أي 
اصر يف اخلذرانة شف يف اجلنود املصريني والسودانيني، واهللا حسني كامل كان يف دار علي امساعيل انو كان متخيب ما واهللا �ار انو عبد الن

طلع، اما مجال عبد الناصر كان واقف على اجلنود إيل عندو، بعدين طلب جندة من البيك طه، البيك طه كان يف الفالوجة، البيك طه قالوا 
 أي شقة يف البلد خليين اخبصهم يف املدفعية، قالوا ايش بدك ختبص يف املدفعية وهم المني الناس واقفني عليهم عينلي إياهم يف حتة يعين يف

من أهل  100استعداد، ايش بدك ختبص فيهم، انت ظابط بدك تظرب امللكية هاحلني، يعين بتقتل عشرة من اجليش املصري لكن بتقتل 
 عركة مهو الصحيح .اه ليلة امل ]هادا يف اخر األيام[البلد 

ما بقلك مش بقلك دخلوا من جهة القبلة  ]طيب احكيلي عنها املعركة هاي[اه يا زملة شو مالك يا زملة  ]هي كانت معركة كبرية يعين[
هم حيتلوا طيب شو ايل خال[اه  ]كان مقاومة؟[ودخلوا واستحلوا البلد، واستحلوا الطيطة كلها، واستحلوا عيلة أبو حميسن، وملوهم يف اجلرن 

طاق ألف  ]أسلحتهم كانت أحسن من أسلحة العرب؟[واحد هم قالل  750طب ما هم صاروا داخلني البلد ومسلحني  ]بسرعة البلد؟
طاق ألف كل اشي نظيف شيك، ومشوارها يعين واهللا عدم املالحظة قتلوا سيدك حممد وقتلوا الشيخ حممد عبد احملسن حمسن أبو زغاريت، 

اه يعين [ا يف هالزية من حرارة الروح انو آمن باهللا يف بطنو هان انو ميسك سنجل زي هيكذ انو ايده تفلقن تفلق، وجه لوجه واهللا وهم يبطو 
واهللا ليلتها  ]قديش انقتل يف البلد[بالسنجل، وسيدك امحد وكثري يعين انقتل ناس، وعدا إيل تصاوبوا  ]حرب بالسنجل، سالح ابيض يعين

حامية  [حوايل سبعني واحد إيل انقتلو وميكن فوق املية، مية ومخسني، مية وسبعني وميكن أكثر من اجليش املصري خصوصي راح من البلد 
 اه قال حامية من الساعة ثنتني للساعة مثانية ذبح الدم بركان على األرض واملطر طايح ماشي على وجه األرض الدم. ]كاينة املعركة

هذول اخر البلد طلعوا، إحنا طلعنا يف أول واحد  ]49الء طلعوا الناس يف شهر أربعة [ 49ه) معنا 48/ 12، (12 ]يف أي شهر هاي؟[ 
طلعتوا، بس املعركة هاي ايل بتحكي عنها  49يف [ 49بقلك يف  49يف  ]بدو يكون 48، 12طلعتوا بس يف  49يف اول واحد [هان 

يعين  ]بعدها أربع تشهر قعدوا وطلعوا الناس مش هيك[منا بعدها واستق ]12/48اه يف شهر [املعركة  ]قبل ما تطلعوا 12/48يف شهر 
مالك انت يا  ]ظليتوا يف البلد سنة؟[هاي سنة،  ]سنة[قديش   12/49لـ  12/48تشهر قعدوا الناس الء قعدنا سنة، ملا يكون  4بعدها 

ا طلعنا يف شهر واحد بطلع ثاللثني عيلة أربعني إحن ]طيب ملا تقويل انتو طلعتو يف شهر واحد[زملة، معناتو أنا مش غلطان أنا صاحي 
ظلوا بعدنا احنا ثلث تشهر طلعوا يف  ]وظلوا بعدها سنة الناس؟[اه  ]هذا؟ 49يف [عيلة، احلج عناز واحلج عبد اهللا صايف شايف كيف 

يف [ 49يف  ]صارت املعركة 12/48مالك انت يا زملة، يف شهر  48يف [املعارك كانت قبلها  ]واملعارك قبلها كانت؟[ 49 ]؟49[ 14/4
قعدنا اربع تشهر! ابو  ]اربع تشهر[قديش قعدنا على الشارع  ]انتو حطوكوا على الشارع مشان تطلعوا أو حطوا الناس على الشارع 49

معىن [اه  ]؟اه طيب وبعدها خلص راحت البلد[أهايل قعدوا ورانا، بطلعوا شهرين ثالثة بس  ]انت بس يف ناس ظلوا وراكو[شهر قعدنا 
ال   ]كان معارك وال وقتيش؟  48صارت املعركة ها يف الشتا، وقبلها طول ال  12/48مزبوط يف شهر [جبوز  ]48املعرك كلها هاي كلو يف 

، شو 49بس اهلواة الصعبة يعين ملا انكسروا اليهود كانت يف  ]؟12بس احلامية كانت يف شهر [كانت معارك   48كان معارك، كل ال 
، اخر واحد طلع من البلد يف 49على اخلليل اه يف  [صاروا الناس يطلعوا شرقا على اخلليل  12يعين من شهر  49، وبعد ال مالك انت
ال ماظلش وال واحد احنا بقينا طالعني يف أول واحد يعين يف  ]ماظلش وال واحد؟[ 14/4اه أهل البلد طلعوا يف  ]بتقويل 49شهر اربعة 

 .على برك اخلظر عشرة واحد تقريباً وسكنا
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واهللا يا بين انو كان يف خوف شديد، واهللا انو كان يف خوف شديد، واهللا واهللا واهللا انو هالعبد الفقري إيل قدامك  ]هال الناس كانوا خيافوا؟[ 
ال ال يا [كذاب   وريب اعلم يف، ملا تشخر نفسك بقلك كذاب، قد ما تكون صاحل بقلك كذاب، وأنا هاحلني ملا خترف مية يف املية بتقويل

امبال فش زي الصدق، واهللا العظيم واهللا العظيم انو أبوي باع اجلمل لعمك لكامل أبو هشهش وبعشرين دينار وطلع علّي  ]زملة ال مسح اهللا
البيع باطل علي العبد وامحد سعيد، اجوا على إذنا قالوا أبوك باع اجلمل الليلة لكامل أبو هشهش بعشرين دينار ومعك ثلث تيام إن هودت 

إن ماهودتش بدو يوخذو يذحبوا، صدق وآمن باهللا واهللا إين نزلت، اجوا هم يوم اخلميس الصبح دير بالك على إذنا، ظليت �ار اخلميس يف 
إذنا والصبحيات بدري طلعت على امليدان تبع إذنا وركبت يف الباص، أنا ومجال عطية طلعت على وطحت على سوق اخلليل اجلمعة 

دينار، شوف وين الفرق، روحنا يا عميد اهللا، اه للظهر للعصر اه للمغرب  اه اه اه ، وهو عبد الفتاح حممد واهللا ما  70مل جبيب ولقيت اجل
اهللا، رظوا يهودوا،  أنا معايف على املوت واحنكمت انا كثري وانا شرير، واهللا ان هودت على اذنا واهللا  حلايل واهللا ما واحد تابعين اقسم ب

ال ال [ ليلتها حممد منر طعيمة كان يف صرفند يف السجن هو وحممد ابن يوسف صايف بتعرف حممد يوسف، يا ناس طيب وال مات القاين
اه القوين يف الطريق يف ارظ بقلوهلا البحرية عند  ]طيب بس تعبان تاك[حممد يوسف صايف طيب  ]مات، اه حممد الء عايش بس تعبان كثري

عليهم أنا أنا حلايل شردوا ملا، شردوا طلعت وأنا مبطوح على األرض احلوايج ايل عليهم بيظ، وحطات وعقلة، ]صرخت [ إذنا غربا، فلت
مش عارف اصفر أنا راحن سناين، مسعوا الصفرة، تعالوا تعالوا ختافوش، اجوا، أنا سامل اجوا وسلموا علي،  ]صفري[ومش هية يهود، اوف 

ن وشردوا شراد من هناك وظل عبد اجمليد وظل مش عارف مني الثاين بقوا قابظني أربعة، وبقوا اهلم ثلث أربع تشهر يف صرفند يف السج
ماخذين كامل املزين وحيىي ابن شيخ حممد عبد اهللا منر وحممد عبد الرمحن يوسف وحممد جابر فحجان، هذا االخري انذبح يف الطريق ملا 

اشهد باهللا دليل، علي الطالق يف  ]زي دليل كنت[ما أخذت من واحد قرش  طلع، أنا كنت أروح واطلع وأجي حلايل، واهللا ما عمري
وعلي الثالث انو فوق املية ومخسني نفر، أبو حمفوظ الكبري، وابو حمفوظ الصغري، وناديا الكبري وناديا الصغري، وامحد موسى األعرج الكركور 

مى بدو يقود يفتح، طيب ان نقتلتوا انتو بنقتلوا معاكو وان طبتو بدهم اخوه، واهللا المني من كركية ومن الفالوجة فوق اخلمسني نفر، واع
يطيبو معكو، طحت عليهم أنا وعبد الرمحن البالصي إيل كان يف الرملة بتسمع يف، بقا جيي ويروح معانا وحممد يوسف عيسى، أنا الدليل  

عمك كامل اهللا يرمحو قاعد على الشيخ العمري إيل يف بيت  كنت لناس بعلم فيها اهللا، يعين كيف الولد هاظا معي أنا وأنا امشي، برظو
جربين، حلد اآلن اثأروا ظايلة شايف كيف، امن باهللا روحت اجلمل حممل عنب، قاتل معاي حسن الفظالت، قاتل معاي حسن الفظالت، 

يم زارق اجلرجيي، وين رايح البلد انذحبت، وبعد ما وصلت البحرية طلت على البلد، وصلت على البلد، القاين إبراهيم الرشف والقاين ابراه
وعاودت رديت حايل وعن القبيبة، إال جايني والد البلد حممد عبد الرازق وشعبان اجلنازرة وعبد اللطيف عبد الرازق، بطلع مخسة ستة 

لو، تالقوهم الوالد هذولة إال هم جايبني بطلع ثالثني راس بقر من سوق الديوامية، ملا دريت راسي هزية إال هرعي بيين وبينهم أكثر من كي
بعاودوا برجعوا، قلت أنا يا ولد أحسن من هاالمة، ال عاود رد،  عاودت رجعت من البحرية على القبيبة ومن القبيبة لبيت جربين واهللا 

مأخوذ بعشر شيقل، أخرى يف بيت جربين، واهللا العظيم انو الرطل ما كان  ]منت[العنب طايح مزراب من كثر ما حممل اجلمل،  ووبتت 
محار حممالت وميكن يف مخسني  100بعشر قروش يا ريب بقاش الشيقل طايح، آمن باهللا صار رطل العنب بقرش بس مني يوخذ، ميكن يف 

مجل حممالت ميكن عشر سيارات عنب اجن،.. أنا جيت راجع إال عمك كامل قاعد زي ما انت قاعد على الكرسي على الشيخ العمري، 
ين... هاحلني دشرت اجلمل بارخ عند العنب يف الفي وجيت طالع عليه، على كامل ابو هشهش اهللا يرمحو،.. طلعت عليه قلتلوا واهللا يا ب

قال  ابوي، كلمة يف اهلوا ألنو إيل ببقا متلقلق يف الشغلة ببقا متعلق يف حبال اهلوا، قلتلو أبوي بقول عنك سبع، وانت خاين برتوح وبتيجي،
لت، كل البلد بعرفوا لوين وصلت، قلت شو رأيك هتود معاي،  قايل أنا معاي محل كبري، قلتلو قنطار، حطو فوق اجلمل، انت حلد وين وص

قال طب اجلمل حممل، قلتلو خلي ميوت يف الطريق، قال ول، قلتلوا واهللا، قال ما دام انتخيت، قال واهللا يا بين وأنا عمك ما يهمك، هات 
 15خراج خيش وصويا ثالثة ويف ميكن ثالث ترطال أربع ترطال شعري، كلهن يعين فش فيهم عشر ترطال  للحمار، إال هو جايب ثالث

رطل مزبوط وال الء، والبوكسات مهن ظهرن فاتح شقة هيك شقة هيك، حطيتهم على نص ظهر اجلمل، وجيت طالع أنا وايها طلعوا معانا 
 مور شخصية.بيجي عشرة ظلوا معانا ..... استمرار يف احلديث عن أ

  
واهللا   ]كان الكوا عالقات مع اليهود، كنتو تشتغلوا عن اليهود؟[.... االستمرار 17أنا كنت بيجي  ]ملا طلعت قديش كان عمرك يف البلد؟[
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من قديش اتعكرت االمور سنة وسنتني، [كانت سالكة الناس، واهللا بقني انت حتكم الكوبانية حباهلا، يف العصا هاي هم يشردوا قدامك. 
 .47أول  47يعين هي بدت من مشال، اجت من جهة يافا هي بلشت من  ]اميىت بدت املشاكل يف البلد يف العراق؟

معارك وين  ]صار معارك يف احملالت الثانية وال بس عندكو؟[كان ظايل فيها ناس وال الباقي كانوا طالعني    ]هال الفالوجة طلعت قبلكوا؟[ 
 ، اخر بلد ظلت الفالوجة فيها البيك طه واجليش املصري، واخر اشي بلدنا. ما كان بقت وشردت البالد كلها

بكذب  200نقتل  100نقتل  50واهللا يا بين إذا بدي أقلك نقتل  ]هال يف كل البلد قديش انقتل ناس إذا ذاكر حدا مرة حكا عن رقم؟[
واحد، واهللا اجليش املصري راح منوا كثر من  100ت أكثر من واحد، واملصاوبا 100واهللا اذا ما راحش راح فوق من  ]يعين تقريبا[عليك، 

 واحد، شو مالك كل ليلة ليلتني هجمة، كل ليلية ليلتني هجمة. 300، و200
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 ): مقابلة مع الحاجة عايشة عبد المحسن أبو زغاريت8ملحق رقم (
 معلومات عامة

 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش
 )1927المقاَبل: مقابلة مع الحاجة عايشة عبد المحسن أبو زغاريت (مواليد عراق المنشية في العام اسم 

 24/3/2012تاريخ المقابلة: 
 العروب-مكان المقابلة: بيت المقابَلة

 حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد الباحثة)
 

 نص المقابلة 
سنة. أول ما ظربو باباور الطحني اليهود نسفوا، صرنا نطحن على ادينا نعجن وخنبز  85أنا عايشة، عايشة عبد احملسن أبو زغاريت، عمري 

اجليش املصري، احنصروا تسع شهور واحنا حمصورين احنا واياهم خنبز ونعجن ونوديلهم  ]اي جيش؟[ونودي للجيش، احنصر اجليش مهو 
نودي مع رشيد ابن عمي، سلفي مهو، أبو خالد سلفي وابن عمي أبو خالد، بقا صف سادس نودي اخلبز معاه على  على املواقع، كنا

املواقع وبقا ايل اخو هناك خلص من جامعة األزهر وعلم ثلث شهور واستشهد، لبس مع اجليش، نودي اخلبز عليه ويوزعو على املواقع، 
 مواقع اجليش املصري.

ي على سيدنا حممدسحب اجليش وحطو علالم بيوظ وسحبوا والصبح ميكن الساعة مثانية، ما اجا العصر اال اليهود يف وبعدين اللهم ما صل 
ملصري البلد، على طول، قعدنا احنا وايهام شهر، ثالثني يوم، يطقطقولنا على البواب يف محام يف جاج يف زغاليل، نقول اكلناها، الاااا اكلو ا

ا اكلنا، خلص، قعدنا شهر بعد شهر جابوا هالسيارات وكبونا يف العروب هان القينا اخليم خميمات اول اشي تعات اكلوا املصري قلتلو احن
لتحت شوي وين مثلث اذنا ايل خبوش على اذنا  ]عند ترقوميا، وال الء[اليهود حطولنا يف منطقة السنابرة بقلوهلا يا موسى يا بين مننن من 

، هناك بقلوهلا منطقة السنابرة رمونا هناك اليهود، لقينا سيارات األردنية صافات هالكركيع، كل سيارة مش مش بتمرق دغري على العراق
حيطوها يف ثلث سيارات من كراكيع األردنية، أجا األردين بدو مسك هاجلرة بدو يشرب منها، قلت تشرب من مية عراق املنشية، انت يا  

على الوطار، قال وال يا عورة حترم، تكيب املية وال تسقيين منها؟، قلتلو اه بتشربش من مية عراق  كلب واهللا ما تذوقها، اخذهتا من مثو درهتا
يوم  املنشية خسارة تذوقها انت مية فلسطني اردين شوفري، جابونا هان يف هالعروب لقينا اخليم خميمات، ورمونا يف هالرمية يف هالواد، وهذاك

 وهاذا اخو.
الااااا قلولنا برتجعو، هي هالطلعة فيها رجعة كذبات يف كذبات كلها كذبو علينا بعد  ]ول وال بدكو ترجعوا؟انتو جيتو على اساس عط[ 

 اسبوع بنرجعكو هذا الوسيط املصري معهم وسيط مصري بعد اسبوع بنرجعكو وهذاك اسبوع وهذا اخو.
احلصار زي شو يف حصار والناس ال راحية وال جاية الناس  ]ار؟هال االيام األخرية ايل عشتوها او السنة األخرية، املعارك الناس واحلص[ 

حمصورة حمدش بطلع برة ممنوع من اليهود، وطخوا اثنني يف البلد واحد من دار أبو حميسن وواحد من دار من دار ماظي سلطان ماظي اخو 
ليهود وهذاك ابن ابو حميسن شب واهللا شب الساع عبد اجلابر بقا معو بنت وولد غري، ايل هي غالية مرت حممد مقبل وعبد اجلابر، طخو ا

 بعد ما طلع املصري. ]هال بعد ما طلع اجليش املصري ؟[ما هو متجوز. 
يطخوا على بعظ هذول وهذول  ]كيف يعين احكيلي[مناوشات  ]واجليش املصري هناك شو كان يصري بني اليهود واجليش املصري؟[ 

ول ناحية الكوبانية اليهود وهذول فوق التل، يطخوا على بعظهم هذول وهذول اتريتها كلها  هذول بينهم التل تل هاظا تل العريين هذ
ها كل والد البلد  ]كان يف ناس من البلد متطوعني مع اجليش املصري؟[كذبات يف كذبات كلها كذب يف كذب من أوهلا لتاليها القصة 

د إّيل صحو، اجو على االستحكامات السودانية لقوهم ناميني ذحبوهم اليهود، متطوعني ها شو إّيل سهل عاليهود ملا خشوا البلد؟، والد الب
وصحوا مع الكرعة والغوش واللجة صحوا وال البلد، وصحوا والد البلد وقالوا يا والد اليهود اخذتنا اليهود يا والد اخذتنا، صحوا والد البلد 

 اجليش اجليش صار داخل البلد.
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ة حطوها يف دار عبد اهللا يونس كمنها دار كبرية وحطوها يف دار عبد اهللا يونس خيابروا تل أبيب نذحبهم، تقول اليهود، ملوا كل حارة الطيط 
ى الء تتلموا البلد، احنا من البلد وشرقا، يف البلد وشرقا ما خذوناش ملموناش احنا يا اجلوابرة، اللهم ما صلي على سيدنا حممد حىت يرظ

اليهود وبني والد البلد وبني اجليش املصري، يف وسط البلد باب دار سيدك، بالزبط، باب دار عمي العبد، حممد، هان صارت املعركة بني 
اهللا يرمحو، عبد سلمي، هناك ال�م دورهم على الواد ويف مشاع عند أول هالربكة ويف مجزات ثنتني  عشان املساحة كبرية، هناك اصتدموا 

وال طلع ايل خيرب من اليهود ابدا، ذحبوهم ذحبة بنت كلب. وايل ساعدهم أكثر اجت الطيارة اليهودية اليهود والعرب املصريني ووالد البلد، 
حتسبهم مصريني طبت فيهم سلخ يف اليهود إال هم ميات، ميات، راحوا. قالو كيف بدنا نساوي فيهم هذول، راحوا حبشوا هاخلندق وفرشوا 

ميات ميات، شلحوهم بواهتم وبدالهتم وحاهلم وسعاهتم  ]كم واحد كانوا؟[يف هال  بالواح صرب وصارو جيروهم يف سلك احلديد ويرمو
لبلد وغربا والبارود والدنيا كلو اخذوا والد البلد، وابن العطيان جابوا هاجلرافة وطموا وسوا عليهم سلك، قالوا مقربة لليهود، مقربة كبرية من ا

 سوها، وهاظا إّيل حصل.
انيت انيت شو  [شو بدنا نسوي  ]شو كنيت تسوي يف األيام هاذي أيام احلرب؟[سنة  15 ]يف هذيك الفرتة؟طيب انيت قديش عمرك كان [

ينظبوا من الطخ ينظبوا من  ]مثال يف الليل شو كانوا الناس يعملوا؟[يف عمل عندنا فش عمل ال بننزل على حصيدة وال  ]كنيت تعملي؟
 كب املطر يكب على البلد.الساعة ستة املغرب للساعة ست الصبح ورصاص زي  

يوم يوم ليلة ليلة، احنا والفالوجة مع بعظ عشنا قراب لبعظ، يهجموا على عراق والفالوجة مع بعظ اليهود املدافع  ]يوم يوم كان هيك؟[ 
 بقاش طريات زي اليوم، مدافع وشو امسو هاظا رصاص، رصاااص.

الء فظل من اهللا، الفظل الهللا واهللا اجا قنبلة من الكوبنية على شاشية باب الدار واهللا ما شفنا وال واحد  ]يف ناس كانوا  يستشهدوا وميوتوا؟[
يف تراب اندملت الدور طينة طينة وحجر ما ينظرنش من يهلنش من الطخ، واهللا دارنا زي هيك مواجهة للكوبانية، انو احليط هاظا املواجه 

ابون، ترتوح املعركة نطلع رصاص من احليطان سخن زي رذف الطابون ساخن، الرصاص إّيل بقا خمزق نطول الرصاص سخن زي رذف الط
ار جيينا والفظل ألهللا احلمد اهللا رب العاملني بنشكر اهللا كل حني، املعركة إّيل صارت كلها ما استشهد إال اخوي  اهللا يرمحو وواحد من د

هذي اال اخوي  ال ال ال حمدش استشهد يف املعركة ]ي ايل استشهدوا اخوكي وال الءبس يف ناس ماتوا غري هيك، هذول اخر اش [الطيطية 
بس [وابن احلج خالد الطيطي امسو حسني بس هذول استشهدوا يف املعركة  وال كلهم مصرين مرمني يف الشوارع املصرين واهللا يف الشوارع 

اليهود من باب دار سيدك استشهد اخوي هناك، باقي يهودي باب دارهم املعركة صارت حلقوا  ]سيدي مات سيدي امحد مات هناك 
البالصي اعطوها الو ..بو أحتت رقبة الصرب طخ على اليهودي اخوي قتلوا، ايل حتت رقبة الصرب طخ على الشيخ حممد قتلو فتح الباب 

اخوي، اربعة هذول استشهدوا باب  ادهدر عندهم، وواحد مصري، اربعة واحد يهودي وواحد مصري وسيدك اهللا يرمحو سيدك امحد وحياة
 دار سيدك بالزبط، مي على املعقبة على متأكدة كأ�ا قبايل هاحلني ويف طريق وادي الفول اسأل امك كان بتأكد هذيك احلكي، كان واهللا ما

 شفنا دفنوا مع املصريني مع املصريني دفنوا شو بدنا نسوي احلمد اهللا رب العاملني حنمدو ونشكروا.
الطيطة رحل منهم اشي وظل اشي واجلوابرة مرظوش يرحلوا كان حياة عمي جربين يقولو لليهود  ]الناس كانوا حابني يرحلو وال يظلوا؟هال  [ 

شايف احلشيش هاظا بنظرب حشحش ويدير على مثو من حتت رجليه ويوكل، قلو بناكل احلشيش هاظا وال بنرحل ابدا اال نظل يف دورنا، 
ماير قال ال يا شيخ جربين بدكو ترحلوا، يوم ما بدكوا ترحلوا، هاظا واحد من دار البالصي رحل على الرملة واحنا  خمتار الكوبينية امسو

وكل رحلونا جاي على منطقة اخلليل، واهللا ما رظوا اجلوابرة يرحلوا قالوا بنرحلش ابدا بنوكل حشيش قالوا فش موانة فش اكل الكوا، قالوا بن
ا بنرحل، صار ميط  حشيش وحيط يف مثو، اه واهللا قدام اليهود، قلو يوم ما يا شيخ جربين اال ترحلو، ورحلونا، حشيش زي الدواب رحيل م

 شو بدنا نقلك يا ابن هدى شو بدنا نقلك اهللا يسعدك ويرظى عليك.
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 ): مقابلة مع الحاجة زهرة أبو هشهش9ملحق رقم (
 معلومات عامة

 اسم الباحثة: أروى أبو هشهش
 )1940المقاَبل: مقابلة مع الحاجة  (مواليد عراق المنشية في العام  اسم

 24/3/2012تاريخ المقابلة: 
 مخيم العروب-مكان المقابلة: بيت المقاَبل

 حضر المقابلة: موسى أبو هشهش (والد الباحثة)
 

احلارة حارة الطيطة واشي يف حارة اجلوابرة، صليت واهللا ما تذكرت غري ملا دحبوهم يف دار فارس، هاظا يا خوي ملو كل البلد وحشروهم يف 
على النيب، والناس هجمت زي اجواج وماجوج، هاظا ايل بعرفوا، وبعدين جزوا للندلة حمدش جاوب خشت اليهود طبوا فيهم طس الناس، 

د، طول ومهن هذول املتابن ايل اشي مات يف التنب واشي شحطوا وهو ميت، عجبوا عليهم يف البلد هذول اليهود، مات كثري يف بلدنا يهو 
 عليها، فيهم تنب وابصر اشي وهم يا حرام دافنني حاهلم يف التنب يف البوايت اه، وهالناس يابيي اهللا يرمحهم اهللا يرمحهم، جدتك مرمي رمحة اهللا

ناك قربوا يف احلكورة ظل، وناس كثري قالت يا امحد هاتلي روح الثوب، راح يرد عليها وجيبلها غيار، يعين بدو يطشوا الناس من البلد، مي ه
 قتلوهم اليهود، هاظا ايل بعلموا وهاظا ايل شفتوا وأنا صغرية  يف رجليهم  جبري.

احنا احنا اطلعنا ياخوي سيارات اليهود، قالوا اشي يروح على غزة واشي يروح على حسني اهللا  ]طيب ملا طلعيت، طلعيت مع مني انيت؟[ 
احنا يف البلد، ال بنقلوا يف الناس برموا، مطولناش محلونا  ]قديش طولتو على االسفلت[على االسفلت رمونا، يرحم املوات، هان جبونا 

ورمونا جاي، بعدها احنا طلعنا على الرحيية سكنا ابصر كمن سنة يف الرحيية، وهاظا احنا عمي مجيل قال يا كامل احنا بدنا نظل مرمني 
م وعل وما حدا يدرى عنا، وسحبوا حاهلم واجو يف العروب ومن العروب مطلعناش، وهاظا أوهلا وهاظا هانا، حبصوا يف الناس وبدهم يطلعوهل

 أخرها.
املصريني اه بقوا يطخوا، بعدين ياخوي يصفوا الناس من احليط للحيط  ]مش متذكرة ملا كان طخ هناك يف البلد، واملصريني والسودانيني[ 

اليهود، اه واهللا يا ابن عميت انو صفونا، ولوال زابط ابن حالل مرق ورطنلهم، وال غري قتلونا الدار حباهلا،  ]مني[وبدهم يطبوا فيهم اطخخ،  
 يا زملة واهللا شافوا املر الناس، واهللا يا خوي انو بقت صغرية مش واعية.

، ولو بقينا صغار، ]ة يف اليد من اخلوفحركة رج[يا خيبيت، ها اشي ما مرش عليهم هيكذ بقينا نقول  ]بقت الناس خايفة من اليهود [ 
هيكذ بقينا نقول، ها كيف ما خنافش، وأكثر الناس تقتلت يف الطرق وهي شاردة، شاردة شراد. وظلوا ابصر وين راح نقتل أبصر شو 

املزين امسو كامل اهللا يرمحو، حبكولوا من دار منر، حممد منر ما بدري، هاظا اخذوا ماير واهلوا ال يف األرض وال يف السما، وبعدين ولد لدار 
 وولد ابصر ملني، كلهم راحت، يعين راح ناس كثري يف هالورطة، يعين الطرق بقت زي الزريبة مزردحة،هم يشردوا يف الليل.

واهللا ال ال  ]خرفين بس بدي امسع منك[اه واهللا ال قعدت اشهر وال أيام. احلج سامل خمرفكش،  ]طولت احلرب غاد، متذكرة طولت كثري؟[ 
سنني شو جاب جلاب، وعمتك زينب بقت صغرية االخرية، ال بقت صغرية احلج  8وال قديش لبنت  16انا هو بقا شب كبري بوصلي 

 زينب....... واهللا من يوم ما انسحب املصري قامت القردة على روسنا، استلموها اليهود وملوا هالنسوان والزالم. ويعمل هيك للحجة عالية
يا حبيبيت مدغمة حالكي، صار يقوا اليهودي اهلا، عرفوا الدغام من الل، اه واهللا تعذبت الناس، كلها حشروها رجال  قلوهلا ليش ليش

 الطيطة يف حارة الطيطة، واجلوابرة يف حارة اجلوابرة، وحالة بقت زي احلرب الناس، واملدرافع تظرب من الفالوجة.. والدنيا وحالة.
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ع الحاج عبد القادر عبد الفتاح الطيطي): مقابلة م10ملحق رقم (  
 معلومات عامة

 أجرى المقابلة: غازي اللحام
 )1932اسم المقاَبل: الحاج عبد القادر عبد الفتاح الطيطي (مواليد عراق المنشية في العام 

 12/10/2004تاريخ المقابلة: 
 مدينة إربد-مكان المقابلة: بيت المقاَبل

 
 نص المقابلة

رمحة اهللا وبركاته) وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته (نرحب فيكم يف حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي، حنن اليوم يف (السالم عليكم و 
، وهذا املشروع يهدف إىل تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية واجلهات 2004تشرين األول  12بيت العم أبو هشام اليوم هو الثالثاء املوافق 

) أعد وجيري palistineremember.com( حتالف العودة يف الواليات املتحدة وموقع فلسطني يف الذاكرة  املسؤولة عنه،
 هذه املقابل غازي حممد اللحام أسئلة هذه املقابلة تقسم إىل قسمني القسم األول يهدف إىل تكوين صورة عن احلالة االجتماعية والثقافية

يهدف إىل نقل صورة عن معاناة الالجئني الفلسطينيني خالل النكبة ويف خميمات اللجوء القسم واالقتصادية قبل النكبة والقسم الثاين 
ء األول، ممكن تعرفنا على امسك الكامل عم أبو هشام األسم عبد القادر عبد الفتاح الطيطي من  قرية عراق املنشية التابعة للواء غزة قضا

(االسم الكامل للواد عم أبو هشام) عبد الفتاح  18/6/1932، 1932ي كان يف العام اجملدل(تاريخ ميالدك عم أبو هشام) تاريخ ميالد
 جرب جابر الطيطي، (االسم الكامل للوالدة) للوالدة عزيزة فياض الطيطي (عمي أبو هشام بتوافق على إجراء هذه املقابلة بارادتك الكاملة

) يا سدي لست موافق موافقة بل ارحب مبثل هذه املقابالت اليت تسجل 48وبتعطينا حسب ما بتسعفك الذاكرة عن ما تتذكر من قبل الـ 
(بتعرف ليش مسيت عراق املنشية هبذا اإلسم؟) واهللا كما علمت من اخلتيارية كما يقولون كانت  48وتدون للتاريخ وقائع ما حدث يف نكبة 

ت يعين، كان السكان يعيشون يف مناطق شبه ضخرية بسموها يف موقع يبعد من الشرق عن القرية احلالية مسافة كيلو أو كيلو ونص، فكان
تقريبا، وطبعا  عراق اه، فهاجروا من هذا املوقع إىل احلايل نظرا لقربه من املياه ألنه كان هناك يف أبار مياه وكانت هناك بعيدة املياه حوايل كيلو 

املياه يف املواسري أو بتنكات، إمنا كانت النساء ينقلن املياه عن طريق  كان يف الزمن السابق صعب نقل املياه، مل تكن احلضارة املوجودة حالياً 
 اجلرار على رؤوسهن. 

(عندك فكرة امىت صار النقل هذا من املنطقة هاي للموقع اجلديد؟) واهللا قيل يل انه قبل أكثر من مئة سنة (من هذاك التاريخ) نعم من 
 ذالك التاريخ.

نسمة  2500دد سكان عراق املنشية؟ يف هذيك الفرتة، يف األربعينات) نعم كان يعين حوايل (طيب عمي عندك فكرة قديش كان ع
 35نسمة)، (قديش كانت تبعد عن مدينة غزة) كانت تبعد عن مدينة غزة ألنه مل يكن إال شارع رئيس هناك، كانت تبعد حوايل  2500(

 عم اجلنوب الغريب.مرت (بأي اجتاه؟) كانت اىل اجلنوب الغريب (اجلنوب الغريب) ن
 (عمي احلاج بدنا نسأل أسئلة بتهدف إىل تكوين  صورة عن جغرافية القرية؟ يعين مثًال كانت البلد تقع يف منطقة سهلية وال على هضبة وال

ة بسيطة) نعم على تلة؟) احلقيقة كان قسم من البلدة على منطقة سهلية، وكان يف تلة تقريبا ليست مرتفعة إمنا يعين ارتفاعها بسيط (هضب
هضبة بسيطة (طيب عمي من اجلهة الشمايل شو كان بيحد القرية) كان حيدها منطقة امسها التل وهي مرتفعة يعين هي عبارة كجبل لكن 
اعتقد انو اجلبل صناعي (جبل صناعي مش طبيعي) نعم كان امسها منطقة التل وهذه من املناطق إيل كانت مشرفة على املستعمرة ايل جبوار 

ة بلد، وكانوا املناضلني دائما فوق التل يراقبوا حركات األعداء فيما لو جاءوا إىل القرية (كان يف قرى حتد القرية عراق املنشية من جهال
كيلو   10الشمال) من جهة الشمال كانت يف قرية امسها اجلوسري (قديش كانت تبعد عنكم) اجلوسري واهللا ال أذكر جيدا بس ال تزيد عن 

نكو وبني اجلوسري ما كان يف قرى) ال ال  ما كان يف قرى منطقة سهلية (من اجلهة الشرقية) من اجلهة الشرقية كان يف عندنا بلدة مرتات (بي
ا كان يف امسها القبيبة، قبيبة بين عواد بس هاذي كانت تابعة للواء اخلليل، واعتقد كانت تبعد أكثر من ثالثني كيلو مرت (بينكو وبني القبيبة م

) ما كان يف قرى ما كان يف قرى كان يف بدو طبعاً (طب كان يف وديان كان يف جبال؟ ) نعم كان يف وديان (معروفة كان اهلا أمساء؟) قرى
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 جلنوب عمي)واهللا يعين ما اذكر انو كان يف واد امسو واد التلة، اه واد التل (نسبة للتل املوجود)اه نسبة للتل ايل يف اجلهة الشمالية (من جهة ا
نعم من جهة اجلنوب كانوا عرب الوحيدات، ما كان يف قرى، كانوا عرب الوحيدات بعيدين ثالث أربع كيلو مرت أو مخسة طبعا منتشرين يف 

ة اجليش املنطقة متواجدين فيها (من اجلهة الغربية؟) الغربية كانت مدينة الفالوجة وهي مدينة أكرب من قريتنا وكانت مدينة الفالوجة فيها قياد
املصري (كم كانت تبعد عنكم؟) كانت تبعد ثالث كيلو مرت، كان بينا وبينهم وادي طبعا عليه جسر، وعملية الطريق كانت ممهدة (اجلسر 
هذا كان الو امسو؟) واهللا أنا ال أذكر  رمبا كان له اسم بس يعين جبوز غالبا ما امسو جسر الفالوجة أو جسر اشي زي هيك (كان يف قريب 

يات صهيونية) نعم كان إىل الشمال منا مستعمرة جات، وهي مستعمرة يعين يعين هي قدمية وكانت متتلك األراضي السهلية منكو كوبان
رض احمليطة اهبا (هبا) (قدمية، ايش يعين قدمية؟) قدمية يعين هم بقولوا ا�ا جاءت على أنقاض قرية جات يف التاريخ على اساس انو هاي األ

يعين أنا عند ما   1930كانت موجودة) ال ال هاذي كانت موجودة بعد 1900عطوهم اياها (يعين قدمية قبل قبل  اجو طبعا االجنليزي ا
كنت واعي قالوا هذي املستعمرة كانت جديدة يعين انشات جديد (كم كانت تبعد عنكم عمي؟) كانت تبعد اثنني كيلو مرت (مش بعيدة) 

عتبار مبحاذاة البلد) نعم (كان بينكو وبينهم عالقات، بني املستعمرة هذي والبلد) واهللا يف مش بعيدة كانت ترى بالعني اجملردة (يعين با
ن البداية يف البداية كانوا هم حياولوا يبنوا عالقات فحىت حدثت وفاة ألحد أقاربنا واجا خمتار القرية يف ذلك الوقت يأخذ باخلاطر، ولك

تو انتو واياهم قبل ما تبلش األحداث كان يف عالقات ودية عادية؟ ما كان يبدر منكو عندما ما كانت بدأت األحداث صارت قطيعة (معنا
اجتاه أي عداء) نعم نعم بقلك كانت عالقات يعين كان يف تزاور (انت شخصيا كنت تعرف احد من هاي الكوبانية) ال واهللا يف ذلك السن 

من البلد أو متر من جنب البلد؟ كان يف طرق رئيسية معبد) نعم كان يف مل أكن اعرف احداً. (طيب عمي الطرق الرئيسية إّيل كانت طلع 
طريق واحد رئيسي معبد هو الذي كان يربط البلد يف بيت جربين وبضل طالع على اخلليل ويربط البلد من الغرب مع الفالوجة ويظل مستمر 

اهللا شوف يعين وسائط النقل يف ذال الوقت مل تكن متيسرة،  إىل اجملدل وغزة (كان مير منو باصات والناس تركب فيهم وتروح على غزة؟) و 
ابية،  كان يف الفالوجة كنا اذا بدنا نروح على غزة كانوا يروحوا على الفالوجة ويركبوا من هناك كان يف باص تقريبًا (نعم، طرق غري معبدة تر 

البلد مع اجسري ترابية، ايل كانت تربط البلد مع املستعمرة  كان يف طرق ترابية؟) كان يف طرق كثرية طرق كثرية اهه الطريق ايل كانت تربط
مستعمر جات كانت ترابية (كانت هاي الطرق للمشاة وال للدواب واملشاة؟) للدواب واملشاة وحىت السيارات إذا يف سيارات متر (يعين  

اه ممكن مير عنها ولكن يف الشتاء كانت  كانت مرصوفة بس مش معبدة؟) ال ال مش مرصوفة ال مش مرصوفة ترابية (ممكن مير عنها..)
يصعب املرور فيها (يصعب املرور فيها أل�ا كانت تصري طينية تتحول لطني) نعم نعم نعم (طيب عمي، حاليا وصفنا البلد من اخلارج، شو 

ية لداخل البلد وبدن نبدأ مثال من حبدها من مجيع اجلهات الطرق إّيل كانت متر منها وين اجتاهاهتا وبعدها، حاليا بدنا ننتقل لداخل القر 
 احلارة الشمالية، مني كان يسكن احلارة الشمالية) كان احلارة الشمالية يا سيدي أو اجلزء الشمايل من البلد يسكنوا ناس من دار ابو سل

تذكر امسو؟) امسو امحد يوسف اجلوابرة، واجلوابرة (كان يف اهلم خمتار هذول؟) ال واهللا كانوا كان خمتارهم من ضمن اجلوابرة من دار اجلوابرة (ب
ها امحد يوسف منر اجلوابرة، وطلع ابنو طبعا كان بعدو خمتار (هاي احلارة الشمالية، احلارة اجلنوبية؟) اجلنوبية عشرية الطيطي كانت تسكن

هذا كان خمتار يعين، كانت الو عالقات وعشرية احمليسن (كان الكوا خمتار) اه طبعا كان يف خمتار (امسو؟) امسو احلج خاد محدان الطيطي، و 
مع القوات املصرية وكان هو ايل مشرف على متويلها وإذا سألت أكثر طبعا كانت عالقاتو مع املرحوم مجال عبد الناصر (جايني بالتفصيل 

تقسم شبه إىل قسمني يعين املنطقة  هلاي الفرتة هاي، سألنا عن املنطقة الشمالية واجلنوبية، املنطقة الشرقية؟) املنطقة الشرقية، هي البلد
عائالت  الشرقية مع امتدادا البلد طوليا تباعة للجوابرة واحنا املنطقة اجلنوبية هي احمليسن وعشرية الطيطي ودار البدوي (ودار البدوي، نسينا

لد خمتار عشرية اجلوابرة وخمتار عشرية وال بس اخلمس العائالت هاي، دار البدوي كان اهلم خمتار؟)  ال مكانش، مكانش إال خمتارين يف الب
الطيطي، طبعًا بقية العائالت صغري تتبع هلاي العشريتني. (كان يف القرية عندو عمي مدارس) نعم كان يف مدرسة (مدرسة واحدة؟) نعم 

كانت بتيجي على اخلط (للذكور وال لالناث؟) مدرسة للذكور ومدرسة واحدة لإلناث تأسست مؤخراً (مدرسة الذكور وين كانت بتيجي؟)  
 ايل بني عراق املنشية والفالوجة، على اخلط اخلط املعبد (يعين خارج القرية كانت؟) نعم خارج القرية بني جهة الفالوجة جهة الغرب (يعين

صف السابع اعتقد مرت عن البلد؟) اه يعين بعيدة تقريبا نعم عن اول (كم صف فيها؟) واهللا يف الفرتة األخرية وصلت إىل ال 100بعيدة عن 
(السابع) اعتقد اعتقد (كان فيها عدة غرف املدرسة؟) املدرسة واهللا مكانش كان يف األصل غرفة واحدة، بعدين اعتقد انو صار يف غرفة 
 ثانية، أما هي كانت صفوف جممعة، يعين اول وثاين وثالث ومعلم واحد يعلم هذه الصفوف (بتتذكر اسم املعلم، درست فيها انت عمي؟)

خارج  اه طبعًا درست فيها (بتتذكر اسم املعلم؟) واهللا كان يف احد املعلمني االستاذ ربيع أبو الليل (من البلد كان وال من برة؟) ال الء من
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لد، بس البلد، كان يف استاذ امسو أمحد شتاتلة ال يزال حياً، (منني كانوا جيوا يدرسوا؟) كان جيوا من القرى ال، أبو الليل كان ساكن يف الب
 االستاز شتاتلة كان جيي من اجسري (من اجسري) اه وهي مسافة قريبة، بعدين كان يف عنا معلم قدمي هذا حممود عبد الفتاح من قلقيلية، اه

استقر  شايف هذول كانوا طبعا الناس ايل جيوا من أماكن ببعيدة كانوا يسكنوا يف البلد، نعم (استقر حدا منهم يف البلد عمي وال؟) ال ال ما 
كان الواحد طبعا عندما ينقل حسب وظيفتو وحسب عائلتو (معناتو ما كان يف مدير للمدرسة؟) مهو املدير كان هو مدير ومعلم يف آن 
واحد (مدير ومعلم) هذا ما اذكره الصحيح (كان يف عليها صور املدرسة؟) ال مل يكن عليها صور كان عليها شيك، (كان يف محامات 

ة؟) نعم واله شوف حنفيات مية اعتقد انو كان بس رمبا انو يكون عدد قليل حنفية أو حنفيتني، وكان محام أو محامني مراحيض حنفيات مي
ال أذكر بالضبط الصحيح (بتتذكر حدا عمي من ايل درسوا معاك الوالد يف هذيك  الفرتة؟ يعين أمساءهم يف ذهنك؟) نعم (مثل مني؟) واهللا 

حقيقة (كملوا دراسة حدا  يرمحو) اه عبد الفتاح اجلنازرة اهللا يرمحو، يف عباس أبو ريا، يف صار الواحد ينسى واهللا يف يعين يف منهم توىف (اهللا
منهم هذول عمي) ال ال ال مكملش، كان يا سدي كثري واهللا، هم ايش فكرك كان الصف أربع مخس طالب ألنو كانت األعداد قليلة جداً 

ا الوالد يدرسوا؟) على الفالوجة مل يكن يذهب إىل الفالوجة كل الناس، الناس ايل يعين، إحنا  (طب بعد الصف هذا وين كان يروحو 
كفالحني هبمو الفالح انو ابنو يطلع يساعدوا يف األرض وفالحتها، كان القليل منهم، انا من الناس ايل كان رمحة أبوي (تعيش) يعين كان 

ها، ألي صف كملت يف الفالوجة؟) يف الفالوجة يوم النكبة انتهت النكبة وإحنا يف الثاين يرغب يف أن اكمل تعليمي فذهبت إىل الفالوجة (أ
فن ثانوي، (طيب عمي املواد إيل كنتو تدرسوها مثل ايش كنتو تدرسوا؟) كنا ندرس كل املواد الدراسة عريب ولغة اجنليزية ودين وعلوم، طبعا 

بح يف املدرسة؟) واهللا كان يف نشيد بالدي بالدي كان هذا النشيد نشيد الصباح ورياضة يعين تقريا (كان يف نشيد معني تنشدوا الص
(مدرسة البنات وين كانت موقعها يف البلد؟) كانت يف البلد بس واهللا ال أذكر وين بالضبط كان موقعها، بس كانت يف البلد ألنو هي (يف 

فرتة بسيطة) اه مش مش فرتة طويلة (بتذكر أكم صف فيها ألي صف؟) داخل البلد؟) جبوز هي نشأت يف فرتة متأخرة (يعين قبل النكبة ب
و فش جبوز لرابع كان (لرابع) جبوز لرابع اه (كانوا البنات يكملوا دراستهن ايل بدها تكمل؟) ال ال ال مل تكمل وال طالبة يف ذاك الزمن ألن

مي؟) كم مسجد؟ كان مسجد واحد (وين كان موقعو؟) كان يف مدارس بنات ثانوية ايل ينتقلوهلا (نعم، كم مسجد كان عندكو يف البلد ع
نصف البلد (يف منتصف البلد) نعم (من ايش كان مبين املسجد؟) مبين من من احلجار عادي (من احلجار، كان يف  الو ميذنة؟) نعم 

(مباشرة) وكان يف جنبو زاوية لشيخ عبد (كان يف الو ميذنة) نعم (كان يف عليه ساحة أو؟) ال ال يعين كان شبه يعين الناس تدخل مباشرة 
احلي، كانوا هذول الناس املتصوفني،  (عندك، بتتذكر قديش كم مصلي كان يتسع؟ كان يتسع ملية مية ومخسني؟) ال ال أتصور انو بوصل 

 مزرعتو مع غنماتو، هيك، امي اجلمع ممكن انو يكون غاص باملصلني بس كال األمي األخرى انت بتعرف املزارح بصلي يف حقلو بصلي يف
 ويعين معظم الناس ألنو كانت من زمان فش وظائف يف القرية كانوا يعتمدوا على الزراعة وعلى تربية احليوانات (نعم، كان يف مكان للوضوء

سنني كثار، كان نقل عمي يف املسجد؟) يف املسجد نعم كان يف (كان يف، منني كانوا جيبولو املية؟) واهللا احلقيقة ال أذكر بس املتربعني واحمل
يعين نقل (نقل) نقل مئة باملئة (طيب عمي بتتذكر مني كان اسم املؤذن أو اخلطيب ايل يف اجلامع؟) واهللا أسف ال أذكر (نعم) لو كنت 

أبو  أعرف الستفسرت عنهم وأحضرت أمساءهم (نعم نعم نعم، كان عندكو يف القرية عمي مقامات لألولياء؟) نعم نعم كان عندنا الشيخ
سل (الشيخ أبو سل) وهذا يعين من رجال األولياء الصاحلني ايل كانت الناس تروح تتقرب الو وتقدملوا النذورة واهلدايا (وين كان موقعو 
عمي؟) كان موقعوا يف نص البلد قريب من املسجد وكان يف عندنا أحد الصاحلني امسو أمحد العريين هذا فوق التل (فوق التل كان يف الو 

م؟) ومقامو ال يزال مقامو قائم حىت اآلن (برضوا هذا من اهل البلد يعين كان وال كيف؟)  ال هذا هذا جاي من خارج البلد والظاهر انو مقا
م  من الصاحلني فعندما تويف هناك (عملولوا مقام) عملولوا مقام (طيب كان يف ناس هتتم يف املقامات هاي وحتافظ على نظافتها وتزورها؟) نع

تزورها وتقدم هلا النذر ما يسمى بالنذر يقدموا هلا يعين (نعم نعم، كان يف عندكو يف البلد عمي زوايا لصوفيني؟) ال ال مفيش اال كان كانت 
البيت هذا ملحق كان اجلامع هذا اجلامع الوحيد يستعمل من قبل الصوفيني، ايل هم مشايخ (ألي طريقة كانوا يتبعوا؟) لطريقة الشيخ عبد 

طريقة الشيخ عبد احلي) وهي طريقة مشهورة الشيخ عبد احلي القوامسي (القوامسي، نعم) حىت كان حىت بعد ما خرجوا هان عمل احلي (ل
زاوية يف إربد هذا (نعم، كان يف عندهم عدة وكان يف عندهم بيارق؟) نعم وكانوا كانوا بضربوا العدة ويرفعوا أعالم إهلم خاصة ويعملوا 

بتتذكر ألوان هاي البيارق عمي؟) واهللا أعتقد انو كان لو�ا األخظر (األخضر اها، كان يف عندكو عيادة صحية داخل التهليلة والتكبري (
البلد؟) ال مل يكن يف ذاك الوقت عيادة صحية (طيب ملا كان حدا ميرض عمي شو كنتو تعملوا؟) كانوا إىل الفالوجة، نعم الفالوجة فيها 

إىل عيون قارة منطقة أنا متذكرها (عيون قارة قديش كانت تبعد عنكو هاي املنطقة؟) عيون قارة جبوز كانت  عيادة صحية او إىل اجملدل أو
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تبعد يعين فوق الثالثني كيلو (يف أي اجتاه كانت؟) إىل الشمال (واجملدل؟) اجملدل إىل الغرب، وكانوا يركبون الدواب يف الذهاب إليهم 
) على الدواب وأنا من الناس ايل ركبت الدابة ووصلت إىل عيون قارة وعاجلين الطبيب هناك (كان يعين (يوخذوا املريض على الدواب ويرجعوا

فت أحد يضطر حد ينام يف املستشفى مثال يف اجملدل أو يف؟) اه طبعا اذا كان يف احلالة يعين تدعو انو ينام كان ينام طبعاً بس أنا يعين ما عر 
يف هذيك الفرتة وال كان مبصاري؟) واهللا على ما أذكر العيادات اخلاصة طبعًا كان يف دفع فلوس، أما  نام هناك (العالج كان عمي جماناً 

ب؟) أنا العيادات احلكومية ال أذكر انو كانوا يوخذوا (اضطريتو تروحوا تتعاجلوا يف الكوبانية القريبة منكو؟) ال مل نذهب أبدا (كان فيها طبي
طبعًا ال بد انو يكون عندهم طبيب، بس حمصلش حدا راح تعاجل عندهم، ألنه هي كيبوتس أو اشي زي  واهللا ال أدري بس اعتقد انو هم

 هيك يعين (كان يف عندكو يف البلد مقربة عمي؟) نعم كان يف مقربة ثنتني ثالثة، كان ثلث مقابر (مواقعهم واجتهاهتم؟) مواقعهم، وحدة يف
عن البلد كانت؟) الء مل تكن، كان يف وسط البلد (كانت يف وسط البلد) اه، مث واحدة ايل اجلهة الغربية، يف حي عشرية الطيطي (بعيدة 

عند مقام الشيخ أبو سل ، وواحدة (يف وسط البلد هاذي؟) اه يف وسط البلد، وحدة كانت يف احلي الشرقي (طب هاي كانت املقابر تابعة 
ملقربة القريبة كانت تدفن منها، تدفن فيها، ولكن مل تكن مقصورة على ناس لعائالت وال لكل البلد عمي؟) الء هي احلقيقة كل عائلة ا

شكل عام معينيني يعين كانت للجميع لكن عادة يعين املقربة القريبة كانوا يدفنوا فيها الناس املتواجدين (كان يف إهلا أمساء املقابر وال بس ب
ة إىل (مقام أبو سل) املقام أبو سل، املقربة الغربية هاذي جلماعتنا تابعة، الشرقية يعين مقربة البلد؟) واهللا يعين هي مثال مقربة أبو سل نسب

بسموها مقربة السدرة، يف شجرة سدرة كبرية هناك (طيب عمي، هيك احنا باعتبار يعين خلصنا األشياء الرئيسية، هسا بدنا ندخل على 
عيون كان يف آبار مية، كان يف بئر رئيسي امسو بري البلد، (بري البلد، وين   موضوع املياه، كان يف عيون مي يف البلد عندكو؟) عيون مل تكن

ل كان موقعو هذا عمي؟) هذا كان يف اجلهة الغربية يعين يف املنطقة ايل فيها عشرية الطيطي وعشري البدوي (مش خارج البلد؟) ال ال يف داخ
ن يسدد حاجة البلد وحيواناهتا (اه كا يسقي كل البلد، يف داخل البلد؟) اه البلد على طرفها (طب هذا البري كان قوي وال ضعيف؟) واهللا كا

ن نعم وحيواناهتا، كانوا طبعا يستخرجوا املياه يف األول نشل، بعدين صاروا بواسطة الدواب ركبوهلا يعين ركبوهلا خشب واشي زي هيك، بعدي
زرعوا عليه بيارات ومش عارف ايش، (طب هذا بري املية ايل كنتو تشربوا  صاروا يطلعوا مية، يف بري آخر مملوك لواحد من دار الطيطي، كان

منو كان يف أوقات للدواب وأوقات للناس يعين وال كيف) كانت األوقات للجميع ويف آن واحد، كان يف بركة حواليه مبنية (مبينة من بطون 
ار وبطون  كانت املياه جتمع فيها عن طرق الدواب ويفتحوا وال من اسفلت وال من تراب األرض؟) اه، ال ال مبنية برة من اخلارج حج

للحيوانات تشرب (من جهة وللناس من جهة ثانية) نعم الناس من جهة والدواب من جهة (كان يف البلد برك لتجميع املياه؟) نعم كان يف 
ت وحدة ناحية مقام الشيخ أبو سل ووحدة ناحية بركة كان كان يف بركة يا سيدي، بركتني كان يف بركتني يف البلد (وين كان موقعهم؟) كان

ه عشرية الطيطي، (طيب هذي الربك كانت يعين حمفورة مملوكة لناس وال للبلد كلها؟) ال ال للبلد كلها، يف مناطق منخفضة تتجمع فيها امليا
امطار أمطار جتميع (كان يف أودية  وكانت احليوانات تشرب منها يف وقتو طبعا (طيب هاي الربك كانت من نبع وال من امطار مجع) ال

عمي حميطة بالبلد عندكو متر من جنب البلد؟) نعم كان يف واد امسو واد الفول هذا واد الفول كان يأيت من جهة الوحيدات وكان يف الشتا 
ية عشان يقدر يقطعها يقطع الطريق ألنو فش جسور، ما كان عليه جسر، كان يقطلع الطريق يعين ايل غرب الواد بدو يظل حىت ختف امل

 (وادي قوي كان؟) كان قوي نعم، (طيب هاي األودية عمي ملا كانت، كنتو تروحوا ترعوا غامن فيها مثال تزرعوا فيها؟) ال ال مل تكن تستغل
وصلكوا الكهربا هذي، يعين تظلها ماشية تتطلع من البلد (كنتو تروحو رحالت عليها؟) كنا ملا تصر مطر ويطمم الوادي الناس تروح تتفرج (

عمي على البلد؟) مل تصلنا احنا خرجنا من البلد ومل تكن قد وصلت الكهرباء بس رصفوا شوارع البلد، رصفوها وبقيت مرصوفة (بيش كنتو 
ة األخرية، تظوا؟) كنا نظوي يا اما عن السراج يا اما عن طرق الالمظة، المظة الكهربا الكاز، يا اما عن طريق الوكس، هذا ايل اجات يف املد
عين مثالً) شنرب (الكاز منني كنتو جتوبوا؟) الكاز كان جيي من اخلارج يعين جتار جييبوا على العربيات (منني كانوا يروحوا جييبوا؟ من الفالوجة ي

تعتمدوا على نقل املية من  واهللا اه من الفالوجة غالباً من الفالوجة، الفالوجة كان فيها كازية الصحيح (ربطوا البلد بشبكة مية عمي وال ظليتوا
ال كان يف  البري؟) ال نقل املية من البري، (طيب ملا كنت تنقلوا من البري وين كنتو حتطوها؟ يف الدار املية) املية؟ (كان يف براميل وال جرار؟)

يطة (كان يف عندكو، يعين يوميًا كنتو جرار جرار وزيار (الزيار منني كنتو جتيبوهم؟) كنا نشرتيها من الفالوجة، الفالوجة هي سوق للقرى احمل
دها تروح تنقلوا مية وال كل يومني ثالثة؟) ال يوميًا يعين املية يف حاجة هالبيت، وبعدين املرأة تتيجي تنقللها ثلث اربع جرار، اليوم االخر ب

يف البلد عمي؟) مقهى؟! (اه؟) واهللا مقهى  جتيب مية (يعين كان النقل، النسوان ايل ينقلن مية؟) نعم النساء النسوان نعم (كان يف مقهى
يعين أنا ال أذكر انو كان، الءم كنش يف مقهى (مكنش يف مقهى) مكنش يف مقهى (ملحمة، كان يف ملحمة؟) اه كان يف ملحمة (مني  
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يانا مهوش وف القرية كان فاحتها امللحمة؟) كان فاحتها واحد من دار ابو ريا (وين يف أي مكان؟) يف نص البلد، يف نص البلد، هو اح
بتعتمدش على اللحام يف الدرجة االوىل، بتعتمد يا اما اذا عندهم غنم بذحبوا  أو من هالدجاج أو محام، كان معظم استهالكهم كان يف 

قادر (عبد االعياد طبعا أكثر من واحد يلحم، بس مومسية ( بس ابو ريا كان رئيسي؟) اه كان عندو ملحمة (امسو) امسو واحد امسو، عبد ال
نوا القادر ابو ريا؟اه) ال ال غريو (غري ابو ريا) امسو ابو رباح (كانوا يذحبوا غنم وال عجول وال ايش؟) كانوا يذحبوا غنم وعجول (كيف كا

ايل عليه  يبيعوا؟ مبصاري وال على املوسم وال؟) واهللا كثري من احلاالت كان يعين عامل الدين مهم النو على املوسم يسدد ايل عليه، يسدد
 دين

(طيب عمي وانتو زغار، اوال زغار كيف، وين كنتو تقظوا اوقات فراغكوا؟ يف ايش كنتو تلعبوا؟) وال الحنا واحنا صغار كنا نلعب يف  
و شوارع القرية، فش حمل معني، يف كان جرون حيطوا فيهم القمح والقش وقت احلصاد، بس هاذي ايل بيتو قريب من اجلرن يلعب يف، ايل بيت

بعيد ما يقدر يصلو يف هالشوارع كنا يف ساحة املظافة كان يف عنا مظافة (يف لعبة معينة كنتو تلعبوها؟) اه بقينا نلعب الغوميظة هاذي 
الغوميظة واحد خييب حالو، وبقينا نلعب احلجلة، هاذي عرجل واحدة اه، ويعين هاذي االلعاب ايل (كانت معروفة) اه يعين هاذي االلعاب 

ا منارسها؟ (طيب الكبار كيف كانو ميظوا وقت فراغهم؟) الكبار كان يقظوا وقت، إذل فش عندهم عمل يف احلقل، كانوا يقظوا يف ايل كن
املظافة يلعبوا السيجة، ويشربوا قهوة سادة (كان يف مر حكوايت على البلد حيكي قصص أبو زيد اهلاليل، وعمر ابن شداد؟) اه يف هذي  

ألنه أشهر الشتاء  فيها جلوس كل الناس يف املظافات جيي الشاعر هذا بالربابة (منني كان جيي؟) واهللا جيي من قرى  كانت يف اشهر الشتاء،
بعيدة او من الشرق من بعض القرى، يف ناس متخصصني وجييب هالربابة ويشرح ابو زيد اهلاليل، وجييبلهم هالقصص وكل اخلتيارية يبقوا 

بدأ من املوقع ايل وصلوا، وهكذا الناس يعين منشدين (كان يطول الشاعر هذا؟) اه بقا يقعدلوا ساعتني وصلوا حلد معني ايل جاي بدو ي
ل ثالثة (ال يعين كان يطول يقعد عدة أيام يف البلد؟) اه احياناً كان يقعد شهر، مهو من أين ياخذ اجروه، اجوره ياخذها من الناس وكان ك

رة، يعين هذا جييبلو صاع هذا جييبلو صاعني يعين ألنو كانت النقود قليلة (كان عندكو يف البلد راديوا االجور ترتكز حوالني .. قمح وشعري وذ
عمي؟) كان يف عنا راديوا واحد عند املختار (بس عند املختار؟) اه اه بس (، كانت قليلة املصاري، كان يف إذاعة معينة أو برنامج معني 

فش ماكنوش فاحتني اال خط ..، واملختار كان اجلهاز مربمج، مهو اعطوا للمخاتري األجهزة مربمج  مسعتوا؟) كانوا يسمعوا كلهم، هو اصال
ما يفتحش إال على حمطة واحدة حىت ال يستمع الناس إىل حمطات أخرى (طيب صالون حالقة يف البلد؟) اه اه كان يف حالق (كان فاتح 

هللا كان جيي عند الربكة واحد امسو حسن أبو ريا كان يف نص البلد وواحد امسو عطا حمل يعين؟) اه كان فاتح حمل (وين كان جيي حملو؟) وا
 الراعي يف موقع اخر، يعنو كانوا حالقني اثنني وهذول كانوا حيلقوا بيش؟ حيلقوا سنوي(على املوسم) اه املواطن حيلق سنوي زي ما تقول يف

ب االتفاق (حسب عدد االأولد يعين) اه حسب عدد الدار وحسب االتفاق �اية السنة يعين على املوسم يعطوا ثلث صاعات قمح أو حس
مع احلالق (طيب كان يف حلقة معينة حتلقوها؟) ال احلالق العادية مكانش هههه موديالت (ما كان يف موديالت) ال ال ال مكنش (طيب 

بز يف الدور، (يف الدور ما كان يف فرن) نعم كل بيت يف عمي كان يف عندكو فرن يف البلد وال كنتو ختبزوا كل واحد يف دارو؟) فرن كان اخل
طابون بسمو طابون طبعا النو حالل عندهم يستعملوا هلذا الطابون يف اخلبز (طيب كنتو ختبزوا من القمح ايل بتزرعوا وال كنتو تشرتوا 

اس ختلط قمح وشعري مع بعظ، حسب يعين قمح؟) ال كنا خنبز من القمح الذي نزرعوا يعين كان طبعا يف اختالفات ناس من القمح، ن
ي ظرف العائلة االقتصادي كانوا يشتغلوا (بس كان توكلوا من ايل تزرعوا؟) نعم من انتاج البلد ومن انتاج األرض (كان عندكو يف القرية عم

ل خزانات يعمل وهيك (وين  ورشات عمل مثل منجرة حمددة، كان يف اشي هيك؟) واهللا يف البلد يعين كان يف جنار، جنار بسيط كان يعم
 اآلن كان فاتح حملو؟) كان فاتح يف دارو (يف أي منطقة من البلد؟) يف املنطقة الغربية (بتتذكر امسو شو كان؟) واهللا ما بتذكر امسو لكن يعين

هذي ايل نزحنا (كان يف كسارات حجار معمل طوب اشي زي هيك؟) ال مكنش يف وال كسارات حجار بس املعمل عراق املنشية القدمية 
منها، كانوا يستخرجوا منها احلجار وطبعا يرصفوا فيهم الطرق ويودوهم للمشاريع (كان يف عندكو مصلح بوابري كاز يف البلد وال كان مير 

راعي ا منني كان جيي من أي جهة؟) اظن امسوا مسو عب ال0عليكو من برة؟)  واهللا انو اذكر انو يف الفرتة األخرية كان يف مصلح بوابري 
واشي بس كانوا جيوا ناس من برة يكونوا يلفوا يف الشوارع (كانوا يوخذوا مصاري هذول؟ وال كانوا يوخذوا حب؟) واهللا شوف جبوز كانوا 

ا؟) واهللا و احيانا يوخذوا دين يعين االشي املوجود يعطوا اياه (املتوفر؟) اه املتوفر (مبيظ حناس مبيظ الطناجر؟) نعم كانوا جيوا (منني كانوا جي
�ا هذول مصريني (مصريني) كانوا جيوا يف السنة مرة وطبعا الناس تدرى وكل الناس كان عندها اوعية حناسية وكل الناس تبعثلهم االواين تبعو 

وا هم يف اجلهة يبيظوها (استقر حدا عندكو من هذول ايل كانوا يلفوا وجيوا؟)  املصريني واهللا اعتقد انو استقر بس واهللا ال اعرفهم ألنو  كان
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 الشمالية من ابلد (طيب عمي كان يف حواليكوا أثار؟ آثار ن=تارخيية موجودة حوالني البلد؟) نعم مكنش االثار اال هذي املوقع القدمي من
حاجات القرية بس الناس ما كانت تفهم قيمة األثار، الناس كانت جتهل قيمة األثار يف الوقت احلاضر فبجوز جبوز بدون مؤاخذة كان ..

وتروح مايهتموش اهبا (كان يف عمي ديوان ألهل البلد أو مظافة أو ساحة يتجمعوا فيها) نعم كان لكل عشرية ديوان، ديوان مستقل 
(مثال ما كان  يتجمعوا يف يوميًا وليليًا واملناسبات يف األفراح ويف االتراح كات يلتقوا يف الديوان (والبلد كلها كان اهلا حمل جيتمعوا يف) ال ال

ساحة أو اشي؟) ال ال ال ما كان (كان يف عندكو عمي يف البلد نادي رياظي؟) مل يكن ما كان (طيب املدرسة كان فيها فريق رياظي؟) 
ا املدرسة يعين تصور انو معلم واحد، معلم واحد هه بعلم مجيع املواد يعين يعلم العريب واالجنليزي والرياضيات، صعب، كانوا طبعا ميارسو 

ة يف املدرسة ألنو يف حصص رياضة ويلعبوا الفطبول بس ما تقول ما يف جمال ملبارات فرق ثانية ا واشي زي هيك، كانوا يشرتكوا يف رياض
ز املسابقات يف غزة يف الفرتة األخرية (كيف يعين؟) يعين يف الركض، يعملوا مهرجان يف غزة يف لواء غزة جلميع القرى هاذي يعملوا ركض قف

ريض، مواصالت يعين (يف حدا من القرية عندكو راح على هيك اشي شارك؟) واهللا انا شاركت يف القفز العايل بس من الفالوجة عايل قفز ع
مش من عراق املنشية (طيب عمي كان يصري يف عندكو امسيات شعرية او مسرحيات او أي حاجة كنتوا هيك تتسلوا فيها أو امسيات 

 يف األعراس يف األعراس جيي حدا، بس اما ما كان يف اشياء معينة نشاط ميارسوا (كنتو تطلعو رحالت ثقافية؟) ال مل يكن ذلك بس كان يف
هللا هو مل يف املدرسة وتتعرفوا على املناطق ايل حواليكو؟) نعم (ويصري تعارف بينكو وبني االوالد ايل من القرى الثانية ايل جماورة الكو) ال وا

درسة يف السنة تعمل رحلة، نروح على البحر، ألنو احنا بعاد شوي عن البحر يعين احنا مرة عملنا رحلة يكن ذلك، بس كان يف رحالت امل
رحنا على يافا وتل ابيب وحظرنا يف سينما امسها سينما احلمراء (كيف طلعتوا من البلد متنكو وصلتوا يافا؟) يف باص رحنا (من البلد 

ة، ومن الفالوجة شو القاكو؟) باص (لقاكوا مدن وقرى على الطريق وانتو ماشيني؟) يف مدن  مباشرة؟) من الفالوجة (طلعتوا على الفالوج
 كثرية بس ال أذكرها أنا الصحيح مدن كثرية مريتو عليها (حظرتو فيلم) اه يف سينما احلمراء.
لثاين من املقابلة مع العم هشام يف مدينة إربد، (السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته) وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته (إحنا اآلن يف اجلزء ا

ية عمي أبو هشام بدنا ندخل على موضوع ثاين هاحلني) تفظل (اهللا يزيد فظلك، ايل هو االنتاج الزراعي واحليواين، شو هي املنتوجات احليوان
الكرسنة العدس، يعني هاي كانت مزروعات رئيسية والزراعية ايل كنتو تنتجوها يف القرية؟) املنتوجات الزراعية كانت ترتكز القمح الشعري 

فراء حيتاجها الفالح من أجل غذاءه وغذاء حيوانته (ذرة كنتو تزرعوا ذرة عمي؟) ذرة نعم ذرة بيضاء كنا نزرع ليست الذرة ملوجودة حالياً الص
أكثر من هيك) ال كانت تزرع باآلالف  دومن للقرية وال 200دومن  100(مساحات هاذي األرض ايل كانت تزرع كانت كبرية مثال كانت 

ألنه كل ارض القرية سهلية وكلها سهلية وكانت تعتمد على هذه الزراعات الشتوية، مل يكن مثًال على سبيل املثال كان بيارات بدها مياه 
يل جدأ يعين أنا أذكر انو كان يف  تسقى هبا، كانت كلها موسم بعلي شتوي (كان يف عندكو بيارات بساتني يف القرية حوالني القرية) واهللا قل

كرم عنب واحد، كان يف بئر ألحد أفراد عشرية الطيطي  املرحوم عبد اهللا صايف الطيطي، كان عندو بياراة ولكن مل تنجح (األرض كانت 
ياه مكانتش غزيرة (وما قدر يكملها يعين ماحلة) ال ال مش ماحلة أحياناً املياه هي ايل بتتحكم (كانت املياه قليلة) اه قليلة، كان عندو بري وامل

ال فنشفها) ال منشفهاش فيها اشي بسيط قليل يعين ظل اشياء قليلة  (كنتو تعتمدو على أساليب احلراثة القدمية وال اجلديدة مثال الرتكرت و 
ج وحترث األرض (من وين كانت الدواب؟) نعم نعم على الدواب، ويف الفرتة األخرية قبل ما خنرج بسنتني صاروا تيجي تركتورات من اخلار 

تيجي) تيجي من العباسية متذكر تيجي من العباسية من املناطق البعيدة ايل عندهم تكتورات جيوا يستغلوها يف البلد (زرعتو زتون عمي 
ر من اجلوابرة (يف أي حوالني البلد يف منطقتكو؟) واهللا زتون كان يف زراعة للزتون بس بتصور انو قليل ،كان يف بري لواحد امسو حممود ظاه

منطقة كان البري هاظا؟) اجلهة الشمالية (بعيد عن البلد كان) ال ال مكنش كان على طرف البلد، كان يف شوية زراعة زيتون وشجر بس مش 
متذكر شو أصنافها بالضبط (طيب عمي وين كان يعصر الزيت تبعو؟) ال مكنش مكنش ههه ما كان يف عصرات (شغلة بسيطة يعين؟) 

غة بسيطة جداً (طيب عمي كان عندكو بابور للطحني أو مطحنة) كان عنا بابور بابور وحيد يعين، ألنه يف السابق كانوا يطحنوا الطحني ش
 يف الفالوجة بعدين يف واحد امسو حممود جاد اهللا حمسني اهللا يرمحو (تعيش) اه عمل بابور وبدأ يطحن للبلد والبلدان احمليطة (كان يطحن

وال على احلصة؟) ال  باملصاري وأحيانا ايل فش معاه مصاري يدفع قمح زي بدون مؤاخذة زي طحن الزيتون (على احلصة) اه  باملصاري
على احلصة زيت يعين فش مصاري (وين كان البابور هذا؟) كان يف اجلهة اجلنوبية من البلد (برة البلد وال جوة البلد) الال كان على طرف 

فها يعين (طيب عمي انتو منطقتكو منطقة زراعية، الفائض يعين كان الواحد يوخذ حاجتو، الفائض وين شو كان البلد يف وسط البلط طر 
يعمل يف؟) الفائض كان يبيعوا يف سوق  الفالوجة (يف سوق الفالوجة) كان يف سوق للحبوب يف الفالوجة وغالبًا ما يكنش يف فائض  كثري 
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ة يشرتوا) واهللا أنا ال أذكر انا بعرف كان حيملوا على اجلمال ويروحوا يبيعوا مع بعض (طيب عمي الصراحة (كان جيو جتار طيب على القري
يف وقت احلصيدة مش كل واحد عندو قدرة جييب عمال يشتغلوا معاه، حيصدوا معاه، كان يف عونة الناس تساعد بعظها؟) هاذي العونة  

حصدة منتوجاهتا، بعدين الناس كانت تتعاون، بعدين كانت كل االسرة تروح كانت أساس يف الناس ايل فش عندها أيادي عاملة مشان 
ا على احلصيدة يعين ليس الرجل واملرأة فقط، الرجل واملرة والبنت والولد كان كلهم يذهبوا للحصيدة (يف نفس الوقت اذا طلبوا عونة من حد

عض (كانوا يساعدوا بعض ما كانوا يتخلوا عن بعض؟) نعم مكنوش يتخلوا او شافوا) اذا طلبوا العونة من حدا جييوا الناس، كانوا يساعدوا ب
(كانت تصلكوا مساعدات عمي من حكومة االنتداب الربيطاين يف اساليب الري يف اساليب احلراثة وال كانوا معيقني الكوا؟) مل تكن تصل 

كومة االنتداب أي خدمة يف هذا اجملال (كان يعوقوا عليكوا أي نوع من املساعدة سواء ري او غري ري او حىت وقاية املرزوعات، مل تقدم ح
ناس  يف مواضيع الزراعة يعين وال مكنوش يتدخوا باملرة؟) ال ال مكنوش يتدخلوا وال جيوا، بس كان جيبوا اجلباية هاذي طبعاً كانت تذايق بعظ

نت ظريبة حيكوهلا (طيب عمي انت قبل النكبة كنت (كيف اجلباية يعين؟) يوخذوا الرسوم والعشر ومش عارف ايش على األراضي يف كا
تدرس، كان يف هاي الفرتة مهن مومسية مثال مهن ثابتة، يعين مثال الفالحني كانوا يفلحوا، طيب ايل مفش عندو فالحة فش عندو اشي شو  

غلوا مثال يف احلصيدة، كانوا يشتغلوا يف كان يسوا؟) اه الناس ايل مكانش عندهم ارض  كانوا يشتغلوا عند الناس ايل عندها ارض، كانوا يشت
احلراثة، كانوا يشتغلوا يف رعاية احليوانات، يعين الغنم مثال كان يكون رعاع جيمعوا عندك انت عشر روس عندي أنا مخسني عند هذا عشرة 

عا كان يطلع برة يدور جمال ثانيات جيمعهن ويروح يرعى فيهم (طيب مفش شغل كانوا يطلعوا علة غزة يشتغلوا؟) ايل مكنش يف شغل طب
وا يف عمل (يف املينا او يف كذا؟) ال فش انا واهللا ال اذكر انو حد يف بلدنا، بقوا يقولوا انو يف ناس كانت تروح على يافا، ميكن كان يشتغل

 .البلد، بس معظم أهل البلد كانوا يشتغلوا يف البلد
(كان عندكو أمالك عمي يف البلد) نعم (بيوت حمال اراظي؟) نعم كان عنا اراظي وكان عنا بيت (بيتكو توصفلنا ايا عمي) واهللا بيتنا كان  

يت بيت من بيوت القرية املتواضعة، كان يعين يف عنا غرفةة كبرية كنا انام على مرتفع والساحة يف عنا بقرات يكونوا متواجدين احيانا، الب
ب ونتش أو اشي زي هيك يعين، مكنش يف سقف بطون، كان يف عنا بيت ثاين برة هذا زي ما تقول غرفة قعدة برظو نفس العلملية  خش

كان خشب (برظو غرفة واحدة) نعم غرفة وحدة وهذيك غرفة وكان عنا زي ما تقول اسطبل للغنم وللعلف وللتنب وللشعري (كان عندكوا 
(بتتذكر عددهم قديش كان عمي؟) واهللا البقر جبوز جبوز جبوز كانوا عشر روس وبعيد منك كان يف محار أما  حالل يعين) كان عنا غنم وبقر

الغنم كان فوق اخلمسني ستني راس (البيت كان يف شبابيك؟) البيت كان يف طاقات خفيفة (طاقة) طاقة خفيفة يعين للتهوية يعين أما 
ناتو يعين كان السطح مستوي مش على شكل قبة؟)  هو يف يف عنا سطوح مستوية ويف كان ليست شبابيك باملفهوم احلايل (منطقتكوا مع

يعين سطح البيت الرئيسي مش قبة يعين يف على نصو مرتفع عشان تنزل املية (عشان مية الشتا) اع عشان مية الشتا (البيت من طبق واحد 
راظي لكواشني ارظ احصاء غنم اشي زي هيك؟) واهللا يف عنا كواشني مكون) نعم من طبق واحد (يف أوراق عندكو عمي تثبت ملكيتكو أل

ارض، قسم من كواشني األرض اصطحبها رمحة أبوية معاه، القسم االخر طبعا ما كانت الناس تعتقد انو اسبوع وتعود (يف عندك عمي 
،النه األمل كان تفكر الناس انو اسبوع وراجعني، حىت  شهادة ميالد قدمية او اشي قدمي من االربعينات) ال واهللا ما عندي كلو بقية يف البلدة

 .حبوبنا واغراظنا الشخصية ظلت يف البيوت، األمل أسبوع
 
(ظلت يف البيوت، طيب عمي كل بلد كان فيها معروف فيها وجهاء، هذول الوجهاء كان طبيعة عملهم حل انو اخلالفات بني الناس،  

 طلب ايد الزواج للبننت أي عالقات اجتماعية بتصري بني البلد وبني القرى االخرى هذول هم ايل  بتولوا االمور هاي، يف عندكو كان امساء
 اجملال هذا) نعم (ممكن تعدديل األمساء؟)  كان عندنا عمي ايل رمحة اهللا عليه امسو احلج خالد محدان الطيطي وكان يف معروفة مشهورة يف

اجلوابرة املختار احلج منر احلج منر اجلوابرة احلج يوسف  حممود يوسف احلج يوسف منر اجلوابرة، وكان يف وجيه من ناس ايل كانت حتل 
و خليل جربيل اجلوابرة (هذول الثالثة، هذول الثالثة كانوا معروفني) نعم، كان ايل عم امسو امسو يا سدي واهللا مشاكل الدم والعطوات امس

الواحد بنسى لألسف الشديد، عبد اهللا صايف الطيطي وكان رمحة ابوي عبد االفتاح جرب الطيطي، كانوا هذول يقوم بعمليات فظ النزاعات 
بالنسبة للعروس وطلب العروس واألشياء احلجات ايل زي هيك كانوا هذول جمموعة من النس ووجهاء بني الناس وفك االمور املعقدة 

اخرين، كل عشرية يف اهلا وجهاءها اليي تتوىل (بتتذكر أمساء من هذول الوجاء من الناس) واهللا شوف حتديدا مع، يعين مش متذكر، مثال 
يسن احلج يوسف بدوي، يعين تقريبا (حىت ماننساش حدا، كان يف عندكو عمي شيخ ازهري حممود جاد اهللا اجلوابرة، حممود جاد اهللا ابو حم
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قائد من الثوار مشهور بني يف البلد اشي زي هيك) نعم كان يف شيخ ازهري امسو الشيخ حسن عبد العاط البدوي، بكون هاظ صهري والد 
 شيخ شعبان الصبح، هذول يعين مشايخ اجليل االصغر وكانوا هؤالء زوجيت، وكان يف الشيخ عبد اجمليد حبوش رمحة اهللا عليهم، وكان يف

معروفني على مستوى البلد (انعرف حدا من البلد عمي من املناضلني من الثوار او كان يساعد املناضلني والثوار يعين كان معروف الناس 
 .أما ال ختلوا االمو من مثل هؤالء الناس كون صادق صادق،أتتوجهلوا يف هيك موضوع انعرف) واهللا انا شخصيا  الاعرف حىت 

 
ر للشرطة حواليكو يف البلد؟) ال ال مل يكن (عمرها صارت مشكلة عندو واضطرتو توصولوا ملخفر شرطة وال كانت حتل داخل ف(كان يف خم 

بلد امسها عرق سويدان (بعيدة عنكو  البلد) واهللا كانت حتل حتل داخل البلد يعين حيلوها، يعين كانت من زمان، أوًال خمفر الشرطة كان يف 
كيلو، وبعدين مش سهل الوصول الو، لكن كانت اخلالفات تفظ داخل البلدة، مكنوش يلجاوا   17أو  15كانت هاي؟) جبوز يعين 

ذكر انا ، يعين انعرف انو فالن انسجن؟) واهللا ال ختلو لكن ال ا48طيب عمي انسجن حدا وانت يف البلد وانتو موجودين يف ال0للمخفر 
 .الصحيح

 
(طيب عمي كل القرى يف اهلا اشي تنشهر يف، عراق املنشية يف ايش كانت مشهورة؟) كانت مشهورة يف يعين من زاوية االنتاج، كانت  

لكل مشهورة بعملية احلجار ايل كانوا يوخذوها من اخلربة القدمية (حمجر يعين كان) حمجر كان فيها حمجر طبعا يوخذوا يف لكل املشاريع و 
القرى (احلجر تبع عراق املنشية كان يف الو اسم معني معروف يف) ال واهللا أنا ال أذكر ب هو كان حجر طري يف اعتقادي ويف حجر قاسي 

قمت يف زيارة إلحدى املدن الفلسطينية؟) كنا نزور الفالوجة طبعا الفالوجة بلد قريب، اجملدل، غزة، يعين هاذي  48صلب (قلب ال 
رك رحت على السينما؟) اه رحت على السينما يف يافا الرحلة ايل قلتك عنها رحنا حظرنا فيها (بتتذكر شو اسم الفيلم ايل الزيارات (عم

حظرتو أو ملني؟) واهللا انا اعتقد اعتقد انو حب من السماء بعرفش ملني بالزبط كان يف قتل ومش عارف ايش (طيب سبحتو يف البحر عمي 
ك اكلنا وسبحنا يف حبر اجملدل وكان يف موسم، كل سنة يصري موسم الناس تروح على البحر (شو هو املوسوم اكلتوا مسك) نعم اكلنا مس

هاظا ايش امسو ؟) احنا بسمو مواسم زي مخيس البيض وزي مش عارف ايش نعم وموسم الربيع) اه يروحوا يف على اجملدل وعلى البحر 
النيب النيب موسى (كنتو تروح يف املواصالت يف الباصات؟) اه نروح من الفالوجة نروح وعلى الشط والناس تتحمم، كان كتقليد زي زيارة 

باملواصالت (باملواصالت) واحيانا بقت تيجي سيارات من اخلليل، وإذا كان صفت انو الناس موجودين يركبوا فيها  (طيب عمي 
كنتو حتتفلوا فيها، كان يف اهلا فرحة، كنتوا تزينوا، كنتوا تعملوا   االحتفاالت الدينية ايل كانت تصري زي مخييس البيض واملواسم هاي، كيف

اشي وال؟) نعم كانوا يعملوا من خالل مخيس البيض مواسم، يسلقوا بيض ويعملوا اهلا دعاية بعني يطاقشوا، بعدين يا سدي دعايات كانت 
حتتفل فيها يف القرية (كان يف واضح انو يف ود بني الناس  الناس كمات تزين، وتقدم احللوة لبعظ، يعين كانت املناسبات الدينية الناس

ح فرح  وتقارب كبري) كان يف ود وتقارب كبري، يعين حىت إذا مرظ أحد أفراد القرية ألنو القرية حمصورة كل القرية تذهب تروح وتزوروا، إذا صار 
 .كل الناس تذهب، اذا صار عزا كل الناس تذهب وتشارك

 
ف وصف من يوم ما كانت تطلب أو اهل العريس يطلبوا ايد البنت لليلة الدخلة، كيف كانت مت العملية هاي؟)  (طيب عمي بدي منك كي 

فالن،  كان يا سدي تروح اجلاهة، تروح جمموعة الوجهاء يف البلدة، يروحوا ألبو البنت يقلولوا احنا بدنا بنتك على سنة اهللا وسنة رسولو إلبنا
دينار على سبيل املثال (قدام الناس كلها؟) اه طبعا  100كانت يعين بدون مؤاخذة حيدد املهر، انا بدي   وشو تأمر كان يعين يف املاظي

دينار، كانت زمان الدينار الو وزنه (جنيه وال دينار كان؟) ال جنيه جنيه  60، بدنا 150دينار على سبيل املثال  100معروف، يعين بدنا 
بعا شو بتبع العروس عم وخال، يعين يدفع للعم زي ما تقول مئة دينا مخسة دنانري او عشرة او فلسطيين انا اسف جنيه فلسطيين، كان ط

عشرين واخلال كذلك، احلنة املالبس يعين احلاجات ايل طبعا (كان خيرج مع العروس صندوق العروس) نعم كان خيرج عندما خترج من بيت 
رج املخدات برظو مزينة ومزركشة كان يعين خترج معاه حاجات تراثية، اآلن جيل أبوها، كان خيرج صندوق العروس، صندوق مزين ومزركش خت

من الناس حبتفظوا فيها كرتاث بتذكرهم يف ماظيهم (طيب العروس كانت تطلع على يعين يركبوها على مجل على فرس؟) ال كان يركبوها على 
لها قماش ملون وورد واشي زي هيك، وتكون طبعا جمللة ويزفنها فرس داخل البلد (مزين كان؟) نعم كانت الفرس مزركشة ومزينة وحمطوط

النسوان ويكون احد او العريس يقود الفرس (مني ايل كان يطلع العروس من الدار؟) ايل كان يطلعها ابوهاواخوهتا وخاهلا (إذا كان ابوها 

146 
 



الشباب مسعنا فيها بس مل تكن متارس يف بلدنا (مل تكن متويف؟) اخوهتا وخاهلا (اخوهتا وخاهلا، كان يف عادات شاة الشباب؟) واهللا شاة 
ا متارس، بس كانت متارس عباة العم وعباة اخلال؟) اه بس انا ال أذكرها اذا كانت متارس ال أذكرها انا الصحيح (طب اذا كنتو بدكو تيجيبو 

بعض البلدان تقولك بدنا شاة الشباب او بدهم عروس من بلد لبلد ومرت عن بلد كانوا يقدروها البلد هاذي؟) اه كانت البلد هاذي يف 
حاجة يعين هيك عادات يعين (السامر بالدبكة وكذا كانت تقعد تطول يعين كان العرس يوخذ وقت؟) اه نعم كان العرس احيانا يوخذ 

قودهم، وكانت احلركات ايل اسبوع، يعين أقلها ثلث أربع أيام أقلها، والسامر يعين بدي اقلك يكون صفه يزيد عن مخسني وكان اهلم من ي
ن يف بنشوف قسم منها اآلن كان يعين تراث من اجلاه يعين تسهر بالسامر وتشعر بالنشوة (كانوا النسوان حلاهلن يغنوا والزالم حلاهلم، وال كا

ا عمي من بعظ األغاين اختالط؟) ال ال ما كان يف عنا اختالط كانت النساء لوحدها والرجال لوحدها (بتتذكر شو كان يصري يف السامر ي
من بعظ األهازيج؟) واهللا انا حقيقة لين ما شاركت وال يف سامر ال أذكر بس عندي وعندك ومش عارف حاجات زي هيك (طيب كانوا 
الناس نقوط، كان النقوط بس مصاري وال كان النقوط ممكن يكون اشي ثاين) ال كان النقوط يا إما كان يكون مصاري يا إما توخذ ذبيحة 

 (شو كانوا يسموها الذبيحة هاي؟)  قوات
(قوات نعم، احنا هيك يعين باعتبار غاطينا العرس بالكامل، مش هيك؟) نعم (طيب بدنا ننتقل للجزء املعاكس للفرح وهو املأمت، حاالت  

كان يصري يف ختلف وال كان الوفاة، يف حاالت الوفا كانت الناس تظامن مع بعظها تتكاتف مع بعظها، يعين ويطلع على الدفن كلهم وال  
يصري) احلقيقة عادات الوفاة كانت يف بلدنا عادات مجيلة كانت كل البلدة تشارك يف عملية الدفن ومن العادات احلميدة انو العشرية ايل 

ا يعمل األكل، تعموا تكون فاقدة تاخذ العشرية األخرى أكلها، تعمل أكل لكل للعشرية، يعين عادة العشرية ايل بتوىف منها ناس ما حد منه
 العشائر (طيب يعين عامرو يف عزا، كان جيي ناس من قرا ثانية يعزوا كانت أهل البلد تستظيفهم وال كانت يرتكوهم على اهل امليت؟) نعم ال

على اساس من يعمل للظيوف ال ايل كانوا جيوا من البلدان الثانية للتعزية كانوا يكرموا يتغالطوا انا ايل بدي اعمل اكل انت، يتغالطوا بسموها 
ز) كان (يعين اتفاقية بني اهل البلد؟) نعم نعم بني اهل البلد، اول ما يالقي الظيوت ترى يقول الغدا عندي يروحوا للمظافة يقلولوا الغدا جاه

رجل املتويف يعين؟) اه حسب يطول بيت العزاء (كان يطول بيت األجر العزاء؟) واهللا أحيانًا كان يقعد اسبوع وأكثر أحيانًا (حسب قيمة ال
يعين نعم والناس بدون مؤاخذة مهي جاهلة متجمعة يف طبيعة احلال يف املظافة تشرب القهوة (معناتو الناس كلها كان يف تظامن ويف تعاون 

أنا أمسيها قرية العائلة ويف ..يف هيك مواظيع) نعن نعم أنا يعين ما اشعروا انو قر، أنا حبكي عن قريتنا كانت قريتنا عراق املنشية، كنت 
يف الواحدة، كانت كل عائالهتا أوًال مصاهرة ثانيا العادات والتقاليد كلهم كانوا جياملوا بعظ وحيرتموا يف بعظ كلهم اسرة واحدة، مكانش 

 خالفات بني الناس املوجودة حاليا.
 
انوا حيتفلوا بواداعهم يودعوهم يعين بنوع من الفرح بنوع (طيب عمي بالنسبة للحج، احلج كيف كانت الناس تودع احجاج بطريقة معينة، ك 

من الكذا وال كانت الوداع عادي يعين؟) نعن نعم احلج كانت الناس تودع الناس الراحيني على احلج، كانت تودعهم مبظاهر مجيلة، السهرات 
ا (حتانني؟) حتانني نعم حتانني، مث جتد كل البلدة طالعة عندهم، النسوان حيينن، يصرين ينشدن األناشيد الدينية للناس ايل بدهم يروحوا حيجو 

تودع احلجاج وهم يسافروا (وكا�م يعين) وكأ�م عائلة واحدة (كيف كانوا حيجوا عمي بأي طريقة؟) كانوا حيجوا يا سيدي الكريك، كانوا 
عدين يف الفرتة األخرية صاروا حيجوا عن طريق البحر، يركبوا حيجوا يف البداية وانا  يعين ال اذكرها جيدا، كانوا حيجوا يف اجلمال يف السابق، ب

(كان (منني كانوا يركبوا؟) يركبوا من من غزة او اجملدل، غزة بتصور وميروا عن طريق السويس وينزلوا عن طريق جدة، بقوا يسموه طابور البحر 
سب طبيعة) نعم (طيب ملا كانوا يرجعوا عمي كانوا برضوا يطول هاظا احلج؟) بقوا يقعدوا جبوز يقعدوا احيانا يقعدوا أكثر من شهر (ح

استقبال كبري اهلم) استقبال تطلع كل الناس على حمل جتمعهم ويعزموهم يعملوهلم والئم ويعملوهلم احتفاالت (ويقعدوا حيتفلوا فيهم يف 
 ويعين يف أشياء مش حافظها أنا الصحيح بس يف رجعتهم يعين، كان يف أغاين وأهازيج معينة يف هاي احلالة يعين) نعم، يا زايريني النيب

 حاجات كثرية الصحيح.
(طيب عمي اآلن إحنا بدنا ننتقل للقسم الثاين، وهو القسم الذي يهدف إىل نقل صورة عن معاناة الالجئني خالل النكبة مث يف خميمات 

خطوة خلطوة عشان نعطي فكرة للمستمع للمشاهد   اللجوء، عشان هيك التسلسل الزمين عنا هون مهم جداً، بننتقل من خطوة خلطوة،
كيف متت عملية، بداية كان يف قريتك عمي أحزاب أو منظمات للثوار؟) واهللا احلقيقة إذا كانت موجودة مل تكن ظاهرة ألنه انت بتعرف 
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ال بد انو يكون موجود (بس  االنتداب االجنليزي وجربوته وسطوته، مكنش سهل يعين تظهر، لكن أتصور انو مل يكن ان مل يكن موجود،
 انت ما بتتذكر اسم من أمساء حدا من هاي؟) ال واهللا ال أذكر الصحيح.

 
(تعرضت بلدكتو ملناوشات من قبل العدو الصهيوين قبل النكبة؟) نعم (تعرضت) نعم (قديش باستمرار كانت وال؟) واهللا النو قرهبا من 

على كثري من املزارعني حوالني املستعمرة، يطلقوا النار أحيانًا عليهم والناس ترد باطالق النار املستعمرات، كانوا من املستعمرة يطلقوا النار 
عليهم فصار يف توتر (مني ايل كان البادي عمي يف اطالق النار) واهللا عادة اليهود (عادة اليهود ايل هم كانوا يبدو؟) نعم وطبعا هاظا 

لوا جييبك (من أي جهة كانت حتدث املناوشات عندكم يف البلد؟) من اجلهة الشمالية من احلكي مش انا ايل حبكي، يعين أي واحد بتسا
جهة املستعمرة (عمر حد استشهد يف هيك مناوشات وال اجنرح وال بس كانت هيك مناوشات؟) ال كانت مناوشات، ال أذك انو (ما كان 

خوا ناس يف البلد، يف وقت اخر يعين (طيب عمي علمتوا باملخطط يكون اهلا نتائج؟) ال مكانش يف نتائج، بس بعد ما احتلوا البلد ط
 اتاكد الصهيوين إلخاج فلسطني من أهلها وال كانت، وال بعد النكبة صار عندكوا اخلرب؟) واهللا احلقيقة انو لو كان هذا املفهوم واد عندنا واهللا

روج اكتشفنا واكتشفوا الناس انو االجراءات ايل استعملتها إسرائيل، لفظلت الناس ان متوت يف قراها على أن خترج خارج قراها، لكن بعد اخل
كنا   49يف  49أو استعملوها اليهود من أجل تفريغ األرض كانت خمططة وهادفة، بدهم يفرغوا القرى من سكا�ا، إحنا ظلينا يف بلدنا ل 

مهو سحب اجليش املصري وبقينا يف البلد اليهود صارت متسك  يف البلد، لكن يعين إستفزازات اليهود وقتلهم لبعظ الناس من اهايل البلدة،
 .ناس وتقولوا شوف ارفع وبعدين طخوه، طخوا ميكن ثنني ثالثة هيك بدون سبب بدون أي مربر

 
يف  ، كيف عرفتوا يف القرار هاظا، مسعتوا يف القرار؟) نعم مسعنا47سنة  11(جايني هلاي عمي، بدي اسالك قرار التقسيم صدر يف شهر  

(عن طريق الناس وال عن طريق الراديو؟) ال عن طريق الراديو مسعنا يف عن طريق الراديو (كيف كانت ردة الفعل عند الناس؟ كيف تقبلوا 
القرار؟) واهللا الناس كانت قسمني، وحبذا لو نفذ قرار لتقسيم حبذا، كان قسمني ناس ما بدها أي جمال أي قدر لليهود يف فلسطني وناس 

يف نوع من التعقل كانوا يقولوا حبذا لو اقيمت لنا دولة فلسطينية حىت لو يف شرب يف فلسطني (طيب عمي كان االحتالل الربيطاين إذا اخرين 
 لقي حدا معو مسدس، معاه سكينة معاه برودة، كانوا يتغاظوا عنو، وال كانوا) ال  شو كانوا يتغاظوا عنو، كانوا إعدام احيانا، كانوا ايل

غظب اهللا على دارهم ينزل (مسعت عن حدا عندكو يف القرية انو صار معو مشكلة لقوا االجنليز معو اشي؟) نعم واهللا هو يف ناس ميسكوا 
من بلدنا بس انا احلقيقة ال أذكر أسامي ألنه لو كنت مهيأ كان جبيب أمساءهم، ناس معهم سال وحبسوهم سنوات يعين؟، فاالنتداب لك 

 .ة بقا ايل كان ماسك أي اداة كانوا حياسبوا عليهايكن يرحم مطلقاً، سكين
 
(طيب عمي كيف حصلتوا على األسلحة للدفاع عن القرية، بعتو كان معكو مصاري اشرتيتو وال بعتوا حدا باع من بقراتو حدا باع من  

كل عشرية من عشائر البلد جتتمع يف   غنماتوا، حدا باع ذهبات مرته؟ كيف متت؟) يا سدي انا ما أذكره عندما أعلن ا�اء االنتداب بدأت
 املظافة، وبدأوا يعين يتفحصوا الناس القادرين على شراء السالح، فكانوا يقولوا انت يا فالن خيلف عليك انت برودة، يا فالن انت رشاش،

رتي حلالوا؟) ال كل واحد يعين وزعوا شراء األسلحة حسب استطاعتها وقدرهتا، (اعطوا املصاري هاي للناس هم يشرتوا وال كل واحد يش
ي خلفوا يشرتي حلالوا من فلوسوا اخلاصة (منني كانوا يروحوا يشرتوا؟) واهللا، يف جتار سالح يف جتار سالح، يعين أنا أذكر انو اهللا يرمحوا ابو 

هو قادر على شراء السالح عليه برودة هتلرية من هذول الصفت، اشرتاها، وغرينا جبوز احنا اقل ناس اشرتينا يف البلد سالح، بس كل من 
او محله اشرتاه يف البلد، لكن مكنتش، كانت عواطف الناس وأحاسيسها غري، كان ناس عندو استعدادا جيوع مشان يشرتي سالح، ألنو 

عرف دفاع عن األرض والعرض والوطن (طلعوا ناس، مسعت عن ناس طلعوا على مصر او سوريا اشرتوا سالح؟) واهللا كان يقال بس أنا ال أ
س انو كانوا يروحوا على سينا وجييبوا أسلحة من سينا، وكانوا مش شرق األردن يف جتار، كان يف أكثرهم جتار خاليلة، ويف جتار من البلد ب

أنا ال أذكر أمساء (طيب عمي األسلحة هاي وصلت للبلد قبل املناوشات وال بعد املناوشات؟) واهللا شوف هي قسم من األسلحة كان 
املناوشات، بس عندما بدات املناوشات ازداد شراء األسلحة ألنو صارت القصة انو كل ليلة إسرائيل تيجي هتجم على البلد،  موجود قبل

اليهود جيوا يهجموا على البلد (بدهم يدافعوا عن أنفسهم) بدهم يدافعوا عن أنفسهم ولذلك كانوا عاملني حراسات حول القرية (بنيجيها 
د راح اشرتى برودة مش عارف كيف يف حدا درهبم على استخدام األسلحة وال؟) نعم نعم كانوا يف مناظلني ناس هاي، طيب هذول ملا واح
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 من العراق وناس من مصر اظين كان جيوا وجيتمعوا مع املناظلني هذول ويدربوهم، حىت أحد املناظلني امسو عيد انفجرت يف ايدوا قنبلة اهللا
 أعتقد انو عراقي (معناتو األسلحة كانت موزعة بني بواريد وبني رشاشات) نعم نعم بواريد ورشاشات يرمحو وتوىف (عراقي وال مصري؟) ال

خفيفة، سنت او اشي زي هيك، مكانش كلشن (طيب عمي نظمتو كيف طريقة االستحكامات والدفاع عن القرية؟) نعم (مني كان مسؤول 
ا بنوا خنادق بنوا اشي؟) حفروا خنادق خاصة على التل، املنطقة املرتفعة، ألنه عنها الفكرة هاي) كان هذول الناس املناظلني (كيف عملو 

هذه مقابلة للمستعمرة، حىت لو يف أي حركة يراقبوها، هنك حىت يف أنا االستحكامات حت تفرجت عليها، حفروا استحكامات وحواليا 
(طيب كيف كانت الناس الناس تعمل حراسات، كانوا  البلد بقت االستحكامات تبعت اجليش املصري، طبعا كانت تستعمل بعد ما 

والعشائر الثانية هكذا والناس كانت تلتزم  10او  15موزعني الناس) نعم كانوا مثال على سبيل املثال عشرية فالن بدو يطلع منكو 
ليليًا يف حراسات) نعم ليليًا يف  ماكانت، الناس كانت حترتم الكبار يف الزمن السابق، الكبري يقول روح روح، فش جمال (كانوا يطلعوا

حراسات (كان يف خالفات بني الناس على موضوع احلراساتعن القرية، وال كانوا الناس متفقة على طريقة الدفاع عن القرية؟)  كان اتفاقات 
د، يعين واحد أو أهل البلد كلهم  ألنو الظرب واحد واملشكلة واحدة عيشني فيها اجلميع (املناظلني ايل كانوا جيوا كان دربوا كانت أهل البل

كانوا يساعدوا فيهم تسكينهم أو اطعامهم كذا؟) ال واهللا كل أهل البلد (كل أهل البلد كانوا متعاونني من الناحية هاذي) نعم كانوا 
طلعت من بلدنا متعاونني (طيب عمي طلعت فزعة أو فزعات من عندكو يفزعوا لقرية أو منطقة يف أوقات اهلجوم بتتذكر؟) بتذكر انو 

ت فزعات يوم ما اجوا على الفالوجة ونسفوا البلدية، قالوا القافلة مرت والناس فزعت يعين الناس يا اخي كانت، يعين مع عدم املؤاخذة كان
لقافلة الناس مندفعة بدون ما تفكر يف النتائج يعين الناس ايل على محار ايل على الفرس فزعت الناس على أساس بفكروا هوشة، فكانت ا

د ناس يف البلدية وطالعة (بتتذكر حدا من كل الفزعات ايل راحت من البلد اجنرح او استشهد أو انأسر؟) واهللا أنا ال أذكر بالضبط بس أعتق
انو يف ناس (طيب ملا صار يف عليكو هجومات اجاكوا فزعات من بالد ثانية من قرى ثانية من مناطق ثانية؟) ال هو ايش، مصارش هجوم 

البلد اال بعد ما دخل اجليش املصري والسودانيني فصارت إسرائيل تناوش يف البلد بس قبلها (فزعات من قرى ثانية مصرش) ما  على
هامجتش اليهود، ليهود كانت تشوف أي واحد ناحية احلقول تبعهم حىت لو يف ارضه اطخ عليه (كان يعين يشردوا  مينعوا الناس) مينعوا 

ول بقوا، كانوا املناظلني يف البلد يشوفوا اليهودي راكب الفرس يطخوا عليه برظو يشردوا، (اليهود ايل كانوا حوالني الناس يروحوا على احلق
ال  البلد يف املستعمرات كان عددهم كبري عمي وال؟ يين كانوا عاملني مشكلة للبلد؟) واهللا هم كبوتس يعين كبووتس تعاونية بس بالبزط واهللا

 .مرات مش قليلة مش زغرية مش زغريةأعرف، بس يعين مستع
 
(طيب عمي قبل االحتالل استقبلتوا الجئني مرة على البلد عندكو من قرى ثانية من مناطق ثانية؟) قبل االحتالل الء مستقبلناش حدا،   

يف حدا استقر (طيب عمي  كانوا ميروا ايل جايني من يافا ميروا من بلدنا على غزة (اه يعين مروا، حد استقر؟) ال ال أنا ال أعرف انو
االستحكامات هاي واخنادق، كانت بعيدة عن البلد عملتوهم؟) اخلنادق طبعا كانت على أطراف البلدة، ايل الفوق التل، طبعا التل مفيش 

س يف الفرتة عليه سكان وال يف تساقف،  طبعا كان بعيد  عن القرية جبوز عن اول بيت، والبقية كلها خارج حدود البلدة (طيب عمي يف نا
هاي غادروا البلد من أهل البلد) وال عائلة غادرت (رغم االشتباكات ورغم) رغم االشتباكات ورغم، ألنو احنا صرنا يف وين صرنا جزير يف 

احد حبر، غزة بعيدة عنا ثالثني كيلو، منطقة بيت جربين أكثر من ثالثني كيلو، وبعدين بدون مؤاخذة فش جمال يعين احلركة مكشوفة أي و 
بدو يتحرك كان يطخوا (منطقة سهلية كانت) سهلية اه (ما كان يف جمال ألي حركة ألي) ال فش ال ال جمال، بعدين الناس مكانتش مؤمنة 
بقظية املغادرة، املغادرة بدون مؤاخذة صارت الوعود واآلماين، (املناوشات هاي عطلت الوضع االقتصادي والزراعي يف البلد عمي؟) طبعا 

ات يعين عطلت املنطقة الزراعية املقابلة لليهود درجة أوىل (وكانت مناطق زراعية كانت؟) نعم كانت مناطق رئيسية عطلت زراعتها، املناوش
قرية حمدودة يعين فخلقت دور  2500ثانيا املناطق الثانية يظربوا وتر حىت اجت يف دارنا قظيفة الوتر، املناطق اجلنوبية يف البلد مهي بلدنا 

رهاب يف نفوس الناس (شو عملت القذيفة هاي يف الدار هدمت الدار؟) واهللا ايل عندنا من حسن حظنا ا�ا دخلت يف الطني من اال
ومنفجرتش بس ايل خارج ايل على طرف البلد حرقت شوية زرع (كان يف شح يف املواد التموينية عمي، يعين الناس تذايقت كان يف نقص 

ار احلصار حصار جليش املصري صار يف طبعا شح يف املواد الغذائية وطبعا لقينا (يف الفرتة هاي كان يف بعظ األشياء؟) واهللا شوف تص
صعب عليكوا حتصد الزرع تشتغلوا يف األرض؟) طبعا صعب جدًا (كان يف صعوبة يعين) صعب جدًا (اليهود الصهاينة خربوا يف املناطق 

غل فيها؟) املنطقة املقابلة كان يصري فيها حرائق كثري (كيف حرائق يعين؟) الزرع يرموا قذيفة الزراعية ايل حوالني البلد؟ حلىت حد ما يقدر يشت
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يرموا رصاص تشتعل احلرائق، ال يف عنا إحنا اطفائيات حريق وال يف عنا تنكات مية، فكانت النار طبعا تشتعل فتايت على كل ما حواليها 
من هاي املناطق الزراعية ايل حوالني البلد يعين حىت خيربوا عليها احتلوا التل) ال ال كانت  (طيب اليهود قبل ما حيتلوا البلد احتلوا مناطق

املسافة قصرية مفش جمال، مهي كانت البلد حماطة باستحكامات اجليش املصري واجليش السوداين واملناظلني (طيب عمي جمزرة دير ياسني  
ي تأثري احلريق يف أعشاب جافة ورياح قوية، النو انت بتعرف عاداتنا وتقاليدوالنساء وما كان إهلا تأثري كبري عليكو؟) كان يف اهلا تأثري ز 

النساء قد ما صاروا يقولوا كذا ومبسكوا البنت شنعوا، هي برظو كانت دعاية صهيونية إىل جانب ما فتكوا فيهم إال أ�م ضخموا األمور 
اديو؟) ال واهللا شوف انو طريق الراديو وعن طريق الناس، والناس طبعا يعين أي خرب (كيف مسعتوا عن اخلرب عن طريق الناس وال عن طريق الر 

حىت لو كان صغري بتكرب (صحيح، طيب كيف كنتو تسمعوا أخبار احلرب ايل كانت تصري برظو عن طريق الناس ايل مارين وال) احلرب ايل  
وا من يافا ايل جيوا من هالقرى احمليطة بايفا ياصور وياصور واملسمية وكان  كانت تصري كنا نعي أخبارا من خالل الوافل املارة اهلاربة ايل جي

 كلهم ميروا والبقية، كانوا يعطوا الناس عن الفظائع ايل بتصري. (طيب عمي يسلموا لسان بدنا نوقف اسرتاحة دقيقتني بعدين بنرد بنكمل)،
 حياك اهللا يا سيدي شكراً.

 
) وعليكم السالم ورمحة اهللا (إحنا اآلن يف اجلزء الثالث من املقابلة يف بيت العم أبو هشام الطيطي ابن قرية (السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتو

عراق املنشية يف مدينة اربد، عمي أبو هشام بتتذكر كيف كانت بدايات احلصار على عراق املنشية وكيف مت املناوشات بعدين كيف مت 
الفالوجة وإىل عراق املنشية وقامت العصابات الصهيوينة بقطع الطريق اللواصل بني غزة وبني  احلصار) نعم دخلت القوات املصري إىل

الفالوجة وطبعا عراق املنشية واحتلت كل الطرق ايل يف الطريق واصبحت القوات املصرية ايل يف وعراق املنشية والفالوجة حمصورة يف هذا 
املصرية واملناضلني من أهل البلدة عملوا استحكام دائري حوالني البلد كلها طبعا إسرائيل  اجليب، بالنسبة للبلدة عنا عراق املنشية القوات

اآلن هي يف دور اهلجوم إحنا يف دور الدفاع، فبدأت إسرائيل تقصف هذه املواقع وحتاول تفتح ثغرات هجومية من خالل ايش هجمات 
هجمة واحدة هجمة واحدة بعد ان قصفت البلد حوايل فرتة يومني  ليلية وكانت يف كثري من احلاالت كانت تصد هذه اهلجمات إال

متواصالت مت يف سكون العسكر ايل يف اجلهة اجلنوبية مع التعب واإلرهاق وفش طعام صعبة احلركة إال القليل، ناموا فدخلت مفرزة يهودية 
لطيطي مجاعتنا، شايف يا سيدي الكرمي، طبعا طلبوا وذحبتهم بالسالح األبيظ ودخلوا احتلوا نص البلد وكان النص احملتل نص عشرية ا

لوا النجدات من البيه طه كان يف الفالوجة وكان أركان احلرب يف بلدنا املرحوم مجال عبد الناصر (تعيش) طبعًا بدأوا املناضلني واجليش يعم
تعايل أنزل املطر فأصبحت الدبابات واآلليات سد من أجل ايش من اجل منع االستيالء على بقية البلد (تقدمهم) تقدمهم، اهللا سبحانه و 

تبعتهم غري قادرة على الدخول لنه أرض وحل وأرض طني (يعين عدد كبري ايل دخل؟) عدد كبري، عدد ال حيصى، يعين فاستعانوا يف 
اجملموعة من اليهود فكانوا الطائرات فكانوا اليهود ماسكني جمموعة من اهل البلد يف منطقة قريبة من الربكة فأجت الطائرة وقصفت هاذي 

يهودي، الشباب املناضلني مع اجليش عملوا عملية التفاف واستطاعوا ا�م  360جمموع اجلثث من اليهود ايل قتلوا يف تلك املعركة حوايل 
ريني ومن املناضلني؟) يطهروا البد من (اجلنود اإلسرائيلني) من اجلنود اإلسرائيليني (عندك فكرة عمي بتذكر قديش استشهد من اجلنود املص

جندي ايل دفناهم يف البلد  360واحد  400واهللا انو من املصريني استشهد عدد كبري، يعين استشهد جبوز فوق املية، ألنه اليهود أكثر من 
ت هذه املعركة وكانت هذي مثار نكبة وغضب على الناس ألنه كانوا يدفنوها بألواح الصرب، فااا كانت املعركة احلقيقة معركة فاصلة (طول

عمي؟) قعدت حوايل جبوز ثالث أيام (واملعركة شغالة؟) نعم واملناوشات وبدأ الدخول ويوم كامل وهم حمتلني نص البلد، وبعدين اهللا 
ا راح سبحانه وتعايل ساعدهم (قصفوا البلد بالطريان عمي؟) قصفوا نعم قصفوا، بالطريان وباملدفعية (كانوا عدة مرات يقصفوا؟) نعم (معناتو 

شهدا كثري وجرحى كثري يف البلد كان جراء قصفهم) واهللا شوف مش العدد ايل كانوا هم يتوقعوا ألنه األرض أرض ترابية وكلها 
استحكامات، وين ما جيت كان خيتفي اجلنود أو املناضل يف وسط االستحكام إال ايل تيجي مباشرة بس أنا بقلك القتلى ايل صاروا القتلى 

م (ملى ناموا) املنطقة الظعيفة هاذي خشوا صاروا يفتشوا االستحكامت من اجلهتني ويذحبوهم ذبح يف السالح األبيظ حىت من خالل دخوهل
عمي طبعا تنبهوهلم وبعدين (الزعيم مجال عبد الناصر كان عندكوا يف البلد؟) نعم كان عندنا يف القرية وكان استحكاموا مركز قيادتو يف بيت 

يطي، وكانت حىت وقت ما انتهت احلرب وانسحبوا املصريني باتفاقية وبقينا إحنا هناك يف البلد ألنه  الناس كانت رمحة احلج خالد الط
األخبار تصلنا كيف يعيش الالجئني خارج بلدهم فالناس قالوا بدنا منوت هان أفظل، لكن إسرائيل بقية وراء السكان حىت رحلتهم، حىت 

للمشايخ والوجاء أنا انصحكوا اليهود ملهمش آمان اخرجوا من البلد فااا املختار ايل كان عند عبد  الوسيد الدويل ايل هناك كان يقول
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الناصر وقت ما راحت صارت الثورة، راح هىن (هنأهه) وأهدى نوط الشجاعة العسكري من الطبقة األوىل ألنه قصة احلصار كانت قصة  
صري كان طبعا حوصر يف البلد أرزاق ال تأيت مواد اليوجد يعين بدون مؤاخذة مواد كبرية وطويلة (ممكن حتكيلها عنها عمي) اه اجليش امل

مع السكان كل ايل عندهم حالل بقر غنم أبو أبقار أو إىل اخره يودها للجيش ويوخذو وصوالت إذا   خمزنة يف متاجر فاتفقوا املخاتري اتفقوا
ف بدهم انا عندي بيتني، جيوا يهدوا بيت هشام يسحبوا خشبوا وينضجوا هالناس حيت وعاشت تدفعلهم يف املستقبل. فا بدهم حطب كي

اللحم مشان يطعموا اجليش النساء كانت تطحن على الرحا ألنه ما يف طواحني، فكان يعين التعاون بني أهل البلد وبني القوات املصرية 
البلد) البلد جبوز البلد احلصار صار ثلث تشهر ست تشهر تعاون استطاع انو خيليهم واقفني على رجليهم طيلة الفرتة (طول احلصار على 

(نعم، فرتة طويلة) فرتة طويلة (يعين هي كانت املشكلة يف شح املواد التموينية) فش مواد متوينية (وخالل الفرتة  هاي كلها مناوشات؟) 
من هذا فكروا كيف بدو ينضجوا الطعام، كل عائلة اعتمدوا على املناوشات وعلى حيوانات البلد وحبوب البلد يطحنوا ويطعموا، ايل األهم 

قالت يا عمي معينا بيت واحد والبيوت الثانية (يهدوا البيت الثاين عشان يوخذوا اخلشب عشان يطبخوا عليه) ويطبخوا عليه. (طيب عمي 
و اجليش املصري بدو يطلع ويظلوا ملا صارت اهلدنة واتفقوا على أساس اجليش املصري يطلع، كيف كان وضع الناس كيف كانت مشاعرهم ان

حلاهلم يف وجه اليهود) واهللا كان الوضع وضع حمزن بصراحة على ما نسمع من بطش من قبل اليهود لكن اجليش املصري يف ذاك الوقت 
البلد نعاود نروح برظوا عرض على السكان قلهم اخرجكم معاي، قالوا احنا بعد هالعناء ومفيش عيلة اال راح منها ناس وانقتل ناس من أهل 

على املخيمات، بدنا منوت هنا، طبعا نسحبوا حسب اتفاقية رودس أو مش عارف شو امسها االتفاقية، املهم سحب اجليش املصري وبقينا 
س متخوفة يف البلد، اجوا اليهود هان على البلد عاد (ملا دخلوا على البلد وين كنت انيت عمي؟) احنا كنا يف وسط البلد يف دورنا كانت النا

انو هذول بدهم خيشوا يقتلوا، خشوا ومنعوا التجول يف البلد وبعدين شوي شوي صارت االمور عادية (صار يف مناوشات ملا دخلوا البلد؟) 
هم ايل صاروا يتحركشوا يف الناس وطخوا بيجي اثنني ثالثة مشان خيلقوا ارهاب (كيف عملوا يعين؟) يعين اجو على واحد هو ومرتو عند 

ر بشرب، اجوا على واحد تاين وطخوا قلولوا شو هان (كيف كيف؟) قلولوا ارفع رقبتك هو فكر انو بدهم يطلعوا على حاجة طخوا غدي
 (طخوا يف رقبتو) طخوا برقبتو، وواحد تاين ومرة طخوها (أمساء بتذكر أمساءهم عمي؟) واهللا إين ال أذكر أمساءهم (من أي عيل؟) من عائلة

الت الثانية شايف احلقيقي لو كان يعين لكان. بس ... جابوا الصليب األمحر، عمل الصليب األمحر خيم صار الناس تروح اجلوابرة من العائ
ن، تشكيلهم من تصرفات اليهود، أخر اشي قلهم الصليب األمحر يا عمي اليهود ما اهلم امان أو الدوليني أو ايل كانوا موجودين، ما اهلم آما

انوا حىت ال اظلم الصليب األمحر، قالوا اليهود اخر اشي ما اهلم امان بننصحكوا اطلعوا، فالناس تشافت األمور هيك هم رقابة دولية ايل ك
مجعوا أغراظهم على جنب الطريق حوايل اربع تشهر. بناموا تتيجي السيارات ، كان األصل تيجي السيارات يودوهم على غزةن اجن 

ا كنتو تناموا يف البيوت؟) البيوت صارت موحشة صارت الناس ختاف يف الليل وتتجمع حوالني السيارات ورموهم على السنابرة (ليش م
بعض يعين خلقوا رعب يف نفسيات الناس (يعين قلولكوا انو بدها السيارات تيجي تاخذكوا على غزة) اه على غزة الرقابة الدولية، اجت 

لد حلد) حلد السنابرة حدود اخلليل وجت سيارات اردنية صفن السيارات قبال السيارات ورمونا على حدود اخلليل (اجت السيارات من الب
بعض وصارن يفرغوا ما استطاع جييبوا االنسان من اثاث (طيب ليش قعدتوا اربع تشهر وانت تناموا برة؟ ليشه الفرتة الطويلة هاي؟) مهي  

نو كان يف إجراءات اخر قدوم السيارات (كيف كنتو توكلوا كيف كنتو كانت الوعود ا�ا بدها تيجي السيارات األردنية بكرة وبعدو الظاهر ا
تشربوا؟) مهي الناس تعاون الناس من زمان يعين الدور احمليطة يف الشارع الرئيسي على اجلانبني استوعبت كل الناس، وصارت كل الناس 

 .توكل وتشرب من هاملوجود
 
وف يعين اجلوع وارد ألنه مل تكن يف مواد هناك متوينية كان جييبوا شوية مساعدات (صار يف عطش صار يف جوع يف هاي الفرتة؟) واهللا ش 

 بسيطة مكنش يف مواد متوينية بلد حماصرة بقت ال يف اتصال ال مع الشرق أو مع غرب (بتتذكر التاريخ ايل طلعتوا يف عمي من القرية) واهللا
) نعم (شو كنتو البسني وقتها اشي كويس وال كان 49(شهر واحد سنة  49نة بالزبط(التاريخ) كانت الدنيا مطر وتفل جبوز بشهر واحد س

وضعكوا بائس) ال وضع بائس جداً البسني شو يف عندها الناس تلبس ال يف شرا اواعي وفرتة حصار طويلة وانت بتعرف القروب ماذا يلبس 
العروب ملا بلشوا حيطوا فيكوا يف الرتكات وبلشتوا تطلعوا من  اللباس البسيط ايل عندو جابونا وحطونا يف خميم العروب يف خيام (قبل خمي

 البلد كيف كان شكل البلد وانتو طالعني منها؟) شكل البلد كانت قامتة احلياة كان يعين البكاء يعين البكاء والنحيب ال يتصوره اإلنسان
الناس طلعوا كل ناس سيارة توخذ جمموعة (يعين السيارات احلقيقة كان اشي مؤمل (الناس طلعوا مع بعظ مرة وحدة وال جمموعات جمموعات) 

151 
 



محلت أهل البلد بالكامل) نعم محلت أهل البلد بالكامل (يعين كل عيلة تطلع يف ترك وال؟ عدة عيل؟) ال عدة عيل (يعين ا مثال انتو شو 
جبوز اكثر عشرة (ظل يف حدا يف البلد من ختيارية بتتذكر مني طلع يف الرتك؟) طلعنا جبوز مخس ست عائالت من قريبنا يف ذات الرتك واهللا 

ن يف البلد؟) ال مل يبقى أحد (مل يبقى احد) مل يبقى أحد (سكرتوا بوابكوا واخذتوا مفاتيحكوا معكو؟) سكرنا البواب واخذنا املفاتيح وكا
مي بتتذكر اخذتوا معكو الفرشات الطناجر األمل اليزال يسري يف نفوسهم انو فرتة وراجعني ولكن اال نرجع وهناك مؤامرة كربى (طيب ع

يعين هيك اخذتو كل حاجة؟ وال ظل اشي؟) ال واهللا ظل بقيت واهللا بقي حاجات حمطوطة يف املطامري بسموه مطمور يف غرف ظلت أشياء 
كون يف برد، جابوا أشياء احلاجات الكبرية الثقيلة، جابوا أشياء خفيفة غطاء خفيف جدًا ألنه عارفني موم شتاء وين ما بدو يكون بدو ي

ح بسيطة جداً أنا ما أذكره أشياء بسيطة جداً (قمح شعري ذرة اخذتوا معكو وال ظلوا يف املطامري؟) ال ال ال وال اشي ظل حملو حملو ال قم
ال وال حطولنا مشينا  وال شعري وال حاجة (طيب الطقس كان بارد وانتو حطولكو شوادر فوق الرتكاتتحميكوا من املطر وال يف الربد مشيتو؟)

وا من يف الربد ومل يكن ال شوادر وال اشي (مرض ناس معكو وانتو يف الطريق؟) يعين ال خيلو األمر ال خيلو (طيب ملا طلعتوا انتو طلعتوا مريت
عليه ما دخلنا احلارات  احلارات يف الرتك؟) أية حارات (يعين من حارة البلد؟) احنا مارينا من الشارع الرئيسي ايل كل البلد كانت مسفطة

(باملرة، عمامك من دار عمامك من اقاربك ايل طلعوا معاك يف الرتك؟) نعم من األقارب نعم نعم (كل االماكن ايل مريتو فيها كانت مناطق 
نت حمتلة؟) نعم حىت حمتلة؟) ال حىت حدود السنابرة (نعم، كانت حمتلة من إسرائيل؟) كانت حمتلة حىت حدود السنابرة عند ترقوميا (كلها كا

السنابرة بسموها كيلو مخسني بعدها ترقوميا هناك طبعا سيارت اليهود كانت موجودة والسيارات تبعت اليهود كانت موجودة ومحلونا 
(السيارات األردنية وين اخذتكوا؟) اخذتنا على خميم العروب (مباشرة على خميم العروب) مباشرة (كان يف خيام هناك؟) كان يف خيم 
بسيطة الظاهر هم مهيئني األمر، اه كان يف خيم وطبعاً اخليم مقظتش صاروا يعطوا خيم حسب حجم العيلة (يعين كل عيلة اعطوها خيمة؟ 
نعم كل عيلة واخليم الكبار خيمتني (طيب كان يف محامات مراحيض؟) ال وال كان يف محامات وال مراحيض (طب كيف كانت االمور؟) وال 

انت الناس بدائية بدائية مكنش يف محامت (مية منني كنتو تشربوا؟) مية كان يف عني يف العروب هناك كانن النسوان ينقلن يف مطابخ، يعين ك
نقل يف اجلرار (عملولكوا مدارس عمي؟) عملوا مدارس حتت الشجر (حتت الشجر) حتت الشجر وبعدين عملوا خيام (مني كان يدرس فيها 

(مني كان مسؤل عن التدريس وعن اخليام، وكالة الغوث) وكالة الغوث، يف االول الصليب األمحر (طول  هاي؟) كانوا معلمني من املخيم
الصليب االمحر؟) الصليب األمحر مطولش كثري للواحد ومخسن أو اشي زي هيك وبعدين استلمت وكالة الغوث وصاروا يعملوا خيام 

صحية؟) اه نعم يف املخيم عملوا عيادة (يف هاي الفرتة طولتوا طولتوا وانتو ومدارس وحسنوا الوظع (حسنوا الوظع، طيب كان يف عيادة 
ساكنني يف اخليم؟) طولنا شو فرتة طويلة (ألي سنة قديش قعدتو سنة سنتني؟) شو وال سبعة وال مثاين (مثن سنني وانتو يف خيم) بعدين 

وا وحدات (طيب هاي املنطقة منطقة باردة جبلية وانتو متعودين مسحوا للواحد يبين ايل بين يف تراب واسبست واشي زي هيك، بعدين عمل
على املنطقة الدافية؟ كيف كان الوظع عندكو هل صار عندكو مشاكل صحية؟) طبعا هي الرشوحات كانت صفة مميزة هناك ألنو حوالينا 

رامات وتتدىف على النار (يف الفرتة هاي أحراش كانت الناس تروح جتيب حتتطب جتيب حطب ووالوكاة وزعت حرامات فالناس تتغطى يف احل
يف حدا منكو رجع على البلد؟ وال حاول يرجع) ال ابدا فش جمل وال حد رجع (مسعت انو حد رجع؟) ال ال ما مسعت (يعين سكنتوا يف 

تبدلوا اخليام (مني املخيم هذا مدة ست سبع سنوات يف خيم ويف وظع بائس) نعم بعدين بنوا وحدات سكنية (يف نفس املخيم؟) نعم واس
ايل بناها؟) الوكالة (الوكالة) وظلينا حىت السبع وستني (يف الفرتة هاي بعد، بني الفرتة هاي كلها حتسن وظعكوا؟ صرت تستخدموا كرت 

وين ولكن مل الغوث اعطوكوا مالبس اعطوكوا متوين اعطوكوا اشي؟) نعم صاروا يعطوا مالبس ويعطوا يعين فرتة كانوا يعطوا مالبس ويعطوا مت
يكن كافيا، يعين قد ما بدها تعطي الوكالة املواد ايل كانت تصرف هي غري كافية، صارت الناس تفتش تشتغل يف األشغال تدور على سبل 

 .العيش وتشتغل
جمانًا (الطرق كانت (طيب عمي كان عيادة صحية كان فيها املخيم) نعم كان يف عيادة صحية، (كانوا يعاجلوا الناس جماناً؟) ال جمانًا نعم  

مزفتة داخل املخيم وال كانت طينية ترابية؟) كانت طينية ترابية متذكر انو الثلج، صارت ثلجة كربى وغطت اخليام صارت يعين مشاكل 
يف واحد  طويلة حىت يعين انقطعنا عن اخلليل وبيت حلم مكنش جرافات ايل تفتح الطرق انقطعنا فرتة ست سبع تيام، جابوا مواد متوينية كان

امسو مسيو ليغول واحد مسؤول (مني هو هذا ليغول؟) واحد فرنسي حىت كتبت اجلرايد عنو انو يهودي وعملنا معاه لقاء قال يا عمي افرظ 
اين يهودي لكن بعمل كويس، تصور شوف قديش بساطت الناس، جابوا براميل زفتة كان يف براميل زفتة يف املخيم وخلوا العمال تعون 

يقصوها وصار حيطوا يف كل شارع برميل ويولعوا قال يدفوا الناس، نسا بسطاء (معناتو ملا كانت تشيت كانت الدنيا طينة و؟) طينة السنسلة 
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زثلج وبرد (مكنش يف حد يقدر يتحرك وال يروح؟) وين تروح متقدرش تتحرك وال تروح طينة (يف هاي الفرتة لقيتو شغل للعمل لقيتو دخل 
وف قسم من الشباب بقوا يطلعوا على احلصيدة وقسم كانوا يطلعوا على معان، شباب املخيم يشتغلوا يف النابعة بقوا لبيوتكو؟) واهللا ش

يسموها ..(يعين العمل كان متوفر وال كان صعب؟) واهللا العمل ما كان متوفر بالشكل املوجود كان يعين يف صعوبة بدو يسافر مسافات 
و؟) بسيط جداً الدخل بسط (طيب عمي وانت يف املخيم بتتذكر مني كان معكو من القرى واملدن بعيدة (والدخل كان بسيط كمان برض

يف املخيم) نعم كان يف من الفالوجة كان يف من عجور كان يف من جسري كان يف من ديرابان كان يف يا سيدي من زكريا كان يف من وين من 
ملخيم، عدد سكانو كبري؟) واهللا املخيم كان كبري يعين امتدادوا جبوز اكثر من كيلو وين شو امسها بيت حمسري كانت قرى جممعة (كبري كان ا

الف نسمة  (طيب كان يسكنوا كل أهل بلد يف منطقة حلاهلا وال كان خمتلط؟) ال ال كل اهل بلد   15بتصور يف ذاك الوقت يعين فوق ال 
ل العراق أهل زكريا أهل عجور (زرت البلد بعد النكبة عمي؟) نعم زرهتا مرة كانت حلاهلا (كا يسموها يف أمساء معينة) اه اه كان يسموها أه

(شو شفت فيها ) كانت وقتها مدمرة (مسموحة وال كان يف أثار)من القرى املدمرة  73يا يف  72واحدة (أي عام؟) زرهتا يا سيدي يا يف 
على جنب البلد مستعمرة جديدة فيها مصنع سكر وفيها زي  مدمرة تدمريا كامًال، التل ظايل مبظاهر واالستحكامات موجودة، منشئني

هيك وفيها سوق شعيب ومش عارف اشي زي هيك، أما البلد مدمرة يعين عندما تراها ال تعرف معاملها مدمرة تدمري كامل (يقال يف شركة 
السكر كلو يف ارض بلدنا كل هاي اجلهة بتعمل كمبيوترات عاملة مصنعها على ارض البلد، شركة أمريكية) مهي الشركة املستعمرة مصنع 

 الغربية عاملني مصانع كلها يف ارض البلد (طيب عمي يف عندكو ديوان عملتوا ألهل البلد ديوان او مجعية هون يف األردن؟) يعين كل مجاعة
رة اما بتظل ما طلع ديوان باسم ديوان اهلا ديوا�ا بقي، عملوا مثال العشائر املش كبرية ديوان واحد، مثال يف عمان يف ديوان عشرية اجلواب

عراق املنشية، عندنا هان ديوان باسم عائالت من عراق املنشية (طيب عمي أهل عراق املنشية، الديوان ايل عامليون هذول مجاعة اجلوابرة 
 .بفيدوا ابناءهم يف التعليم يف كذا بعطوا؟) واهللا بعتقد ا�م بتعانوا بتعاونوا مع بعظ

 
) حق العودة ( حق العودة، ايل بنص، بقر  يف حقك يف العودة إىل ديارك 194 مجعية االمم املتحدة طلعت قرار رقم (طيب عمي يف 

واسرتدادا ممتلكات والتعويض على عن املعانة ايل حلقت فيك، شو موقفك اذا توفرت الك العودة الك ايل ديارك والتعويض ملمتلكاتك مع 
يف تقرير املصري؟) اوافق بدون أدىن تفكري، يعين أنا اوافق على أي عودة ايل بلدي مهما كان الثمن  احلفاظ على حقوق األساسية وحقك

(وحتت أي حكم؟) حتت أي حكم يف العامل (طيب عمي، قرار العودة هذا قرار حق العودة برضو بنص على تعويضك عن معاناتك ايل 
ممتلكات يف فلسطني) نعم نعم نعم (يعين احنا يف هذا القرار من ثالث شقوق عانيتها انت يف فرتة هاي اهلجرة وتعويضك على استخدام 

الشق األول تعويض عن ممتلكاتك تعويضك عن معاناتك وحق العودة انت مع هيك قرار انو يكون يف تعويض وعودة) انا مع حق العودة 
طيين ان يعود إىل وطنو ويأخذ تعويضه عن الفرتات ايل أوال ومع التعويض بعد العودة ثانيا (من حقك يعين) من حقي نعم من حق كل فلس

قظاها عن ارضه ووطنو ألنه أمالك الغائب يف الوطن العريب ترصد وتدفع ألصحاهبا يف إسرائيل، يعين قرارات هيئة األمم اذا بدها تتطبق 
ض النو او هاذي مرفوظة (طيب عمي بيعطي حق العودة والتعويض مش او التعوي 194جيب تطبق بدون متيز ان تطبق على اجلميع حق 

نيت اذا اجو عليك وقلولك هاي التعويض وبدكش هالعودة، بتوافق هبيك قرار) ارفض ذلك رفضاً لو بتقتلين واهللا لو مباليني الدنيا ما ببيع سا
يف خميم اربد بعد ذلك  عشتو يف خميم وال عشت يف مدينة) عشنا يف خميم عشت 67من ارض ابوية، (طيب عمي بعد انتو ملا طلعتوا يف 

انتقلنا (فرتة طويلة عشتو يف املخيم؟) ال مش طويلة عشنا سنة (طيب عمي بعد هالتشرد واملعاناة سنني طويلة كيف بتشعر اجملتمع الدويل 
به اهلا ملا بقيت االمور يف يد اجتاهنا) واهللا انا بشعر انو اجملتمع الدويل مغمض عينيه عن حقوقنا واجملتمع الدويل غري متبه لواقع قضيتنا ولو متن

السفاحني حيكمون ما يشاءون ويقررون ما يشاءون دميونا قظى علينا يف األردن وهاي التلوث بلحق واجرت الدولة مشكروة جمموعات لتقوم 
سلحة  ذريةكيماوية بدارسة اثار التلوث، وال يوجد صوت دولة يقول ليش دميونا، العراق راحوا هامجوها وقظوا عليها حبجة انو بتصنع ا

يف  واثبت علميا هم ايل هامجوها اثبتو انو ما كان يف يف العراق هذي األسلحة، انا بعتقد انو الولد الصغري الطفل الطفل ايل بدأ حيبو بدا
) إىل مسقط رأسو الكالم يقول العودة وقد يكون ال يعرف العودة وين بس هو يؤمن يف العودة (ايل وطنو وإىل ممتلكاتو واسرتداد ممتلكاتو

مسقط راس اجدادو إذا مكنش مسقط راسو (طيب عمي يسلم متك ويسلم لسان وبنتمنالك التوفيق وطولة العمر وشكرا كثري على هذا 
 اللقاء اجلميل) يا سيدي وشكرا الكو وادعو اهللا ان ياخذ بيدكم وحيقق امال كل فرد يف شعبنا الفلسطيين يف العودة إىل وطنه ومسقط رأسه

 يعيش العيشة الكرمي ايل عاشها اجدادو وشكرا والف شكرا لكم (شكرا الك).ل
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): مقابلة مع الحاج أحمد عبد الفتاح صافي الطيطي11ملحق رقم (  

 معلومات عامة
 أجرى المقابلة: سعيد عجاوي

 )1932اسم المقاَبل: الحاج أحمد عبد الفتاح صافي الطيطي (مواليد عراق المنشية في العام 
 20/2/2007المقابلة:  تاريخ

 مدينة إربد-مكان المقابلة: بيت المقاَبل
 

 نص المقابلة
 وعليكم السالم ورمحه اهللا وبركاته (السالم عليكم ورمحه اهللا بركاته) 

يف بيت (برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينة نرحب بكم يف حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية حنن اليوم 
وهذا املشروع يهدف إىل تدوين وتوثيق  20/2/2007السيد أمحد عبد الفتاح صاحل الطيطي الكائن يف مدينة إربد اليوم هو الثالثاء املوافق 

 ) جيري هذه املقابلة سعيد عجاوي. palistine remember.comالذاكرة الفلسطينية واجلهات املسؤولة عنه فلسطني يف الذاكرة (
سري أسئلة هذه املقابلة تقسم إىل قسمني القسم األول يهدف التكوين صورة عن احلالة االجتماعية والثقافية واالقتصادية هلذه حج أبو تي

القرية قبل النكبة والقسم الثاين يهدف لتكوين صورة عن معانات سكان القرية خالل فرتة االنتداب الربيطاين والصراع مع العصابات 
 الجئني الفلسطينيني خالل النكبة ويف منايف اللجوء والشتات الصهيوينة ومعانات ال

ل طبعا احنا ابو تيسري أسئلة القسم األول رح خنتصرها ألنه كان يف هناك مقابالت مع حالتني من عراق املنشية رح خنتصر أسئلة القسم األو 
 هدفها سابقا). كرناعلى بعض األسئلة البسيطة ورح يكون حمور لقائنا يف أسئلة القسم الثاين إيل ذ 

أمحد عبد الفتاح صايف الطيطي (مكان والدتك) عراق املنشية (تاريخ  )?(والسؤال األول إليك أعطيين امسك يف الكامل من أربع مقاطع
(أبو تيسري والدك من أربع مقاطع) عبد الفتاح صايف مصطفي الطيطي  (والدتك) عايشة سالمة عمر اخلطيب.  23/4/1932امليالد) 

 م أبو تيسري هل توافق على إجراء هذه املقابلة يف إرادتك الكاملة وان تشارك يف معلومات كما تسعفك الذاكرة).(نع
يف  نعم، (نعم اسم القرية مرة ثانية يا أبو تيسري) عراق املنشية، (هل تعلم ملاذا مسيت هبذا االسم) مسيت ألنه كان أول أهل البلد يسكنوا

تكاثرت البلد عمرو عمار جديد جبنب غريب اخلربة مسوها عراق املنشية ألنه عمار جديد حديث وهذا االسم. خربة قدمية من كهوف وملا 
، عمرو (يعين عراق كلمه منسوبة للمغر؟) للمغر ايل كانوا ساكنني وملن كثرت القرية عمرو منها وغربه قريبة اهلا يعين تقريبا ما يقارب الكيلو

يعمرو كل العشاير يف املنطقة، (يعين عراق املنشية كلمة منشية من مصطلح أنشئ كأنه انشئ قريب أو بىن البلد على أبار املياه صاروا 
نسمة (قبل النكبة عام  2332حديث) يعين انشئ قريب حديث (طيب هيك عراق املنشية كم كان عدد سكان القرية قبل النكبة؟)كان 

ة ملن تتبع من املدن الفلسطينية؟)  قضاء غزه لواء غزه (قضاء غزة، غزة بالنسبة نسمة بزبط (طيب عراق املنشيه إداري 2332) نعم 1948
  30حوايل لعراق املنشية وين واقعة بالنسبة إهلا؟) من اجلنوب الغريب (تتذكر املسافة ايل بتبعدها عراق املنشية عن غزة يا أبو تيسري؟)  واهللا 

 كيلو. 
رض عراق املنشية يعين كيف كانت سهلية جبلية وعرة؟) أرض عراق املنشية كانت (طيب سؤال اليك تتكلم بوصف بسيط عن بيئة أ

دومن بالضبط (مساحة األرض) مساحة األرض من اجلهة الشرقية فيها تضاريس جبلية أما اجلهه اجلنوبية الغربية  17901مساحتها 
بة للقرى العربية يعين شو حبد عراق املنشية من الشمال والشمالية سهول سهل أرض محرا. (أبو تيسري بدي أوخد منك حدود القريبة بالنس

واجلنوب والشرق والغرب من القرى العربية) حدود قرية عراق املنشية من الغرب بلدة الفالوجة ومن الشمال بلدة اجلسيري ومن الشرق بلدة 
اليه ذكرت إيل انو بلده اجلسري) اه (ومن بيت جربين ومن اجلنوب عرب الوحيدات اجلبارات وبقولو اهلم الوحديدات (من اجلهه الشم

الغرب) ومن الغرب الفالوجة (بس من الغرب الشمايل مش غرب مباشرة) الفالوجة اه من الغرب الشمايل (طيب لو سئلتك اعطيين اجلهه 
ليل من الشرق ولواء السبع اجلنوبية) عرب الوحيدات تابعة إحنا عراق املنشية تقع على حدود لواء غزة من الشمال الشرقي وحدود لواء اخل
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 من من اجلنوب ولواء يافا من الشمال يعين مركز على ثالثة ألوية (طيب أبو تيسري لو قلتك املسافة إيل كانت تبعد بني عراق املنشية واجلسري
 جهة الشمال) تقريبا كيلو و نص تثنني كيلو أو ثالث كيلو(الفالوجة) نفس املسافه 

كيلو)، وعرب   12كيلو (حوايل 12ة اقرب الكم) اقرب تقريبا ثنني كيلو، اجلسري ثالث كيلو، بيت جربين يف (نفس املسافة وال الفالوج
 الوحيدات واجلبارات هذول من اجلنب عرب الوحيدات جريان إحنا وياهام فش كيلو أرضنا وأرضهم خمتلطة.

جت مستوطنة جت يعين هي املستوطنة الوحيدة إيل كانت  (طيب كبانيات بتتذكر إيل كان يف هناك حوليكم) من الشمال كانت مستوطنة 
مستوطنة جت ومن الشرق ملستوطنة جت يف مستعمرة امسها خربه موسى، خربة موسى هاي من الشرق من الشرق ملستوطنة جت (نعم 

فلي العالقة االجتماعية كيف  مستوطنة جت شو املسافة إيل بتبعدها عنكم تقريبا) كيلو تقريبا (فقط قريبة) بينا وبينهم سلك (تقدر توص
ا كانت بينكم وبني اليهود) عالقة اجتماعية كانت ممتازة (قبل احلرب ؟) قبل احلرب (يعين  كان يف تعاون) أنا بذكر كان يف تعاون يعين هذ

ار اجو خماتري،  خمتار ميرض يروح يتعاجل يف املستتوطنة. مستعمرة وملا ميوت ناس جيو يعزو بذكر ملا توىف رمحه عمي يونس ادعيس املخت
ىف الكوبانية وخمتار جت (بتتذكر شو امسو خمتار جت) كان ماير ومسخا ثنني ( ماير ومسخا) جابوا ذحبوا ذبيحتني جبوهن على املضافة (ملا تو 

واهللا ما  مني ؟؟) املختار يونس دعيس الطيطي عمي يونس (كان لك صديق من هذول الكوبنيات هل كان إلك عالقة بصديق معني؟) ال 
 كان يف عالقة (كان هناك تعاون زراعي جتاري ما بينكم وبني املستعمرات؟)كان طبعا جريان األرض خمتلطة كانت.

  
عشاير والبلد  5(طيب اآلن أنا رح اسألك أيضا عن العشاير واحلمايل إيل كانت موجودة يف عراق املنشية) نعم كانت عراق املنشية فيها 

اجلوابرة، (قسمني يعين كان هناك اسم لكل قسم  أبو تيسر وال القسم الشرقي والغريب وال كيف كان امسهم) ال مقسومة قسمني الطيطي و 
عشائر  5الشمال واجلنوب (مشال وجنوب) اه العشرية مقسومة زي ما تقول قسمني عشرية الطيطي وعشرية اجلوابرة والبلد مقسمة من 

اليت كانت موجودة) عشرية الطيطي، اجلوابرة،  أبو سل،  أبو حميسن، البدوي، وبعض وبعض العائالت، (طب أعطيين أمساء العشائر 
العائالت ومنها أبو ريه، أبو وردة، البالصي، حبوش، ويف عيالت صغرية. (طيب لو سألتك عيلة الطيطي  وين متمركزين من انو جهة من 

 عراق املنشية؟) 
طيطي عائلة وحدة؟ ) طبعا عائلة وحدة دعيس الطيطي، دعيس ومصطفى اخوة، سيدي يف اجلهة اجلنوبية الغربية (هال عيلة دعيس وال

(دعيس نسبة إىل شخص يعين شخص امسو دعيس؟) نعم دعيس رجل (اجلوابرة وين كانوا متمركزين يف عراق املنشية؟) من الشمال الشرقي 
ية والعائالت موزعة يف البلد (لو سألتك عن املخاتري مثًال خمتار (ودار أبو سل؟) وسط البلد وأبو حميسن يف اجلنوب والبدوي يف اجلهة الغرب

كان يوسف دعيس الطيطي، وخمتار اجلوابرة أمحد يوسف منر، جوابرة (أبو سل؟) أبو سل ما    45الطيطي مني كان؟) خمتار الطيطي لغايه 
مني أجا خمتار  45ني ليونس الطيطي (طيب بعد الـ كانش إهلم خمتار، أبو سل وأبو حميسن والبدوي كانوا تابعني ملختار الطيطي، تابع

للطيطي؟) بعد ما توىف عمي يونس دعيس أعطا اخلتم االمتداد مع العشرية للنسيبة احلج خالد محالن الطيطي. إذن هذه العائالت إيل  
ا وكانوا ختيارية مرموقني مجاعة كانت موجودة وكان شخصيات يعين يف البلد كل مناسبة من سراء وضراء ميتم أو فرح كلهم كانوا جيتمعو 

حمرتمني أذكر منهم يونس ادعيس الطيطي، حج عبد صايف الطيطي، حممود صايف الطيطي، أمحد يونس دعيس، حممد دعيس، عثمان 
، املعازي، جرب املعازي، حممد طه الطيطي. أمحد أيوب الطيطي. حممود أيوب الطيط. ومن اجلوابرة كان أمحد يوسف منر، جربين خليل

وامساعيل احلج حمسن. حممود عبد اهللا موسى واحلج حممد الفضيالت وعدد كبري منهم ومن دار أبو سل كان إبراهيم احلج أبو سل ومن عيلة 
البدوي كان مهدي البدوي وحممد يوسف البدوين ومن دار أبو حميسن حممود جاد اهللا أبو حميسن. حممد يوسف جاد اهللا أبو حميسن ومن 

أمحد سلمي وكمان من العائالت احلج إبراهم أبو وردة وإبراهيم ثلجي. وحممد أبو رية ومن دار حبوش كان احلج عيسى حبوش الفقرا احلج 
وعبد اللطيف حبوش وعدد كبري من العائالت وكان اخلتيارية هذول كأ�م رجل واد يتعاونوا على السراء والضراء وكان املناسبات تلم مجيع 

 يتم أو الفرح.ختيارية العشرية يف امل
 
(طيب أبو تيسري كان يف مدرسه يف عراق املنشية؟) طبعا كان يف مدرسة خاصة لقرأة القرآن ومدرسة حكومية للصف السادس (املدرسة  

ن  اخلاصة وين كانت موجدهة يف البلد؟) يف البلد يف مشال البلد مدرستني خاصة ومدرسة عند الزاوية حلفظ القرآن (واملدرسة احلكومية وي
كانت موجودة؟) على طرف البلد الغريب الشمايل على الشارع الرئيسي (طيب هذول املدارس اخلاصة ملني كانوا يتبعوا، ألشخاص؟) 
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الشيوخ، دراسة خاصة. (بتعرف أمساء أصحاهبا وال؟) طبعًا الشيخ حممد أبو زغاريت بعلم والثاين أعتقد الشيخ حسن عبد العاطي قبل 
رس (طيب املدرسة احلكومية مني كان مسؤول عنها يف ذلك الوقت؟) املدرسة، املعلمني (املعلمني طيب ملني كانت لينضم للمدرسة كان يد

ة وبعدين تتبع، مني احلكومة؟) تابعني للواء غزه (يعين وزارة املعارف؟) وزارة املعارف كان املدير بذكر عبد الكرمي ابو الليل هذا مدير املدرس
الليل واجا االستاذ ربيع (عبد الكرمي أبو الليل كان من وين من انو بلد ؟) أعتقد من أسدود (والثاين؟) ربيع كان من انتقل عبد الكرمي ابو 

 برير، من قلقيلية واألستاذ حممود عبد الفتاح من قلقيلية.
اسم اإلمام تبعه أو املسؤل عنه  (مساجد كان عندكم مساجد؟) نعم (وين كان موجود املسجد؟) يف وسط البلد من اجلهة الشمالية (بتتذكر 

أو املؤذن؟)  إّيل أسسه الشيخ حسين (حسين ايش؟) حسين القوامسة (هاد من نفس البلد البلد حسين؟ من عراق املنشية؟) ال من اخلليل، 
ا يقولوا عنها زاوية (نفسه رجل زاوية و كان إلو رجال شيوخ دين وقام بعمار املسجد، اجلامع (طيب كان يف زوايا يف عراق املنشية؟) هي كانو 

 املسجد هو زاوية؟) اه كان يف زاوية كمان عند دار أبو سل أل�م مجاعة أهل دين كان إّيل يكون فيها الشيخ خليل أبو سل.
 
يعين (عيادات طبية كان موجود يف عراق املنشية؟) عيادات طبية، ال، كانت عيادات متحركة تيجي يف األسبوع مرة (من وين كانت تيجي،  

حوا على عيادة متحركة يف سيارة تيجي؟) سيارة اه ويعاجلوا واالشياء الثانية كانوا يروحوا على املركز الصحي يف الفالوجة او املستعمرة أو يرو 
 القطرة يتعاجلوا.

 
ر، (طيب إنتو يف موضوع املياه، أبو تيسري  كان يف شركة مياه موجودة؟ وال كيف تعتمدو على املياه؟) املياه يا سيدي كنا نعتمد على اآلبا

بري (هاد بري جتميع مياه وال نبع ؟) ال بري نبع  روميات كله  كانت مهي البلد يف القدمي تسمى على  100عراق املنشية كان فيها ما يقارب 
زمن الرومان جت (واملستعمرة مسيت جت نسبة إىل األسم القدمي؟) اه بامسها  وكان يف عدت آبار وكان يف بيارات وأذكر منها بيارة احلج 
عبد اهللا صايف الطيطي وإخوانه ايل هو عمي، وبيارة عبد العزيز ماجد صاحل، و بيارة علي حسني نوفل البدوي، وبيارة حممود ظاهر كانت 

اخلضار وكذا، وبيارة احلج عبد اهللا صايف واخونه كانت مزروعة محضيات فلما بقت برطانيا توخد رسوم على الشجرة قصوا تزرع بعض 
 الشجر خوف يدفعوا رسوم (الضربية يعين؟) اه الضريبة خوف يدفعوا ضريبة لربطانيا قصوا احلمضيات وصاروا يزرعو حبوب. 

ل ما ندخل مبوضوع الزارعة، يف موضوع الربك ايل انت ذكرهتا  اآلبار ايل كانت موجودة هي  (يعين يف موضوع الزراعة انت دخلت اآلن قب
كانت عبارة عن عيون على مدار العام صيف شتاء؟) باستمرار صيف شتا البري ملا سكنوا يف املنطقه سكنوا من أجل املي كل عائلة حبشت 

وتطلع املية ابدا،  احنا ملا كان عنا بري يف دارنا بالقرب من وسط البيارة كان ينبع البري، كان البري يكون معمر قدميا بس يقيمو الطمم منه 
صيفي شتوي يسقي كل الناس (طيب كان يف أمساء لآلبار هذه؟) نعم (كان يف أمساء لآلبار بئر كذا وبئر كذا؟) اه ( طيب أعطيين أشهر 

هذا عام لكل البلد وآبار خاصه مثل بري الصايف، سيدي صايف اللي احنا كنا اآلبار ايل كانت موجوده عندكم يف عراق املنشية) بري البلد 
ساكنني بالقرب منه يف وسط  البيارة، و بري علي حسني البدوي كان يستخدمه للزراعة وللسقية، وعبد العزيز ماجد صالح وبري حممود 

 يسن، هدول املعروفات للناس يشربوا منهم.ظاهر كان بيستخدمه للزراعة و بري أمحد ايوب الطيطي وبري جبهة دار أبو حم
(طيب مبوضوع اإلنارة أبو تيسري؟) اإلنارة كانت ال  كهربا وال شي كانت عبارة عن فوانيس، لوكسات (فقط، كنتو تعتمدوا على الزيت وال 

نيا جتيبو بتنك (يعين يبيعوه عندكم يف الكاز ؟) ال، زيت وكاز، أما الكاز كان رخيص (الكاز من وين كنتو جتيبوه انتو بوقتها؟) كانت بريطا
البلد؟) اه، جتار جييبوا تنك زي تنك تشرتي (تشرتي من الدكان يعين؟) بطلت الناس تستهلك كاز كتري ألنه كان على احلطب والطوابني 

 واخلبز على على الطوابني برضو. 
 

 6أو  5 عراق املنشية؟) واهللا بالزبط ما بعرف، بس ميكن (طب كان يف عندكم دكاكني؟) طبعا كان يف دكاكني (كم دكان كان تقريبا يف
دكاكني رئيسيات (طب بتتذكر أمساء أصحاهبا؟) اه بذكر أكيد (مني كان؟) كان حممد حسن املعيوري ودكانة أبو رية، ودكانة البطحيشي، 

طيطي، وكامل أبو هشهش كان حلام، وحممد أبو رية  ، الوالد فتح دكانة أبوي عبد الفتاخ صايف الطيطي، وأمحد حيىي ال48ويف اآلخر قبل الـ 
 كان حلام وحممود العبد الطيطي كان فاتح دكانة وعدة دكاكني كان.
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(طب يف موضوع الزراعة كنتوا تعتمدوا أساليب حديثة يف الزراعة ابو تيسري؟) و اهللا البلدة كانت لسا ملا دخلت األساليب احلديثة صارت 
ألرض كلها على اهللا يعزك، على البهامي واجلمال وعلى البقر وعلى احلمري، وحيرثوا ويدرسوا وحيصدوا على االيدين احلرب، أول كانوا يزرعوا ا

 وملا تطورت الدنيا وصاروا حيصدوا على الرتاكتورات واآلالت صارت النكبة وطلعنا من البلد. 
ثة؟) القوات الربيطانية كانت تستغل املواطن أبشع استغالل من  (طب قوات االحتالل الربيطاين كانت تساعدكم يف الطرق والـساليب احلدي

ثمن كل النواحي (كيف كانت تستغل املواطن العريب؟) إذا املزارع احتاج ملواد زراعية كانت تبيعوا بأسعار غالية ويوم ما بدها تسرتد منه ال
 حتسب عليه أسعار فوق ريح، كانت تستغل املواطن (كانت تضع ضرائب مثال؟)

شواالت شعري،  10شوال قمح  عليك  20ضرايب كان يطلع واحد يفتش  على احملصول، ملا جيي يقدر على البيدر تبعك يقول، عليك ال
عليك كذا وكذا، يسجل ويروح بدكم تعبيله وحتضرهم وجتهزهم (كانو يوخدوهم؟) يوخذوهم بالقوة ماتقدر، و اهللا كانوا يف ناس ما يقى 

 يال، يروحوا وال حاجة، إال التبنات يستفيدوا منهن، بريطانيا كانت حارميتنا كل شي.يضللهم املونة، مونة الع
 

، وتعطينا وصف ملشاركة أهل قرية عراق 36(طيب أبو تيسري رح ننتقل اآلن ألسئلة القسم التاين يف لقاءنا هذا ورح نبدأ مبوضوع ثورة الـ 
، 36) أهل عراق املنشية كان عندهم روح وطنية ألبعد احلدود؟، كانوا أغلب رجال عراق املنشية منتسبني لثورة الـ 36املنشية يف ثورة الـ ؟

كر منهم  زي ما تقول قيادة يف البلد، مشّكلة، من أمحد أبو رية  وحسن أبو وردة وفارس محدان الطيطي، هذول القيادين (يف ثورة الـ أذ 
، اعتقد منهم كان قائد فصيل، ( امحد أبو رية؟) وحسن أبو وردة وفارس محدان الطيطي وحممد شحادة الطيطي، هذول 36)  ثورة الـ 36

ني، وجرب حممد مشعل الطيطي، عامر يونس دعيس الطيطي، عبداهللا يونس الطيطي، حممد عبداهللا صايف الطيطي، عطا اهللا اللي كانو مشرتك
قنديل الطيطي، عثمان عبد اللطيف املعاز الطيطي، حممد خليل أبو هشهش، يوسف حممد البدوي، امساعيل عبد احملسن أبو سل. حممد 

أبو سل، أمحد السيخ ابو حميسن، أمحد الثلجي، حسن أبو وردة، حممود علي أبو وردة، امساعيل  يوسف جاد اهللا ابو حميسن، عطية أمحد
اطي احلج حمسن اجلوابرة، حسن احلج ابو خريان، حممود عبد احلميد اجلوابرة، عطا اهللا محاد اجلوابرة، علي حسني نوفل البدوي، أمحد عبد الع

يونس البالصي، امساعيل علي جوابرة، عبد القادر الفضيالت، حممد حسن دعيس البدوي، عيسى حبوش، حممد عبد الرازق حبوش، 
 الطيطي، عبد الفتاح صايف الطيطي، وعدد كبري مل احفظ امساؤهم. 

سواء كانوا عناصر أو قادة؟) كانت عندهم فصيل، يتحركوا  36( طب أبو تيسري، هاي األمساء اللي ذكرتليها يعين شاركوا يف ثورة الـ 
دات والنجدات للقرى، وين ما اجاهم اتصاالت دائمة، و دكان اغلب جتمعهم يف البيارة عنا ورا الدار الدار تبعنا، وكان جييهم من للمساع

، بتتذكر بعص 36الشرق ومن الشمال واجلنوب قياديني جيتمعوا وخيططوا شو بدهم يعملوا. (طيب ابو تيسري، سؤايل الك يف موضوع الـ 
، هل قاتلوا، بتتذكر بعض قصص القتال؟) نعم قاتلوا، كانوا يروحوا 36ملعارك أو بعض األشياء اللي قاموا فيها ثوار الـاملناوشات أو بعض ا

ع، جندات للقرى، وين ما صار معارك يروحوا، بذكر املعركة الرئيسية على مستوطنة اجلمامة " اجلمامة؟ " من البلد وجنوب يف منطقة بري السب
مستعمرة اجلمامة، هاي أصيب فيها ناس واستشهد فيها ناس، و بعدين كانوا يف خربة، مستعمرة خربة موسى، عدة مرات تابعة لبئر السبع. 

مرات الثوار هامجوها وحرقوها و يعاودوا إسرائيل يبنوها ويسجنوا ناس من أهل البلدة، يتهموا ثوار البلد وما كانوش اخلتريية يعرتفوا، عدة 
؟) من بلدنا ما بذكر (عراق املنشية) ال واهللا 36األشخاص يف هجماهتم استشهدوا مثًال، أمساء استشهدوا يف الـ  (طيب الثوار، بتتذكر من

؟) 36ما بذكر (وال مت اعتقاهلم أو نفيهم؟) اعتقلوهم عدة مرات (من عندكم من البلد؟) اه من البلد (طيب أمساء من اعتقلوا يف ثورة الـ 
حممد مشعل، فارس محدان، أمحد أبو رية، عدة ناس، حسن أبو وردة، وعدة ناس اعتقلوا وعدة مرات،  عامر يونس، حممد شحادة، جرب

 شهر وشهرين، أسبوع  وأسبوعني، وحققوا معهم ويرجعوهم. 
ض املساعدات بنجدهتم مثًال؟) نعم، (نعم كان يف بعض القرى العربية تلقت بع 36(طيب بتتذكر أمساء من القرى العربية اللي قاموا ثوار الـ

ا والنجدات؟كانوا يساندوهم ( بتتذكر بعض أمساء القرى اللي خرجوا ثوار عراق املنشية لنجدهم؟ من أمساء هاي القرى مثًال؟) طبعاً،  كانو 
زمة ومن يروحوا على الشمال على مستعمرة اجلمامة حشدوا عليها من كل املناطق واشرتكوا فيها غري عراق املنشية من عرب الوحيدات والعزا

 اجلربات، ومن العربين ومن اجلبل برضوا نزلوا 
كان اهلا أثر على القرية أو على عائلتك انت مثًال؟)  طبعًا  (شو طبيعة التأثري اللي كان، كان   36(طيب سؤايل الك أبو تيسري، ثورة الـ 

احمليط كله جيوا هال أهل البلد، الثوار كانو يهربوا منهم،  يسري هناك مدامهات أو قمع مجاعي للبلد؟) كانوا القوات الربيطانية أي عمل يسري ب
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كانوا اللي ميسكوه يضربوه و يهينوه أو يعتقلوه (بتتذكر من بعض هاي املدامهات، بعض اهلجمات الربيطانية خاصة إذا كانت هناك عملية 
اه القوات الربيطانية، كان يف واحد امسوا أبو دروش  للمقاومة؟) بذكر مرة اجو هامجوا منطقتنا، احلي اجلنويب الغريب (هذول الربيطان ؟)

الحقوه. واحد كمان نسيت امسه هامجوهم وصار إطالق نار بينهم واستشهد كان من البيار تبعنا وللجنوب مسافة بسيطة، طوقوه وقتلوه 
يكونوا خمربين، هل مت هذا احلدث  انو  ، كان يف ناس36(طيب ملا كانت تدخل قوات االحتالل الربيطانية تدخل القرية للبحث عن ثوار الـ

 يكون شخص خمفي ويدل على بعض األشخاص؟) ال ما كانش نشوف أي واحد من أهل البلد ألنه أهل البلد كان التعاون ممتاز بينهم.  
 (طيب ما صارش يف يوم من األيام دخلت القوات الربيطانية على عراق املنشية ومجعت الكبار والرجال لوحدهم؟)

عت، مجعت عدة مرات، مجعوهم يف املضافة واعتدوا عليهم بالضرب على اخلتيارية وبذكر مرة منهم كسروا أسنان عناز الطيطي (طبعا مج 
شو كان السبب، البحث عن ثوار؟) يبحثوا عن ثوار ومش عارف ايش ويضربوهم، عدة مرات يضربوا أغلب الناس كانوا يعتدوا عليهم 

هدمت بيوهتم أو تعذبوا أو اعتقلوا يف هاي املدامهات؟) هدم بيوت بذكرش (ماصارش هدم بيوت)  أما اعتقال  (بتتذكر أمساء مثًال أشخاص
 وتعذيب اه.

سنوات تقريباً، انت مواليد) ما  4كان عمرك    36شهور، يعين انت يف الـ 6، إضراب 36(طيب أبو تيسري اإلضراب الشهري اللي صار بـالـ 
وعلى أثره صارت الثورة) ال، ما احنا اجليل تبعنا ملا  كان  36؟ (ال بس هذا اإلضراب الشهري صار يف الـ 39استمرت لـ  36هي ثورة الـ

سنوات كان عنده معلومات أكثر من التوجيهي اليوم يف وقتنا هذا، وكان يعرف كل صغرية وكبرية (ما حدثوك عنه هذا  4اإلنسان عمره 
شياء الربيطانية وكانوا، ابداً، اضراب متاسك وترابط مجيع القرى. (طيب انتو شو كان تأثريوا االضراب؟) كان اإلضراب مقاطعة تامة لأل

عين عليكم، يعين الكبار اللي حدثوك مثالً عن هذا اإلضراب، هل انو القرية تأثرت اقتصادياً مثالً يف موضوع اإلضراب خاصة انو انتو اآلن ي
ع و لبيع توقف، واحملالت سكرت؟) كويس، البلد اللي كان عنا روح تعاونية من كل املدن العربية عملت إضراب، بطلت تستقبل سل

له النواحي، أي عائلة ينقص عليها اشي، يقدموهلا مساعدات، اخلتيارية أهل البلد كانوا يعرفوا مثًال أبو تيسري نقص عليه اشي بالليل يودو 
 يف الوضع االقتصادي بس العائالت املقتدرة ساعدت العائالت احملتاجة) طبعاً بدون ما يعرف مني ايل حاطله األرزاق (يعين صار هناك تأثري

نسان طبعاً، كله ابداً،  كان تعاون بينهم، تعاون ممتاز (الوضع الزراعي هل تأثر باإلضراب؟) طبعا تأثر (كيف تأثر باالضراب؟) ألنه بطل اإل
لربيطانية، كل واحد يشوفوه يف الرب يعتقلوه أو يضربوه أو يهينوه، كان تأثري  يقدر يطلع يروح حيرث أو يشتغل أو حيصد، خوف من القوات ا

 كبري للقوات الربيطانية. 
، أهل القرية يف عراق املنشية؟) األكل واللباس والدعم، 36(طيب سؤايل إلك، انتو أيضًا شو طبيعة املساعدة اللي كنتوا تقدموها لثوار الـ

تموين ( كل شي كنتوا تقدموه من طعام و مسكن و ملبس؟)  كل شي ابداً (طيب ما كنتو تقدموهلم مثالً، دعم مادي قليل، أما األرزاق، ال
م أهل البلد يقدموا معلومات للثوار عند تواجد مثًال قوات االحتالل الربيطاين كان اهلم جتمعات معينة؟) طبعًا طبعًا (هل كنتوا تقدموهل

اصة توصل اهلم معلوملت لقائد الفصيل وقائد الفصيل يتخذ القرارات ويبلغوا القيادة (طيب أبو معلومات؟) طبعاً، الشباب يف كان ناس خ
، هل حدث انو بعض العصابات الصهيونية، اليهود، قاموا هبجمات أو 36، يعين كان الصراع ما بني الربيطان وثوار الـ36تيسري أثناء ثورة الـ

املنشية؟) هي القوات الربيطانية كانت داعمة للصهيونية، كانت عصابة شترين، وعصابة  بعض املناوشات للقرى العربية، خاصة مع عراق
 ارجيون، وعصابات كثرية كانت تشارك القوات الربيطانية، والقوات الربيطانية هي اللي كانت تدعمهم  (طيب بتتذكر إحدى املناوشات مثالً،

انوا يطلقوا النار على املزارعني وعلى الناس اللي بطلعوا بّكري وكذا و يصري هل مت اهلجوم عليكم من قبل هذه العصابات؟) عدة مرات ك
 اشتباكات. 

، كانوا يعملوا 36(طيب اآلن كان يف خمطط صهيوين يهدف إىل إفراغ فلسطني من شعبها وسكا�ا، هذا املخطط يعين يف أثناء ما بعد الـ
هبذا املخطط انتو؟)  هذا كان كله الثوار كانوا يبلغوا للناس، عدم بيع األراض و  على انو الزم يرحل كل العرب من هذا املكان، هل علمتوا

عدم اهلجرة، عدم االبتعاد عن األرض قدر املستطاع، انو احملتاج يثبتوه على أرضه على أساس ما يرحل وال يفلت األرض، كانت الناس 
ف بريطانيا وإسرائيل (يعين انتو كنتوا تعرفوا األخبار، خرب هذا عندها وعي، وعي شديد، عارفني املخططات االستعمارية وعارفني هد

املخطط من خالل الثوار؟) من الثوار، كانت تزود معلومات، تزود كل القرى  مش يب بلدتنا، كل الناس بدها معلومات (طيب إحنا اآلن يف 
، هل 1947عام  11، قرار تقسيم فلسطني اللي صدر بـأبو تيسري، لكن سؤايل إلك قبل ما نبدأ يف مرحلة العذاب والنكبة 36�اية الـ

علمتوا هبذا اخلرب؟) طبعًا علمت الناس، وهاجت الناس واعرتضت والقيادات كانت معارضة هذا القرار، كل الثوار  (طيب شو كان قرار 
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شعب الفلسطيين، وكانت القياديات العربية اهللا التقسيم ؟) قرار التقسيم، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، أما التقسيم كان تقسيم كان ظامل لل
يوفقهم، ساعدوا شوية لكن امكانياهتم ما كانت تسمح أكثر من هيك، كانت إسرائيل عندها استعداد التقسيم، كانت تدريب، بريطانيا 

، البندقية يشرتوها ويشرتي  تدرهبم وتسلحهم وعندهم قوات يف املستوطنات وجيوش وتسليح كبري، العرب كانت كلها تعتمد على البندقية
 عتاد ويبيع  أرزاق بيته عشان جييب فشكات، وبريطانيا كانت تدعمهم بالسالح والعتاد. 

(طيب سؤايل إلك أبو تيسري يف موضوع تعامل قوات االحتالل الربيطانية مع العريب يف حال مت القبض عليه ويف حوزته سالح مثًال، شو  
كموه (اللي معه سكني أو مسدس؟) املوس ممنوع ينحمل، الشربية ممنوع تنحمل، الطلقة الفاضي ينحكم كانوا يتعاملوا معه؟) مؤبد حي

هم عليها، يقولوا بدنا امها هاي، يعين البارودة، كان كل شي ممنوع يف بريطانيا، واسرائيل املستوطنات كانوا يتدربوا على األسلحة ونشاهد
 ينة. إحنا بعينينا والعرب ما يسرتجيش حيمل سك

 
، عام احلرب، عام النكبة، 48، وإحنا اآلن يف عام 36(طيب اآلن وصلنا مرحلة ما قبل احتالل القرية والدفاع عنها، وانتهينا من من ثورة 

أهل عراق املنشية فكروا يف الدفاع عن القرية يف أثناء سقوط البعض، يعين بدأت  بعض القرى العربية يف السقوط وبدأت العصابات 
ونية باهلجوم على بعض القرى العربية واحتالهلا، انتو كأهل عراق املنشية هل فكرتوا يف الدفاع عن القرية؟) نعم، اجتمعوا اخلتيارية الصهي

عندهم أسلحة بس مش كفاية لكل البلد، فكلهم تربعوا على أساس،   36وقرروا كل عائلة تشريي بندقية، اللي فش عنده بندقية، كان يف الـ
وا ذهب نسوا�م، و يبيعوا القمح والشعري والسمسم والعدس عشان يشرتوا بندقية، وشروا سالح وتسلحوا وعملوا متطوعني، و كانوا يبيع

أجا واحد بذكر امسه مدّرب امسه عيد (هاد من نفس البلد عيد؟) ال من خارج البلد، و كان جيتمع مع عدة اشخاص على ظهر التل (طيب 
ان؟)  ال واهللا ما بذكر من أي قرية، مدّرب (طيب اآلن خليين أسألك على اللي انت ذكرته) وكان يف أثناء دورة بتتذكر من أي  قرية عربية ك

قنابل التدريب انفجرت قنبلة وقتل أمحد أبو رية وحسن أبو وردة (انقتلوا ؟) استشهدوا اه (يعين اثنني وال ثالثة ؟) يف أثناء التدريب على ال
) هو اللي دمرهم (هذا عيد، طبعا عن غري قصد ؟) اهللا اعلم. (طيب اآلن 36من القادة اللي كانوا يف ثورة الـ(هدول انت ذكرتلي اياهم 

أعود الك بس يف موضوع البداية، أهل عراق املنشية فكروا يف الدفاع عن القرية، فكروا يف شراء سالح، فكروا كيف يشرتوا سالح، و فكروا 
من كل أهل القرية، هل مت اجلمع بطريقة اجلرب أو اإلكراه وال كان كل إنسان برضاه؟) ال ال الكل برضاه، يف مجع األموال؟ مت مجع االموال 

 الكل قدم برضاه، كل شب كان متحمس شرى بندقية. 
(طيب اآلن لو سألتك مني اللي كان مسؤول عن مجع األموال لشراء السالح؟) كل عائلة حلاهلا، كل عشرية، كان يف ناس خصوصي، 

عندهم خربة بالسالح (يعين أنا قصدت انو مثًال عائلة الطيطي، مت اجلمع أموال هاي العائلة ومت رصد  36جلماعة اللي مشرتكني يف ثورة الـا
املبلغ عند مني؟) كان جرب حممد مشعل هو املمول الرئيسي للسالح (جرب حممد مشعل) اه، وحممد شحادة الطيطي وعامر يونس الطيطي، 

ل كانوا يشرتوا السالح لنص البلد تقريباً (يعين كل األموال اليت مت جتميعها من هاي العائالت يسلموها للمجموعة هاي؟)  ابداً الثالثة هذو 
(طيب من أي دولة فكروا شراء السالح من أي دولة عربية؟) مش عارف بس بذكر أ�م طلعوا على منطقة اخلليل وشروا أسلحة، وأعتقد 

بيع األسلحة كمان (يعين اشرتوا من األردن واشرتوا من سوريا؟)ال ما توصلناش لسوريا، بس األردن (طيب كان جيي انو األردن ساعدت يف 
كان جتار عندكم يبيعوا سالح يف القرية نفسها، جييبوا سالح يبيعوه؟) ال، هم كأنواع يطلعوا يروحوا جييبوا األسلحة يوزعوها والعتاد (طيب  

يعين كجماعة بدكم جمموعة من القطع حىت تصل عراق املنشية، بتتذكر مىت وصلت األسلحة ملا ذهب  هناك تفكري يف شراء سالح،
األشخاص لشراء هذه األسلحة، يعين بأي وقت ومثن األسلحة، وصلت مع بعض وال على دفعات؟) ال على دفعات كانت (على دفعات؟) 

ية التدريب) هذا مدرب على ظهر التل وانفجرت قنبلة واستشهد أبو رية (وانتا ذكرتلي انه هناك يف شخص امسه عيد هو اللي قام بعمل
(  وحسن أبو وردة واجنرحوا كثري من أهل البلدة (طيب أبو تيسري، بتتذكر نوعية السالح اللي كان مع الثوار؟) سالح أملاين وسالح بريطاين 

 كان يف نوع من الرشاشات وال كلها بنادق؟)
، وستيم، سالح سريع  (بتتذكر كمية األسلحة اللي كانت موجودة 12يقلولوا طمسن، هذا عتاده منرة  كلها بنادق، و كان يف سالح

 100بالقرية؟)  كانت كمية كبرية واهللا شروا، وبعد دخول القوات املصرية انضموا بأسلحتهم (هأل قبل دخول القوات املصرية، يعين كان يف 
 100(يعين عدد املقاتلني اللي بدافعوا عن علراق املنشية من شباب عراق املنشية فوق الـ كان  150قطعة فرضنا أو أكثر؟) ال، أكثر من 

 .  120شخص؟)أكثر من 
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(طيب هل اضطر الثوار، ثوار عراق املنشية للدخول يف معارك قبل ما يتم عملية التدريب؟) نعم، دخلوا معارك، أي قرية كانت، يقولوا 
هجموا على السبع يروحوا (طيب بدي أنا بعض القصص للنجدات اللي قاموا فيها ثوار عراق املنشية  اليهود هجمت على الفالوجة يروحوا،

ة كوكبا لبعض القرى العربية، يعين أمساء قرى عربية؟) راحو على بلد امسها كبنّية  كوكبا هامجوها، (هم اآلن هامجوا) مّنا وغربة، كانت مستعمر 
ة وراحوا هامجوها ( كل ثوار البلد خرجوا منها )  نعم اغلب الثوار ، بعدين هامجوا كمان ميتعمرة يف اعتدت على قرية كوكبا، وطلبوا النجد

وجة عراق السويدات ، اللي بذكره أنا، يوم رابطوا على قافلة إسرائيلية من مستعمرة جت، مستعمرة بلدنا، وربطوهلا على جسر بينا وبني الفال
عدة يهود منهم (من هاي النجدات اللي خرجوا أهل عراق املنشية، بتذكر حدا استشهد منهم بأحد  واشتبكوا معهم وخرقوا دبابة وقتلوا

العمليات؟) ال ما حد بذكر  استشهد (طيب بعد هاي عمليات النجدة للقرى العربية وبدأت بعضها بالسقوط، هال اكيد أهل عراق املنشية 
كر أي تفاصيل عن خطة الدفاع اللي وضعوها؟) حفروا خنادق على جوانب البلدة (قبل فكروا يف الدفاع عن القرية ووضعوا خطة الدفاع، بتذ 

ما ندخل يف عملية تفاصيل اخلطة اللي وضعوها، هل حدث خالف ما بني أهل القرية يف اخلطة، أشخاص يطالبوا أن يدافعوا هبذه الطريقة 
 أو أي شي من هذا القبيل؟) 

ر ويتنفذ (ما صارش خالفات يف وضع اخلطة) كان الروح تعاونية كبرية (طيب تفاصيل خطة الدفاع)  عملوا ال ال،  كان اخلتيارية يأخذوا القرا
خطة وصاروا يوزعوا الشباب منهم حسني حممود صايف الطيطي وعبد ربه عيسى حبوش، كانوا يوزعوا املتطوعني على جوانب البلد (مني هم 

صايف الطيطي وعبد ربه حبوش، هذول كانوا يوزعوا املسلحني، حراسات على جانب البلدة اللي كانوا املسؤولني عن اخلطة؟) حسني حممد 
 (حراسات ليلية؟) اه حراسات ليلية كلهم ابداً 

(هل اكتفيتوا حبفر اخلنادق فقط وال كان يف أشياء أخرى غري حفر اخلنادق هل عملوا متاريس وحواجز وربيع؟) طبعًا عملوا، شسمو  
 امي وخندق خلفي، ودوشم.اخلنادق، خندق أم

 
يطي، من (السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته) وعليكم السالم ورمحه اهللا وبركاته (ما زلنا جنري هذا اللقاء مع احلاج أمحد عبد الفتاح صايف الط

وها كبار قرية عراق املنشية قضاء غزة، وهذا اجلزء هو اجلزء التايل من هذه املقابلة، أبو تيسري إحنا كنا عم نتكلم عن موضوع اخلطة اليت وضع
نوا موجودين البلد يف موضوع الدفاع عن القرية وسؤايل إلك اآلن عن تقريباً عدد املقاتلني إّيل كانوا بدهم يدافعو عن القرية، عدد الثوار إّيل كا

أي شخص من ) نعم (مجيعهم من أبناء البلد؟) من أبناء البلد (ما كانش وال 120(ما  يقارب الـ 120حبملوا قطع سالح؟) ما يقارب الـ
دات خارج البلد؟) ال ما كان (طيب عراق املنشية شو كانت تقدم هلذول الثوار إّيل كانوا يدافعو عن البلد؟) كانوا يقدموا إهلم أرزاق ومساع

 مادية بسيطة وأرزاق. 
جنود نظامني أو جيوش عربية إىل (أيضاً سؤايل إلك أبو تيسري عن اجلنود، جنود اجليوش العربية اليت وصلت لبعض القرى العربيا هل وصلوا 

منطقة عراق املنشية قبل النكبة يعين قبل االحتالل؟) قبل النكبة ال، وصل بعض املناضلني كانوا من األردن، هارون بن جازي ويف جمموعة  
لعراق املنشيه للقريه  كمان كانوا مع املقاومني مع أبناء البلد املسلحني، يوم طلعوا لنجدات طلعوا معهم ( يعين هذول االشخاص وصلو

 ومترسو مع شباب القريه ) ؟
اشخاص؟) اه بقيادة شخص امسو هارون بن جازي، بدو من جنوب األردن (طيب هذول األشخاص  5(  5نعم مع شباب القرية كانوا 

اليت سقطت أثناء احلرب هل وصل إّيل وصولوا وكانوا موجودين معكم، أثناء احلرب هال إحنا بنعرف انو عراق املنشية من آخر القرى العربية 
تيبة جنود نظاميني إىل عراق املنشية؟) طبعا دخلت القوات السودانية واملصرية (مني كان قائد القوات املصريه يف ذلك الوقت؟)  كان قائد الك

ًا يف (كان اجلو حار؟)  السادسة املقدم حسني كامل وكان حرب الكتيبة مجال عبد الناصر (تذكر بانو شهر وصول هذول اجليوش ) تقريب
دخلت القوات املصرية (قديش عددهم القوات املصرية تقريبًا إّيل  48/ 4نعم كان صيف (كان القمح حمصود وال ال ؟) كان يف شهر 

 شخص (هون كتيبة والسرية من السودانية) نعم (مني كان قائدهم  بذلك 120دخلت عندكم؟) كتيبة، كتيبة كاملة، والسرية السودانية 
ة الوقت السودانيني؟) الساغ بشري (الساغ هذا اسم وال لقب؟) رتبة رائد، الساغ الرتبة املصرية (يعين كلمة ساغ نفس كلمة رائد؟) نعم رتب
عه رائد املصريني بقولوا عنه ساغ  وعن النقيب الـثالث جنم بقولوا عنه إّيل يوزي بكباشي (يعين بشري هون كان رائد يف اجليش السوداين وم

رجل؟) نعم (طيب هذول بوجودهم عندكو يف عراق املنشية هل قام ثوار البلد باإلضافه إىل اجليوش اليت كانت  120سرية مكونة من 
ا موجودة يف عراق املنشية ببعض النزاعات والنجدات لبعض القرى العربية مثًال قبل ما تسقط؟) طبعاً ألنه أول ما دخلت القوات املصرية عن
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يل فتحت خط للقوات العربية إّيل دخلت فلسطني وخاصة القوات املصرية، بعد ما دخلوا احلدود دخلوا فلسطني أغلقت حصرونا، إسرائ
ا علينا احلدود عليهم (يعين دخلوا من اجلهة اجلنوبية لعراق املنشية؟) الغربية أجوا على غزة واجملدل وعلى عراق البدوان وعلى الفالوجة ودخلو 

شهور حوصرت البلد (قبل عملية  6وعلى بيت حلم قوات مصرية قعدوا فرتة واخلط ماشي، بعدها تقريبًا ما يقارب  وقسم طلع على اخلليل
ش احلصار أبو تيسري هل قاموا الثوار عراق املنشية يف جندات لبعض القرى مثًال؟) طبعا ال، بعد ما دخلت القوات املصرية التزموا مع اجلي

 ع القوات املصرية يف اخلنادق املصري وأصبح يدرهبم ووزعهم م
 (يعين ثوار البلد اختلطوا مع القوات املصرية؟) اختلطوا مع القوات املصرية والسودانية كانوا ينابوا معهم، حراسات ليلة 

األربعة مطوقة  شهور كاملة) نعم (وكان يف اجلهات 6شهور تقريباً ( 6(طيب يعين حماصرة اجليش املصري يف القرية كم يوم استمرت تقريباً؟) 
 عراق املنشية؟) حمصورة عراق املنشية والفالوجة عبارة عن مقطوع االتصال فيها من ناحية برية

 كيلو كان اخلط مفتوح بينكم وبينهم؟)   3(طيب ما بينكم وبني الفالوجة  كان تقريباً مسافة مثل ما ذكرت إّيل حوايل  
يش إسرائيلي أو يهودي موجود ما بينكم وبني الفالوجة) ال ما كان (يعين كان هناك نعم كان االتصال ماشي بينا (يعين ما كان هناك ج

لغربية، جهة مفتوحة بالنسبة إلكم  مفتوحة، ألنو املواقع قريبة على بعض انو اجلهة إّيل كانت مفتوحة بالنسبة إلكم وبالنسبة للفالوجة اجلهة ا
ال ما كان موجود (يعين اجليش اإلسرائيلي ماحد املنطقة الشمالية والشرقية واجلنوبية) نعم  الغربية الشمالية، يعين ما كان فيها جيش إسرائيلي

مع  االتصال كان دائم بينا وبني الفالوجة باآلخر بطلوا ميشوا السيارات، بطلت تتحرك لقلة البنزين واحملروقات، واذا كانت متشي كانت متشي
الوجة، بذكر كانوا جيوا مشاة أو آليات مع الواد مع السيل (طيب احلصار أبو تيسري بتتذكر بعض الواد، كان السيل يربط عراق املنشية يف الف

هامجه املعارك لثوار البلد مثًال مع العصابات الصهيونية مع اليهود؟ مع اجليش املصري ؟، ال قبل ليجيوا اجليش املصري هل قام ثوار البلد مب
رى العربية؟) اه هامجوا عدة مرات وحرقوا املستوطنة وغريوا موقعها. جت كانت موجودت يف موقع بعض القبانيات مثًال أو جندات لبعض الق

وبعدين رحلت على موقعها احلايل (طيب عملية اهلجوم اليت متت على مستوطنة جت متت فقط من ثوار البلد لوحدهم ) ثوار البلد ومعهم 
؟) حرقوا املستوطنة (بالكامل؟) 48تتذكر نتيجة هذا اهلجوم إّيل قاموا يف الثوار الـناس (معهم بعض فصائل القرى األخرى) نعم نعم معهم. (

  الربكسات إّيل بقوا حاطينها حرقوها، عاودوا رحلت املستوطنة على موقعها احلايل (طيب أثناء عملية حرق املستوطنة أبو تيسري املستوطنني
كان حراس كلهم ا�زموا، هربوا (طيب نتيجتها ألهل البلد هل استشهد أحد الثوار كانوا موجودين فيها وال خارجني؟) اشي كان فيها واشي  

يف هذا اهلجوم؟) ال بذكرش  ماحد استشهد ألنو ما كانت مقاومة شديدة (طيب أثناء عملية سقوط بعض القرى العربية هناك بعض القرى  
ية هل مر من عراق املنشية بعض االجئني؟) ال طبعًا مروا هذا قبل كانت خترج من قراها، يعين شعبها كان خيرج ومير يف بعض القرى العرب

 احلصار مروا الجئني واستقاموا عنا ناس برضو
(طيب مني هاي القرى إًيل مرت من عندكم؟)كانوا من كل مشال فلسطني وغرهبا أجوا ناس من يبنا وناس من يافا وناس من بشيت (كانوا  

واشي ضل مارر (يعين يف هناك بعض القرى أو بعض املواطنني يف القرى العربية استقر وحضر احلصار مرين فقط وال استقروا)  اشي استقر 
 معهم؟) نعم 

شهور توصفلي حال أهل القرية خاصة يف موضوع املواد التموينة؟) حوصرت البلد وال  6(نأيت للحصار أبو تيسري ذكرت انو احلصار استمر 
ل خفت األرزاق، صاروا الشباب يتربعوا يطلعوا على اخلليل وجييو أرزاق، شاي سكر دخان وكذا، واحد بقى يطلع وال يدخل، زي ما تقو 

 حيملوا وجيوا هتريب عدت ناس طلعوا وناس استشهدوا 
(تتذكر من منهم استشهدوا يف عملية إحضار التموين؟) حيىي الشيخ، حممد جابر عوكل، حممد عبد الرمحن يوسف  جوابرة، هذول الثالث 

 استشهدوا (وين؟ بأنو موقع بالزبط؟) بينا وبني بيت جربين (بينكم وبني بيت جربين؟) شرقي البلد (يعين أثناء عودهتم  من منطقة إّيل 
اخلليل؟) نعم من منطقه اخلليل ونازلني عنا على البلد (كانو لوحدهم وال كان يف معهم أشخاص آخرين؟) ال حلاهلم (هل مت إحضار 

شاف جثثهم وال عرفوا إسرائيل وين ودوا جثثهم (وراحو؟) انقتلوا (طيب األشخاص يل كانو حيضرو للبلد . الالجئني  جثثهم؟) ال وال واحد
إّيل مروا من عراق املنشية وبعضهم مكث أهل البلد قدموا إهلم اشي هلذول الالجئني؟) طبعًا سكنوا يف الدور ودعموهم يف األرزاق وكل 

 الناس كانت داعميتهم. 
آلن أبو تيسري بعد ما دخل اجليش املصري والسرية السودانية قبل دخوهلم مت احلصار وال بعد دخوهلم؟) ال بعد دخوهلم (شو الفرتة (طيب ا

 6شهور واجليش املصري  موجود؟) سنة،  6شهور( قبل احلصار؟) اه  كانت اخلطوط ماشية (  6الزمنية هلي مكثوها قبل احلصار؟) تقريبا 
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ر خالية من احلصار (طيب هل خضتوا معارك مع اجليش املصري قبل احلصار هل خاضو الثوار يف عراق املنشية شهو  6شهور حصار و
بعض املعارك وال كانوا فقط موجودين؟)  موجودين ومناوشات ومدفعية وطريان يضربوا إسرائيل (طيب بدأت عمليات تدريب خاصة، يعين 

كلهم اخنرطوا باجليش املصري وكانوا حتت إمرة اجليش املصري (طيب هل اجليش املصري ملا شباب عراق املنشية  اخنرطوا باجليش املصري؟)
اضفوه دخل عراق املنشية واجملموعة السودانية ملا دخلت بقيادة ساغ بشري هل زادوا على خطة الدفاع عن البلد؟) طبعاً ( شو إّيل عملوا وإّيل 

لقوات املصرية عملوا خط اتصال دائري على عراق املنشية من أربع جهات (اتصال ايش على اخلطة؟) إحنا أول كانوا مواقع فردية أجت ا
مرت متقدم لألمام والدمشة هاي  10يعين هاتف؟) خنادق ارتسموا خط اتصال حريب وعملوا دشم مواقع خلفيه، يعين موقع يكون 

ة باحلفريات حىت غري املتطوعني كانوا يوخذوا كل الناس وأنا لإلسرتاحة وعملوا على كل داير البلد، كانت كل البلد تساعد القوات املصري
عدة مرات أخدوين باحلفريات (حفرت خنادق معهم؟) نعم أنا وكل الشباب (مني كان املسؤول املباشر عن خفر اخلنادق؟)كانت القوات 

كثرية ومشرف على البلد كلها وعلى القوات   املصرية والسودانية وكل قائد سرية مسؤول عن منطقة، بس املسؤول الرئيسي إّيل كان حركته
ن وما املصرية والسودانية واملتطوعني كان مجال عبد التاصر، ألنو أركان حرب الكتيبة كان هو إّيل بتحرك النو قائد الكتيبة كان كبري يف الس

 يطلع من امللجئ. 
 

ممتاز، تعامل أخوي قدموا إهلم الدعم يف احلصار لكل اشي ( (طيب كيف كان تعامل أهل البلد مع اجليش املصري والسوداين؟) تعامل كان 
قبل احلصار كان التموين يوصلهم أول بأول؟) اه كان التموين يوصلهم أول بأول وملا صار احلصار صارت الطائرات ترمي التموين وجيي بني 

 مواقع إسرائيل ومواقع املصريني. 
 

البلد هل مت انو عائلة أو أسرة غادرت عراق املنشية قبل اخلروج النهائي؟) قليل كان يف (طيب رح ننتقل للحصار أبو تسري سؤايل إلك أهل 
ناس يطلعوا أطفاهلم وبعض من النسوان يطلعوهم على منطقه اخلليل قبل احلصار طلعت بعض العائالت، مش كلهم (طيب شو السبب 

 ب مثالً يف خروجهم؟) عشان حفاظ على أطفاهلم وعلى نسوا�م وظل الشبا
(يعين خوفًا على احلياة، هل برضو نقص املواد التموينة كان سبب يف خروج بعض العائالت؟)  ال بد (طيب انتو أهل البلد شو كانت ردة 
 فعلكو ملا كنتوا تشوفو بعض األسر يغادروا القرية؟ هل أهل القرية المهم؟) كنا نزعل على كل واحد يطلع  وأنا بالنسبة إيل طلعت وعاودت

لليلة وحدة بتت برا (لوحدك وال إنت وأسرتك؟) معاي  مرت أخوي ومعها طفل وطلعت مع أمها ومع خواهتا (وين وصلتوا؟) رجعت 
كيلو تقريبًا (هاي الدوامية بالنسبة إلكو من اجلهة اجلنوبية   18وصلنا الدوامية بتنا ليلة يف الدوامية (الدوامية بعيد عنكم كم تقريباً؟) يف حوايل 

اجلنوبية الشرقية (كيف رحلت انت؟) رحنا بعربيات خيل، عربيات خيل محلوا العفش ومحلوا القمح ومحلوا غراض وكذا (وانت إّيل  الشرقية؟)
سقتها العرباية؟) ال مش أنا كان يف غريي (كان يف معك أشخاص تانيني؟، كان وقتها اجليش املصري موجود ملا انت خرجت القرية؟)كان 

وكانت لسا القرية غري حماصرة؟) غري حماصرة قبل احلصار بفرتة قصرية (وصلتهم إىل منطقة الدواية؟) وصلنا وبتنا ليلة اجليش املصري موجود (
عائالت (طيب ملا انت فكرت اخلروح مني أمرك باخلروج يعين هذا قرارك  10يف بيت احلج علي أبو حسني خمتار الدوامية، حوش كبري بوسع 

 الوالد (قرار الوالد)  وال قرار والدك؟) ال واهللا
حسن  بقو يقولو اطلع زريعه ازا موتنا احنا تقول انت من باقي العائله  اه واهللا قالويي اطلع زريعه ملا طلع هناك ووصلنا دار احلج علي أبو

يف الطريق (لوحدك  والزملة قام بالواجب وعمل أكل وشرب للعائالت كلهم وحوش كبري داره وشفت النسوان يبكني قررت إين ارجع لو مبوت
طبعاً) اه أنا اختدت قرار لوحدي ورجعت لوحدي (كيف رجعت؟ مشي على األقدام؟) رجعت على العربايات (نفس العربيات) العربيات 
إيل نزلنهم رجعت معهم وحاولوا إ�م اهللا يرمحهم إ�م ما يرجعوين وكل ما اتشعلق بالعرباي يظربوين بالسوط عشان أرجع عنهم ورجعت 

لت عراق املنشية ماشي (مني ايل حاول مينعك؟ والدك؟) ال ابن عم إّيل امسه حسن حممود صايف الطيطي (ضل موجود بالدوامية هادا؟) وص
اه   ال رجع بالعرباية عرابية وحممد احلج يوسف رجعوا بعربيات اخليل (يعين انت ملا رجعت معهم، مها كبار كانوا يفكروا يرجعوا من البداية)

اية يوصلهم ويرجعوا (ملا انتا حاولت ترجع حاولوا مينعوك؟)كان بدهم أظل معهم مع النسوان ورفضت أنا (وصلت بيت والدك؟) اه من البد
كوا رجعت (طب الموكوا أهل القرية اللي بطلع مثًال حاولوا مينعوهم أو يقلوهلم أل تطلعوش)واهللا كثري مينعوا األسباب، أما النساء كانوا حي

 ء خوف إسرائيل تقتل فيهم أو خوف املدفعية، ظرب باستمرار كان فطلعوا زريعة كان إذا مات مات ناس ليظل ناس أحياء.طلعوا النسا
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وضاع (طيب أبو تيسري املناوشات العسكرية الصهيونية اليت كانت تصري ما بني الثوار العرب واملستوطنني أو الصهاينة  كان اله تأثري على األ 

عية يف أثناء احلرب؟) طبعًا (يعين مثًال شح باملواد التمونية عندك؟) طبعًا صار بعض الشح، أما الفالحني مالكني األراضي االقتصادية والزرا
عندهم واسعة، عندهم ماطامري يف األرض كلها مليانة قمح ومليانة عدس ومليانة مسسم ومليانة شعري ومليانة ذرة بيظا، احتياط البلد كان  

ي كان كثري، منتوج الزراعي، يعين ملا تأخرت قوات املصريني ما مهلنا هم ألنه كل شي موجود (طبعًا غري أنه بعض املواد كثري، احتياط زراع
امتوينية خفت عندكم، هل كانوا اله تأثري بأنه تروح على مزرعتك تزرع وحتصد أو أي شيء من هذا القبيل؟) طبعاً، ملا صار احلرب ما كان 

دروا تطلعو؟ ) ما حد يقدر يطلع برة (قبل االحتالل أبو تيسري، أثناء فرتة االحتالل هل قامت قوات االحتالل حد يقدر (ما كنتوا تق
م اإلسرائيلي باحتالل بعض البيارات القريبة من أطراف القرية أو هدم بعض اآلبار أو شيء من هذا القبيل؟) ال كانوا يهجموا وكانوا يردوه

دة معارك صارت، أذكرها (اه أذكر بعض منها؟) أذكرلك بعض املعارك اللي صارت بعراق املنشية، معارك القوات املصرية والسودانية، ع
امجتنا طاحنة (هادا أثناء فرتة احلصار؟) أثناء فرتة احلصار، أول معركة صارت معركة اجلهة الغربية من أرض احلّبالية، احلبال، هاي املعركة ه

 وا الشيك ودخلوا قوات منها وانقتلو منهم و عاودوا ردوهم. إسرائيلي بالدبابات واملشاة و قطع
(وصلوا السلك، شيك ايش؟ ) شيك عراق املنشية اللي عملوه اجليش املصري من الشيك ميزوا اخلطوط، قصوا الشيك وفاتوا واشتبكوا 

ف اجلثث اللي جييبوهم، أنا شفت جثتني،  معهم، دمروا دبابات  (بتتذكر خسائر اليهود يف تلك املعركة؟) ما كناش نعرف قديش، كنا نشو 
كنا نروح ( داخل البلد وال خارجها؟) داخل الشيك، و رجعوا وخرقوا دبابات، دبابتني أو أكثر  (استشهد حدا من اجليش املصري أو الثوار 

صار جرحى أو شهدا ما كنتش  يف تلك املعركة؟) أول معركة، أل، كانت الرشاشات ومدفعية من الطرفني بقت تظرب من اجليش املصري، إذا
 أشاهده.

لفالوجة؟) اه بعدين املعركة الثانية من اجلهة الغربية الشمالية برضو، امسها البالطة،  الغربية الشمالية، يعين هاي املنطقة الواقعة بينكم وبني ا 
لوا من املغرب للصبح، والصبح ينسحبوا، الشمالية الغربية، هاي برضو نفس العملية، عبارة عن هجم دبابات ومشاة ويصدوهم اجليش ويض

 الصبح عاد ملا يطلعو قوات استطالع يطلعوا أثار يدوروا اجليش املصري يلقوا دم واألسلحة، ويلقوا بقيايا اجليش اإلسرائيلي.
الرئيسي اللي بربط الفالوجة بعدين املدرسة، معركة املدرسة يوم شديد كان "املدرسة بأي جهة كانت ؟" اجلهة الغربية الشمالية، على الشارع  

ببيت جربين (وصلوا عندها اليهود؟) دخلوا أول مرة على الشيك وبرضو صارت معارك طاحنة وضربوهم ضرب خميف، القوات اللي كانت 
انسحبوا على التل، القوات، اجليش املصري والرشاشات وأبناء البلد، برضو ضلوا من  املغرب للصبح، الصبح إسرائيل انسحبت، هاي برضو 

 فيها 
يش املعركة الثانية،  كرروا املعركة بعد يومني او ثالث، اقتحموا املدرسة، استحلوها، فضلوا فيها والدبابة ضلت معطوبة يف املدرسة من اجل

يعهم عنا يف البيارة قال املصري، املدفعية، وهامجوها القوات السودانية بقيادة الساغ بشري (هلاي الدبابة؟) باب الدبابة اإلسرائيلية املوجودة، مج
واحد (سودانيني طبعا؟) اه  11واحد فقط، يف العني أنا عديتهم  11يا رجال، السوداين ابن السودانية يتربع ميوت شهيد معي، طلعوا معه 

بشري وهو و زمالؤه  سودانيني حتركوا يف املقدمة (طيب وين كان اجليش املصري يف هذه اللحظة؟) موجود اجليش املصري، هذول تربعوا الرائد
 واحد بالزبط. 11زي ما تقول فدائية، قال اللي بطلبوا الشهادة جيي معي، راحوا معه 

 
ابة، اّال تقدم على املعركة وساندته القوات املصرية وأبناء البلد واملتطوعني برضو وضلوا ملا طهروا املدرسة، أجا على، يف مدفع مربوط ورا الدب

يف الدبابة، اطلقت النار على الرائد بشري و قتلته، بعد ما اقتحموا املدرسة واستشهد واستشهد فيها برضو من أبناء فيه جمندة جرحية موجودة 
اموا  البلد واستشهدوا فيها مصريني، معركة كانت كبرية (وين دفنته الرائد بشري ؟) عنا يف مقربة الشهدا يف البلد، بعد ما صار الصلح اجوا ق

لدويل والقوات املصرية والسودانية  (احذوا كل اجلثث؟) اخذوا كل جثثهم، املعركة كانت معركة كبرية  (آخر هجوم كل الشهدا، اجمللس ا
 هذا؟)

اه آخر هجوم هذا على البلد من اجلهة الغربية اجلنوبية (طيب قبل ما ننتقل إىل آخر هجوم، إحنا اآلن خلينا نتسلسل باألحداث جزءاً  
وع جمزرة دير ياسني، مسعتوا مبجزرة دير ياسني انتو؟) طبعاً، جمزرة دير ياسني كل الشعب بدري فيها (هاي فجزء،  (وسؤايل إلك مبوض

،  كيف مسعتوا باجملزرة، كيف وصلكم اخلرب؟) طبعًا الراديو، كان يف راديوهات  (كان موجود عندكم 48 \ 4 \9حصلت ب 
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ة اجلح خالد املختار، رمحة احلج خالد الطيطي، بعد ما مات عمي يونس صار راديو؟)كانت عند املخاتري راديات اثنني، راديو عند رمح
ت املختار، وعند عبد الفتاح امحد يوسف اعتقد  راديو كانو كل ليلة يفتحوا االخبار (وشو احملطة اللي كانت؟) الشرق األدىن  (من وين كان

مش عارف ايش (طب بتتزكر شو ايل مسعتوه عن جمزرة دير ياسني؟) هاي، من القدس وال من لندن؟)  من القدس ميكن، كان املذيع جورج 
ا،  جمزرة دير ياسني هتول فيها األخبار والدعاية  عشان ترحيل الشعب الفلسطيين قالوا أنه هتكوا العرض وقتلوا البنات ويطخوا احلباىل وكذ

  وحتتل األراضي  بدون سكان، كان أثرها كبري وليش كلها دعاية صهيونية أكثر من ماهية واقعية كانت عشان ترحيل الشعب الفلسطيين
 قولتلك رحلنا بعض النساء من البلد، منه على أثر الدعايات.

 
قرية (طيب أبو تيسري انتو كيف كنتو تابعوا أخبار احلرب وانتو يف القرية؟) من التصاريح من الراديو(طيب إحنا اآلن وصلنا ملرحلة احتالل ال

 يف حلظة اهلجوم األخري اللي انت ذكرته اآلن وين انت كنت يف هاي اللحظة؟) أبو تيسري وسؤايل إلك
مرت عن الدار (طيب انت شهدت  200أنا كنت يف البيارة يف دارنا (يعين انتو بيتكم كان يف البيارة نفسها؟) يف البيارة، الواقع من فش 

) بدي أعطيك الوصف، إحنا كنا ناميني، اجت قذيفة بدار عمي بداية اهلجوم على عراق املنشية؟) نعم (طيب بدي وصف هلذا اهلجوم؟
ه، حسن سعيد، احنا ناميني مش يف دارنا، ألنه دارنا كان فيها قيادة القوات السودانية، قسم منها، وأنا وأمي حلالنا كنا ناميني يف دار عمي ط

القوات املصرية انه احتلوا البلد من اجلهة الغربية اجلنوبية حممد طه ماسك وظيفة على ظهر التل، كان مناضل متطوع، ملا مسع من تلفونات 
طلب اذن من املسؤول عنده، قاله بدي أروح أنقذ أمي وأخواين ووالد عمي  (هذا مني؟) حسن حممد طه (هذا شو بكونلك؟) إبن عمي و 

 داره قريبة عنا يف البيارة، جريان الدور. 
 بو تيسري سؤايل إلك، أرض البلد انت ذكرتلي كم دومن مساحتها؟) (طيب قبل ما ادخل يف تفاصيل اهلجوم هادا أ

كيلو مرت مربع (ال مش كمرت مربع، أبعاد،   2واهللا بالزبط بعرفش قديش (أبعادها، يعين طول القرية، يف كيلو طول القرية؟) أكثر و اهللا ميكن 
كيلو ( يعين مساحتها كبرية القرية) اه كبرية   2نوب، والشرق للغرب كيلو تقريبا من الشمال للج  2طول القرية وعرضها تقريبا؟) أقل اشي فيه 

(البيوت كانت متالصقة وال؟) داخل البلد كانت متالصقة بس بعض الناس صارت تطلع، احنا كنا بنفس البلد، حارة الطيطي واجلوابرة 
يارة، ودار عمي احلج يوسف عمروا يف البيادر، يعين والبدوي، كلهم كانوا جنب بعض، بس الناس صارت تعمر و تطلع برة، احنا عمرنا بالب

توسعت البلد (طيب خلينا نرجع للقصة اللي انت بدأهتا بانه ابن عمك طلب اذن؟)اه، أجا حسن حممد طه، أجا عن ظهر التل يركض 
 بالليل  12بسالحه، احنا كنا صاحيني (شو كانت الساعة تقريبا؟) كانت الساعة تقربيا 

، اجت قذيفة 12تقريبا ما يقارب الساعة  12/ 28  12، أو 3تاريخ اليوم بالزبط ؟) واهللا بالزبط ما بذكر، ميكن يف شهر ( طيب بتتذكر 
على دار عمي سعيد، عمي سعيد كان مسعه ثقيل، قام صار يصرخ على واحد مصري، انت سارق الباب، قاله هاي قذيفة،  كلنا صحينا 

نا قاعدين، قال قوموا يال على البلد على احلارة على املضافة، ليش؟ قال اليهود احتلو البلد، خشوا اال حسن جاي قال انتوا قاعدين، قل
مش عارف اجلهة الغربية من املرج ، طلعت انا اال السودانية بتهامسوا واملصريني ووالد البلد، اال صوت يهود زي البقر بقولوا كادميا كادميا و 

اين وهم نازلني على البلد (طيب ما كانش مقاومة يف هاي اللحظة؟) دخلوا على املقاومة ذحبوهم دبح ( ايش، سّلم يا مصري وسّلم يا سود
بوا، للجيش املصري؟) السودانية، هم السودانية (مني كان موجود يف اجلهة الغربية؟) السودانيني ووالد البلد اللي كانوا مع السودانيني انسح

احنا طلعنا، شردنا ورحنا على احلارة، كانت املعركة شديدة، وصارت مقاومة شديدة من السودانيني والسودانيني كاينني ناميني دخلوا و 
ارة واملصريني ووالد البلد، النتيجة تغلبت إسرائيل و دخلت البلد واحتلت نص البلد، عشرية دار الطيطي كلها. واجونا واحنا جمتمعني يف احل

وا علينا و بذكر كان قائد احلملة  اجياال الون وقعد على اجلرن، اللي بندق فيه القهوة، قلبوا وقعد، يف الديوان يف املضافة، نسوان وزالم، خش
وا قال وين املختار، قالوا عن ختيار امسه حممد حسن ابو عبيد، هاد اخلتيار، ما قلوش عن عمي احلج خالد، قالوا هذا املختار اذا بدهم يطخ

خليكو انتو كواس، و صار يسأل فيه قديش املصريني وقديش السودانيني ، قاله أنا شو بعرفين، أنا قاعد يف  يطخوا اخلتيار، قالوا خلتبار انتوا
 بييت (يف انو جهة انتو كنتو، الطيطي؟) اجلهة اجلنوبية الغربية اللي احتلوها اليهود ( و باقي اجلهات ما احتلوها ؟)

ه ما زالوا) النتيجة يا سيدي صاروا يسألوا شويف عندكم دبابات، قاهلم أنا ختيار، ما لسا فيها جيش مصري وسودانية وأبناء البلد كلهم (لس
بعرفش ال دبابات وال سيارات وال قديش أعدادهم (كنتو متجمعني وين هاي اللحظة؟) كنا جمتمعني يف اخلحرة يف الديوان ديوان كبري 

 (قديش كان عددكم بالزبط؟) 
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 عشرية، نسوان و زالم و ختريية وأطفال، شباب ما فش، شباب كلهم كانوا مسلحني واهللا بالضبط ما بعرف، أغلبية ال
ي ( خرجوا على اجلهة الشمالية الشرقية ) كلهم انسحبوا  على القيادة، النتيجة قعدوا عنا تقريبا نص ساعة أو ساعة، صاروا حيكوا باالسلك

وي فيهم، نذحبهم، نقتلهم، عنا واحد من بّشيت اميه احلج عبد وابنه، ابنه مع القيادة أنه استولينا على نص العشرية، نص البلد، وشو نس
بفهم عربي، الجئ من بلد امسها بّشيت وظل عنا، بفهم عربي (صار يرتمجلكم؟) صار يرتمجلنا واهللا، نقتلهم نذحبهم، قاللوهم حتت، رحلونا 

قة عراق ؟ )  يف نفس املنطقة ، احلارة ، يف دار عبداهللا يونس دعيس مرت (يعين يف نفس منط 150على القيادة (وين بعيدة؟) بعيدة تقريبا 
الطيطي ، حوش واسع و الدار فيها حاطني الضباط اليهود وإحنا قعدنا على األرض، بذكر حىت جابوا سوداين كان نقيب (أسروه؟) اه أسري  

ى، هان املعركة، فّجر النهار، احتدموا راح واحد من كانت ايده مكسورة وجمبصنة، كان امسه فتحي افندي، أجا قعد معنا، مع االاسر 
، مجاعتنا امسه امساعيل امحد دعيس الطيطي على مجال عبد الناصر وهم التجمع عند الزاوية، قله يا مجال عشرية الطيطي، احلج خالد وأقاربه

 اليهود استولت عليهم وأنا طلعت (كيف خرج هاد، وين كان موجود؟) 
يف نفس املوقع، خرج كأنه بده يبول أو كذا وطلع على السطوح ووصل مجال عبد الناصر، قاله أنا مش مجال عبد  كان موجود بالعشرية،

الناصر، أي جندي سوداين أو مصري مجال عبد الناصر، قاله اجند أهلك وكانوا متطوعني البلد ألجله، خاصة املسلحني، طيب قاهلم، طيب 
املصريني والسودانيني واعملوا التفاف على اليهود، أبناء البلد صاروا املتطوعني، قالوا إحنا بنعرف عن تعالوا انتو كل واحد يوخد جمموعة من 

ظهر الدور، بدناش شوارع، صاروا يطلعوا عن الدور، عمار كله ملتصق ببعضه، جوابرة وطيطي واملعازنة ودار البدوي وكذا، صاروا يسحقوهم 
يا الضحى، وبعت مجال عبد الناصر جندة من الفالوجة، بعت ثالث دبابات جمنزرة، حامالت جنود، وجيروا، واهللا إحنا قاعدين صارت الدن

(يهودي؟) و حطوه على مدخل الدار ومدها على الدبابة إال   rbjإال واحد يهودي حبكي هنرب هنرب، راح جاب سالح زي البازوكة، زي الـ
سلخ، وصلت اجملنزرة (انتو شايفني؟) أل إحنا مش شايفني، بس بنشوف اللي الطلقة جاي يف وجهه، يف صلعته سلخ، وأجا واحد تاين 

اللي  بنطخ ومبوت (انتو شفتوا الل بنطخ؟) اه بنشوف اجلنود، ارتبكوا، ملا ارتبكوا، صاروا يقولوا  هنرب هنرب، القيادة اللي جّوا، الدكاترة
تطوعني قبل القوات املصرية، هجموا على البلد، كان قائد امسه كلبو ايرائيلي، بسعفوا وكذا، اليهود شردوا وانسحبو، آخر واحد كان فايتني امل

(القائد تبعهم؟)  اه قائد عسكري طخوه على املزبلة، بده ينط و يشرد حلقوه وطخوه، فاتوا علينا أول املسلحني، أول ما فات جربين حممد 
ثريين كانوا فإنوا قبل ما جيوا القوات املصرية  (دخلوا؟) قبل، شحادة الطيطي وحممود أمحد ابو هشهش، وحسن حممد طه، ومسلحني ك

د قبلهم، وصاروا يطاردوا وين راحوا اليهود (اليهود هربوا من أي جهة يف هاي اللحظة؟) على اجلهة الغربية اجلنوبية، وكان معهم حسني خال
عبد اجمليد سعيد طه، وكثري مسلحني من أبناء البلد وحممود وكثري كثري من املسلحني ويوسف امساعيل وعبد اجمليد صايف وحسن حممد طه  و 

أمحد  أبو هشهش ويوسف إمساعيل دعيس، وصلوا يركضوا ورا اليهود، وحىت استشهد يف أثناء وهو يركض وراهم قبل الشيك استشهد 
النار واستشهد (طيب مت احضار جنازته  حسني حممد خالد الطيطي (أطلقوا عليه النار اليهود؟) اه اليهود، وهو بطلق النار وأطلقوا عليه

لية املتقدمة ودفنه يف البلد؟) اه ما إحنا يف البلد طهروا البلد من القوات يف أثناء املعركة أجا طريان إسرائيلي، طيارتني، كانت القوات اإلسرائي
ئلي، ضربت القوات اإلسرائيلية الطريان ناحية القيادة متجمعني جنب الربكة  حتت مجيزة وقامت تضرب الصواريخ على التجمع  اإلسرا

قتيل اللي نظربوا من الطريان اللي ظل طيب شرد واللي تدمر تدمر (هدول انقتلوا  160اإلسرائيلي ضرهبم، كيف ملا اهللا بده ينصر اإلسالم 
طلعوا، طلع يهودي من دار عمي حممود داخل القرية؟) اه داخل البلد وسط البلد اهللا افرج علينا وقمنا، وصار املتخبيني يف الدور اليهود ي

الصايف، ومسكنه احلج طلب، احلج طلب اهللا يرمحه كان مسعه ثقيل، أطرش، كّتفه وقاله وين باقي بواق، أجا واحد مصري ودار راسه وقاله 
ي يوخذوهم أسرى واشي ابعد راسك عن رأسه وطخه، خملهوش أسري، نزلنا حتت وصاروا يفتشوا يف الدور ويف التنب نالقيهم متخبيني، اش

يطخوه، اخذوا دكاترة أسرى، ودوهم جلمال عبد الناصر وحتقق النصر بإذن اهللا، كانت معركة حامسة حامسة بشكل، اسشهد كثري كثري من 
حممد  ؟) نعم، استشهد12أبناء البلد (طيب من أمساء اللي استشهدوا هبذا اهلجوم؟) مذكورين كلهم (هاد اهلجوم األخري اللي كان بشهر 

طه الطيطي، حسني احلج خالد محدان الطيطي، خليل سعيد طه الطيطي، عبد احلميد عيسى قنديل الطيطي، أمحد ابو هشهش، عبد 
الرمحن احلج خالد الطيطي، عزية زوجة عبد اهللا الطيطي، فاطمة زوجة عبد اهللا الطيطي، آمنة  الشريف، عمر عبد العاطي البدوي، حممد 

خليل أبو دية البدوي، عبد اجمليد يوسف جاد اهللا أبو حميسن، أديبة طه أبو حميسن، سارة زوجة عبد القادر أبو سل،  مهدي البدوي، حممود
حيىي حممود الشيخ اجلوابرة، حممد عبد الرمحن  يوسف اجلوابرة، حممد جابر عوكل، الشيخ حممد أبو زغاريت اجلوابرة، سلطان املاضي، عبد 

أبو رية، حسن أبو وردة، فاطمة حممود ماضي، حممد عبد إبراهيم أبو حميسن، أمحد عبد إبراهيم أبو حميسن، راشد سعيد حممود الفقرة، أمحد 
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أبو حميسن، هاد بالطريان، أمحد أبو سل، حممد أمحد ابو سل، حسن أمحد أبو سل، غالب أمحد أبو سل، هذول اللي بعرفهم الشهدا، ويف 
، مجعة امساعيل الطيطي، تصاوب، ويف كثري تصابوا، احلج يوسف صايف الطيطي، ويف أمحد حيىي جرحى كثري (يف أمساء جرحى؟) جرحى يف

 الطيطي، وزينة جرب الطيطي ويف جرحى كثري 
(طيب بعد هذا اهلجوم أبو تيسري مت مجع الشهدا ودفنهم، شاهدت عمليه دفنهم؟) يا سيدي احنا، مجعوا كل الشهدا ودفنوهم ووزعوهم 

حنا  الدفن بالليل، بالنهار مكشوفني مواقع إسرائيلية حماوطة بالبلد، يعين اللي كان يطلع يدفن واحد، رشاشات تبقى ترمي على املقابر، إ
عليه زي املطر، إال يف الليل ملا يظّب الليل، يروحوا يدفنوهم، أما اليهود القتلى هذول، أنا أخذوين املصريني أدفن فيهم واسحب فيهم 

اللي دفناهم يف مقربة واحدة، إسرائيلية، ألنه بعد فرتة من ما دفناهم، أجا  160دي دفنته؟) اعتقد هذول ال (بتتذكر كم شخص يهو 
 البوليس الدويل ومراقبني هدنة وكذا، وبدهم يكشفوا عليهم، وعاودوا خلونا املصريني أخذونا وحبشنا عليهم باملقربة، حور، مقرة مجاعية،

ليهم ونظفناهم وكذا على أساس يكشف البوليس الدويل كيف مدفونني، بقوا مربطني حببال، و لواح صرب وقمنا األشياء اللي بقت مرمية ع
نا عليهم، املهم دفناهم عملوا مقربة مجاعية ثانية إهلم خاصة، و صاروا ايهود كل ما يشوفوا واحد حوالن املقربة بعد االحتالل هاظا، جننو 

 عليهم.
 
ع احلاج أمحد عبد الفتاح صايف الطيطي من قرية عراق املنشية قضاء غزة وهذا اجلزء هو اجلزء الثالث من هذه (ماز لنا جنري  هذا  اللقاء م 

 املقابلة؟)
هجوم قوات االحتالل اإلسرائيلي من اجلهة الغربية اجلنوبية و احتالهلا جلزء من عراق  29/12و 28/12(أبو تيسري إحنا حتدثنا يف ليلة 

كاملة مع القوت اإلسرائيلية وأخذ عائلة الطيطي كراهائن وأسرى ومت جتميعكم يف مضافة وبدأت بعد ذلك ثوار البلد املنشية ومكوثكم ليلة  
تلت باإلضافة للجيش املصري وبقايا اجليش السوداين باهلجوم املعاكس على قوات االحتالل اإلسرائيلي ومت اسرتجاع واسرتداد املنطقة اليت اح

 قتل واستشهاد بعض الشباب من أهل القرية واجليش املصري وبعد ذلك مت دفن الشهداء يف املقابر عراق املنشية ومت من قبل اإلسرائيليني ومت
، شو اللي حصل، وقبل ما انتقل هلذا، فاتين سؤال، أن اسألك، 29/12/1948دفن أيضًا قتلى اليهود يف مقابر مجاعية بعد ذلك، بعد 

أو السودانيني غري مجال عبد الناصر وغري حسن كامل؟) يا سيدي كان عدة ضباط اللي ثبتوا، ضباط يف  إذا بتتذكر أمساء القادة املصريني
يوليو، كانت الثورة  بقيادة مجال عبد الناصر، كان عبد الناصر موجود عنا، كان حسني كامل قائد كتيبة، كان  23الثورة املصرية  بعد ثورة 

حميي الدين، الضابط شكري، غايل أفندي، يقال أنه أبو بطرس غايل، وكان من السودانيني،  صالح سامل، عبد اللطيف بغدادي، زكريا 
 الساغ بشري واحلج عبداهللا برتية نقيب، وكان فتحي، كان حممد حسن حمّجر، من السودانيني، وكان عدة ضباط موجودين. 

 شهور، بقي احلصار؟) 3الـ خالل فرتة 1949عام  3(طيب اآلن قبل الوضع النهائي اللي هو انتهى بشهر 
بقي احلصار مستمر، ملا صار قناعة عند إسرائيل أنه ال ميكن جتاوز القوات املوجودة حول البلدة، صاروا مناوشات، ضرب طريان ومدفعية 

لقوا على اليهود  ورشاشات، صاروا قناصة على احلدود، على حايط البلد، اللي يطلع من موقع يطلقوا عليه املصريني  تطلق والسودانيني يط
واليهود يطلقوا عليهم، وصارت املدفعية تضرب وصار الطريان يضرب وظلت املناوشات، صار عند إسرائيل قناعة بعد عدة معارك فشلت 

 فيها وما قدروا جيتازوا البلد، صارت مناوشات خارجية وصار عندهم قناعة أنه عدم احتالل البلد التجؤا هليئة االمم 
 جاء اليهود هليئة األمم، كيف كانت خطوط اإلمداد، يعين كيف كان يصل سالح وعتاد  ومتوين؟) (طيب قبل االلت

كان يا سيدي خطوط االمداد اول شي بذكر نزلت قافلة مؤلفة من عدة مجال عن طريق اخلليل ، ونزل معاهم ضابط بريطاين هاد قبل 
ة اليت احتلت فيها البلد، و نزل معهم واحد من دار الطّل، ونزلوا مجال حمملة ؟) اه املعركة الكبري  28/12املعركة بثالث أيام (هاي معركة 

 أرز وسكر وشاي ودخان وكذا، فاتت البلد ومل يطلق عليها طلقة (طبعا هاد بعلم اليهود ، وصلت مبا انه كان معها بريطاين ؟ ) 
اتعرضت ألي .. ) وال تعرضت ألي طلقة وال اشي، نزلت من اجليش األردين، هو اللي تربع ينزل قافلة و إمدادات للجيش املصري (و م

حدود اخلليل من منطقة إذنا ملا وصلت عراق املنشية حىت وصلوا، وضيفهم وقابلهم مجال عبد الناصر والثوار. (طيب من قبل مني وصلت 
هل البلد  (يعين مت مجع تربعات ومتوين؟) تربعات هاي الشحنة التموينية، من قبل النظام األردين مثًال؟) من القوات األردنية واملصرية؟) وأ

 ومتوين ومجال وكذا ونزلوا،  تربع واحد من دار الطل واهللا ما بذكر ميكن ابن عيسى الطل، حممود عيسى البطّات، هو وضابط بريطاين نزلوا
محد يوسف توىف وحط إبنه عبد الفتاح وصلت التموين، وكانت أهل البلد، اجتمعت أهل البلد، هذا وقت احلصار  كان املختار، طبعا أ
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يوسف خمتار اجلوابرة وعمي يونس توىف وحط نسيبه احلج خالد محدان الطيطي خمتار، صاروا شباب املخاتر، اجتمعوا مع بعض وقرروا متوين 
يطبخوا على احلطب، كانوا شهور، كان كل  واحد عنده أربع بقرات، يوخذوا بقرتني، يذحبوهن و  6اجليش املصري مدة احلصار كله،  مدة الـ

يهدوا الدار، عندكم دارين، عمار خشب، يهددوا ويقيموا اخلشب ويودوهن ملطابخ املصريني، عندك بقر يوخذوا نصهم وحيطوا، يسجلوا،  
 األموال كله بثمنه طبعاً، هم بتربعوا فيهن تربع، لكن يف البداية مجال عبد الناصر سجل مجيع، كل اشي تربعت البلد عشان يعوضوهم ب

و استمروا، بقى احلصار كانوا مجيع اشي متوفر من أهل البلد، تربع، النسوان كانت تطحن على الرحى، الطحانوة الرحي العربية القدمية، 
، فرض يفرضوا على النسوان يطحنن عشان اخلبز الشي الصعب اللي كان عنا يف عراق املنشية هوامللح، كانت األرزاق اخلبز ينخبز بربع ملحه

شهور احلصار، تقدم أرزاق  6الطبيخ نفس العملية، يقتصدوا بكميات امللح، لشح  امللح، وال كل شي كان متوفر، واستمرت البلد خالل الـ
 من مجيع البلد، يعين كانت احلصار كأنه ما كان، ألنه كان تعاون كبري من أهل البلد. 

ي صار بعد ذلك؟) بعدين إسرائيل زي ما تقول ملا عرفت أنه ما فش فايدة وما ، شو الل1، يعين بداية شهر 12(طيب أبو تيسري بعد شهر 
بد فش مقدرة أ�م يقتحموا عراق املنشية، التجؤا للبوليس الدويل، هليئة األمم، فثارت حمادثات يف رودس، وقفوا إطالق النار، وكان مجال ع

لنار ووافقت مصر على االنسحاب،  انسحبوا من عنا (يف انو شهر الناصر يتفاوض معهم عدة مرات، يتفاوض معهم، وصار وقف إطالق ا
 هاد كان االنسحاب؟) 

انسحبوا، انسحبوا يا سيدي وإحنا ظلينا يف البلد (دخل بعد  3(انسحاب اجليش املصري والسوداين؟) اه، يف آخرشهر  3تقريبا يف شهر 
 بالبلد (بدون مقاومة؟)  ذلك اجليش اإلسرائيلي؟) اه دخل اجليش االسرائيلي علينا واحنا

بدون مقاومة، مهو فش، املسلحني أغلبهم شرد على اخلليل واشي نسحب مع اجليش املصري، واشي خىب برودته وجعل حاله مسكني وال 
عبد  لقاهم والشي، فدخلت القوات اإلسرائيلية، صاروا كل ما يشوفوا واحد متطرف يف احلواكري ناحية دورهم، يقتلوهم، وبذكر واحد مرة

بوليس  اجمليد يوسف جاد اهللا أبو حميسن، وسلطان ماضي، أطلقوا النار وقتلوهم فش احلواكري وهم بدورهم قتلوهلم، اجنربنا بعد احملادثا، بعتوا
نا دويل أجا معهم واحد مصري بذكر امسه حسني عبد اللطيف واجوا أجانب، وبوليس دويل، ونصبوا خيمة وطلبوا منا الرحيل من دورنا، رحل

 من دورنا وحطونا على الشارع الرئيسي على اإلسفلت عشان الرتحيل 
اجوا إسرائيل، خماتري الكوبانية  يطلبوا من خماتري البلد يضلوا وبنرحلكم على الرملة وبنرحلكم على اللد وعلى  ( يعين اجباركان رحيلكم؟)

ا على الشارع الرئيسي (اليهود خريوكم على وين الرحيل، على األردن الشمال، اخلتريية رفضوا قالوا الميكن نضل حتت حكم إسرائيل، فرحلون
على وال؟) اه خريونا واحنا طلبنا األردن، ألنه عارفني حالة غزة وأزمة السكان، ومنطقة اخلليل أوسع، واألردن أوسع، ويا سيدي رحلنا كلنا 

 سرائيلة (طيب شو الفرتة اللي مكثوها على الشارع الرئيسي؟) اجنا سيارات ا 20/4الشارع الرئيسي، ضلينا على الشارع الرئيسي ليوم 
لرئيسي، أي قليل ننتظر رمحة اهللا (شو الفرتة الزمنية اللي مكثوها هبذا املكان؟) تقريبا شهر (وانتو بالعراء؟) ال،  يف الدور اللي على الشارع ا

فش سيارات كانت موجودة؟) فضونا من البلد ليش، ألنه  دار كانت حتطلها عشر عائالت عندها (طيب ليه فضوكم من البلد ما دام
وع إسرائيل منعتنا نتحرك يف الداخل وصاروا كل ما يشوفوا واحد يطلقوا النار عليه (فخرجتوا خروج مجاعي؟) خرجنا كلنا إجباري طلعونا، ممن

ن كنت هباي اللحظة؟) موجود يف البلد (يف بيتك، نصل يف الدور (طيب يف آخر حلظة عمي أبو تيسري ملا امسعتوا قرار اخلروج النهائي وي
ل بيت أبوك؟) ال إحنا طلعنا على الشارع الئيسي ( قبل ماخترج؟) اه كنا يف الدار، يف بيوتنا (طيب كنت يف البيت ومني أصدر انو والدك قا

 ائيل قتلت اثنني منا خلص؟) اخلتريية كلهم، البوليس الدويل، راحوا املخاتري للبوليس الدويل وقالتله، إحنا إسر 
، (طيب أنا بدي اللحظات األخرية يف بيت والدك ملا كنتوا بدكوا تغادروا ملكان الشارع، شو اللي عملوا والدك يف البيت ووالدتك  واخوانك

انا وطلعنا شو أخدتوا معكم؟) طلعنا وأخذنا األواعي، قسم منها، أشياء خفيفة، وأخذنا حبوب، قسم منها، ما بنقدرش حتمل كل شي مع
على الشارع الرئيسي (قبل قبل ما تطلعوا، خلينا يف البيت اآلن، انتا شو كنت البس يف هاي اللحظة؟) كنت البس عادي بنطلون و قميص 

 عادي (خرجتوا مع بعض انت ووالدك وأمك واخوانك، مع بعض خرجتوا ؟ ) اه (طب أدوات مطبخ أخذتوا معكم من البيت؟)
مؤقت، األشياء اللي زي ماتقوا نستعملها مؤقت واحلبوب النص أخدنا واألواعي أغلب الناس عقبت كل أواعيها، أخدنا اشي خفيف، اشي 

 احنا أخدنا النص 
(طب الوالد يف هاي اللحظة، أغلق الباب، أغلق باب البيت؟) سكرنا باب البيت واملفاتيح موجودات بدار أخوي مبخيم الفوار باخلليل (ال 

سنه، يعين كان عندك اعتقاد انك رح ترجع  16زالت املفاتيخ؟)ال زالت موجودات (طيب انت باللحظة اللي خرجت كان عمرك حوايل 
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وم؟) بقينا احنا متوقعني نرجع  ما نطولش، اخنا لو بنعرف انو بدناش نرجع ما كان أخدنا كل شي أو ما كان طلعنا لو على البيت بعد كم ي
بنموت كلنا (االن خرجتوا، خرجتوا مشيا على األقدام، بعيد كان الشارع عنكم، عن بيتكم؟) اه يف أكثر من كيلو (مشيًا على األقدام وال 

 عندكم دواب ؟) 
اخنمل اواعي و كذا (هل أنه مت نسيان بعض كبار السن يف القرية زي ما بنسمع؟)  ال ألنه طولنا على الشارع الرئيسي  وكل دواب ، كن

 واحد محل أهله.
  

(طيب أنا بتساءل أبو تيسري ، يعين انتو خرجتوا من القرية من البيوت، ومكثتوا على الشارع الرئيسي بانتظار السيارات واستمرت هاي 
 ية شهر من الزمن، طيب ليش ما ضليتوا يف بيوتكم لبني ما  أجت السيارات مثًال؟)العمل

 إسرائيل هددتنا، هددتنا باخلروج من منازلنا على الشارع الرئيسي عشان تظل احلراسات الليلية راحية جاية، دوريات 
تصرف وال إهلم حكم على القوات اإلسرائيلية،   (طب انت ذكرتلي أنه كان يف قوات دولية موجودة؟) بوليس دويل موجود، بس شو إهلم

كانوا يقتلوا الناس قباهلم (مكثتوا شهر هال، بتقدر حتدثين عن هذا الشهر اللي انتو مكثتوا على الشارع أو يف هذا املكان، كيف كانت 
وي كان طالع وراح جييب مرته واعتقلوه حياتكم؟) حياة كنا فوق بعض، إحنا كنا أربع عيل يف دار من قرايبنا اجلوابرة، وعشنا عندهم، وأخ

م اليهود (وين كانت مرته؟) يف اخلليل، طلعوا، راحو جييبوهم  فأخذهتم اليهود (هاد و هم راجعني من اخلليل لعراق املنشية ؟) جابوا عياهل
اجمليد عبد الفتاح صايف الطيطي وحممد  ونزلوا، اليهود مسكتهم وأخذوا الشباب ونزلوا النسوان على البلد حلاهلم، أخذوا اخويت الثنني، عبد

عبد الفتاح صايف الطيطي (منني أخذوهم، عن الشارع؟) حتت بيت جربين يف املنطقة اإلسرائيلية وحممد منر طعيمة وحممد يوسف صايف، 
مد دعيس الطيطي وأخذوهم واعتقلوهم ودوهم على معتقل قطرة، وقبلها كانوا ماخذين أسرى اثنني ،احلج موسى دعيس الطيطي وجرب حم

وخليل حسني طعيمة، املهم، وهم نازلني أخذوهم غصب وإحنا ظلينا، أجانا اخلرب أنه هيك هيك، ما استفقنا اللي هم شردوا اجلماعة، 
ى الثالثة، أخوي وحممد منر، ثالث حممدات، شردوا من معسكر قطرة، واجوا على البلد مشي بالليل (وانتو وبن كنتوا موجودين حلظتها، عل

الشارع ؟)على الشارع إحنا موجودين، معناش خرب، أجوا بالليل ودخلوا علينا وخشوا وقالوا هيك هيك صار معنا، واهللا أجا فيصل، خمتار 
يف  اجلوابرة، صار خمتار بالوكالة، بعد ما اليهود حطوه خمتار على أساس يقولوا هاد خمتار، دري، أجا قال لرمحة أبوي يا خال ختليش الشباب

على دار، أجا وأفطر معهم، كانوا يفطروا الصبح بكري، قال أجوا اليهود وسألوا عنهم وختليهمش وقالويل بدكم تورينا الدار (هاي الدار اللي ال
 الشارع؟) 

باب، صحي اللي على الشارع، شردناهم راحوا لبدوا على التل للمغرب، واملغرب نيحبوا، بالليل ما استفقنا وإحنا حمصورين اال هم بدقوا ال
د رمحة أبوي، قال مني، قال افتخ، فتخوا الباب، إال الدار مطوقة، قومونا، قاله انت عبد الفتاح صايف، قاله نعم، قاله الك واحد امسه عب

ال ال ما اجمليد، قاله نعم، وين هذا، قاهلم إحنا درينا انو انتو ماخدينوه أسري، أل أخوه  حممد وحممد منر وحممد يوسف، ما أجوش عليكم؟ ق
أجوش، قال لضابط، شو قتلتوهم؟ قاله إذن قاتلينهم وبتتحججوا أ�م هربوا كيف انتو ماخذينهم وجوا معسكر كيف بشردوا من املعسكر 

 لة،معناها قاتلينهم، قاللم قرّالصحيح واذا بتقّر بنرّوخ عبد اجمليد، وين هو؟ قال ظل عنا، هذوالك شردوا وظل عبد اجمليد مكتف وحالته حا
فوتوه علينا، أجا رمحة أبوي بدو بسلم عليه قال الو ال منموع تسلم عليه (هاد مني؟) الضابط اليهودي، أجت أمي سلمت عليه والبنات 
 سلموا عليه وجيت وسلمت عليه وصار يبوس فيي وقال ايل وصلو قلتالوا وصلوا وطلعوا (هاد مني؟) أخوي عبد اجمليد، قال إّيل وصلوا قلتلوا

لعو عشان يطمئن،  املهم قالو يا حجي ازا بعز عليكي عبد اجمليد فرجينا هذوالك وازا بعزش عليك هسه بنطخو قالوا يا سيدي وصلوا وط
قتلتوا مئات أالولفات من الشباب وخلي عبد اجمليد ضحية عن فلسطني وسحبوا حاهلم وطلعوا وبعدها اجنربنا ورحلنا وأجا عاد السيارات 

(ماحد كان جيبلكم متوين أو طعام على هاد املكان؟) فش إحنا كنا حلالنا أجن سيارات وقالوا يال بدنا  4/ 20م (بعد شهر؟) بعد شهر يو 
عائالت يف سيارة وطلعنا وجينا على احلدود يف إذنا اخلليل وإال سيارات  5أو  4حنمل، محلنا سيارات إسرايئلية، جيش كلها عسكرية، محلنا 

لسيارات اإلسرئيلية تديرها ترجع رفريس على السيارة األردنية وتصف عليها وصار اجليش األردين ينزل أوعينا اجليش األردين واقفة وصارت ا
 احنا وياهم نساعد بعض وحنط يف سيارات اجليش األردين ومحلونا (كم سياره تقريبا كانو ) واهللا ما بدري 

، النص (كان طالع جمموعة يعين بسيارات ثانية؟) اه كان ’لع جمموع(طيب عددكو إّيل خرجتوا مرة وحدة من الشارع؟) نص البلد كان طا
طالع جمموعه قبلنا (شو الفرتة الزمنية بينهم؟) فش اسبوعني (هدوالك سبقوكم وين)على العروب راحو بانينن إلنا اخيام (وين؟) يف خمريم 
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نا بسكوت  ظلو ساحبني فينا من إذنا ملا وصلنا العروب. وهذي العروب واهللا محلنا سيارات اجليش العريب بارك اهللا فيهم واسقونا مي وطعمو 
من اخليمة إلكم استنوكوافيها ونزلونا على اخليم (طيب خلينا اآلن انتو وصلتوا اخليمة طيب يا أبو تسري يف اللحظة األخري وإنت عم تتطلع 

 انت البلد واضحة إلك؟)الشارع جتاه السيارة إيل جاهبا اجليش اإلسرائيلي نظرت نظرة أخرية للبلد، ك
هو احنا ملا طلعنا ضل حد معو وعي كل الناس كانت تبكي كبار وصغار ووالد (طيب وصلتوا اآلن للخيمة يف العروب، يف خميم العروب 
أعطوا كل عيلة خيمة؟) كل ثالث أربع عيل خيمة يف البدايه اجتمعت كل مجاعة مع بعض، خيم كبار وسكنوا فيهم وضلينا بشكل مؤقت 

 .لوزعوا اخليم (طيب كانت وكاله الغوث هي ايل قامت هباي اخليم وال الصليب االمحر؟) الصليب األمحر،  ماكنش وكاله غوث
  

169 
 


	1
	برنامج الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة
	برنامج الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة

	2
	- Robinson, Glenn E. "UHamas; From Religious Salvation to Political Transformation: The Rise of Hamas in U42TPalestinian42TU Society. U16TInternational Journal of Middle East Studies, No. 2 (1996) :273-27516T.


