
 عمادة الذراسات العليا 

 جامعة القدس 

 

 

 

 

 

لفمسطينيين الجيل األول والثاني اث النكبة والتيجير لدى ذكريات أحدا
 والمخاوف لدييم

 

 

 زيدان "محمد صبري"نائل  حنين

 

 

 رسالة ماجستير

 

م 2018- ىـ1439



لفمسطينيين اذكريات أحداث النكبة والتيجير لدى الجيل األول والثاني 
 خاوف لدييموالم

 

 

 عداد:إ

 زيدان "محمد صبري"نائل  حنين

 فمسطين-القدسجامعة  /بكالوريوس عمم نفس

 

 

 

 ياد الحالقإ الدكتور :المشرف

 

 

 

  /رشاد النفسي التربويلمتطمبات درجة الماجستير في ال  مت ىذه الرسالة استكماًل د  ق  
 ./ جامعة القدسالتربية/ عمادة الدراسات العميا كمية العموم

 فمسطين –القدس

ـ 2018-ىػ 1439



 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا

 الرشاد النفسي والتربوي
 
 
 
 

 إجازة الرسالة
 لفمسطينيين والمخاوف لدييماذكريات أحداث النكبة والتيجير لدى الجيل األول والثاني 

 
 زيداننائل "محمد صبري" حنين  :اسم الطالب

 21410313 :الرقم الجامعي
 

 إياد الحالق: الدكتور المشرف
 
 
 مف لجنة المناقشة المدرجة أسمائيـ كتكاقيعيـ: 2018 /23/6كقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ ني 
 
  التكقيع  إياد الحبلؽد.   رئيس لجنة المناقشة:  .1
   التكقيع بنات  يكسؼ بساـد.    : اداخمين  اممتحنن  .2
   التكقيع سبلـ الخطيبد.    : اخارجين  امتحنن م .3

 
 

 فمسطيف -القدس
 ـ2018-ىػ 1439



 ىداءال

 .لى أىالي قريتي دير ياسيف الميجريفإ ...التشرد د كعانى كيبلتً الجئ تشرٌ  لى كؿٌ إ

العزيزيف  كالدم   ؛احتيعمى ر  كمف سيركارب الدٌ  يى ناركا لً كأمكني لى مف عمٌ إ ...لـألحظة جيد ك  لى كؿٌ إ
 .شقائيأك 

 .لى الكطفإالجئ يحمـ بالعكدة  لى كؿٌ إحبلميـ أيف انتزعت منيـ ذكرياتيـ كصكدرت لى الذإ
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 وعرفانشكر 

الذيف  ـ بفائؽ االحتراـ كالشكر لكؿٌ أتقدٌ  الدراسة، حيثـ ىذه شكر هلل الذم أعانني عمى إتماالالحمد ك 
 كأخص بالذكر ةن ا أك مشكر تكجيين  لي  إ كاسدأالرسالة ك عداد ىذه إكني في بذؿ الجيكد كالمساعدة في شارك

كجيده، كما مف عممو ككقتو  عطاني الكثيركأ ي  عم باإلشراؼؿ ياد الحبلؽ الذم تفضٌ إمشرفي الدكتكر 
يؿ الشكر لعضكم لجنة المناقشة لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة فبارؾ اهلل فييما كنفعنا أتقدـ بجز 
 بعمميما.

 جراء المقاببلت.دير ياسيف الميجرة لمتعاكف معي بإـ بالشكر ألىالي قرية كما أتقدٌ 

 .جامعة القدس كالتربكم فيرشاد النفسي ستاذتي في برنامج اإلألى إكما أتقدـ بالشكر 

                                             

 الباحثة حنيف زيداف 
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 الممخص:

 ىدفت الدراسة الحالية الى استقصاء أثر التيجير كاالقتبلع كما رافقيما مف أحداث في الذاكرة الجماعية

كظاىرة متعددة تناكلت الدراسة مكضكعيا  ىالي قرية دير ياسيف.كما يدركيا الجيؿ األكؿ كالثاني مف أ

 األبعاد، تناكلتيا األبحاث النظرية كالميدانية، كلـ تركز عمييا مف بعد كاحد.

المقابمػة اسػتخدمت ، كأسمكب المسح بالعينة، ك بشقو الكيفي كتحقيقان ليذا اليدؼ استخدـ المنيج الكصفي

ف فمسػطينييف مػف الجئػي( 8عمػى عينػة بم ػت ) طبقت، ( فقرة02كالتي تككنت مف ) أداة لجمع البياناتك

تيـ عمػػى المقابمػػة قبػػؿ خػػذت مػػكافققػػد أقصػػدية، ك اختيػػرت بالطريقػػة ال ،بمحافظػػة القػػدس قريػػة ديػػر ياسػػيف

 قامت الباحثة بتحميؿ المقاببلت لمخركج بالنتائج.البيانات بعد جمع عممية جمع البيانات، ك 

ة ديػػر ياسػػيف لصػػدمة تعػػرض أىػػالي قريػػ، أىميػػانتػػائج، كمػػف كقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف ال

إلػى شػعكرىـ باليزيمػة كاإلحبػاط كالنكػراف كالػدخكؿ فػي حالػة ، المجكء كالتيجير كفقػداف األمػف كاالسػتقرار

حػػداد الشػػعكرم. إٌف مصػػدر حفػػظ الػػذاكرة الفمسػػطينية عامػػة كذاكػػرة أىػػالي قريػػة ديػػر ياسػػيف خاصػػة ىػػي 

يػػػر ياسػػػيف بسػػػبب اسػػػتمرارية االحػػػتبلؿ الخػػػكؼي ىػػػك الشػػػعكر الطبيعػػػي ألىػػػالي قريػػػة دك الركايػػػة الشػػػفكية، 

 التي ارتكبت بحقيـ. كالمجازر

كقػد كػاف ىنػاؾ فػرؽ ، تكف ىناؾ فركؽ في التعبير عف المخاكؼ لدل البلجئيفكما بينت النتائج أنو لـ 

كالشعكر بالحسرة كاأللـ ىػك مػا ، الحنيف إلى قرية دير ياسيفيتمثؿ في في الخكؼ يعزل لمكاف السكف، 

لػػدل أفػػراد كقػػد كػػاف ىنػػاؾ اجمػػاع عمػػى بليػػات التعبيػػر عػػف الحنػػيف ، ي قريػػة ديػػر ياسػػيفيشػػعر بػػو أىػػال

 . العينة



 د
 

األجيػاؿ البلحقػة و لدل البلجئيف كما تعرف ىذه الدراسة في معرفة مدل رسكخ أحداث النكبةأسيمت كقد 

إلى الجيػؿ كما انتقؿ مف ىذه المخاكؼ ، كاكتشاؼ المخاكؼ التي كانت لدل الجيؿ األكؿ، عف أحداثيا

الثاني، اف تسميط الضكء عمى الناحية النفسية كاالجتماعية كفىيـو تككيف الذاكرة عند البلجئيف كالمشاعًر 

التي ترافقيـ إلى يكمنا ىذا قد تساعد الباحثيف النفسييف كاالجتماعييف فػي كضػع بػرامج إرشػادية كخطػط 

 جئيف.تدخؿ لمكشؼ عف بعض المشكبلت النفسية كاالجتماعية لدل البل

بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا؛ دراسة مقارنة بيف أىالي قرية لفتا كدير ياسيف  دراسةكقد خرجت ال

جراء لمتيجير، عف اآلثار النفسية كاالجتماعية  دراسة لمجكانب النفسية ذات العبلقة بالتمسؾ بحؽ كا 

باالضافة إلى إجراء  ،اصةبخدير ياسيف البلجئيف الفمسطينييف بعامة كلدل أىالي قرية العكدة لدل 

دراسة نفسية معمقة عف بثار الصدمة النفسية عمى الجيؿ الثاني لمنكبة كالتركيز عمى صدمة 

بعمؿ برامج لمدعـ النفسي االجتماعي أيضان االستئصاؿ الثقافي االجتماعي، كقد أكصت الدراسة 

 .عندىـاليكية  جانب جئيف كعمىالبلذاكرة  لبلجئيف تستند عمى
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Memories and fears of Nakba and Displacement events by the first and 

second Palestinian generations. 

Prepared by: Haneen Na’el “Mohammad Sabri” Zidan 

Supervised by: Dr. Iyad AL-Halaq  

 

Abstract  
The present study aimed to investigate the memories and fears of Nakba and 

displacement events as perceived by the first and second Palestinian 

generations of Deir Yassin village. The study approached the literature as a 

multi-dimensional phenomenon, which addressed both theoretical and 

applied research. 

To achieve this end, the study adopted the qualitative research approach using 

the sampling survey method. The interview is appropriate for the exploratory 

nature of the research, which consists of 20-items. The random purposive 

method was utilized which comprised of a sample size of (8) Palestinian 

refugees of Deir Yassin village, at Jerusalem Governorate, Palestine. 

Participants were approached in the West Bank by the researcher, and were 

asked to participate in the interview officially. The collected data was 

analyzed by the researcher using the qualitative research approach. 

The study attained a number of findings, mostly; the residents of Deir Yassin 

exposed the trauma of asylum, displacement, loss of security and stability to 

their sense of defeat, frustration and denial, and entering into a state of mental 

mourning. The source of preserving the Palestinian collective memory in 

general and the memory of the inhabitants of Deir Yassin in particular is 

especially through the oral narrative. Fear is the natural feeling of the 

inhabitants of Deir Yassin under daily massacres and the on-going Israeli 

occupation.  



 و
 

The results revealed differences in expressing the fears of the refugees, due to 

place of residency. The residents of Deir Yassin village have the feeling of 

grief and pain. Nostalgia is the natural feeling of insecurity and there was a 

consensus on mechanisms to express nostalgia among the refugees. 

The study may contribute to the realization of the extent to which the events 

of the Nakba are deep rooted for the refugees, and the subsequent generations' 

knowledge on the Nakba events. In addition, the study may assist in revealing 

the fears of the first generation, which has been transmitted to the second 

generation. Shedding light on the psychological and social aspects, 

understanding the refugee’s memory formation and the feelings that 

accompany refugees to this day may help psychologists, social workers 

develop guidance programs, and intervention plans to detect some of the 

psychological and social problems of refugees. 

The study has come up with a set of recommendations, mostly; to make a 

contrastive study between the inhabitants of Lifta and Deir Yassin villages in 

relation to the psychological and social effects of displacement. Moreover, to 

conduct a study of the psychological aspects related to adherence to the right 

of return for the Palestinian refugees in general and of Deir Yassin in 

particular, a further research is essential in the area of psychological trauma 

among the second generation of the Nakba, and finally, the need to establish 

programs for psychosocial support for the refugees based on the refugees’ 

memory and the  identity. 
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 :الفصل األول

___________________________________________________________ 

 :ةخمفية عامة عن الدراس

 المقدمة: 1.1

رات في بنية الشعب تزاؿ ليجمة استعمارية كصييكنية أحدثت ت يٌ  ماتعرضت فمسطيف ك   
، كقد مارس ة كاالجتماعيةالنفسيني في مختمؼ النكاحي الج رافية كالسياسية كاالقتصادية ك الفمسطي
قىـ كمدنيـ ك رااألساليب لتيجير الفمسطينييف مف قي االحتبلؿ الصييكني شتى الكسائؿ ك خبلليا  امة دكلة ا 

تعرؼ باسـ المخيمات  نكا تجمعاتو الفمسطينييف في مختمؼ بقاع األرض كككٌ  ؼي البد رٌ صييكنية، فقد شي 
ا ( مخيمن 19)في األردف كلبناف كسكريا كالعراؽ كا ( مخيمن 59كبمغ عدد المخيمات في الدكؿ العربية )

سياسة االحتبلؿ بحؽ ة لحقائؽ الحيٌ ال كفبلجئإذ يشكؿ ىؤالء ال( في قطاع غزة 8لضفة ال ربية ك)في ا
 .(2008 ،الشعب الفمسطيني )سبلمة

نشأت مأساة البلجئيف الفمسطينييف، كتعمقت معاناتيـ منذ ما يزيد عف نصؼ قرف مف الزماف،   
ت أىميا في مخيمات المجكء منذ نشكء الدكلة الييكدية عمى أنقاض فمسطيف، كبعد تشتٌ  ايدن كتحد

، 1948نكبة عاـ  المختمفة، العربية كغيرىا، أفٌ  جمع أكثر المصادر التاريخية كاألدبياتي كالشتات. كتي 
ألؼ فمسطيني عمى اليجرة القسرية خارج مدنيـ كقراىـ، بعد أف قاـ الييكد  900أرغمت ما يقارب 

ني، كعصاباتيـ العسكرية بتدمير القرل كالمدف الفمسطينية، خاصة تمؾ الكاقعة عمى الساحؿ الفمسطي
فمسطينية  قريةن  540أكثر مف  يةاإلسرائيم رت العصاباتي الممتد مف الناقكرة إلى غزة. كخبلؿ النكبة دمٌ 
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 ييبكى عمييا، أك مستكطنات كمستعمرات ييكدية بنيت عمى أنقاضيا إلى أطبلؿو  حيث حكلتيا
 .(2001)أبك ستو،  المستكطنات

مف القرية حيث  كمأساة المجكءياسيف  دير مذبحة النكبة كعمىعمى حمكؿ مٌرت ا سبعكف عامن 
عمى ذلؾ قمت بعمؿ ىذه  كبناءن  عاصرت المذبحة ةكشيادات حيٌ أصبح مف النادر العثكر عمى ركايات 

 الدراسة.

 مشكمة الدراسة: 1.2

ف عاشكا بقراىـ سالميف الذي ففمسطينيالمف  ةكبير  أعدادإلى تيجير  1948أدت النكبة عاـ        
، كالثقافية ات عنيفة مف التشرد كالتشتت كتحطيـ قاعدتيـ االقتصادية كاالجتماعيةلى لحظإكتعريضيـ 

كبدأ لى الكاقع المجيكؿ ة البلجئ الفمسطيني بعد انتقالو إالمشيد تمكح في عقمي ت بشاعةي كقد ظمٌ 
كاية ت لو كقد بدأ بر لتي حصم، كعف بليات التيجير ار منوج  كىي ذاكرة عف المكاف الذم كلد فيو  بتشكيؿ

 كقد تتمثؿ فيك بيا الفمسطين حؿ مرٌ االذاكرة الجماعية بالتشكؿ لمر  كمف ىنا بدأت ،والقصص ألبنائ
 تي:اآل مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس

المأساوية في الذاكرة  واألحداثفي الذاكرة الجماعية  أحداثا من ميالتيجير والقتالع وما رافق ثر  أ ما
 ؟ اسينيقرية دير  ألىالي الجماعية

 تية:اآلالفرعية  سئمةي كقد انبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األ

المنتشرة بيف الميجريف مف أىؿ  المخاكؼي  ض ليا أىؿ دير ياسيف كماالتي تعرٌ  حداثي األ ما .1
 القادمة؟جياؿ القرية كما مدل انتقاليا إلى األ

 ؟كالنفسية عمى الذاكرة الجماعية لمبيئة االجتماعية ىؿ ىناؾ أثره  .2
، كالجنس ،الكضع االقتصادم كاالجتماعي لىإ عزلتي في الذاكرة كالمخاكؼ  فركؽه  ناؾىؿ ى .3

لنكبة يتعرضكف ليا أك كجكد فقداف مف ا كايزال مامعاناة التي الككجكد  ،كمكاف اإلقامة الحالي
 ؟رىاثٍ إ)شييد( أك عمى 

التعبير  كطرؽي ا كم ،جانب القرية تذكر أك المركر مفاللدييـ عند  تنالحنيف التي تككٌ  درجةي  ما .4
 ؟عنيا
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 أىداف الدراسة: 1.3

 :الرئيساليدؼ 

المأساكية التي مر بيا الجيؿ األكؿ  األحداثي  كما ،األجياؿعرفو تالنكبة كما  أحداثمدل رسكخ  معرفةي 
 كالثاني كما الذم تـ نقمو.

 خاصة: أىداؼه  ع مف اليدؼ الرئيسيتفرٌ 

خاكؼ التي الم عفك  ،لى الجيؿ الثانيإالمخاكؼ التي انتقمت  الحصكؿ عمى معمكمات عف .1
 .كانت لدل الجيؿ األكؿ

النفسية ككيفية التعامؿ مع المخػاكؼ الجماعيػة  اآلثارمفاىيمي حكؿ تقديـ إطار تصكرم ك  .2
 . األحفاد إلىالتي نقميا األجداد 

 أىمية الدراسة: 1.4

 الناحية النظرية:

 :ارتكازىا عمى محكريف ىما تماعية فيكاالجتكمف أىمية أم دراسة في مجاؿ العمكـ اإلنسانية  -
كينعكس ىذاف  ،تجرم عمييا الدراسة كالعينة التيمدل حيكية المكضكع التي نتعامؿ معو 

اكرة الجماعية الذ ف في الدراسة مف خبلؿ تطرقيا إلحدل المكضكعات الميمة كىيالمحكرا
ميمة مف المجتمع  يف يتجسد المحكر الثاني في شريحةفي ح ،المخاكؼ(، الحنيفكالمشاعر )

  البلجئيف.الفمسطيني أال كىي شريحة 
الجك الذم يعيشو الفرد أك الجماعة كىناؾ عبلقة في خر آالذاكرة تؤثر كتتأثر بشكؿ أك بف إ -

فقد تسيـ الدراسة بفيـ أكضح لتشكؿ اليكية  ،ة الجماعية كىكية الفرد كالجماعةقكية بيف الذاكر 
 الفمسطينية.

 التطبيقية:الناحية 

 نتقؿ عبر األجياؿتي كالمخاكؼ التاألفكار البيانات عف قديـ إطار تصكرم مف المفاىيـ ك ت -
 النفسييف.لمباحثيف 

كالنفسية التربكية  امجكضع البر  في كاالجتماعيالباحثيف كالعامميف في المجاؿ النفسي  ستساعد -
 .الفمسطينيف لبلجئيفالبناء النفسي  لدعـ
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 . صكرة جماعية ليابلقة بالمخاكؼ ككضع المشاكؿ التي ليا ع بعضاستكشاؼ  -
 القرية.ىؿ القرية عف مشاعرىـ اتجاه لتي يعبر بيا أطرؽ االمعرفة درجة الحنيف ك  -

 حدود الدراسة: 1.5

  .ف في الضفة ال ربيةعمى البلجئيف مف قرية دير ياسياقتصرت : حدود مكانية

 لضفة ال ربية. مف قرية دير ياسيف في االفمسطينييف حدكد بشرية : البلجئيف 

   .2018-2017 العاـ: حدود زمانية

 : ةيمفاىمحدود 

عف مصيبة مؤلمة تكجع نكب ، بى كى : اسـ مرة مف نى المعاجـ العربية النكبة ؼي تعرٌ  (:)ل ةن  النكبة .1
كنقكؿ نكبة فمسطيف أم بمصيبة  بنكبة:أصيب  حميـ،نساف بما يعز عميو مف ماؿ أك اإل

 .منظكر()ابف مصيبة 
 750 مف ألكثر 1948 عاـ الجماعي القسرم التيجير إلى رمزيى  : مصطمح احن أما اصطبل

 بدعـ -الصييكنية الحركة نجاح في كتمثمت ،فمسطيف في كأراضييـ بيكتيـ مف فمسطيني ألؼ
إسرائيؿ قياـ عبلفا  ك  فمسطيف مف األكبر القسـ عمى السبلح بقكة السيطرة في- بريطانيا مف

 .(1999 ستو، )أبك

ف الػذاكرة الجماعيػة انبثقت مػف إ :(1992Halbwachs ,) ؿيقػك  الذاكرة الجماعية: .2
ذاكػرة  الفرد بمكجب تكاصمو مع اآلخريف كانتمائو إلػى المجمكعػات االجتماعيػة، ككػؿٌ 

اد األسػرة كاألصػدقاء عمى ذلؾ إلى إطار التعمؽ االجتماعي )مثػؿ أفػر  فردية تحتاج بناءن 
ف الذاكرة ىي إكيمكف القكؿ  كتحافظ عمى ذاتيػاذكرىا كتترسخ لتضرب بج ؛كالجيراف(

كبير في تماسؾ  لى حدٌ إكىي محددة اجتماعيا كتؤثر  معاشةترسيخ ذىني لتجارب 
ا ر بعامؿ الزمف لذلؾ ينب ي دائمن تأثٌ مل ةكالذاكرة قابم ،فراد كالمجمكعات بطريقة عيشيـاأل

شكاليا ألة الذاكرة ك كضعيا في سياقيا االجتماعي كالتاريخي كمف ىنا يظير أف مسأ
ا فبلسفة كعمماء أمثاؿ أفبلطكف متعددة درسيدة ك ختبلفاتيا ىي مسألة فمسفية معقاك 
 .(2013 ،)زايد يكنجرسطك كفركيد ك أك 

أم شخص كانت فمسطيف مكاف “ ػؼ األكنركا البلجئ الفمسطيني بف: تعرٌ ك ف الفمسطينيك البلجئ .3
فقد مسكنو ك  1948أيار  15لى إ 1946ف حزيرامف إقامتو الطبيعي خبلؿ المرحمة الممتدة 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/37c249f2-49dd-4ca2-82fe-e89161d850a8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965


5 
 

قدـ لى كاحدة مف البمداف التي تي إ 1948كلجأ في عاـ  1948 ةة نزاع سنكسبؿ عيشو نتيج
 (.2016 مرة،) " في نطاؽ عممياتيافييا األكنركا خدماتيا كأف يككف مسجبلن 

في أشكاؿ  ظيرتف حالة انفعالية طبيعية تشعر بيا الكائنات الحية في بعض المكاقؼ، الخكؼ: .4
ينتج عف  قكم غير سارٌ  انفعاؿ“كالرعب. متعددة كبدرجات تتراكح بيف مجرد الحذر كاليمع 

 .(4 :2006 )الفكاؿ، اإلحساس بكجكد خطر ما كتكقع حدكثو "
كحنت  ،افرحن ا أك الطرب ككاف ذلؾ حزنن  كقيؿ صكت ،كالطربىك شديد البكاء  :(ل ةن ) الحنيف .5

ابف ) صكتنزع كاشتاؽ مف غير  ليو:إقمبي  كيقاؿ حف   الدىا.أك لى أكطانيا أك إنزعت  اإلبؿ
 .كر(ظمن

 حاف   ، حنينا، فيكف  حً ، يى ف  كيقاؿ حى ، كتكقاف النفسالشكؽ ىك الحنيف  لجكىرم:ا اكيعرفي
 .(2008 ،الجكىرم)
 

بط بالحزف ترت معقدة،انفعالية  دافئةمعرفية  حالة"بأنو  (ىكد)ك (فيشر)يعرفو :ااصطبلحن 
 .(Fisher&Hood,1987:425)" ليا عبلقة بالبيت أك الكطف كالشكؽ كاالنش اؿ بأفكار

مكطنو األصمي الذم ابتعد عنو  إلىف يعكد "شعكر جارؼ ينتاب الشخص أل :كيعرفو جابر
ا ما يظير عند المراىقيف الذيف يبتعدكف جسمية كغالبن  أعراضبالسفر أك ب يره كربما تككف لو 

 .(1991 ،جابر)" كمنازليـ أسرىـعف 
  

تصيغ تعريفيا  أساسوكعمى  (ىكد)ك (فيشر)تتبنى الباحثة تعريؼ  :لمحنيف اإلجرائيالتعريؼ 
المكطف  لىكالشكؽ إلى الكطف ىك حالة مف الحب إالحنيف أٌف الذم ينص عمى  اإلجرائي

في العكدة  عارمةكالرغبة ال كعدـ األمافالنفسية  بالمعاناةحساس اإلاألصمي الذم يتجسد في 
 كاالحتفاظ باألغراض.ليو إ

ـ عف سطح 770رتفع نحك ت ،عربية تقع غربي القدس نشأت فكؽ بقعة جبمية ياسيف: قريةدير  .6
كتعد بقعتيا مف البقاع ال نية بآثارىا، فيي تحتكم عمى أنقاض معقكدة كجدراف  ،البحر

 ادكنمن  153نيا م ادكنمن  2.857ساحة أراضي دير ياسيف م كغيرىا، بم تكصياريج كمدافف 
أىـ  كالزيتكفي  ،الزراعية الحبكب كالخضر كالفكاكوكتنتج أراضييا  ،تسربت إلى الييكد
مياه األمطار  الزراعة عمىكتعتمد  ،دكنـ 200رست أشجاره في مساحة محاصيميا، كقد غي 

يف في عدد سكاف دير ياس السنة. بمغـ في مم 550التي تيطؿ بكمية كافية تبمغ في متكسطيا 
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 91نسمة كانكا يقيمكف في  439إلى  1931نسمة، كارتفع في عاـ  254نحك  1922عاـ 
 1948كقد تعرضت القرية عاـ  ،نسمة 610عدد سكانيا بنحك  قدر 1945كفي عاـ  ا،بيتن 

جفعات “لعدكاف الييكد الذيف ارتكبكا فييا مذبحة كدمركىا كأقامكا عمى أنقاضيا مستعمرة 
 .(1974 ،القدس )الدباغفي حدكد مدينة التي أدخمت  ”شاؤكؿ
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 :الفصل الثاني

_____________________________________________________ 

 :الطار النظري والدراسات السابقة

 :النكبة 2.1

 دكف التطرؽك دكف أف نعكد الى جذكر المشكمة  1948ال يمكف لنا أف نتحدث عف النكبة عاـ 
اريخية التي منحت فييا الكثائؽ الت غربى أحيث يعد  1917لى كعد بمفكر في الثاني مف نكفمبر سنة إ

 .(2007 ستحقيا )العزة،لى حركة ال تإا ال تممكيا رضن أبريطانيا 

إثر قياـ القكات اإلسرائيمية بعممية  1948ت بالشعب الفمسطيني عاـ فالنكبة ىي الكارثة التي حمٌ 
لى إأدت ىذه العممية  . فقداألصميففمسطيف مف سكانيا  إخبلءمف خبلليا بت ت ارقي كاسعة ع تطيير

لى الجئيف يعيشكف في دكؿ إ ؿ ىؤالءيحك تك طرد نصؼ السكاف الفمسطينييف مف فمسطيف التاريخية 
 .(1999 ،وست أبك)الؼ اآلكجرح لى قتؿ إإضافة  كقطاع غزةال ربية  في الضفة عربية أك

 تؿ كالتخريببالق ةالعصابات الصييكنية المتمثم ألعماؿشعب الفمسطيني في تمؾ السنة ض التعرٌ 
فقد  الخاصة كالعامة، ممتبلكاتيـسمب ير القرل بأكمميا ك تدمك  المدنييفعتداء عمى اإلكنسؼ المنازؿ ك 

ئات القكات م ذ دمرت ىذهإ ؛المذابح بحؽ الفمسطينييفالمجازر ك  أبشعرتكبت العصابات الصييكنية ا
 ،)صفد :مثؿ ،األصميف مف سكانيا كامبلن  خبلءن إقامت بإخبلء بعض المدف القرل الفمسطينية ك 

ال مدينة إمف الدمار  نجي يالبقعة( كلـ ك  ،يةالطالبك  ،القطمكفك  ،السبع بئرك  ،المجدؿك  ،طبرياك  ،بيسافك 
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 ،الجكاد)عبد  .غضاب الفاتيكافإلى تجنب إتيدؼ  (بف غكريكف)ددة مف مش ذلؾ بأكامرى ك  ؛الناصرة
ت بيا التي قام كالمذابح المنظمةالمجازر  أبشعرتكبت العصابات ا 1948 (. ففي عاـ2006

 ،(2008 شما،عاشكىا ) الذيفذاكرة  في أعماؽ مستقرةتزاؿ أحداثيا  ماالمنظمات الصييكنية التي 
سيامن ا ذ تعد ىذه المجزرة األكثر عنفن إ( 9/4/1948دير ياسيف ) أبرزىاكاف مف  التيجير  في اكا 
كغيرىا مف  (15/10/1948كمجزرة قبية ) ،(14/5/1948شكشة )أبك لى مجزرة إإضافة  ،الجماعي

كفي العاـ نفسو  (2008 ،)شما .عاشكىاالذيف  ذاكرة في أعماؽ تزاؿ أحداثيا مستقرةن  ماالمجازر التي 
صرة المدف مف ثبلث جيات عمى محا قائمة( الالياغانا)كضعتيا قيادة  تيال“دالت أقرت خطة "د" أك "

قرية سعسع  :ؿمث ،مف خبلليا المدنييفبيدؼ م ادرة  عمى شكؿ حرؼ داؿ كترؾ الرابعة خاليةن 
ليب المستخدمة ىـ األساأمف  الحرب النفسيةكقد كانت .( 2009 ،)زقكت كصفصؼ كغيرىا مف القرل

 ادرة قراىـ مف خبلؿ مإلى بيدؼ دفعيـ  المدنييفكبر عدد مف السكاف عمى أفي النكبة لتيجير 
"ىك   ىذا األسمكب: بالماخقد كصؼ )أيجاؿ ألكف( القائد العسػكرم لمنظمػة ، ك المجازر أخبارتسريب 

أف ييمس الييكدم في أذف صديقو العربي بأف ىناؾ قكات ييكدية كثيرة ستأتي، لذا مف األفضؿ 
االحتبلؿ عمى إيصاؿ أخبار  الرحيؿ قبؿ فكات األكاف كقبؿ كصػكؿ القػكات الييكديػة". كما عمؿ

ممػدنييف الفمسطينييف؛ بيدؼ بث الرعب في ل غتصػابامف قتؿ كىدـ ك المجازر الجماعية كما رافقيا 
كنتيجة لذلؾ يقكؿ )ألكف(:" أصبحت مناطؽ كاسعة نظيفة مف  سيـ ليقكمكا بإخبلء مدنيـ كقراىـنفك 

إذا  نذارات لمسكاف العرب جاء فييا: "إ( ببث األرغكفففي مدينة القدس قامت مجمكعة مف ) العرب".
فػإف الطريػؽ إلػى أريحػا  بنفسػؾ انػج ،ياسيفلـ تترككا بيكتكـ، فإف مصيركـ سيككف مثؿ مصير دير 

 شكمكفي فالذي سكانيا تكطردمدينة كقرية  531مف  كىجرت أكثردمرت  1948ب حر  فإ. "مفتكح
 ني مما ساىـ في تمزيؽ كشائج الشعبمكاطف فمسطي 805,000%( مف سكاف األرض كعددىـ 85)

أرضو فصؿ الشعب الفمسطيني عف  تومف أحضاف أمو ككانت نتيج كنزع الطفؿبأرضو  الفمسطيني
 .(2001 ،ستو أبك)

الفمسطيني مف خبلؿ  كتدمير المشيدفترافقت النكبة بالعمؿ عمى تصفية المبلمح العربية لمببلد 
مناطؽ إلى الفمسطينية  لت المساكفي كٌ حيث حي  التيكيد،عممية  كاالجتماعي كبدأتت يير المشيد الثقافي 

أدل  .(2006 سعدم،) الفمسطينية مدفالك حياء األك شكارع الأسماء  كاالستيعاب المياجريف الييكد ف ير 
 الفمسطينييفعمى حاضر  مباشرو  ثرو أ ؾكالحداثة كترٍ لى إعاقة مسار التطكر إ نيالمركز المدتدمير 

.(2006 ،)عبد الجكاد في الفمسطينيالثقا كتدمير اإلرثيات النيب عمم كمستقبميـ خبلؿ
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 :الالجئ 2.2

كسكف أجداده إلى مكاف  البلجئ ىك ذلؾ اإلنساف الذم يكضع بظركؼ تجبره عمى ترؾ مكافً 
لك ك كقد تككف ىذه الظركؼ سياسية أك طبيعية أك اقتصادية أك طائفية حيث تتسـ بالقير حتى  ،بخر
ا ال يككف اإلنساف الجئن  في أف ذلؾف كماإلكراه، كيفيو إلى جزء بخر مف كطنو ما داـ ىذا المجكء كاف 

 .(3.ت:كبخركف، بيتمتع بحرية العكدة عمى دياره األكلى )الدف 

  :1951تعريؼ البلجئ حسب ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 

العكدة إلييا  البلجئ ىك مف لجأ بفعؿ الحرب، أك مف كاف خارج بمده كقت الحرب كلـ يستطع" 
بمنحيـ المجكء، كما أف تعريؼ  لبلجئيفبسبب الخكؼ، كال يمـز ميثاؽ األمـ المتحدة الدكؿ المضيفة 

اليجرة  ال يشمؿ كما أنوداخمية ضطرابات ايشمؿ مف ىاجركا مف ببلدىـ بسبب  األمـ المتحدة ال
 .(1996 )سالـ، "الداخمية

 :الخمفية التاريخية لمفيوم لجئ 2.2.1

 في العالـ يفمميكف شخص مف البلجئ 40فينالؾ حكالي  ،مشكمة عالمية تعدشكمة البلجئيف إف م
 .(1995جرار، )المشكمة اني مف ىذه عؾ العديد مف الدكؿ التي تأثرت كتكىنا

ظاىرة عالمية مف حيث الخصائص، لذا نرل مؤسسات عالمية رسمية كتطكعية أخذت  فالمجكء
، كىذه المؤسسات يتـ تحقيقيا لبلجئيفمادية كالحماية القانكنية عمى عاتقيا تقديـ المساعدات ال

 1988عاـ  (ممند)مكانة البلجئ. ظاىرة المجكء حسب قكؿ  بحمايةاىتمت نيا ا أكم دكلية،باتفاقيات 
كاف البلجئ ىك السكفييتي الذم لـ يعد يتمتع بحماية االتحاد السكفيتي كلـ  (1926أنو حتى عاـ )

كاف المقصكد بالبلجئ ىك األلماني  1936كؿ عمى جنسية أخرل، كفي عاـ يتمكف بعد مف الحص
( 1943الذم ترؾ ببلده كلكنو استثنى الشخص الذم ترؾ ألمانيا لقناعات كمصالح فردية، كفي عاـ )

ترؾ بمده نتيجة لمحكادث في أكركبا بسبب إلى  أصبح تعريؼ البلجئ أشمؿ فأصبح كؿ شخص اضطر
 .(3.ت:كبخركف، بالدف )سياسة ياتو بسبب انتمائو لعرؽ أك ديف أك الخطر عمى حياتو أك حر 

كاإلنسانية الظاىرة كحالة  كأبعادىا التاريخيةمشكمة البلجئيف تعتبر عالمية متمثمة بقدميا  إف
مميكف الجئ حكؿ العالـ كىناؾ العديد  40الضياع التي تخيـ عمى البلجئيف في العالـ فينالؾ حكالي 

عداد أمف الدراسات التي تناكلت مكضكع  ؾ العديدالمشكمة كىنا كتعاني مفأثرت بؿ مف الدكؿ التي ت
 .(1995 ،)جرار مختمؼ المناطؽ فيالمكزعيف  البلجئيف
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بؿ ترتبط بالتطكرات السياسية مثؿ تككيف دكلة حركة عشكائية يمكف اعتبار حركة البلجئيف  فبل
الخيارات  أفضؿفقد تبيف أف  ،ت يرات في األكضاعتمؾ األسباب مف ل ديدة أك تحطيـ دكلة قائمة كماج
 .(1992 ،الحاصمة )عقؿتمؾ الصراعات  أماـتمؾ الجماعات م ادرة أراضييـ  ـماأ

البلجئيف قد  ىؤالء أعداد فا  ك  محكظم دف الدراسات في ازدياعالـ كما تبيٌ البلجئيف في ال أعدادإف 
فكضية العميا لشؤكف البلجئيف أف ر قدمتو المف مف تقريحيث تبيٌ  ،اعامن  15تضاعؼ ثبلث مرات خبلؿ 

مميكف شخص في أكؿ 17لى إكارتفع  1980في عاـ  مبلييف 7ئيف في العالـ بمغ حكالي عداد البلجأ
عداد أعداد ال تدخؿ فييا كىذه األ ،في العالـ مميكف الجئ 19لى إكصؿ  1994في عاـ ك  1991عاـ 

كثير مف أكضاع البلجئيف  ا معممحكظن  ايا تشابين في طيات نيا تحمؿأمع  الفمسطينييفالبلجئيف 
  المتحدةتعتبرىـ األمـ ال الذيف جئيف داخؿ ببلدىـ ف األشخاص البلي، ىذا عدا عف مبليييفالمعاصر 
 .(1998 مسجميف )بادم،ىنالؾ الكثير مف البلجئيف غير ك  الجئيف

ال أف مشكمة إ ،مسطينيةف يظير ىنا أف مشكمة البلجئيف ىي مشكمة عالمية قديمة قبؿ أف تككف
ا عمى ظاىرة البلجئيف في العالـ ا كبيرن زن باتت تشكؿ حيٌ  1948التي بدأت عاـ  فالفمسطيني البلجئي
 جرار،مف الدكؿ المجاكرة ) عديداالكفي ا بعد أف بات كضعيا يشكؿ عدـ استقرار في المنطقة خصكصن 
1995). 

 :الفمسطينيالالجئ  2.2.2

فقد عرفت األكنركا  ،رؤية الجيات الرسمية رؤيتو كحسب حسب مسطيني كبل  جئ الفتعددت تعاريؼ البل
: "الشخص الذم كانت إقامتو العادية في فمسطيف لسنتيف عمى األقؿ قبؿ حرب الفمسطيني بأنوالبلجئ 
( 1948في الكقت عينو، بسبب ىذه الحرب، منزلو ككسائؿ معيشتو، كلجأ عػاـ ) (، كفقد1948عاـ )
 ،دجى)بابا ف فييا )األكنركا( المعكنة"نا أف تعريػؼ البلجػئ إلى أحد البمداف التي تؤم  المبلحظ ى كمف

1996). 

( الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كاف أكسع 194أما تعريؼ البلجئ الفمسطيني في قرار )
و: ذ جاء إ األكنركامف تعريؼ  تيف عمى " ىك الشخص الذم كاف قد عاش في فمسطيف لمدة سننص 

الذم فقد بسبب ذلؾ بيتو ككسائؿ كسب ( ك 1948عربي اإلسرائيمي في عاـ )األقؿ قبؿ اندالع النزاع ال
 البلجئيف(لحماية حقكؽ  الفمسطينية الييئة)". ومعيشت
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عاـ ىـ  بكجو فالفمسطينيك ف ك " البلجئ :أما في المادة الخامسة مف الميثاؽ الكطني الفمسطيني
ا لحدكد االنتداب عادية في فمسطيف كحدكدىا طبقن  إقامةكانكا يقيمكف  اطنيف العرب الذيفالمك 

الب عربي  كلد ككؿٌ خرج منيا أك بقي فييا أسكاء مف  1947حتى عاـ  1906عاـ  المكضكعة
 .(3" )الدنك اخركف :اخؿ فمسطيف أك خارجيا ىك فمسطينيفمسطيني بعد ىذا التاريخ د

 %66أم ما نسبتو الجئ مميكف  7.9عف ديارىـ ما يقارب  كصؿ عدد البلجئيف الفمسطينيف الميجريف
الفئة األكلى مف  :ضمف ثبلث فئات يكفالفمسطين فينطكم البلجئك طيني ك مف مجمكع الشعب الفمس

مسجمكف لدل  5.1مميكف الجئ  6.1كيشكمكف حكالي  1948ثناء حرب في أركا مف ديارىـ ىجٌ 
ينزحكا عف ديارىـ في  ما الفئة الثالثة مف لـأ ،1967حرب  ركا خبلؿالفئة الثانية الذيف ىجٌ ك  ،األكنركا
حكا صبأنيـ أيف االنتدابية كمف المرجح لى خارج حدكد فمسطإركا نيـ ىجٌ أبيد  1967كعاـ  1948عاـ 

عداد البلجئيف بسبب فقداف نظاـ أكتتفاكت  ،ااألطكؿ زمنين الفمسطينيف  فقضية البلجئي فتعد ،الجئيف
 .(2015 ،)بديؿ فمسطينييؼ مكحد لمف ىك الجئ عر تكعدـ كجكد  تسجيؿ

إف خركج الفمسطينيف مف قراىـ بعد تعرضيـ لمختمؼ أساليب القمع ك التيجير كاف عشكائيا سمؾ فيو 
البلجئكف عدة اتجاىات منيـ مف اتجو الى الضفة ك قطاع غزة كبخركف اتجيكا الى الدكؿ العربية 

  .)ؽ كغيرىا مف الدكؿار كالع كلبناف، كسكريا، األردف،المجاكرة )

 الذاكرة الجماعية 2.3

في ك  ،عماؿ اليكميةاأل كالحديث كممارسةا في سمكؾ االنساف في الكتابة ا ميمن تؤدم الذاكرة دكرن 
 ،)الشرقاكم بعادىا المختمفة لكي نكجو سمككنا الكجية الصحيحةألى الذاكرة في إمكقؼ نحتاج  كؿٌ 

2003). 

 لى حدٌ إكىي محددة اجتماعيا كتؤثر  معاشة،رسيخ ذىني لتجارب ف الذاكرة ىي تإكيمكف القكؿ 
ر بعامؿ الزمف لذلؾ ينب ي تأثٌ مل ةكالذاكرة قابم ،ريقة عيشيـالمجمكعات بطفراد ك كبير في تماسؾ األ

، كفيما يتعمؽ بالذاكرة فقد ارتبط كثير مف األحياف في سياقيا االجتماعي ك التاريخي ا كضعيادائمن 
الذاكرة  بيف ) اف ىناؾ فرقن أالسمكؾ اإلنساني كما مـ النفس ك تـ ربطيا مع عر ك الصك بالخياؿ ك 
شكاليا ك أمف ىنا يظير أف مسألة الذاكرة ك الفردية كالذاكرة البعيدة كالقريبة( ك الذاكرة الجماعية ك 

كيد رسطك كفر أأمثاؿ أفبلطكف ك  درسيا فبلسفة كعمماءي  متعددةه بلفاتيا ىي مسألة فمسفية معقدة ك ختا
 .(2013 ،كيكنج )زايد
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لى أف يشعر إتمع يحتاج مج بأف كؿٌ  (كيايـر دك )تظير فكرة  عمماء عمـ االجتماعلى إبالعكدة 
ىذه الفكرة تسمح لنا برؤية  ،كالجماعات ىكيتيـفراد األ نحىك الذم يم كبأف الماضيباستمرارية ماضيو 
 .(Misztal ,2003) االجتماعية لمحياة الميمةاالشكاؿ كأحد الذاكرة الجماعية 

جتماعية فحيف نتذكر ال نتذكر امف اىتمامو بالماضي كحقيقة  (يايـدكرك)الفكرة عند  كقد برزت
برنا بو بباؤنا نتذكره مف ماضينا بما يخ كيتحدد ماكأفراد بؿ كأعضاء في جماعات محمية أك قكمية 

الباقية مف المجمكعات التي  ذكرياتالنفسنا مف خبلؿ أفإننا نعرؼ  ،اكثر تعمقن أ خرى أ ىكأجدادنا بمعنن 
ر بالفخر أك الخجؿ مف المشتركة فإننا نشع الذكرياتالحدكد الجماعية مع  كعندما تتزامف يا.يالننتمي 

 .(Schwartz ,1996)  حداث الماضية التي قد كقعت قبؿ اف نكلداأل

 فكالظاىر أ ،العكسكانت الذاكرة الجماعية ىي األصؿ أـ الفردية أك  إذاما اختمفت اآلراء حكل
قد يقكؿ "  :حيف قاؿ (ىمبكاكس)عميو  أكدما  كالفردية كىذابيف الذاكرة الجماعية معقدة ىناؾ ركابط 

الكقت  كلكف فيف الفرد يتذكر مف خبلؿ مكضكعو ذاتو ضمف منظكر الجماعة التي ينتمي الييا إأحد 
 .(2011 ،عدكاف)الفرد خبلؿ ذاكرة  مف اكتبرز أيضن الجماعية تحقؽ  إف الذاكرةنفسو يمكف أف يقاؿ 

ف مجمكعة ف الذاكرة الجماعية ىي عبارة عإفراد فأا مف بما أف المجمكعات تتككف أساسن ك 
ف الذاكرة الفردية ىي إف التاريخ، النسيافالذاكرة،  :، كحسب ما جاء في كتابذكريات فردية متشابية

رسطكا أمف  ىذه الفكرة قد جاءت مف كؿٌ ك ىي الرحـ الذم كلد منو التاريخ فذاكرة الشاىد  ؛األصؿ
الماضي ىك الماضي ك  ذاكرة مف ألنيا ؛ا أف الذاكرة الفردية ىي األساسكأكغستيف المذيف اعتبر 

جكرج  .كقد أشار د.( 2009 ،)ريككا ارة عف انطباعات فردية لمف عاشكهأم ىك عب ،انطباعاتي
ىي  ألنيالى التاريخ إ" الذاكرة تقكدنا مباشرة  :ة الفردية ىي أساس لمتاريخ قائبللى أف الذاكر إزيناتي 

ف المصدر األكؿ لمعمكمات إذ إلتاريخ اابة كت لكالىا لما كاف ىناؾ مف عمـالحاممة األكلى لمتاريخ ك 
 .( 2009 ،)ريككر "شيادة أكلئؾ الذيف حضركا الحدث ،المؤرخ ىك الشيادة

لييا إضمف منظكر الجماعة التي ينتمي  وف الفرد يتذكر ذاتإ (ىمبككس)يقكؿ العالـ الفرنسي ك 
ا مف خبلؿ الذاكرة تبرز أيضن ف الذاكرة الجماعية تتحقؽ ك إلكف في نفس الكقت يمكف أف يقاؿ ك 

في دراساتو حكؿ الذاكرة الذكريات الشخصية لمفرد  (ىمبككس)فقد ربط .( (Halbwchs, 1992الفردية
عؿ الخبرات ماعي يسير عمى كضع نسؽ جمعي يجطار االجتف اإلأليو كاعتبر إبالمجتمع الذم ينتمي 
ىي ضماف في عبلقتيا بالمجتمع ك ، كىنا تتجمى بكضكح كظيفة الذاكرة الجماعية الفردية قابمة لمتذكر

ا ا جديدن رن تصكٌ  (Halbwachs)ـ كفي كتاب الذاكرة الجماعية قدٌ .( Halbwachs, 1992)  سيركرتو
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األفكار كاالىتماـ كالطمكحات التي أف ا مف لمماضي منطمقن  فراد ركايتيـالتي يبني عبرىا األ لمكيفية
فراد في الحاضر تؤثر في تشكيميـ لرؤل مختمفة لمماضي، فالذاكرة الجماعية بالنسبة لمعالـ يحمميا األ
ي استند مداخمتو التادة بناء لمماضي في ضكء الحاضر ك ىي باألساس إع (Halbwachs)الفرنسي 

فراد ك في العادة المحيط الذم يكسب األفالمجتمع ى ،طار اجتماعي لمذاكرةإعمييا الباحثكف ىي كجكد 
عاما أف عمميات استعادة الذكريات ك ذكرياتيـ عبره ك  اتأكيميا تتـ في المجتمع أيضن دة ترتيبيا ك ا 

(Halbwachs,1992 ).  

الجماعية ىي ليو الذاكرة إ فبالنسبة ،كالجماعيةبيف الذاكرة الجمعية  (Halbwachs) ؽ العالـيفرٌ 
مع ذكريات ما الذاكرة الجمعية فيي تمؾ الذاكرة التي تجأ ،ذاكرة تخص جماعة معينة بالمجتمع

  .(2008 الجكاد،عبد )الجماعية نيا عبارة عف مجمكعة مف الذكريات أالجماعات المختمفة أم 

 بريعت (ؼجاؾ لكغك )المؤرخ الفرنسي إال أف البعض ال يثؽ بالذاكرة الجماعية بالرغـ مف أف 
النكاة  كالعادات كالتقاليد تشكؿكيرل البعض أف القيـ  .(41: 2008 سطكرة مشكىة )عمرك،أنيا أ

  .(18: 2007لمذاكرة الجماعية )عمرك،  األساسية

ي يتشارؾ فييا كيجمع مف الماض حاسيس المحفكظةكالرؤل كاألإف الذاكرة جممة مف األفكار 
تخميد ذكرل حدث إلى الجماعية تيدؼ  فالذاكرة ،المعنىمف بناء  جزءن  كتعدفراد المجتمع أعمييا معظـ 

نصب ك متاحؼ، ك أثرية،  معالـ :لمذاكرةما كقع في الماضي كتشمؿ ىذه المبادرات إنشاء مكاقع 
أنشطة تثقيفية كتكعكية، ك عركض مسرحية أك مكسيقية، ك تنظيـ احتفاالت أك طقكس تقميدية، ك تذكارية، 

تساىـ في كما ذه المبادرات ضركرية لبناء أمة، حفظ األرشيؼ كحفظو. مثؿ ىتدريس التاريخ، ككذلؾ ك 
 ،خركفأندريكا، ب)" المجتمعات المتخي مة“بػ  Anderson Benedict بناء ما يسميو عالـ االجتماع

2016 :10). 

 :الفمسطينيةالذاكرة الجماعية  2.3.1

لجذكرىـ في  اخمؽ كطف يشكؿ امتدادن  إلعادة لى أساليب مختمفةإرضيـ أعف  فنفيك الميمجأ البلجئكف  
لمكاني الذم يشكؿ حالة التيميش الماضي كيحقؽ طمكحاتيـ كما يظير أف المخيـ ىك الفضاء ا

في الخياؿ كىذا يتكافؽ مع  حتى لك كاف ـلى بناء كطف سميإما يعزز الحاجة م لقاطنيواالغتراب ك 
 ةلى الحقيقإمنو  لى الرمزإككف أقرب تؿ الى أف ميتبأف األرض في حالة المجكء  (Mallki)الباحثة 

فالبلجئكف يعيدكف خمؽ صكر  ؛معقدة المجكء عبلقةه كأف العبلقة بيف األرض كالنفي ك 
  . (Mallki,1992)لكطنيـ
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تحرس  كمانتاجات الشعكر  بأعمىا في البنية العقمية فيي ترتبط البلشعكر ا كبيرن تمعب دكرن  فالمخيمة
  .(2007)ماركك،الجماعية لمذاكرة الفردية ك  المكبكتةاألفكار الخالدة كلكف نكع ك ذج النما

أشارت  كما متفاكتة،بما أف النكبة كالتيجير تركت بثارىا عمى ذاكرة الفمسطينييف كىكيتيـ بصكر 
ي مف األسباب الت اكا إلييا كغيرىؤ ا لمبمداف التي لجا لممصير الذم لحؽ بيـ كتبعن ، تبعن (ركز مارم)

سبؽ ذكرىا؛ مما عرض اليكية الفمسطينية إلى التشكيش كاإلضعاؼ، فأصبحت ىكيتيـ مركبة 
أخرل متعددة لمبمد الذم يعيشكف فيو، كىذا يعني أف في داخؿ كؿ  انتماءاتكمزدكجة كأصبح لدييـ 

 مىالمتعددة كتتصارع فيما بينيا كترغمو ع االنتماءاتفمسطيني يعيش في المنفى صراع تمتقي فيو 
بالنسبة لمذاكرة الجمعية فيي مرتبطة بالطابع االجتماعي لمتذكر الفردم كما . القياـ بخيارات مؤلمة

لى اإلطارات المرجعية كتجديدىـ لمماضي إ إف استناد األفراد في استعادتيـ (؛Halbwachs)يفسرىا 
المشتركة الذاكرة  (Halbwachs)يجعؿ ذكرياتيـ ذات طابع مرجعي جمعي. كيعتبر  االجتماعية

ا ال حياد عنو لكجكد ىذه الجماعة نفسيا؛ حيث تؤسس ىكيتيا عبر التذكر لجماعة بشرية معينة شرطن 
الجماعي. ىذه اليكية الجماعية ىي نتيجة لمتفسير المشترؾ لمماضي الخاص بتمؾ الجماعة، كعمى 

الجمع الرمزم ليذه الجمعية ىي ذاكرة الذاكرات الجماعية، أك  إف الذاكرةىذا األساس يمكف القكؿ 
الذاكرة في مجتمع بشرم ما. كىنا تتجمى بكضكح كظيفة الذاكرة الجمعية في عبلقاتيا مع المجتمع كما 

بذلؾ تككف  .(Halbwachs,1985؛ كىي تأسيس المجتمع كضماف صيركرتو )(Halbwachs)يراىا 
 ا،ا جماعين ب كالمصادر صكتن السير الذاتية كالركايات الشفكية لبلجئيف الفمسطينييف عف ماضييـ الم ي

 فيصؿ،)عميو كعمى ما يجب أف يككف  أم إعادة تعريؼ لئلنساف المضطيد بشكؿ يحيؿ عمى ما كاف
2002).  

ىي الفمسطينية كالذاكرة الجماعية،  عدا أنيا كسيمة لحفظ اليكية ،فاألصكات الجماعية ىذه
الزمف التاريخي التراكمي ليـ.  عبرالتاريخية فمسطيف  يـالتجربة اإلنسانية ليـ في أراض حصيمة

الكقكد البلـز إلعادة تش يؿ التاريخ كشحنو  ـرىـ الذاتية كركاياتيـ الشفكية ىمف خبلؿ سيكف طناك مفال
، ومعنى الكجكد كبشر مقتمعيف مف أرض جئيف الفمسطينييفلبلذاكرة المكاف، ألف المكاف يمثؿ  بالذاكرة،

كتفعيؿ ذكاتيـ كذكات فاعمة  الم يب مف التاريخصكتيـ  عادةاستبمكجب ذكرياتيـ عف المكاف سيتـ ك 
ي فكألدكارىـ المختمفة  اني التي تحمميا ذكرياتيـ لممكاففي الزمف الممتد كتاريخ مف خبلؿ المع

منو. كمف خبلؿ ذاكرة المكاف التي تعكسيا ذكريات البلجئيف  كأسقطو الذم تجاىمو التاريخ المجتمع
 عمى مستكلالذاتية كركاياتيـ الشفكية سيتـ بناء اليكية كعكس صكرة الكطف الفمسطينييف عبر سيرىـ 

في دراستو لكظيفة اليكية لمتذكر الجمعي، كالذم اعتبره المقابؿ  (بيير نكرا)المعرفة كاالنتماء. كحسب 
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بنايات، ، ك تاريخية كج رافية"أماكف الذاكرة " كالتي تشمؿ أمكنة  ػالحسي لمذاكرة الجمعية، أم ما أسماه ب
 ا فمسفية كعممية، كنصكصن تذكريةا ا شخصيات تاريخية كأيامن  فنية، ككما تشمؿ أيضن كتماثيؿ، كأعماالن 

 .(2008، )سككاح كالعديد مف األنشطة الرمزية

 :يونجالالشعور الجمعي عند  2.3.2

 ،حدل نظريات التحميؿ النفسي بسبب تأكيدىا عمى العمميات البلشعكريةإ يكنج(تعد نظرية )
بتاريخو  امشركطن فسمكؾ االنساف ليس  ؛امعن لكنيا تختمؼ عف نظرية فركيد في جمعيا لم ائية كالعممية 

الفردم كالعنصرم )العمية(، بؿ كذلؾ بأىدافو كبمختمؼ ضركب طمكحو )ال ائية(، ككؿ مف الماضي 
ة بقدر ما ىي ( مستقبميجف نظرة )يكنأم المرء في الحاضر، أ يقكد سمكؾى  كأماكفككاقع كالمستقبؿ 

ة بالجنس صكؿ العنصرية الخاصبتأكيدىا عمى األ ج(يكن)لى الماضي. كذلؾ تتميز نظرية إنظرية 
ف البلشعكر يحتكم إلى الخبرات الشخصية المكبكتة، فإ باإلضافةنو أ ج(يكن)البشرم ككؿ. كافترض 

 باألنماطسماه أك ما العنصرية المكركثة كىجداد التي ىي مصدر العادات كاالتجاىات عمى بقايا األ
  .(1975 ،الحنفي)ثرية األ

ات كؿ بالبلشعكر الفردم الذم يضـ كؿ مكتسب( في نكعيف مف البلشعكر، تمثؿ األبحث )يكنج
 شعكرية.دراكيا بطرقة قبؿ إر التي يتـ نسيانيا أك كبتيا أك فكار كالمشاعالفرد خبلؿ خبرة الحياة مف األ

 ،ثناء حياة الفرد فقط بؿ قبؿ ذلؾ بمدة طكيمةفي أي، الذم ال يبدأ شعكر الجمعالبلما الثاني فتمثؿ بأ
ف أافع كالصكر الخيالية كالتي يمكف فكار الدينية كالدك ساطير كاألتتـ كراثة محتكياتو التي تشمؿ األك 

 .(1994 ،نساني )عكضاإلجياؿ كتترؾ بثارىا عمى شكؿ كمحتكل الذىف يتجدد ظيكرىا عبر األ

كرث مف النكع  عكر الجمعي أك السبللي كأصؿ في الحياة النفسية، كىك ما( البلشج)يكنيقدـ 
لى السبلالت ال ابرة التي انحدر منيا االنساف، شأنو شأف الصفات التشريحية إالبشرم الذم يرجع 

لى نكع مف الصكر إساسية ليشير كلية أك البدائية أك األكاستخدـ مفيكـ النماذج األ كال ريزية.كالكظيفية 
عكاطؼ القكية كالتي تظير ي يستخدميا البلشعكر الجمعي بطريقة متكررة كالتي تككف محممة بالالت

  .(1987 ،عبد الحميد)كاالجتماعية ساطير كالرمكز الدينية خبلؿ األ

نا ياتو في حالة الشعكرية ثـ يزغ األف الطفؿ يبدأ حأمر، يرل )يكنج( لتجذر في ىذا األكبا
نا تعكد فتكبت في البلشعكر مككنة البلشعكر الفردم، بعض محتكيات األ لكف ،شعكرالشعكرم مف البل

صؿ في الحياة الكبت(، كبيذا يككف البلشعكر األ فيقكؿ )يكنج( بالشعكر كالبلشعكر الفردم )نتيجة
  .النفسية لمفرد
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نا يقع بيف العالـ الخارجي كالبلشعكر األ ف(: إكفي صكرة مف صكر التعكيض، يفصؿ )يكنج
نا ال يكاجو العالـ الخارجي األ منو. كلكفٌ  ابينما يحتؿ البلشعكر الفردم جزءن  كجزء منو شعكرم الجمعي

عمى  راد عادةن فالبيئة الخارجية، فنحف ال نرل األلكي يتكافؽ مع مقتضيات  قناعاتنما يمبس ا  ك  اسافرن 
مبسو الممثمكف عمى الذم كاف ي كالقناع-قناعاتنما نرل الفرد ككأف عمى كجيو ا  حقيقتيـ المستكرة ك 

أك  ادينين  امصمحن أك  اجامعين  اأستاذن مع مقتضيات الدكر الذم يؤديو، كربما كجدنا  يتفؽ-المسرح 
 شخصيةن  يبذؿ كؿ جيده في تمثيؿ دكره كالظيكر بمظير يتفؽ مع كظيفتو، بينما يخفي القناعي  ااجتماعين 

  .(1976 ،الخكالي)تافية صبيانية فارغة 

لى التكازف... إلى التعكيض البلشعكرم كالميؿ إدعك الفرد يطرفاف  اذبويجف الصراع الذم إ
خبلقية ف الميكؿ ال ريزية كالمستكيات األكالعقد )كىي ناشئة عف الصراعات الداخمية، مثؿ الصراع بي
و مف شحنات كجدانية ما تتضمن بناء عمىسكاء في المجاؿ الجنسي أك غير الجنسي كتتحكـ مستقمة 

التداعي كالرمكز التي تتكقؼ عمى سياؽ المكاقؼ  باختباراتالتي يمكف الكشؼ عنيا  ناتقيد حرية األ
 .(1976 ،)الخكالي لمفردالداخمية كالخارجية 

مطمكسة لكنيا ال تبرح عالقة مخزكنة  –النماذج القديمة  –كقد تككف الرمكز كالركاسب كالعقائد 
حيث كانت ىذه الرمكز زماف العتيقة لى األإالنائـ حبلـ التي تعيد في البلكعي الجماعي، كتبرز في األ

 .(1971 ،زيعكر)كاقعية كلى حقيقية كالنماذج األ

 :الخوف 2.4

ا كتثير كثرىا شيكعن أمف  االخكؼ كاحدن  يعدنساف في حياتو ف بيف االنفعاالت التي يعيشيا اإلم
لى اليمع إو مف مجرد الحذر نساف كما تتنكع شدت، كالتي تتبايف في حياة اإلمكاقؼ عديدة ال حصر ليا

، يعتقد نسافى بناء أك ىدؼ في تككيف شخصية اإلالقكل التي قد تعمؿ عم أحدالخكؼ  دكالرعب كيع
السنكات األكلى في حياة الفرد مف أىـ الفترات بؿ ىي الداعمة  تعدلعمماء أف الخكؼ يكلد مع الطفؿ ك ا

ذا كاف سينشأ عمى درجة إة كفي خبلليا يتقرر ما االجتماعياألساسية التي تقكـ عمييا حياتو النفسية ك 
خبرة نفسية كجدانية مخيفة  ف أمذلؾ ألك  ؛ني مف القمؽ النفسيمعقكلة مف األمف ك الطمأنينة أك سيعا

ا في كبره كقد يسقط مشاعره عمى شعكرين كقد يستعيدىا ال ،نساف في طفكلتو تظؿ ىائمة فييايصادفيا اإل
بعض ىذه ك  ةكالمخاكؼ جزء طبيعي مف الحيا.(1993 ،)جرجس ت المشابيةالمكاقؼ ك الخبرا

قد تككف المخاكؼ ك  ،خطار المرتبطة بيالى تجنب األإؼ تساعد عمى حفظ الذات مما يدفع المخاك 
التي ترتبط بأنماط االنتشار كالتكرار ك الكبيرة ال أف المخاكؼ الشديدة ك إ ،ا لتعميـ أمكر جديدةأساسن 
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ف ىذا النكع كقد تككف بعض مخاكؼ األطفاؿ م ،ؽ مع السمكؾ المتزف الفعاؿسمككية ال تتفؽ كال تتناس
 .( 1988، )إبراىيـ كبر عائؽ في سبيؿ نمكىا الصحيأكبذلؾ يمكف أف تككف 

 :امعنى الخوف لغويً 

خافة كمنو التخكيؼ كاإل ،كمخافةن  ،كخيفةن  ،اخكفن  ،خاؼي يى  ،اؼى خى " يعرؼ في لساف العرب بأنو  
 ،ؼى اخى "  بأنو:المعجـ الكسيط  وفي عرٌ ( كيي 1290 ،)ابف منظكر ".كىك الفزع ،خائؼ كالتخكيؼ كالنعت

كيقاؿ: خاؼ كذا كخاؼ منو كخاؼ عميو  ،تكقع حمكؿ مكركه أك مكت محبكب :كخيفة ،خافةمك  ،اخكفن 
نفس ال: انفعاؿ في )الخكؼ ".: ضجتيـكافيـخ: سمع )الخكاؼ( فيك خائؼ كخكؼ كالمفعكؿ: مخكؼ

قد كرد لفظ ك  (. كىذا1972 ،كركه أك يفكت مف المحبكب )أنيس كبخركفما يرد مف اليحدث لتكقع 
 عبد) الكريـف بف سكرة مف القر يمتضمنة في اثناف كأربع يةبف يخكؼ بمشتقاتو الم كية في ثبلث كعشر ال

 .(ق1364، الباقي

 :ااصطالحً تعريف الخوف 

ك المنذرة بالخطر التي يصعب عمى انفعاؿ تثيره المكاقؼ الخطرة أ "أف الخكؼ (كليـ)يعرؼ 
كؼ أك أحد سيما في حالة الخكال ،بدنية مختمفة كحركية اضطراباته  كيصحب الخكؼى  ،االمرء مكاجيتي

يتميز ك  .(1976 ،)الخكلي الحركة فمو عادة عشتتممؾ المرء فالتي تاالنفعاالت البدائية كالعنيفة 
تصؼ بسمكؾ لدل الشخص قكامو اليركب كما ي ،الخكؼ بحدكث ت يرات كاسعة المدل في الجسـ

انفعاؿ يتصؼ بمشاعر غير سارة  :وبأن كيعرفو فاخر .(1977، رزؽخفاء )كالفرار أك الكتماف كاإل
 عمؿ كاضح لممجمكعة العصبية المستقمةمف كفي الخكؼ  ،مكفأكبالتكتر كاليركب أك التجنب إف 

 ،المميزة لمصادر الخطر الخارجي نفعاليةاالستجابة اال"بخركف بأنو ك  ((Leighكيعرفو .(1979)عقؿ، 
 "الشديد كيصاحب ذلؾ ت يرات جسدية لى الخكؼإية مف الفيـ البسيط كعدـ الراحة الذات الخبرةتمتد ك 

 .(29، 2005)كريـ، 

نساف في بعض المكاقؼ عالية داخمية طبيعية يشعر بيا اإلانف ةكما يعرؼ الخكؼ بأنو حال
، نسافو عف استعداد فطرم في اإلأ ذلؾ كمٌ كينش ،مصدر الضرر عف عادةا يبعده كيسمؾ فييا سمككن 

كلممحافظة عمييا ككذلؾ يمكننا أف يأخذ نقيض الخكؼ فانعداـ  أنفسنافالخكؼ ىك الذم يدفعنا لحماية 
 ،)القكصى دراؾاألأف يككف سببو قمة  غير عادم كىك نادر كي مب الخكؼ في شخص ما أمر

1981 :317).  
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كفي  الحدكث.نو رد فعؿ اإلشارة بخطر كشيؾ أأم  ،لتيديد باألذل تجابةاس كالخكؼ كذلؾ
 (مكدكجؿ) ماأ .(1982 ،كبخركف )الطيبمكقؼ ال يسمح بالتكيؼ معو كما أنو ال يمكف الت مب عميو 

  .(1976 ،الخكلي)يعرفو بأنو االنفعاؿ المصاحب ل ريزة اليركب 

فعاؿ نفسي بدني ينتاب الطفؿ عندما يتسبب نو حالة شعكرية كجدانية يصاحبيا انأ كيعرؼ عمى
 اكيعد انفعاؿ الخكؼ كاحدن  ،ىذا المؤثر مف داخؿ الطفؿ كقد ينبعثمؤثر خارجي في إحساس بالخطر 

 كالحياةكىك كظيفة لمحفاظ عمى البقاء  ،مف أىـ مكانيزمات الحفاظ عمى الذات كيمقائيا لدل االنساف
 .(2005 ،سميمافاألخرل )ا لدل الكائنات أيضن 

نتج ت ةتتفؽ الباحثة مع شفير بأف الخكؼ حالة انفعاؿ قكية غير سار  لمخكؼ:التعريؼ االجرائي 
 .(1989 )شفير،عف اإلحساس بكجكد خطر ما أك تكقع حدكث خطر 

فعمماء النفس في الماضي  ،النفس في تعريؼ ما ىك الخكؼ أم عمماءفي ر  افنرل ىنا اختبلفن 
ىي ا لو كظيفة حيكية ك  فطرين تحدث عمـ النفس الحديث عف ككنو يمثؿ ميبلن إنسانية بينما  غريزةاعتبركه 

لى إنو يؤدم إكميما كاف نكع المخاكؼ ف ،المخاطرالكائف الحي مف عكامؿ التيديد ك  حماية ذات
مدل ك ستجابة عمى قكة الحافز الخارجي استجابة انفعالية تؤثر في السمكؾ العاـ لمفرد كتتكقؼ ىذه اال

ى حالة مف إلأك قد يؤدم ، ا فييرب الفردا حركين خكفن  ةفنجد مر  ،ـ المؤثر في الرد عميوقابمية الجس
كد أفعاؿ دسيككلكجية تتجمى بر الية ترافقيا عكامؿ فيزيكلكجيا ك انفع ةالتأىب كاالستعداد، فالخكؼ حال

 .(2009، الناصرم) ألخرمتباينة مف شخص 

 كالعكامؿ النفسيةا ببعض الدكافع بط أيضن فالخكؼ ال يرتبط بالعكامؿ الخارجية فقط بؿ يرت
 كال.(1962 كبخركف،القيسي )ا تعقيدن  أكثرف سبب الخكؼ عيجعؿ ميمة البحث  كىذا ماالداخمية 

ككف استجابة الفرد تتكقؼ عمى عكامؿ  الخارجية كحدىاتحديد مثير الخكؼ بداللة الحكادث  يمكف
كالقدرة ، كاالرتباطات السابقة ،بو كالظركؼ المحيطة ،ثارةة منيا حالة الكائف الحي لحظة اإلأخرل كثير 

بنفسو حياة الفرد التي زرعت ثقتو  ككذلؾ ظركؼ ،ما تحممو حادثة ما في طياتيا مف خطر إدراؾ عمى
كقد اختمؼ العمماء في تحديد عدد المثيرات الفطرية لمخكؼ فمنيـ مف قاؿ .(1966 ،كبخركفجيتس )

ذلؾ مف المخاكؼ فيك  كما عدارم الكحيد لمخكؼ عند االنساف الجسدم ىك المثير الفط إف األلـ
 .(1973 ،)فيمي مكتسب عف طريؽ التعمـ
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 :والقمقالفرق بين الخوف  2.3.3

عراض ف األإأف ليما نفس المعنى حيث  كالخكؼ عمىيستخدـ الكثيركف مصطمحي القمؽ 
فعؿ مؤقت  يظير كردقيقي فالخكؼ انفعاؿ كقتي إزاء خطر نكعي حقيقي أك غير ح ،تتشابو بينيـ

ف أكما  لو،مقاكمة الخطر كعدـ استطاعة السيطرة  تحتاجوا أقؿ مما نتيجة تقدير الفرد لقكتو تقديرن 
ما القمؽ فيك إحساس ليس لو أ خارجي.بمكضكع  كيربطوا عمى الخطر المريض بالخكؼ يسيطر نسبين 

ا ا عامن كلكنو يعكس ضعفن  االطبلؽ،ىدؼ فيك خكؼ مف سبب مجيكؿ كقد ال يكجد سبب لو عمى 
غمب أمكاجية  كقدرتيا عمىشأنيا  كالتقميؿ مفا بعدـ الكفاءة أك العجز كفقداف لقيمة الذات كشعكرن 
كالدكافع مف خبلؿ الصرعات  أاالرتياح الذم ينش كالشعكر بعدـفالقمؽ حالة مف التكتر  ،المكقؼ

 .(1994 )الشربيني،الفرد التكيؼ  كمحاكالت

 :لمخوفالمصاحبة عراض األ 2.3.4

 :سموكيةعراض أ

 :يميعراض ما مف أىـ ىذه األ

 .ا لئلغاثةطمبن  البلإرادمالصراخ .1

 .كلقير الخكؼاتخاذ كضع ىجكمي يحاكؿ فيو الفرد حشد كؿ طاقاتو لمدفاع .2

 .الساحةالفرار مف .3

 .الشعرظافر أك عض الشفة أك شد صبع أك قضـ األمص اإل.4

 .البكاء.5

 .األشياءاستخداـ  ككأنو يسيءيصدر عف الخائؼ تصرفات تتـ عف اضطرابو  ذإ ،. االرتباؾ6

 .كالشجاعة كالسخرية كتصنع الجرأةالنقد  ثؿ:مالسمكؾ التعكيضي .7

كؿ في مثؿ االمتناع عف األ ،اكيصبح الخكؼ عائقن  العادم،االمتناع عف بعض مظاىر السمكؾ .8
 .الطريؽعبكر  المنزؿ،م ادرة  المطاعـ،

 .(1996 الخالؽ،عمى تنظيـ الحديث )عبد  كعدـ القدرةقدرة عمى االنضباط عدـ ال.9
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 :فسيولوجيةعراض أ

 .كالصداع كالتقيؤاالجياد .1

 كاصفرار الكجوشحكب المكف .2

 .النطؽعميو  كبالتالي يتعسرجفاؼ الفـ لدرجة يصعب فييا عمى المساف التحرؾ في داخمو .3

 ،زىراف) غمب كظائؼ الجسـ الداخميةأالذم يؤثر عمى  لجياز السيمبثاكماختبلؿ في كظائؼ ا.4
1978). 

 .كاالغماءالعرؽ .5

 .المشي عاقتو عفكا  لى شممو إارتعاش في الجسـ يمكف أف يؤدم .6

 .الجسـالقشعريرة ككقكؼ شعر .7

 .(1985 ،)كلماف كالشعكر بالنعاس، كالشعكر باألرؽاضطراب النكـ .8

 :الداخميةالمشاعر 

كاالختفاء عف الكبلـ  ةالصفات عمى ىيئة قم كتتجسد ىذه، كاالرتباؾ الشديدء بالحياالشعكر .1
 خريف.آلا

 .مفلؤلعف الشعكر باالفتقاد  كاليأس الناجـالحيرة .2

 .االعماؿفقداف الرغبة في أداء .3

 .اكمبلذن ا الذم يمكف أف يجد فيو مأمنن  صعمى الشخالقمؽ الشديد .4

 .كالعاطفةفقداف الحناف .5

 .(1996 )القائمي،لثقة بالنفس ضعؼ ا.6

 :الخوفأنواع  2.3.5

فمنيـ مف  ،ىناؾ تقسيمات عديدة لمخكؼ باختبلؼ المت يرات التي اعتمدكا عمييا في التقسيـ
أىـ  كفيما يأتي ،كالكىميةأساس الكاقعية  كالشاذة كمنيـ عمىيقسميا عمى أساس المخاكؼ المعقكلة 

 :التقسيماتىذه 
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 :الطبيعيالخوف .1

نساف في يصادؼ اإل كىذا النكعلى الحذر إع باإلنساف مف األشياء الضارة الذم يدف كىك خكؼ       
كيسمى  ،النار إطبلؽعند سماع منبو السيارة بصكرة مفاجئة أك صكت  كمثاؿ ذلؾ ،حياتو اليكمية

اكم، البشتالخطر )لحظات مف زكاؿ  كيزكؿ بعد ال يدـك طكيبلن  كىذا الخكؼبالخكؼ المفاجئ  اأيضن 
 .(2010 ،االخكاج

 :طبيعيالغير الخوف .2

لى أساس كاقعي إأك مكاف ىك في الكاقع ال يستند  ىك خكؼ مرضي دائـ مف شيء أك مكقؼ       
 ،كالخكاجا )البشتاكمىك الذم يبني لنفسو المخاكؼ  فاإلنساف، ناتج عف تفكير الفرد كىذا الخكؼ

2010). 

 :المرضيكالخكؼ بيف الخكؼ العادم تكجد فركؽ ك 

يخيؼ كىك حالة يحسيا كؿ إنساف في حياتو العادية حيف يخاؼ مما  ،غريزة العادم:الخكؼ .1
ا لممحافظة ا ضركرين يشعر اإلنساف باقترابو ينفعؿ كيخاؼ كيقمؽ كيسمؾ سمككن  فحيف ،مفترس( حيكاف)

 .عمى الحياة ىك اليرب

ؼ في العادة، كال يعرؼ المريض لو فيك شاذ كدائـ كمتكرر، كمتضخـ مما ال يخي المرضي:الخكؼ .2
كينشأ الخكؼ المرضي مف التجارب القاسية  ،: الخكؼ المرضي مف المكت أك العفاريتومثالك  ،اسببن 

ا ا شديدن المؤلمة التي يتعرض ليا كال يقكل عمى احتماليا، فعندما يفزع الطفؿ الص ير مف الكمب فزعن 
   .مؤلمة فيعني ذلؾ أف الكمب ارتبط في عقؿ الطفؿ بذكرل

 :الخوفنظريات التي فسرت ال 2.3.6

 :النفسينظرية التحميؿ .1

كىك  ،كالنكع كالذاتال سمكؾ غريزم لممحافظة عمى الجنس إيرل فركيد أف الخكؼ ما ىك         
 .(1948، )الزاكركسبكيف األ كال سيمانتيجة التفاعبلت االجتماعية لمطفؿ مع أفراد أسرتو  ينشأ

ثارة إالعكامؿ الخارجية تشترؾ معيا في  ف كانتكا   ،لى عكامؿ داخميةإالخكؼ  يدكينسب فرك        
 الخكلي،) الظبلـمف الكحدة  الخكؼك ال رباء، مف  الخكؼ :كمف جممة العكامؿ الخارجية ،الخكؼ
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ف الخبرات التي يتعرض ليا الشخص في طفكلتو ال تتبلشى بؿ تترسب في البلشعكر أأم  .(1976
 .(1978 ،)أسعدتو طكاؿ حياتو شخصي كتبقى تيدد

  :السموكيةالنظرية 

مف المؤسسيف  (كاطسكف) دكاستجابة، كيعف كؿ سمكؾ يتككف مف مثير أترل ىذه النظرية         
فضمف  .(Jersild,1975) الذيف اعتمدكا عمى التعمـ الشرطي كمف األكائؿاألكائؿ لممدرسة السمككية 

لى بعض إتجابة مف المثير األصمي الطبيعي درة عمى االسنظرية التعمـ الشرطي انتقمت فيو الق
يكتسب المثير غير  كنتيجة الترابط، الطفكلةالظركؼ التي اقترنت بالمثير األصمي في حادثة قديمة في 

ر مخيؼ يف ارتباط انفعاؿ الخكؼ بشيء ما غإ إذ (.1987 ،)فيمياألصمي صفات المثير الطبيعي 
حسب بؿ يجعمو يخاؼ مف أم شيء أخر يشبيو )السيد ك شيء مف ىذا البخاؼ ال يجعؿ الفرد 

 .(2007 ،كالسماح

 نما يت يركا  ما نخاؼ منو في حقيقتو ال يت ير  نما نتعمـكا  بأننا ال نتعمـ الخكؼ  كتؤكد النظرية        
كمثيراتو  كلكف منبياتوذاتو أمر فطرم في حياة الفرد  كالخكؼ في ،الشيء الذم يثير الخكؼ كيسببو

 .(1972 ،)الياشميىي مكتسبو بفعؿ التعمـ أك اإليحاء أك بتأثير عكامؿ البيئة المختمفة  مانإ

 :الحنين 2.5

بعد صدمة االستئصاؿ كالتيجير مف الكطف تبدأ مرحمة جديدة تعد مف أخطر المراحؿ عمى       
ى إلفالحنيف  ،ضيالماك لى الكطف إثقافات األخرل كىي مرحمة الحنيف المياجريف كعمى اندماجيـ في ال

كبالعادة  ،اا أك كرىن ما طكعن إالكطف ىك ذلؾ الشعكر الظاىر لدل األشخاص الذيف ي ادركف بمدىـ 
 اثارن بما يترؾ ىؿ ملذم يتركو انفصاليـ عف الكطف كاألتككف طرؽ التعبير عف المعاناة النفسية كاأللـ ا

 .((M,Breviglie, 2010 النفسيةعمى صحتيـ 

ا بظاىرة اليجرة كىك أمر طبيعي كال يشكؿ بحد ذاتو شذكذن  اكثيقن  احنيف ترتبط ارتباطن فظاىرة ال        
فالحنيف لو  ،لى الفرد نشاطوإعمميات االسترخاء التي قد تعيد  ا مفف يككف نكعن أال بؿ يمكف  ،انفسين 

 تطمقأما  ككى، ماضيوعبلقة بنشاط الذاكرة المعرفية كبقدرة الفرد عمى تحديد ىكيتو مف خبلؿ مرجعية 
يشكؿ ىذا أحد كسائؿ ك  .مثيرات حسية شعكرية بسيطة كلكنيا ذات بعد زماني :(جكديت)الباحثة  وعمي

كلذلؾ يمكف لمحنيف أف يقكـ بكظيفة سيككلكجية  ،الخسارةماـ مشاعر الفقداف ك أنا المثالية الدفاع عف األ
 .(Stern,1996)  ـعبلقة بالبمد األالميمة كيساعد عمى الحفاظ عمى 
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فعؿ دفاعية الشعكرية عمى  ةشكاؿ النككص كردأحد ألى إخطكرة الحنيف تكمف عندما يتحكؿ  لكفٌ 
ففي ىذه الحالة يتحكؿ  ،األماف المفقكديفك ئ لى الدفإا عف الحاجة كتعبيرن  ،اإلحباط كالكاقع المؤلـ

لمذاكرة  كيصبح الحنيف عبارة عف نشاط مفرط ،لى سجف ال يستطيع البلجئ الخركج منوإالماضي 
لـ فقداف ال الي أيا كمرتبطة ببعد عاطفي مشحكف بالستحضار مكاضيع كازمنو يستحيؿ استرجاع

أشياء تتعمؽ معو الت ني برائحة تراب الكطف ك  لى األرض كيبدأإزمف ىنا يبدأ حمـ العكدة ال ،كالعزيز
ا بشعكر رافؽ دائمن ستئصاؿ التي يعيشيا البلجئ تتاالىذا الحمـ ال ينتيي فصدمة  ،بالبيت العتيؽ

مف اإلخفاؽ ك اإلدانة الذاتية كعدـ القدرة عمى التصرؼ  انكعن  والفقداف كىذا ما يكلد لديالخسارة ك 
ا كغالبن  ،لى حد بعيد حالة الحداد غير المنتييةإكالشعكر الدائـ باليزيمة كاإلحباط كيدخؿ في حالة تشبو 

 .(Stern,1996 )  شعكرميشيا البلجئ كالمياجر بشكؿ اليع

 :ياسيندير  2.6

لكف دير ياسيف  ،لـ تكف دير ياسيف أكؿ قرية فمسطينية تعتدم عمييا القكات الصييكنية        
 .(1999 ،)الخالدم فريقياإسبانيا كشاربفيؿ في جنكب إرمزية خاصة مثؿ غيرنيكا في حرب  اكتسبت

كىي تقع  ،ب مف مدينة القدسلى ال ر إ اتكيمكمتر  ةحكالي ستحيث تقع دير ياسيف عمى بعد         
كتبمغ مساحة القرية  ا،( مترن 780كترتفع عف البحر حكالي ) ،عمى جبؿ مشرؼ عمى القدس ال ربية

 كمف الجنكب ،كمف الشرؽ مدينة القدس ،كيحدىا مف الشماؿ أراضي قرية لفتا ا،( دكنمن 2857حكالي )
نسمة  254نحك  1922ير ياسيف عاـ بمغ عدد سكاف د . كقد(1996 ،)نمر قريتي عيف كاـر كقالكنيا

 .(1996 ،)نمرنسمة  610كاف بيا  1945نسمة كفي عاـ  429لى إ 1931ارتفع بعاـ 

ا خصكصن  ،كال يستيجف تسمية القرل الفمسطينية بالدير اما بالنسبة لتسمية القرية فميس غريبن أ       
لى إف كممة دير جاءت نسبة إإشفكية ية الكتقكؿ الركا .(1997 ،)الخالدم ينة القدسدنيا قريبة مف مأ

لى شيخ كاف يسكف قرب الدير لو إكياسيف نسبة  ،طبللتو بارزةإزالت  مادير قديـ مكجكد بالقرية ك 
 .(1996 ،)نمر فيف بذلؾ اسـ المكقعاسـ دير ياسيف معر   أطمؽجامع كمع األياـ 

 كممة ديرأف تسمية فيعتقد اسـ دير ياسيف مف شقيف لكؿ منيا ركاية تعكس أصؿ ال يتككف       
ما كممة أ ،ا بدير النصردعيت قديمن كقد  ،لى دير بناه راىب في القرف الثاني عشر لمميبلإجاءت نسبة 

ال يعرؼ متى كال مف ىك لكف لى القرية ك إيخ يدعى الشيخ ياسيف كاف قد قدـ شلى إياسيف فيي نسبة 
ف قريتيـ قامت بيف أاسيف كيجمع سكاف القرية الشيخ ي امع في القرية مقابؿ الدير يدعى جامعجىناؾ 

 .(1987 ،عنو كزيتاكمالمطرفيف )كن رضاءن إميت دير ياسيف الدير كالجامع كس
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ف مش كليف في تشيع القائد عبد القادر الحسيني كىك عمى رأس قكات الجياد ك بينما كاف الفمسطيني     
ازر ييكنية مستمرة في عمؿ المجالصفي معركة القسطؿ في السابع مف نيساف كانت العصابات 

ذا ،ا لمخططكتيجير القرل الفمسطينية تبعن   اإلطاركانت المذبحة ضمف قد تحدثنا عف دير ياسيف ف كا 
 .(1996 )الخالدم،التي خطط ليا عصابات الياغانا  نحشكفالعاـ لعممية 

نية لشف تحركت العصابات الصييك  1948ففي صباح يكـ الجمعة التاسع مف نيساف عاـ       
كلـ يساعد جيش اإلنقاذ لـ تكفي الدفاع عف قريتيـ لكف األسمحة ب كقاـ أىالي القريةاليجـك عمى القرية 

عف القرية أف العرب دافعكا عف بيكتيـ  وفي حديث (ب ف)يركم ك .(1996)نمر، أىالي القرية باألسمحة
 اسيارة تحمؿ مكبر صكت ليبثك ىناؾ  تككان ،ةكقريتيـ بقكة ككاف ىناؾ تقدـ بطيء لمقكات الصييكني

المخرج ف ا  نكـ مياجمكف بقكة أكبر منكـ ك " إ :ىؿ القرية حيث كاف يقكؿ المذيعأالرعب في قمكب 
 10/4/1948لى إاستمرت المذبحة  ".لى عيف كاـر فاىربكا كأنقذكا اركاحكـإال ربي لمقرية الذم يؤدم 

 .قتؿ فييا مف قتؿ إذأطفاؿ كشيكخ ك عف نساء  رجاالن فييا لـ يميزكا  التي

لكف مجزرة دير  ،بشعة أك األخيرة كليست األكبر أك األفي الكاقع لـ تكف مذبحة دير ياسيف الكحيد     
 ؛عداد القتمىأستخدـ في تمؾ الفترة لتيكيؿ اذم عبلـ الخذت شيرتيا بسبب حداثة الحدث كاإلياسف أ

 ت الييكديةة الرعب التي تسبب بيا العصابافقد كانت دير ياسيف أحد أسباب ىجرة القرل المجاكرة لحال
  96فقد بم تعداد الشيداء حسب شيادات أىؿ القرية كالمكسكعة الفمسطينية أأما  .(2003 ،)الخالدم

اش  .(1996 ،)نكرم مف مختمؼ العائبلت في قرية دير ياسيف خصن

تزاؿ  ماك  ،االحتبلؿ اإلسرائيميقاـ بيا  يتزالت شاىدة عمى أبشع الجرائـ الما أما القرية اليكـ فيي      
 كتستعمؿ بعض ،لؤلمراض العقمية لى مستشفى إسرائيميإنت مٌ كقد ضي  ،منازؿ القرية قائمة في معظميا

 تزاؿ أشجار المكز كالسرك شاىدة عمى ما حؿ بأجمؿ قرل القدس ماالمنازؿ ل رض السكف كالتجارة ك 
 .(2003 ،)الخالدم
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 السابقةالدراسات  2.7

ة الجماعية اإل أنو أصبح مجاؿ يستيكم عدد مف الباحثيف، لرغـ مف حداثة االىتماـ بمجاؿ الذاكر عمى ا
 ستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ مجمكعة مف الدراسات العربية كاألجنبية. 

 العربية: تالدارسا 2.7.1

كاستعاف  مدل ارتباط ذاكرة الطفؿ الفمسطيني نحك كطنو، (2018البرميل ) عالجففي دراسة حديثة 
يشكمكف ، الباحث بالمنيج الكيفي لتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف عينة غرضية قكاميا اربعيف طفبلن 

أداة المقابمة التي ضمت في ثناياىا عدة أسئمة تقيس في مجمميا الكعي مستخدمان الجيؿ الرابع لمنكبة، 
. لمفصمية المرتبطة بمكضكع البحثالكطني الذم اختزلتو ذاكرة طفؿ المخيـ حكؿ جممة مف القضايا ا

كمف خبلؿ تطبيؽ المنيج التحميمي إلجابات األطفاؿ تكصمت الى أف ذاكرة طفؿ المخيـ استطاعت اف 
حيز الكطف الذم امتمكتو، كما دحضت نتائج ىذه الدراسة كافة اإلدعاءات  تعبر عف كعي كاضح عف

فرىانيـ عمى الزمف باء بالفشؿ، ألف الزمف  الصييكنية التي حاكلت اف تناؿ مف اصالة ىذه الذاكرة،
كألنيـ ال يمتمككف البداية فكيؼ ليـ اف يحددكا مجاؿ  كلـ يحسنكا قراءتو، الفمسطيني استعصى عمييـ،

 كما كصفيـ محمكد دركيش ماركف بيف الكممات العابرة. كألنيـ أيضان  النياية،

 

كمعاناة ال  ةذاكرة حي ،ة الفمسطينيةالذاكرة الجمعي ةسيككلكجي" (2016دراسة كتمو )وتناولت 
لدل المسنيف مف البلجئيف  ةمحتكل الظاىر لقصة الحيا إلىلى التعرؼ إىدفت الدراسة ،التي "تنتيي
فية تأثيرىا كيسيركرة التاريخية لحالة اليجرة كالتيجير ك معرفة الك  (الدياسبكرا)طينييف الذيف عاشكا الفمس

، حيث تككنت ، كمعرفة الدالالت السيككلكجية كاالجتماعية ليـيـاالجتماعي لعمى الكاقع النفسي ك 
الذيف رككا قصة  اناثن إ( 43ك ) ا( ذككرن 78منيـ ) :( مف المسنيف البلجئيف الفمسطينييف121العينة مف )

لى إلتصنيؼ عناصر القصة   van de cattle hallمنيج استخدـ تحميؿ المحتكل ك كقد  ،حياتيـ
لدراسة عف سبع فئات رئيسية تضمنتيا قصة الحياه كعف عدد مف الفئات كقد كشفت نتائج ا ،فئات

 .الفرعية كقد كاف ىناؾ دالالت سيككلكجية كاجتماعية كسياسية

في التاريخ المعاصر  ميمة مسألةإلى التي تيدؼ لمتعرؼ  (2016دوباخ )وفي دراسة اجراىا 
فتمقي الدراسة الضكء  ،لقياـ دكلة إسرائيؿ اأساسين  عامبلن  التي كانتمجزرة دير ياسيف  المتمثمة فيىي ك 

ستعراض الكصفي الحثة األسمكب التاريخي ك البا كقد اتبعت، كتاريخيا كذكر أحداثياعمى تسمية القرية 
 قد عرضت أىـ االحداث المطركحة التي مرت بياك  ،اإلجابة عمى اإلشكاليات المطركحةحداث ك األ
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الدينيةك تأثيرىا عمى قضية البلجئيف كتسميط الضك عمى دية ك القرية مف األكضاع االجتماعية كاالقتصا
كقد اعتمدت الدراسة عمى تحميؿ الدراسات السابقة  الصييكني.اىداؼ المجازر التي قاـ بيا الكياف 

كتحميؿ المحتكل التاريخي، كقد كانت مف اىـ نتائج الدراسة التأكيد عمى اف مجزرة دير ياسيف ىي 
ليس لكبرىا بؿ لما حققة الصياينة منيا، كقد كاف ىناؾ تناقض في صفكؼ  رمز النكبة الفمسطينية

الصيانية عمىالمجزرة كاليمجية في المجزرة، كأكدت عمى اف مجزرة دير ياسيف لـ تكف مجرد حكادث 
 فردية بؿ كانت جزءا يعكس الرؤية الصيكنية لمكاقع كالتاريخ. 

)مقارنة عبر  فالفمسطينييات البلجئيف ركايبعنكاف" التي جاءت ( 2013دراسة زايد )كفي 
ىناؾ اختبلؼ جكىرم في ركايات البلجئيف مف جيؿ كاف ذا إما  ،ىدفت الدراسة الى التعرؼ "األجياؿ(

حداث أكيؼ يختمؼ منظكر كؿ جيؿ مف األجياؿ المبحكثة حكؿ مكضكع المسؤكلية عف ك  ،ألخر
بعت الباحثة المنيج التاريخي الذم مف خبللو يتـ ، كقد اتالنكبة كمسألة العكدة كدكر المرأة الفمسطينية

مقابمة مقسمة بيف األجياؿ  45قد قامت بإجراء ك  ،جمع ما يمكف جمعة مف معمكمات سابقة عف النكبة
لى تعميـ أم ظاىرة أك إدراسة تكمف في ضركرة عدـ المجكء كانت أىـ النتائج التي خصت الك  ،الثبلث

ككؿ قضية ظيرت بالجيؿ األكؿ كاف  نت المقاببلت متنكعة في محتكاىاا ما كافدائمن  ،نتيجة مف النتائج
لى نتيجة أخرل تمثمت بعد االعتماد إمما قاد الدراسة ،الجيميف الثاني كالثالث في ظير ليا نظير ي

االنتماء السياسي عكامؿ أخرل دكر كبير كالعائمة ك  في حيف الذم لعب فيو ،االختبلؼ كعامؿ الجيؿ 
 كغيرىا. 

لة عف تمسؾ ؤك بعاد النفسية المساأل الى التعرؼ الى ( 2011دراسة أبو رمضان )سعت وقد 
ؽ استبانة لقياس تـ تطبيحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج الكصفي ك لتك  ،البلجئيف الفمسطينييف بحؽ العكدة

تككنت  ،التمسؾ بحؽ العكدة لدل البلجئيف الفمسطينييف في قطاع غزةلى الكطف ك إمستكل االنتماء 
( %46.9ك) ا%( ذككرن 53.1مف البلجئيف في محافظة قطاع غزة كاف منيـ ) افردن  (639) عينية مفال
%( 89.5التمسؾ بحؽ العكدة )لى الكطف ك إف الكزف النسبي لبلنتماء أقد كانت نتائج الدراسة ك  ا،ناثن إ

النسبة لمكاف أبعاده بفي مستكل التمسؾ في الكطف ك  ةإحصائيت ذات دالال اكما أظيرت الدراسة فركقن 
كما أظيرت  ،ى لمت ير الفئات العمريةنيع ،لـ يكف ىناؾ فركؽ في مستكل التمسؾ بالكطفك  ،اإلقامة
فراد العينة أبالنسبة لمحالة االجتماعية لدل  في مستكل التمسؾ بالكطف يةإحصائت ذات دالال افركقن 

  .ل الدخؿ الشيرمائية بالنسبة لممستكل التعميمي كمستك إحص ةذات دالل اظيرت فركقن أك 

حيز الضكء كحتى ال ننسى إلى أف تبقى قضية البلجئيف في  (2010زقوت ) ىدفت دراسة
حتى  ؛لكؿ العناكيف اسابقن  احتى ال ننسى ظركؼ معيشتيـ القاسية كحتى تبقى قضيتيـ عنكانن قضيتيـ ك 
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 ارن مفقر أجرتو األكنركا مؤختبمغ نتائج مسح ل :صمت الدارسة إلى النتائج التاليةينالكا حؽ العكدة، كقد تك 
( الجئ، أك 325,000( حدكث انخفاض بارز في األكضاع المعيشية، إذ يقدر أف )2009مع نياية )

ما يقارف ثمث البلجئيف المسجميف، يعيشكف تحت خط الفقر كغير قادريف عمى تمبية احتياجاتيـ 
 تحت خط الفقر الرسمي.  ( بخريف يعيشكف اآلف350,000األساسية لم ذاء، باإلضافة إلى أف )

جابة عمى سؤاؿ مركزم لى اإلإإلى التعرؼ التي ىدفت ( 2010أبو شعر )وتناولت دراسة 
لركاية يبف اكما نقاط االختبلؼ بينيا ك  ،1948العربية عف أحداث النكبة  جكىر الركاية مفاده ما

كقد كانت  ؟الركاية األخرلفندكا الجدد كركزكا عمى ركاية كاحدة ك  كيؼ جاء المؤرخكفك  ،اإلسرائيمية
 يفاإلسرائيميالمؤرخيف الجدد  ةنيزامياصمية بدليؿ لركاية الفمسطينية ىي الركاية األفرضية الدراسة أف ا

المنيج التاريخي ستخداـ اكلفحص الفرضية تـ  ،ة اإلسرائيميةفندكا الركايك  ةالفمسطينيالركاية  كدكاأ
ة في مدلكالتيا لى الحقيقإمتمحيص لمكصكؿ لة ىي محاكلحداث التي جرت ك كالكصفي لكصؼ األ

 صدؽ. د كانت الركاية الفمسطينية ىي األقك  ،كمحاكلة تقكيميا

دكر مؤسسات التنشئة االجتماعية الفمسطينية  إلىالتعرؼ  إلى(: 2009ولي )خدارسة الوسعت 
المنيج  ات الفمسطينية بقطاع غزة، مستخدمن في تكريس حؽ العكدة مف كجية نظر طبلب الجامعا

%( مف إجمالي طبلب 4.8)كمكا ( طالبان كطالبة ش477مف)عينة الدارسة  تنالتحميمي. تكك الكصفي 
( 30مف ) مككنان  اختبارناالجامعات الفمسطينية بقطاع غزة. كشممت أدكات الدارسة في  رابعالمستكل ال

الجامعات  عرفة طبلبسؤاالن تتعمؽ بمقكمات أساسية عف فمسطيف كثقافة حؽ العكدة لمعرفة مستكل م
( فقرة لبياف دكر 15)عامػة، كمككنػة مػف ثبلثػة محػاكر: معمكمػات  كاستبانة ،الفمسطينية بقطػاع غزة

 دكرىا،مؤسسات التنشئة االجتماعية في تكػريس حػؽ العػكدة، كسػؤاؿ مفتػكح لحصػر مقترحات لتطكير 
ف الدرجة الكمية لبلختبار تبعان لت ير %( م50%( مف الطبلب حصمكا عمى )67.1عف الدارسة ) جكنت

المتعمقة ( لمدرجة الكمية 0.05الجنس، عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )
مكػاف السػكف، كنػكع األسػرة، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ك لمت يػر الجػنس،  ابدرجات االختبػار تبعػن 

ختبار بيف الجنس كنكع األسرة لصالح الذككر في األسرة الممتدة، لدرجات اال التقديراتبيف متكسطات 
د راعمى )بث ركح األمؿ لدل األف تد العينة لدكر مؤسسات التنشئة االجتماعية قد تركز راكاف تقدير أف

كأكصت الدارسة بضركرة قياـ كالدينية، لتكػريس حؽ العكدة"  في العكدة(، ك"استثمار المناسبات الكطنية
المسجد، كاإلعبلـ بتعزيز ثقافة حؽ ك المدرسة، ك  ،لتنشئة االجتماعية الفمسطينية: األسرةامؤسسات 

المتعمقة بفمسطيف كالقضية  كالج رافيةد أبناء المجتمع الفمسطيني بالمعمكمات التاريخية يمع تزك  العكدة
 الفمسطينية. 
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يف الفمسطينييف في اتجاىات البلجئ إلىإلى التعرؼ  ىدفت(: 2009عودة )اجراىا دارسة وفي 
مخيمات محافظات غزة نحك حؽ العكدة، كمكاقفيـ مف البدائؿ كالحمكؿ المطركحة بعد ستة عقكد مف 

عمى مخيمات محافظات غزة  ةن بعض المت يرات الديم رافية، مركز المجكء، كمدل كجكد عبلقة بيف ذلؾ ك 
البلجئيف حسب الجياز المركزم  أف الفمسطينييف كأكثرىا معاناة، عممن باعتبارىا مف أكبر تجمعات ا
%( مف إجمالي سكاف محافظات غزة، ككاف لندرة الدارسات 67.7لئلحصاء الفمسطيني يمثمكف )

 اأماكف تكاجدىـ بالمخيمات،  دافعن المسحية الميدانية التي تتناكؿ اتجاىات البلجئيف الفمسطينييف تفي 
%( 94.3عف الدارسة مكافقة ) جالعكدة. كنتمكاقفيـ نحك حؽ  إلىىتماـ بالكصكؿ إلييـ كالتعرؼ لبل

%( أف حؽ العكدة ىك 93.3حؽ مقدس كال يمكف التفريط فيو، كما أرل نحك ) ومف المبحكثيف عمى أن
%( دكلة 48.5لفمسطيف التاريخية بحدكدىا المعركفة مف البحر إلى النير، كما عارض نحك )

، مقابؿ تنازليـ عف حؽ العكدة، بينما اعتمد فمسطينية في الضفة ال ربية كقطاع غزة عاصمتيا القدس
%( مف المبحكثيف عمى عدـ التعامؿ مع دعكات التنازؿ عف حؽ العكدة، بينما قبؿ نحك 87.2نحك )

قضية  استمرارائيؿ تتحمؿ مسئكلية ر %( أف إس89.4ل نحك )أر كما  ،%( بالتعامؿ معيا11.5)
%( مف المبحكثيف عف 91.1(، كعبر نحك )194حؽ العكدة ) رارالبلجئيف لعدـ قبكليا كتنفيذىا ق

 . اإلسرائيميةاألصمية كالحصكؿ عمى الجنسية  ـتياالعكدة لبمد ـرفضي

ركايات مجمكعة مف  صكر فمسطيف في الى التعرؼ إلى (2009عدوان )وىدفت دراسة 
اب مف اليدؼ ىك االقتر ك  ،2008يمي اليرمكؾ ك قمنديا عاـ أجياؿ مختمفة في كؿ مف مخالبلجئيف مف 

محاكلة لفيـ تشكؿ ك  ،التاريخ كما تنعكس في ركايتيـ يـعمى فى  الركاةالمضاميف األساسية التي يضفييا 
رية حكؿ شكميا باستخداـ عدد مف المداخؿ النظأخبلؿ تحميؿ المقارنة لمضامينيا ك ىذه الركاية مف 

شرط حكيؿ اليكيات في تالجماعية كالمخايؿ االجتماعية ك  الذاكرةبناء تشكؿ السرديات الكطنية ك 
ركاية مف  82قد كانت العينة مف ك  ،استعمارم كمقاكمة االيدكلكجية كمفيكـ االغتراب حسب المنظريف

لممقاببلت الى ثمانية أنماط مف الركايات الفمسطينية  ةالتحميميكقد اسفرت القراءة  فالفمسطينييالبلجئيف 
  صكرة االحبلـ. صكرة الكاقع  ؛تعكس صكرتيف لفمسطيف

كتابة أجزاء مف التاريخ االجتماعي كاالقتصادم الى ( 2009أبو الريش )وسعت دراسة 
النساء الريفيات كنساء الطبقة الفقيرة  كاستيدفت ،ى أدكار الجنسيفالدراسة عم تكقد ركز  ،لمفمسطينييف

 ،ذاتيةىـ الكسير  حياة البلجئيفة الشفكية المتضمنة تفاصيؿ عمى الركايكاعتمدت  ،مف أىالي المدف
كنساء  ؛تحديدنا النساءفمسطينية لدل الجنسيف كلدل أظيرت الدراسة تعدد كتنكع في الذاكرة الجماعية الك 

في المجتمع الفمسطيني  لى الفكارؽ الطبقية كالنكع االجتماعيإكيعكد التعدد كالتنكع  ،مدينة كنساء قرية
 الكتابةىذه الفكارؽ عادة تخفييا ك  ،لى الفكارؽ السكنية في مختمؼ المناطؽ الفمسطينيةإباإلضافة 
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الحياه بكؿ تفاصيميا في القرل كالمدف  ، كاحتكت بعض الصكر التي تعكس كقائعالتاريخية الرسمية
كالعزيمة كاإلرادة  ةالقك  تدؿ عمىصكر النساء أف لى إالدراسة  شارتأكقد  ،التي استيدفتيـ الدراسة

في العمؿ بيف  اختبلفن االدراسة ت ظير أر مف الرجاؿ، ك بعد النكبة أكث ةفي تحمؿ أعباء الحيا فعندى
  .في قضاء كقت الفراغ اختبلفن اأيضا أظيرت ختارتيا النساء ك ااألدكار التي في ك  ،نساء القرية كالمدينة

لى معرفة عممية انتقاؿ الذاكرة الجماعية مف جيؿ إلى إىدفت   (2007دراسة عمرو )وفي 
ف مخزكف الذاكرة الجماعية قد أم أقد رافقيا إخفاقات، ك ة الماضي جيؿ خبلؿ الثمانية كالخمسيف سنة

تراجع بشكؿ ممحكظ عند األجياؿ التي تمت جيؿ النكبة أك اآلباء ليصؿ إلى حد ه األدنى لدل جيؿ 
كقد ىدفت الدراسة كذلؾ إلى قياس أثر بعض المت يرات المستقمة األخرل عمى مخزكف الذاكرة  ،األحفاد

لبلجئيف كمستكل التعميـ، كالنكع االجتماعي، كمكاف السكف، كأية مت يرات أخرل قد الجماعية عند ا
ا فقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األطر كالقنكات التي تتـ مف تظير خبلؿ تحميؿ المقاببلت، أيضن 

مى خبلليا عممية انتقاؿ كتكريث الذاكرة الجماعية مف جيؿ إلى جيؿ كأثر بعض المت يرات المستقمة ع
كقد جاءت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ، عممية االنتقاؿ كالتكريث ىذه كالقنكات المستخدمة في ذلؾ

لتدعـ صحة الفرضية كتؤكدىا، حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ جكىرية بيف األجياؿ الثبلثة 
ثالث كالرابع مف الدراسة، في غالبية محاكر الذاكرة الجماعية التي جرل التركيز عمييا في الفصميف ال

فتميز اآلباء بمخزكف كبير مف الذاكرة الجماعية مقارنة باألجياؿ األخرل، كما انطكل ىذا المخزكف 
عمى الكثير مف القصص، كالصكر، كالدالالت، كالمعرفة، كالتسمسؿ في سرد األحداث، كفي المقابؿ 

، أما األحفاد )األبناء( جئيف مف الجيؿ الثانيبيف البل اا كنكعن فقد تراجع ىذا المخزكف بشكؿ ممحكظ كمٌ 
فقد انخفض مخزكف الذاكرة الجماعية عندىـ إلى درجة أنو أصبح ىناؾ فركؽ جكىرية بينيـ كبيف 

لبعض المت يرات المستقمة كخاصة مت يرم  اأف ىناؾ أثرن فقد أظيرت نتائج الدراسة  ؛اأيضن  األبناء
ة الجماعية عند البلجئيف. أما مت ير مكاف السكف فمـ يكف الجنس كمستكل التعميـ عمى مخزكف الذاكر 

لو تأثير يذكر بيف البلجئيف، كفي الكقت نفسو فقد برز مت ير بخر لـ يكف بالحسباف ككاف لو بعض 
ا كأخيرن  "يذا المت ير ىك " االنتماء العائمكى ،األثر عمى عدد مف محاكر الذاكرة الجماعية لدل البلجئيف

أف الركاية الشفكية كانت ىي القناة المركزية مف بيف القنكات األخرل التي يجرم ئج فقد أظيرت النتا
مف خبلليا انتقاؿ الذاكرة بيف البلجئيف، كباإلضافة إلى الركاية الشفكية فقد أظيرت النتائج كذلؾ أف 

لمتعمقة بممكية التراث الشعبي كزيارة القرية برفقة اآلباء ككسائؿ اإلعبلـ كاقتناء بعض الكثائؽ كخاصة ا
كمطالعة بعض الكتب التي تتحدث عف القرل المدمرة ىي عبارة عف قنكات ) الطابكر (األرض

كمصادر أخرل تضاؼ إلى الركاية الشفكية كيجرم مف خبلليا استقاء الذاكرة الجماعية كانتقاليا مف 
 جيؿ إلى جيؿ.
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لتعميـ الجامعي مناىج اعزز أم مدل تي التعرؼ الى إلى  (2007األستاذ )وقد ىدفت دراسة 
الدارسة إلى الكشؼ عف مدل تعزيز ثقافة حؽ العكدة في مناىج التعميـ  ؼالعكدة، كتيدثقافة حؽ 

مف تتككف التي باحث األساليب البحثية المنيجية اتبع الك  ،الجامعي في الجامعات الفمسطينية ب زة
طالب مف  (100)بحيث تـ اختيار  مف الجامعات الفمسطينية ب زة، رابع( طالب في المستكل ال400)

( مساؽ دارسي مف المساقات 28)بالطريقة العشكائية. ك ا( إناثن 50ك) ا( ذككرن 50ـ )يكؿ جامعة، من
( مساقات 7المختمفة، حيث تـ اختيار) الدراسيةالمقررة عمى طمبة الجامعات الفمسطينية في المستكيات 

ات كاستشارة بعض ذكم العبلقة الكمي كالكيفي. جعة أدلة الجامعرامف كؿ جامعة في ضكء م دارسية
حؽ العكدة إال  أدلة الجامعات الفمسطينية ال تشير ضمف تكصيؼ مساقاتيا إلى الدارسة أفكنتج عف 

الدراسية  المساقات كصيؼما ت، كما في أدلة جامعتي األقصى كالقدس المفتكحة، أافي حدكد ضيقة جدن 
 العكدة.  حؽ قافةث يشير إلى ال اإلسبلمية الجامعة في

إلى تقديـ صكرة عامة عف الكاقع القانكني لبلجئيف  (2005)خضور وفضة دارسة ىدفت 
الباحثتاف  تقامك  خاص،الفمسطينية بشكؿ  المرأةالفمسطينييف في ألمانيا بشكؿ عاـ كالتركيز عمى كاقع 

اتيف كطمكحاتيف ، كاتجاىاليكميةحكؿ حياتيف  الجئة فمسطينية امرأة( 62) مقاببلت مع بإجراء
دارسة تكزيع عينة التـ األلماني. درست الباحثتاف مدل اندماج ىؤالء النسكة في المجتمع ك  ،كتكقعاتيف

 ةسن 35 –20مف عمر ك  ،%11يشكمف  20 –15النساء مف عمر  تية:عمى الفئات العمرية اآل
كتكصػمت الدارسػة  .عينة فقط% مف ال1.5سنة فيشكمف  (50الػ)أما النساء فكؽ سف ، % 40.5يشكمف 

أكضاع  كراءؼ بػالبلجئيف الفمسػطينييف فػي القػانكف الػدكلي ىػك السبب راإلػى أف نقػص الحمايػة كاالعتػ
كت بيا بالنسبة ل البية الفمسطينييف فػي ألمانيػا. كىػي المشػكمة التي تحتاج حبلن بشكؿ ثباإلقامة غير الم

ة فيما في تيميش الجالية الفمسطينية خاصاآلمنة تتسبب  ممح كعاجؿ. كاإلقامة ال ير مضمكنة كغير
ف الميكؿ إ .رأةالمكانة االجتماعية كالعبلقة مع المجتمع المضػيؼ كمنزلػة المػك  يتعمؽ باألحكاؿ المعيشية

تككف االجتماعيػة كالثقافيػة فػي الببلد األصػمية )الػكطف األـ( تعني أف الجالية الفمسطينية تميؿ إلى أف 
 المرأة، في حػيف ترتػد عمػى أشػكاؿ تمثيميػة أكثػر محافظة. كتتضاءؿ مساىمة ةتقميدية كسمبي أكثر

ليقتصػر عمػى  المرأةدكر  يتراجع حيث ،عامة لمجالية كفي المجتمع المضيؼالفمسطينية في الحياة ال
منيف ف ؛ة لعممية السبلـاألدكار االجتماعيػة التقميديػة. كعبرت نسػاء العينػة عػف مكاقػؼ متشائمة بالنسب

( كحقيـ في 1948)االجيئيف في عاـإمكانية التكصؿ إلى حؿ عادؿ بالنسبة لمشكمة بعدـ يعتقدف 
  السبلـ.فيؤالء البلجئكف قد تجاىمتيـ عممية  ،العكدة

ى مدل رسكخ الذاكرة الجماعية الفمسطينية في ذاكرة الالتعرؼ   (2004ىدفت دراسة عيسى )
طينية في ذاكرك الطفؿ الفمسطيني مف صكر كقصص كمعمكمات عف فمسطيف ما قبؿ عاـ الطفؿ الفمس
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لمركزية الذاكرة بالنسبة لمقضية إضافة الى المصادر التي استقكا منيا ىذه المعرفة كذلؾ  1948
الفمسطيثنية إضافة الى معرفة أثر البيئة االجتماعية عمى الذاكرة الجماعية الفمسطينية كقد شممت 

أطفاؿ مف قطاع غزة كقد بمغ عدد  3في الضفة ال ربية ك نة أطفاؿ فمسطيف مف مختمؼ المناطؽ العي
سنو كقد كانت أداة الدراسة المقابمة المقننة ككسية أساسية  15-7( أعمارىـ تتراكح بيف 71العينو )

بالمعاناه  ،كقد كانت اىـ نتائج ىذه الدراسة استخداـ األطفاؿ لضمير الجمع ككانيـ يشممكف انفسيـ
دليؿ عمى ادراؾ األطفاؿ مكضكع النكبة ، كما اف كجكد الجد كالجدة كاف يشكؿ أساسا في تزكيد 
األطفاؿ بالمعمكمات ،كما اف ارتفاع مستكل التعمـ اإلباء يؤثر بشكؿ إيجابي عمى مستكل تعميـ األبناء 

ينتمكف الى اسر كضعيا  كما بينت الدراسة اثر الكضع االقتصادم لبلسرة حيث اف األبناء الذيف
االقتصادم جيد يعممكف الشئ الكثير عف النكبة ،كقد أكدث الباثة عمى أف االىؿ يمنحكف أطفاليـ 
الشعكر بكطنيـ األصمي لكف األطفاؿ يفقدكف المعمكمات الدقيقة لذلؾ يحاكلكف الكصكؿ الييا عف 

  .طريؽ الكتب ك التمفاز

مات، حيث التعرؼ عمى ىذه الظاىرة في المخي إلىىدفت التي (: 2003) سالمة وبناتدارسة 
كمعاناتيـ، آلالميـ  اسياسي يضع حدن  قرارصعبة لم اية في انتظار  ايعيش الفمسطينيكف ظركفن 

 م(، كالذقكة السياسػية حسػب )سػيمافالبمعنى  اإجرائين السياسي  االغترابالدارسة مكضكع  كعالجت
ضآلة أك بعدـ إمكانية أف يؤثركا عمى السياسات الحككمية ب يعنػي "شػعكر البلجئػيف الفمسػطينييف

المجتمع الفمسطيني، كالميؿ بالتالي إلى رفض ىذه السياسات  القائمػة، كمػا ينػتج عنيػا مػف أحػداث فػي
مجتمع الدارسة مف أىالي مخيـ العركب، محافظة الخميؿ، في كاف  دمعيا". كقأك الشعكر بعدـ االتفاؽ 

( كذلػؾ 1948مػف بػيف المخيمػات التػي لجػأ إلييػا الفمسػطينيكف منػذ العػاـ)  كىك، 2002/2003العاـ 
لقيػاس شػيكع  استبانةبعػد أف اضػطركا مجبريف عمى ترؾ أرضػيـ كمصػدر رزقيػـ، كاسػتخدـ الباحػث 

مف يـ العركب، كقد تـ تطبيؽ مقياس الدارسة عمى عينة خالسياسي لدل أىالي م االغترابظػاىرة 
بمغ حجـ العينة بالطريقة العشكائية الطبقية، ك  ( شخص، تـ اختيارىا100)  يـ العركب بم تخأىالي م

ا باستخداـ برنامج الرـز %( مف مجتمع الدارسة كبعد جمع البيانات، تـ معالجتيا إحصائين 1.5)
السياسػي  االغترابأىميػا: شػيكع ظػاىرة مف كتكصػمت الدارسػة إلػى عػدة نتػائج  .SPSS)اإلحصائية )
مف  ةحال عيشتالسياسية ك  قكةبالم شعرتاألغمبية  تيـ العركب بدرجة عالية، حيث كانخلػدل أىالي م

فػي عػدة مظػاىر، أىميػا:  أفػراد العينػةالسياسػي لػدل  االغترابىذا السياسػي، كقػد انعكػس  االغتراب
عػدـ الميؿ لممشاركة فػي انتخابات المجمس كىك  يوال خيػار لنا ف ف إلى اتجاهك ننػا كفمسطينييف مػدفكعأ

السياسية، كالتشاؤـ مف مستقبؿ العمؿ السياسي في  لؤلحزابتجنب االنتماء ك التشريعي القادمة، 
د راالسياسي لدل أفػ االغترابالنتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان في درجة  تالفمسطيني. كبينالمجتمع 
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د األسػرة كدرجػة راعدد أفػك الدخؿ الشيرم، ك عدد سنكات الدارسة، ك ر، العمك الجنس،  العينة حسب مت ير
 التديف.

مسألة اندماج البلجئيف الفمسطينييف في المجتمع األردني،  (2002)الخزاعمة دارسة وتناولت 
%(، كمدل اندماجيـ في أحد مجتمعات المجكء 35.3حيث يعيش فيو أكبر نسبة منيـ تصؿ إلى )

المنيج اإلحصائي مستندة الدارسة  تكاستخدم استشراؼ مستقبميـ،كمسألة  مؤشراتياك  إليياالتي لجئكا 
كما استفادت  ،(ااألكنرك دائرة اإلحصاءات العامة ك)ك عمى بيانات كمعمكمات كفرتيا المؤسسات األردنية 

 فيالج رالممجاؿ  اكما قدمت كصفن  ،اا كعالمين أردنين  مف المنيج المقارف لمقارنة السكاف البلجئيف
تدؿ عمى مدل اندماج التي  المؤشراتالدارسة مجمكعة مف  تلمدارسة. كأظير كالبشرم كالزمني 

األردني، حيث بينت الخصائص االجتماعية أف نسبة البلجئيف الفمسطينييف  البلجئيف في المجتمع
 تقباالن بيف الدكؿ األكثر اسمف في المدف كالقرل األردنية ىي األعمى  تخارج المخيماالذيف يعيشكف 

 يمات البلجئيف، كما أف متكسط حجـ األسرة في مخالمجمكع %( مف81أكثر مف )إلى تصؿ  إذليـ، 
الدارسة أف إدخاؿ مخيمات البلجئيف  تاألردنية. كبينفي األردف ىك األعمى عما ىك في المحافظات 

كأف ظركفيـ  ،ـمج التنمية األردنية ال يتعارض مع حؽ العكدة أك التعكيض ليراالفمسطينييف في ب
أكدت ك الصعبة تتطمب بذؿ الجيكد الممكنة لتحسيف أكضاعيـ، كىذا ال يتعارض مع حقيـ بالعكدة، 

 نتيجة الجيكد األردنية كالدكلية الدارسة عمى أنو رغـ تحسف الظركؼ المعيشية لبلجئيف الفمسطينييف
لتعكيض، كما أف ىؤالء كاندماج نسبة كبيرة منيـ ال يعني بأم حاؿ التخمي عف حؽ العكدة أك ا

  العكدة.المنطقة إال إذا حصمكا عمى حقيـ في  رستقراالالبلجئيف سيظمكف مصدر تيديد 

تكطيف البلجئيف  قرارالعكامؿ المؤثرة في  إلىإلى التعرؼ ( 1997)مصرية دارسة وقد ىدفت 
كسياسية  جيةمؤثرات أيديكلك الفمسطينييف في قطاع غزة، كركزت عمى عبلقة االرتباط بيف ثبلثة 

 الجئكة ىي: "بحث عمى ثبلثة محاكر رئيسكاشتمؿ ال، يـ طبيعة عممية تكطيف البلجئيفكمجتمعية لفى 
ك"مردكدات التكطيف"، كتعد  األبعاد، كالكسائؿ"ك ، بتكطينيـ: األسبا ك"التشتت" تجربة فريدة في  غزة

دارسة حالة تجربة الجئي  اعتمدت عمى المنيج المقارف ككذلؾ الكصفية، كقدالدارسة مف البحكث 
 اإلسرائيميسياسة التكطيف التي رسمتيا كنفذتيا قكات االحتبلؿ  أىداؼك  ،قطاع غزة مف جكانب عدة

أثر التكطيف عمى التكاثؼ ك التكطيف،  كراءمدل كعي البلجئيف بالدكافع الحقيقية ك جئي غزة، بلل
 رأيج المقارف لقياس الت يير الذم طاالجتماعي، كمدل تمسكيـ بالعكدة. كما استخدمت الباحثة المن
( في مخيـ الشاطئ مقارنة 1948)عاـ عمى تجمعات البلجئيف مف نفس القرية أك المدينة مف فمسطيف 

االجتماعية، كاعتمدت عمى العمؿ الميداني  تصاالتالمحافظة عمى اال رضكاف، ككيفيةبحي الشيخ 
الجئي غزة حكؿ عممية تكطينيـ  راءلمعرفة بكالمقاببلت في كؿ مف مخيـ الشاطئ كحي الشيخ رضكاف 
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الشيخ نتج عف الدارسة رفض جميع البلجئيف في الشاطئ كحي  درضكاف. كقفي مشركع الشيخ 
أثناء سؤاليـ عف إيمانيـ كتمسكيـ في ، كالتركيز عمى حؽ العكدة فقط ارضكاف لكممة "التعكيض" كمين 

 50.7)ك %( مف الجئي حي الشيخ رضكاف 83.3بحؽ العكدة أك التعكيض، كما أجاب ما نسبتو )
 (%71.8)%( مف الجئي مخيـ الشاطئ أف التكطيف ال ييدد حقيـ في العكدة أك التعكيض، كدعـ 

في حي الشيخ رضكاف إقامة دكلة فمسطينية في الضفة كالقطاع حتى  (%72.2) في مخيـ الشاطئ ك
 (. 1948)فمسطيف ضييـ كممتمكاتيـ في رالك استثنيت أ

العبلقػة بػيف أسػاليب التنشػئة االجتماعيػة  إلىإلى التعرؼ (: 1996)المرسى دارسة دفت وقد ى
 اطالبن  200كمػا يػدركيا األبنػاء كالكالء لمكطف لدل المراىقيف مف الجنسيف، كقد بم ت عينة الدارسة 

يف أساليب التنشئة كنتج عف الدارسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة ب ،كطالبػة فػي الصػؼ الثػاني الثانكم
كيدرؾ  ،كما يدركيا األبناء" كالكالء لمكطف لدل المراىقيف مف الجنسيف االجتماعية لآلباء كاألميات "
حيث  االتساؽ" –"التذبذبك االستقبلؿ"  –التبعية ة كالدييـ المتماثمة في "الذككر كاإلناث أساليب تنشئ
كيػـ ألسػمكب راائيان بيف الذككر كاإلنػاث فػي إدكجكد فركؽ دالة إحصك  ،مةجاءت الدرجة الكمية متماث

المساكاة( لصالح  –لصالح اإلناث كفي أسمكب )التفرقةالقبكؿ(  –شػئة االجتماعية لمكالديف )الرفضالتن
 الذككر كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في الكالء لمكطف بجكانبو المختمفة. 

إلى معرفة أثر اليجرة عمى التكيؼ االجتماعي لؤلسرة ىدفت  (1986)الحروب دارسة وفي 
ا الفمسطينية في مدينػة جػدة كالمقارنة بيف مجمكعة قديمة ىاجرت منذ أكثر مف خمسة عشر عامن 

تػأثير خطػط التنميػة  رستكػذلؾ د ،سػنكات خمسحضرت إلى مدينة جدة منذ أقؿ مػف كمجمكعة حديثة 
استعانت الدارسة بثبلث نظريات مػف نظريػات ك  اعي لممجمكعتيف،ى التكيػؼ االجتمفػي المممكػة عمػ

كنظريػة الطػرد كالجػذب، كاسػتخدمت المػنيج الكصػفي  ،كالنظرية االنتقائية ،نظريػة المسػافة :اليجػرة ىػي
( مبحكثا مف كؿ 50كالمػنيج المقػارف،  كأجريػت عمى عينة عشكائية مف خبلؿ مقابمة كزعت عمى )

ظيرت الدارسة أف درجة االستقرار كالتكيؼ ترتبط بكجكد األسرة مع المياجر، كأف أقد مجمكعة، كل
ا لكجػكد عػائبلتيـ، كأف التخصػص كعػدـ ت يػر المينػة عػامبلف مػف األسر قديمة اليجرة أكثر تكيفن 

قات مع في العمؿ ككجدت عبل الراحةا كتكفرت عكامػؿ التكيػؼ االجتمػاعي، كأنو كمما كاف الدخؿ كافين 
األىؿ كاألصدقاء في المكطف األصمي، أدل إلى نجاح عممية التكيؼ االجتماعي، كأكضحت النتائج 
أف معظـ المبحكثيف يفضمكف العكدة إلػى المػكطف األصػمي كىػذا يعػكد إلػى خصكصػية الكضػع بالنسػبة 

دقاء عمػى المجػيء إلػى جدة كأكثػر ا لؤلىػؿ كاألصد قػديمي اليجػرة أكثر تشػجيعن رالمفمسػطينييف، كأف األفػ
 في اليجرة إلى بمد بخر. راكأقؿ تفكي ،أبنائيـ في جدة بعد استكماؿ تعميميـ الستمرار مػيبلن 
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 الدراسات األجنبية: 2.7.2

الى الوسائل و األساليب لحفظ ذاكرة اليموكوست  (Schuman,2002دراسة )وقد اشارت 
مبحكث كمبحكثة مف  2800كقد شممت الدراسة عينة مككنة مف ،  في المخيال الجمعي السرائيمي

المجتمع اإلسرائيمي شاممة فئات عمرية مختمفة، كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة ىك أف أبرز حدثيف 
قامة دكلة إسرائيؿ، كفيما يتعمؽ  (اليمكككست)ىتماميـ ىما اىما اإلسرائيميكف كيستحكذاف عمى يتذكر  كا 

نو ال تكجد فركؽ تعزل إلى بعض المت يرات المستقمة كالجنس أصمت الدراسة إلى فقد تك  تباليكلكككس
كمستكل التعميـ في درجة المعرفة كالتذكر كعممية كصؼ الحدث، كفسرت الباحثة ذلؾ االىتماـ 

بسبب مركزية المفيكـ في المؤسسات التعميمية كالمدارس الدينية كالنشاطات أنو بالمحرقة )اليمكككست( 
  ا.حياء ذكرل اإلبادة سنكين ا  ا المجاؿ كزيارة مراكز اإلبادة ك يجية لمطمبة في ىذالبلمن

التي يحافظ مف خبلليا  الكيفيةعمى التعرؼ  الى (Gross,2002جروس )وقد ىدفت دراسة 
 االستكائييف، كقد دلت نتائج الدراسة عمى أف عمى ىكيتيـ الثقافية كالدينية عبر األجياؿ فاالستكائيك 

منيا استخداـ الفمكمكر كركاية القصص  ،عتمدكف في ذلؾ عمى مجمكعة مف األساليب كالطرؽي
قامة الميرجانات في  الشعبية، كفي المجاؿ الديني فقد حرصكا عمى تشييد المعابد كالمؤسسات الدينية كا 

 المناسبات الدينية.

إلى قياس درجة تناقؿ الذاكرة الجماعية مف األجداد (Miller&lorana,1991)دراسة ىدفت 
ما حدث ليـ ف في أقطار مختمفة مف العالـ بعدكمف ثـ إلى األبناء لدل األرمف المشتتي ،إلى اآلباء

دل أبناء الطائفة حيث يعزك الباحثاف قكة الذاكرة الجماعية ل ،عمى يد األتراؾ في بداية القرف الماضي
ا بالجنسيات األخرل كعدـ تبادؿ الزيارات مع اآلخريف كالتكاصؿ مع أبناء يـ كثيرن ختبلطااالرمنية لعدـ 

 .كافة بتفاصيمواألرمني يخ الجالية نفسيا، كؿ ذلؾ أدل إلى تعزيز ىكيتيا الجماعية كتناقؿ التار 

 السابقة:تعقيب عمى الدراسات  2.7.3

 أربعلى إة فنستطيع تقسيـ األبحاث ات سابقمف خبلؿ استعراض الباحثة لما كقع بيف يدييا مف دراس
 فئات:
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 كالتمسؾ بالقضية فالفمسطينييالتمسؾ بحؽ العكدة لدل البلجئيف  تناكلت :األكلىالفئة  -
خضكر  ة( كدراس2009) كدراسة عكدة( 2011كما جاء في دراسة أبك رمضاف ) الفمسطينية
ؽ العكدة مف خبلؿ التركيز عمى الجانب التربكم في ترسيخ ح اكنرل أيضن  ،(2005كفضة )
لى األجياؿ إاالعبلـ في نقؿ الذاكرة  كسائؿ ركدك  (2007كما جاء في دراسة األستاذ)المناىج 

 (.2009الخكلي) ة( كدراس2003البلحقة كما جاء في دراسة بنات كسبلمة)
التركيز ىنا عمى التاريخ الشفكم  فنرل ،كالشعبيةركزت عمى الذاكرة الكطنية  :الفئة الثانية -

كما جاء في دراسة زايد الذاكرة الجماعية كعف صكر فمسطيف في الذاكرة الجماعية ات نقؿكقنك 
( 2009أبك الريش ) ة( كدراس2009عدكاف ) ة( كدراس2010( كدراسة أبك شعر)2013)

دراسات تتحدث عف الذاكرة  اكنرل أيضن  ،(1996كدراسة المرسي) (2007عمرك ) ةدراس
الدراسات ىنا عمى مشاعر  كاإلبادة كنرل تركيزمحركب الجماعية لمشعكب الذيف تعرضكا ل

دراسة ك )  Schuman,2002الكطف كما جاء في دراسة ) كالشكؽ إلىالحنيف 
(Gross,2002)  (. 1991تيكرنا)كدراسة ميمر ك 

أك الصدمات  كاالجتماعية لميجرةثار النفسية الدراسات التي ركزت عمى اآل :الفئة الثالثة -
في دراسة كتمك جاء النكبة كما سية الجماعية كنرل فقر في الدراسات المعمقة عف النف
 (. 1986كدراسة حركب ) (1997مصرية ) ة( كدراس2016)

اإلسرائيمية  كدحض الركاياتركزت عمى قرية دير ياسيف مف الناحية التاريخية : الفئة الرابعة -
 كمف ىنا ،كال نرل أم دراسات نفسية لمقرية ،(2016كما جاء في دراسة دكباخ ) عف القرية

 لمدراسة.جراء الدراسة الحالية التي أخذت أىالي قرية دير ياسيف عينة إتأتي أىمية 

 ،كالتاريخيكمف خبلؿ الدراسات السابقة فقد أجمعت الدراسات السابقة عمى المنيج الكصفي        
 ونأا نرل أيضن  كمف ىنا ،يش في مخيمات الضفةغمبيـ يعأ كافك  ،الجئيفا مفغمب العينات أ كانتك 

الجانب االجتماعي في  كقد برز ،مخيماتالالبلجئيف الذيف ال يعيشكف داخؿ يجب التركيز عمى 
كبعد الماضي قبؿ  كاالجتماعية كالتركيز عمىالنفسية  كتخفيض األثارراسات في حفظ الذاكرة الد

 الذاكرة.في  االقتبلع



36 
 

ا مف المقاكمة لمشركع االقتبلع كما يقكؿ الصابغ " التاريخ الشفكم قد يككف نكعن ف أكترل الباحثة       
بؿ  ـككطني فالفمسطينييخمؽ فمسطيف بكاسطة الذاكرة لـ تكف فقط رد فعؿ طبيعي لمفصؿ القسرم بيف 

 .( 1980 ،)صايغ التي كانت مف ميراثيـ "ت كانت الكسيمة الكحيدة لتكريث األطفاؿ البيك 

كنستطيع  ،باألمجادالت ني ك  عميوالباحثة الكـ اليائؿ مف الحنيف كالشكؽ لمماضي كالحسرة ل كتر        
دؿ عمى فإنو ي ىذا عمى شيءف دؿ ا  ك  ،ات السابقة ىي دراسات فمسطينيةف غالبية الدراسإالقكؿ 
ج األخرل مف حيث العينة كالمنيكتتفؽ الدراسة مع الدراسات  ،الممحكظ في حفظ التاريخ االىتماـ

 احن ف ىناؾ شي أترل الباحثة ك   ،ستخدمت المقاببلتاغمب الدراسات أف ،راسةاألدكات المستخدمة مف الدك 
كتتفؽ الباحثة مع بعض  ،في الدراسات النفسية المعمقة لدراسة تأثير التاريخ الشفكم عمى األجياؿ

 . ودا لدراسة الفارؽ بيف الجيؿ نفسالدراسات مف حيث تخصيص أبحاث لكؿ جيؿ عمى ح
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 :الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 والجراءات:الطريقة 

اتبعتيا الباحثة في تحديد مجتمع الدراسة  كاإلجراءات التيا لمطرؽ يتضمف ىذا الفصؿ كصفن        
 بيا.قامت  كاإلجراءات التيكشرح الخطكات  كالعينية ككصفيا

 الدراسة:منيجية  3.1

بلجئيف الفمسطينييف يحتاج إلى الكثير مف الدراسات النظرية ف مجاؿ الذاكرة الجماعية لإ        
الخركج بنتائج كبيانات تضيؼ إلى لنا حتى يتسنى  ؛المنظمة التي تستند عمى منيج البحث العممي

ة الجماعية الفمسطينية، كبما كتساعد في تأسيس فضاء عاـ لمذاكر  ،المعرفة العممية في ىذا المضمار
أف البيانات كالمعمكمات التي سكؼ يجرم جمعيا مف المبحكثيف ترتبط إلى حد كبير بمشاعرىـ 

الجئ كما أحس بيا أك سمع عنيا مف  كأحاسيسيـ كتختص بتجربة تـ اختزاليا في الذاكرة مف قبؿ كؿٌ 
جة شدتيا كتأثيرىا عمى ؽ بنكعيا أك بدر اآلخريف، كليس بالضركرة أف تتشابو األحاسيس سكاء فيما يتعم

 مف أك التعامؿ معو ولنكع مف البيانات ال يمكف تكميمفإف ىذا ا ،نفسيا، بالتاليتجربة بالكا مف مرٌ 
 كباستخداـ منيجية دراسة الحالة مف ىنا فإف المنيج الكيفيك ستبانة، اخبلؿ أسئمة كعبارات مقفمة داخؿ 

مبحكث، كذلؾ المبلحظة بلؿ تقنية المقابمة نصؼ مكجو مع الالذم يراعي ىذه االعتبارات كمف خ
عمى بيانات كمعرفة عممية أدؽ كتنطكم عمى مصداقية أكثر  مكف إلى حد كبير الحصكؿى تبالمشاركة 

مف أم منيج بحثي بخر فيما يتعمؽ بيذا النكع مف البيانات. كفي ىذا الفصؿ سكؼ يجرم تكضيح أىـ 
 الدراسة.القضايا المنيجية المتعمقة ب
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 الدراسة:مجتمع  3.2

ياسيف في  الذيف ىاجركا مف قرية دير فالفمسطينيييتككف مجتمع الدراسة مف البلجئيف        
 يعيشكف في قرل الضفة ال ربية.  فكىـ اآل بسبب المذبحة، 1948عاـ 

 الدراسة:عينة  3.3

( فػي  Snow Bollجيػة )كقػد اعتتمػدت الباحثػة أسػمكب عينػة الكػرة الثم كانػت العينػة قصػدية    
تعػػرفيـ مػػف مجتمػػع الدراسػػة لمكصػػكؿ اسػػتعانت الباحثػػة بػػأفراد ممػػف ذ إ ،الكصػػكؿ إلػػى أفػػراد العينػػة
لػى إركا مػف قريػة ديػر ياسػيف ىٌجػ ففمسػطينييمػف الجئػيف  كقػد تككنػت ،إلى أفراد أخريف في العينػة

 تي:األبعرضيا بالجدكؿ تية التي سكؼ تقـك المت يرات اآل الباحثة راعتك  ،قرل الضفة ال ربية

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصيم الديمغرافية( 3.1)جدول 

 

 الدراسة:أداة  3.4

تعد مف أفضؿ التقنيات  تعتمد الباحثة في ىذه الدراسة بشكؿ أساسي عمى المقابمة المعمقة التي       
خطة منظمة  قامت بإعدادالبحثية التي يمكف استخداميا في جمع البيانات السردية المكثفة، كقد 

اشتممت عمى مجمكعة مف النقاط كالمحاكر المتصمة بأىداؼ الدراسة  بحيث ،المقابمةكمرتبة ليذه 
أك تأخير نقطة معينة إذا اقتضت  كالبيانات المراد جمعيا مع مراعاة كجكد مركنة في إمكانية تقديـ

مكان  الجيل العمر الجنس السم
 السكن

 الحالي

 عدد زيارات
 القرية

 الحالة
 الجتماعية

 المستوى
 التعميمي

 أساسي متزكج 20 سمكاف الثاني 70 ذكر مكسى
 ـدبمك  أرمؿ 2 بتكنيا األكؿ 78 ذكر مصطفى
 ثانكم متزكج 3 بتيف الثاني 63 ذكر سمير
 ىندسة متزكج 3 بتيف األكؿ 78 ذكر محمد
 أساسي متزكجة 20 سمكاف الثاني 71 نثىأ زينب
 دبمـك متزكجة 2 بتيف الثاني 71 نثىأ زىدية
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ماد كذلؾ كبما أننا نقكـ بدراسة حالة فإنو قد تـ االعت ميف،حكٌ مي عمى  عرض خطة المقابمة كتـ الحاجة،
ا مف كىي أيضن  ،الباحثة ـ دفتر لكضع المبلحظات التي تحتاجياخدحيث استي  عمى المبلحظة بالمشاركة

يمكف مبلحظتو كىك في الكقت مما لدراسات، فيناؾ الكثير األدكات البحثية الضركرية ليذا النكع مف ا
ضافة  نفسو مرتبط بمجاؿ الذاكرة الجماعية كخاصة تمؾ األشياء المتعمقة بالسمككيات لدل البلجئيف، كا 

كجياز  ببعض التقنيات المادية األخرل ةستعيف الباحثتدكات البحثية سكؼ إلى ىذه التقنيات كاأل
بدكا استعدادىـ أشخاص الذيف بعض األبستعانة القكـ باتس ةف الباحثألى إة شار كىنا تجدر اإل ،تسجيؿ

 ا لقمة عددىـ. كؿ نظرن ا مف الجيؿ األجؿ الكصكؿ لممبحكثيف كالمبحكثات كخصكصن ألممساعدة مف 

 األداةصدق  3.5

كتـ  ،ميحٌكميفصدؽ األداة كالدراسة قامت الباحثة بعرض الخطة المقابمة عمى تحقؽ مف ل        
كتكقيعيـ عمى كرقة مكافقة عمى استخداـ المقابمة  راسمة أفراد العينة لممكافقة عمى إجراء المقابمةم

 كالمبلحظات ل رض البحث العممي. 

 الدراسة:صعوبات  3.6

فقد كاف  ،نة الدراسةالتي كاف ليا عبلقة بعيٌ لقد كاجيت ىذه الدراسة العديد مف الصعكبات         
وقذ ،تكفيف أغمب ىذا الجيؿ في قرية دير ياسيف قد أل ؛ؿ األكؿلى الجيإالكصكؿ  ىناؾ صعكبة في

الوقابالتلعذمتوفرجويعشروطواستقصاءهذهشخاصهنقريةديرياسينتنعولهقابالتهعأ

 الوقابلة.
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 :الفصل الرابع

______________________________________________________________ 

 القسم الميداني

 مقدمة: 4.1

بلؿ تحميؿ مف خ تحميمةىذا الفصؿ بتقديـ ست حاالت كدراستيا دراسة في تقكـ الباحثة        
  :محاكر أربعلى إالمعطيات في المقابمة 

 التعريفية.البيانات  األكؿ:المحكر  -
 كالتيجير.االقتبلع  الثاني:المحكر  -
 لؤلجياؿ.انتقاؿ الذاكرة كتكريثيا  الثالث:المحكر  -
 كالحنيف.المخاكؼ  الرابع:المحكر  -

سكؼ يككف التحميؿ معتمد عمى ما تـ رؤيتو ك مبلحظتو مف معمكمات اثناء المقابمة مف معمكمات 
بمة نصؼ اؿ ضمف مقافي شكؿ سؤ  نقدمولممثير  إسقاطيةعمى شكؿ استجابات معرفية ك اثناء المقابمة 

كىذا ب رض فحص الذاكرة الجماعية  ،نركز عمى جانب مف جكانب الدراسة ةمكجو في كؿ مر 
،كسيككف التحميؿ مف المادة المجمعة نفسيا لؤلجياؿلمذاكرة كتكريثيا  كالمخاكؼ كالحنيف المصاحب

كمات المكجكدة في المقاببلت البلجئيف دكف تدخؿ ذاتي مف قبؿ الباحثة كذلؾ لمحصكؿ عمى المعم
 بطريقة مكضكعية تماشيا مع المنيج العممي المتبع في الدراسة. 

القسـ الثاني ستعرض  اما في سكؼ يككف القسـ االكؿ مف التحميؿ عبارة عف تحميؿ كؿ حالة عمى حدا
 الحاالت .  تحميؿ
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 األولى:الحالة  4.2

 البيانات التعريفية  األول:المحور 

قرية سمكاف في  يسكف في ،الجيؿ الثاني لمنكبة كىك مف ا،عامن  سبعيفر مكسى رجؿ يبمغ مف العم    
 كالجبصيف.كاف يعمؿ في البناء ك  كبنتاف،ذككر ستة  ؛أكالد ةثمانيو لديك مدينة القدس 

  والتيجيرالقتالع  الثاني:المحور 

حدث في دير  ام  ما الذم سمعتو ع :بسؤالو كالتيجير قمتلفحص مدل معرفة الحالة عف االقتبلع     
  يا.لي ما حدث في ؼٍ صً كى  ؟ياسيف

في معاىدة بينيـ كبيف الييكد في  ،عمى حسب الكبار، نكا كانكاشي ألإما كانكا متكقعيف أم "  -
سمعت أىؿ دير ياسيف دافعكا عف  بس عممؾ الييكد ما بكفكا بعيد كحسب ما ،المستكطنة القريبة

 ."الحسينيبس ىمو است مكا مكت عبد القادر نزلت ككانكا فدل الكطف  معيـ كالمرأةقريتيـ 

 انتقال الذاكرة الجماعية  الثالث:المحور 

 األسئمة:ىذا المحكر قد كجيت مجمكعة مف  كلئلجابة عمى

  ؟مف الذم كاف يحدثؾ عف القرية -
قرل فمسطيف  أحمىنيا إيحككا عف قريتنا  كانكا ،كحمام كحماتي كابف عمتيمي إكنت اسمع مف  -

 كالمحاجر.بكسارات  كاكأىميا بشت م
  ؟بتحكي لكالدؾ عف دير ياسيف -
عمى دير  كمنخمي يتفرجال أم كلد مف أكالدنا مناخدكا إفرصة  كبعرفيـ كيعني فشا ا طبعن طبعن  -

  .ياسيف
  ؟عندىـ كتير اىتماـ لقريتيـ -
 ؟خدكا معيـأىمؾ أشي لدير ياسيف أك إنتا محتفظ بإ -
كسكيت  كبكرجييـ لكالدمأفبلـ عف دير ياسيف حتفظ بعدة أشي كلكف إما جابت  ةمي بصراحإ -

 عندم.بس األصمي  كبعطي الناس ديسؾ
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 والحنين الرابع: المخاوفالمحور 

 األسئمة:ىذا المحكر قد كجيت مجمكعة مف  كلئلجابة عمى

  ؟ف تزكر القريةأىؿ حاكلت  -
ببلدنا كميما  رضكا كىاميياجر مف بمد لبمد بعاكد يرجع أل شي كاحد الطير لماإقمؾ أاه كبدم  -

  .ما منشتاؽ لعيشتنا كميا كتركمنشتاقميا أىاجرنا لسا ىي بقمبنا 
  ؟اختياركـ البمد الذم تعيشكف فيو سبب -
  .نيا األقربمكاف مف البداية ألساه اخترنا  -
  ؟يش صار في بيتكـابتعرؼ  -
  .كال ناقص يمكجكد لميـك كامؿ ال زيادة عم -
  ؟قديش بتركح عمى دير ياسيف -
كابني مصالح ىناؾ  اليـ ككنايني بركحكاكالدم أاعتي كؿ يكـ بركح بس الحمد اهلل استطنا لك بأ -

  .ىناؾ بشت ؿ
  ؟بتراكدؾ بعد سماع ما حؿ بدير ياسيف لىإمخاكفؾ  ما ىي  -
  .مجازر كتير كالييكد ارتكبكام لحظة ميدديف في سمكاف أحنا بإفي الكقت الحاضر  -
  ؟طيب بتخاؼ يعتقمكا كالدؾ -
زم ما بقكلكا صار  ،بالي مف كتر ما شفتيـأنساف ال إ كخمص صرتالتجربة  كمركا بيام تقمكااع -

 مخدر.شي طبيعي زم ما تقكلي إدـ بقمب البني 

 مناقشة

عمى انتقاؿ الذكرل  كىنا تأكيد "ىميأكانكا يحككلي ػ " ل انرل في حديث الحالة رقـ كاحد تكرارن         
اختمفت نبرات الصكت   ثناء الحديثكفي أ ،ىناؾ جمع كاف، ك ـا األكخصكصن سرة ؿ األبى مف قً 

فينا نرل العادة  كاالحتفاظ بالذكرلأما عند الحديث عف المنزؿ  ،الحديث عف اليجرة ا عندكخصكصن 
و بٌ كما نممس حي  يا،ل كاشتياؽ كاضح كىناؾ حنيف، كيقكـ بزيارتيايعيش بالقرب مف القرية  كالفخر بأنو

كصؼ عند ا اتجاه المخاكؼ كخصكصن  كنرل عدـ المباالة ،لقريةالمتعمقة بالجميمة ا حتفاظ بالذكرياتبلل
 .اطبيعين حيف اعتبرىا أمرنا حاالت االعتقاؿ أك اقتحمات الجيش 
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  اعامً  ذو السبعينموسى  الحالةخالصة 

ـ أف ف السيد مكسى يستذكر قريتو المسمكبة بكضكح مع العمأمف خبلؿ تحميؿ المقابمة الحظنا       
كبرز  ا،كاف كالده شييدن ك  ،لجيؿ الذم سمع عف القريةنو مف اأمكسى مف الجيؿ الثاني لمنكبة أم 

سياب إتحدث بشكؿ مكجز عف التيجير كاالقتبلع كتحدث ب كما أنو ،اخكتو أيضن ا  افتخار مكسى بكالده ك 
في مكاف قريب  نو يسكفأفتخار بككنو مف قرية دير ياسيف ك االلى الكطف كاالعتزاز ك إعف الحنيف 

 ،طمعكا :الجمع في الحديثككاف يستخدـ ضمير ال ائب ك  ،لو الكقت بذلؾ سمح مايا كميلإليذىب 
ا ا ظير حبن أكقد  ...سمعكا  . حيف تمنى أف يعكد إليياية لمقر كاضحن

 الحالة الثانية: 4.3

 البيانات التعريفية  األول:المحور 

 ،فاذككر متزكجمف الف امتزكجة كلدييا كلد ا،عامن سبعيف كاحدنا ك نثى تبمغ مف العمر أزىدية         
 كاالقتصاد.كانت معممة في كمية الطيرة في قسـ الت ذية  ،تعيش في قرية بتيفك 

 والتيجيرالقتالع  الثاني:المحور 

كانت ك  ؟ما الذم حدث في القرية يا:سؤال كالتيجير تـلفحص مدل معرفة الحالة عف االقتبلع        
 كاآلتي: اإلجابات

أم تطؿ  نيا قرية مرتفعة تحيطإييا مف قبؿ الصياينة بسبب رئيسي قرية دير ياسيف كاف مطمكع ف -
، المالحة، القسطؿ، قالكنيا، كاف مطمكع فييا إعمى معظـ القرل الحكليا  لى ىي لفتا، عيف كاـر

كيافا  لرئيسي الكاصؿ بيف القدسمف قبؿ الصياينة بسبب رئيسي ثاني ىي مكقعيا عمى الخط ا
كانكا مع عبد لى إياسيف بقطعكا المساعدات لمثكار كيككنكف كاشفيف الثكار خاصة ذا احتمكا دير إف

است مكا احتبلؿ دير ياسيف بسبب استشياد عبد القادر الحسيني كمعظـ الثكار في القادر الحسيني ك 
كا في شخص كان 12ي ىؿ بمدنا كانكا حكالأتشيع جنازة عبد القادر الحسيني ك دير ياسيف كانكا في 

في منيـ استشيد فييا ك  يالىي معركة القسطؿ ك  يلإلى كاف قائدىا إمعركة عبد القادر الحسيني 
نكا بدؾ تعرفي إالقدس بعديف بالنسبة لدير ياسيف أربعة انجرحكا مف دير ياسيف انتقمكا لمستشفيات 

 نقطة ميمة كتير ناس انا بعرؼ ىام المعمكمات عف دير ياسيف. 
يزتكا عمييـ ك  ـكانكا يشتمكىؿ كالمستكطنات ك اؤك كؿ بشاحنات مرركىـ عمى جبعات شأىـ كضعك  -

حتى  فتشكىـب السرديف ك يسبكا كممات رذيمة كبعديف حطكىـ في مدرسة لفتا كجابكا مجندات ك عم
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خذكا كؿ ما تممؾ سيدات دير ياسيف مف ذىب مف مصارم حتى أالطفؿ الص ير الطفؿ فتشكا ك 
بعديف حبكا مف دانيا تقطمميا إياه ك سزا ما بتعرؼ تشمحكا  بنت خالتي إياه ك الحمؽ شمحكىـ إ

عائمة مف سمكاف كؿ  70اخا جى مختار سمكاف ك أالقدس بدا تكزيعيـ كيؼ كزعزكعيـ أخذكىـ عمى 
نا مف المناطؽ أجت الباقي كؿ كاحد تبع اخكالكا أمع عائمة انكا تقكـ فييا بعديف  عائمة اخيا

بكم مف عيف يبركد نقمنا عمى عيف يبركد اخكاؿ عمي حمام مف أحنا اخكاؿ إ الشمالية مثبل
شي عمي جمعة المزرعة الشرقية عمي خميس نفس اإلالمزرعة الشرقية مف دار الشمبي راح عمى 

ة فيكـ ما انضربت سمكاف انتقمكا جى عمى عيف يبركد تبع عيمتا كؿ ناس تبع ناس عمى العبيديإ
كديس كبعديف بدا طمع سيدكا لسامي عريقات أبى السكاحرة كعمى العيزرية ك ىؿ بمدنا كاتكزعكا عمأ

ير ياسيف الميجريف في السكاحرة كأبك ديس بدا كاجت ككالة ال كث كصاركا يحصكا في أىالي د
السكاحرة كبعديف في نقطة ميمة انك مف كف بددأت كرت المكف في أبك ديس ك اطمعكليـ كرت المك 

نزلكا عمى سمكاف نزلت السيدة اهلل يرحميا ىي مش سيدة انسة ر ياسيف ك أىالي دي أكؿ ما ىاجركا
سماء األطفاؿ اليتامى سكاء مف الست ىند الحسيني قالت بنت خالتي نزلت عمينا كقالت سجمكلي أ

 .باالسـطفؿ ك  55بك ككاف عددىـ في ىذاؾ الكقت ـ ك األب أك مف األـ أك مف األاأل
مذبحتيا كاف في ة قبؿ ما تبدا معركة دير ياسيف ك ؼ الصياينكاف أكؿ ما بدت المعركة ىمة كي -

م سعد رضكاف ىادأحمد أحمد رضكاف كبيف الييكد انك كاف في كسارة أل مناكشات بيف العرب
ى ىمو مف ؿ كاجت الحارس ىجمكا عمي المستكطنيف الشاؤك الكسارة كانت قريبة مف جبعات 

عكا أىؿ دير ياسيف يمركا عف الخط الرئيسي نجميز منجا اإلاؿ كقتؿ كاحد منيـ ك اؤك جفعات ش
سكركا الطريؽ ليفصمكا دير ياسيف عف القدس كخمكا طريؽ كعرة لنكصؿ القدس ىمقيتا يكـ شافكا 

ىؿ البمد اجتمعكا مف جميع أالييكد عمى دير ياسيف شك عممكا  انكا في اعتداءات كتيرة مف قبؿ
ييا أسمحة جابكا أسمحة عف طريؽ رفح مف الحمايؿ كقالكا بدنا أكؿ اشي نجمع مصارم نجيب ف

كثر أى عمؽ مصر عف طريؽ رفح كغزة بعديف عممكا خندؽ في أكؿ البمد كىذا الخندؽ كاف عم
كثر مف متريف كالى سبب في عدـ دخكؿ الدبابات عمى دير ياسيف سقكط أمتر ككاف  4مف 

شعرىا مش مشط  قكا كحدةربع خمس أياـ صاركا يبلأ..........كؿ يـك يحرسكا القرية .الدبابات
انتبيكا يقكلكا عنيا الييكد مجنكنة كيف يحطكىا في مدخؿ دير ياسيف األىالي زم كيؼ المجنكنة ك 

ؿ ىي مش مجنكنة ىي اؤك مكىا كيكدكىا لمييكد في جفعات شليا طيب ليش ىام يحطكىا يحمإ
منحرس فييا شك األسمحة اعات الى قديش عددنا أم السنيا كانت تراقب فينا ك إكاينة الثكار قالكا 

ناىا مرتيف لى معنا ىي بقت جسكسة مش مجنكنة كسمكىا قصة المجنكنة الكؿ بعرؼ فييا حمما
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بكم اف معظـ أاستشيد عبد القادر الحسيني قاؿ  ؿ ىمقيت اتفقكا يكـ مااؤك كديناىا عمى جفعات ش
الساعة أربعة الصبح  الحراس نزلكا يحضركا جنازة عبد القادر الحسيني في نفس الميمةالثكار ك 

ال انفجار إا مي ما شفنإكا بالمعركة قالت ؤ ام الشعمة انا لدخكؿ الييكد ليبداشعمكا زم شعمة باقية ى
 17كؿ البمد كؿ الى فييا أكا دار زىراف ىام دار زىراف بقت قكم صار الى بقكلك انا الييكد قتم

بمد يكد دخمكا عمى البمد الى في غربي كاحد استشيدكا كؿ دار زىراف استشيدكا ىمقيت دخمكا عمى ال
 أخكمبسمكىا طريؽ قكاعة ىذا طريؽ القكاعة انا رحت زرتيا مع  كالثكار حامينيا... الحراس .البمد
... عف استحكامات تركية بقى لمجيش الطرقي بتعرفي شك االستحقامات زم الخنادؽ .يحيى

ف كاـر القكاعة عمى كيف شردكا عمى عيباقيناىؿ بمدنا ال ربا كميـ الى قدر يشرد شرد عف طريؽ 
كد في كسط البمد كصمكا الى في اكؿ البمد ما قدركش النكا صاركا الييىمقيت الى في كسط البمد ك 

نا كفاطمة أتيا لحمكة زيداف قالت انا انزلت فاطمة عايش الى ىي بننا ك أنا انزلت أأمي قالت 
 الدار اليا عبللي ك قاع البيت باقي في جاجعايش كانتف يا البنات نزلنا كيف في قاع الدار في 

كزبؿ بتعرفي قالت انزلنا كقعدنا في كضمينا قاعديف في قاع البيت لستشيد محمد ابف اخكا لفاطمة 
عايش محمد اسمكا قالت زغرتت امكا الى ىي حمكة زيداف بعديف استشيد جكزىا الى ىك الحج 

جتب عند باب كيف دلة عف الدرج الى ىي اعايش بعد ما زغرتت لجكزىا قالت ضربكا الى ىي دح
مي في قالت اجت الييكد كصارت تقمي بنتيا طنيب عميكي يا مرت خالي خمينا إباب المخزف الى 

قنبمة عكدنا دخمنا في المخزف  فتحنا الباب كمنا اندخميا ضربكنا ندخؿ امي في المخزف قالت
اجت بنتي قامت السمـ مف السرداب صار قاع البيت العمية ك  كسكرنا الباب عمينا كفي سرداب بيف

الجيش يقكؿ عربينكا جاج عربينكا جاج امي قالت يكميف تحت الزبؿ متخبيات بقاع البيت بعد 
ما رضينا يكميف شافكا قالت اجا كاحد ينادم المتخبي يطمع المتخبي يطمع قالت انا احنا خفنا ك 

يـك ما تصفر  6كا طمع الساعة ـ شفيؽ عمى الييكد كقتيش بنضبأنطمع قالت اطمعت انا ك 
الصفارة الم رب كميـ بركا عمى العشى قالت فتحنا ىؿ الباب حتى مف الشباؾ قالت فتحنا مف 

بنات  3امي معيا اربع بنات كفاطمة عايش بقى معيا  الشباؾ كصرنا اناكلكـ كحدة كحدة البنات
مى أساس نطمع مف البمد كالكلد شفيؽ قالت صرنا اناكؿ بعضنا كنحبي حبي اشكم اشكم نمشي ع

قالت كؿ ما يعكم كمب كنا نصير كيف نتخبى مع التمى كاهلل قالت ست حياه البمبيسي انا نمت 
فكقيا كىي استشيدت كىي بتسكم اسعاؼ لعيسى حميدة التاني اسما حامد بس نقبيتكا قالت يمى 

 ىك قايمينبل مرتؾ ظمينا نمشي لكصمنا قالكنيا قالت كصمنا عيف قالكنيا الى ىك جام ابكم اال
مف القدس عمى عيف يبركد ىام كيؼ ـ شافنا حممنا كرحنا عمى القدس ك دحدلت عف الدرج قاؿ يك 
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ىجرت امي حماتي قالت حممت حالي مف حد ما سمعت انك الطخ قالت ست حياه ميي بقت عنا 
يطعمكىا  ست حياه بمبيسي قايمميا عمي حمام احناعشاف ما عنا أكالد بتنامي عند البنات بقكا

كيسقكىا ككؿ اشي دار حماية يكـ صاير الحرب المذبحة حاطة إشارة اإلسعاؼ عمى ايدىا كقايمة 
ف عمى عيف كاـر قعدنا بعيف اطمعي ابعدكا عف البمد قالت اطمعنا كيخذم كحيد كالبنات ك  لحماتي
ىـ الىؿ كؿ يكـ بعديف رحنا عمى صحبنا في بمد اسميا الكلجة بنقكؿ يسعد مساكي كمساأكاـر 

كؿ كيجبكلنا كؿ اشي يا بي شك شكرت فييـ حماتي كنا كاحتراـ كتقدير كيجيبكلنا األالكلجة استقبم
بعديف الى طمعكا اسرل يا خالتي بقت تخرفنا اـ كليد قالت دخمكا عمينا كؿ الشباب كالثكار الى 

سمكر أخذكىـ قاؿ لمثكار صفكنا الشباب ياخذكىـ حتى جكزىا كعبد اهلل  2خمصكا ذخيرتيـ الساعة 
كاهلل كجكىـ طخينيـ في محجر المنتيفكرم قالت الشباب فكؽ العشر سنكات ما خمكا كال كاحد 
كقالت احنا النسكاف كاألطفاؿ كالشيكخ قالت يكـ ما طمعنا صاركا يفرركا فينا بيؿ تركات ككبلـ 

في المنتنكافكرم  كسخ كيا كسخيف كيتفكا عمينا كيرمكلنا عمب سرديف فاضية كحالة قالت كلفكنا
ضر  يلصميب األحمر كاالصحافة بتقكؿ الجا األيف القرية بعديف نزلكنا بالقدس كالمستكطنات الحك 
طمعت دير ياسيف الى ضرىا الصحافة ليش ىمة فكركا انيـ يسالكانا كيؼ  يالقرل ككؿ القرل ال

قطعكا صدر النسكاف  طمعتكا نقميـ كيؼ طمعنا  قالكا صاركا يحطكا بكركا بطكف النساء الحكامؿ
بشعكا فصاركا الناس يقكلكا العرض اغمى مف األرض يحممكا حاليـ أىؿ لفتا ك اىؿ قالكنيا كعيف 
كاـر طمعكا مف غير حرب كأبك شكشة نتيجة الى ىمة فكركا االعبلـ اف العرب  ازا عممكا ىيؾ 

س حممكا حاليـ كشردكا ييتمكا بالمكضكع كيساعدكا الفمسطينية طمعت بالعكس بدؿ مايساعدكا النا
عمى أساس أسبكع أسبكعيف كنرجع كظمينا مف حياه حماتي اعطكنا في عند الجمزكف الى فييا 
المحاصرة  قمكلنا تعالكا ابنكا قالك ايكا محنا أسبكعيف كراجعيف قاـ الممؾ طبلؿ اهلل يرحمة الممؾ 

مي كاف دارم شك ىمو ما عبد اهلل جمعيـ كبدكا يعطييـ أراضي الىؿ دير ياسيف بعماف طبلؿ ع
سكنكا  يكـ مف عيمو الأمنيـ  دنا اال قميؿىؿ بمأدير دياسيف في مخيمات ما عاش مف ردكا اىؿ 

ىمو دار جميمة ىمو الكاحيديف الى مف بمدنا كال الباقي عاشكا بعماف  يفي اريحا في عقبة جبر ال
قبة جبر فقط كباقي المخيمات كفي عقبة جبر ىك المخيـ الكحيد الى عاشكا في اىؿ بمدنا مخيـ ع

معرم الجمزكف حتى في عماف فش كال كاحد بالمخيـ قي حد مف دير ياسيف فييا سكاء األما بتبل
كؿ فترة مف حياتيـ عند قرايبيـ زم ما قمتمؾ كؿ كاحد أىؿ بمدنا كميـ عاشكا أطمعكا مف  انكا الى
في أبك ديس أبك ديس كتير الشرقية ك خكاؿ امو انكا اخكالكا كالباقي عاش بسمكاف كالسكاحرة عند 

 بك ديس عاشكا. أخكالي في أبك ديس كانكا كخالتي بناس عاشكا فييا 
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 انتقال الذاكرة  الثالث:

ثناء في أسئمو ف األلى السيدة زىدية قامت الباحثة بتكجيو مجمكعة مإانتقاؿ المعمكمات  لياتكلمعرفة ب
 كانتك  ؟مف الذم كاف يحدثؾ عف دير ياسيف ؟حفادؾألحصؿ  عما فيثتتحد ىؿ :كىي ،المقابمة

 كالتالي:اإلجابات 

ال كث ككنا  ىام الكمية كانت تابعة لككالةة ك ر يلطنا كنت مدرسة في كمية اأنا طمعت طفمة لكف أ -
ع جمأم نبذة عف مذبحة دير ياسيف فكنت عمؿ ز أندرس بعد التكجييي ككاف ينطمب مني 

سكاء كالدم أك كالدتي أك صفكنا شك حصؿ في دير ياسيف كانكا يالمعمكمات مف األىالي الكبار ك 
كنت اخذ المعمكمات باإلضافة كنت اخذ المعمكمات حماتي كحمام عمامي أىمي كميـ الى شاىد ك 

مف كتاب لكليد الخالدم كىاد كاف مخصصك لقرية دير ياسيف ككتاب لعادؿ الدكتكر عاد يحي 
عمكمات كاممة عف دير ياسيف انعممت مف قبؿ كىاد كماف عمؿ عف دير ياسيف كبعديف في عنا م

كثيرة عف مقابمة أىالي دير ياسيف ك خاصة كالدم محمد عايش زيداف النكا كاف عندكا معمكمات 
لمدمرة عف قرية دير ياسيف سمكا كتاب القرل الفمسطينية االمعركة عف دير ياسيف كعممكا كتاب ك 

زيت ككاف األبحاث بجامعة بير كز الكثائؽ ك مر  قاـ بعمؿ ىاد الكتاب ىك يكال 4ىي رقـ  يرقـ ال
سـ كفي نفس الكقت كمشي عف الحمائؿ عف الاستشيدكا با يالكتاب مكثؽ في أسماء الىاد 

خذت معمكمات أنا أشي كمكا كاف مكجكد بياد الكتاب كبنفس الكقت العادات التقاليد مكقع كؿ ا
تقمكا اسرل ك ىاجركا مف دير ياسيف عف تانية عف تكزيع أىالي دير ياسيف بعد اليجرة عند ما ان

طريؽ االسر أخذكىـ لمركز المجنة العربية القكمية العميا في القدس كيؼ اتكزعكا أىالي دير ياسيف 
طمعكا خالتي ك عمتي ك مرت عمي كبنات خالتيك  يفس االسيرات الىاد أخذت المعمكمات مف ن

يزتكا ك  ـك المستكطنات ك كانكا يشتمكى فعات شاؤكؿؿ بشاحنات مرركىـ عمى جكانكا كضعكىـ اك 
عمييـ عمب السرديف ك يسبكا كممات رذيمة ك بعديف حطكىـ في مدرسة لفتا ك جابكا مجندات ك 
فتشكىـ حتى الطفؿ الص ير الطفؿ فتشكا ك اخذكا كؿ ما تممؾ سيدات دير ياسيف مف ذىب مف 

التي صحبكا مف دانيا تقطمميا مصارم حتى الحمؽ شمحكىـ إياه ك ازا ما بتعرؼ تشمحكا  بنت خ
عائمة  70اخا كيؼ كزعزكعيـ اجى مختار سمكاف ك  بعديف أخذكىـ عمى القدس بدا تكزيعيـإياه ك 

ىا مع عائمة انكا تقكـ فييا بعديف اجت الباقي كؿ كاحد تبع اخكالكا انا مف امف سمكاف كؿ عائمة اخ
قمنا عمى عيف يبركد اخكاؿ عمي حمام المناطؽ الشمالية مثبل احنا اخكاؿ ابكم مف عيف يبركد ن

مف المزرعة الشرقية مف دار الشمبي راح عمى المزرعة الشرقية عمي خميس نفس االشي عمي 
جمعة اجى عمى عيف يبركد تبع عيمتا كؿ ناس تبع ناس عمى العبيدية فيكـ ما انضربت سمكاف 
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ديس كبعديف بدا طمع سيدكا لسامي بك أا عمى السكاحرة ك عمى العيزرية ك انتقمكا اىؿ بمدنا ك اتكزعك 
بك أف في السكاحرة ك عريقات بدا كاجت ككالة ال كث كصاركا يحصكا في أىالي دير ياسيف الميجري

السكاحرة كبعديف في نقطة ميمة انك ف في أبك ديس ك ؤ اطمعكليـ كرت المكف بدت كرت المديس ك 
لسيدة اهلل يرحميا ىي مش سيدة نزلكا عمى سمكاف نزلت اأىالي دير ياسيف ك  مف أكؿ ما ىاجركا

األطفاؿ اليتامى  انسة الست ىند الحسيني قالت بنت خالتي نزلت عمينا كقالت سجمكلي أسماء
 .باالسـطفؿ ك  55بك ككاف عددىـ في ىذاؾ الكقت ـ ك األب أك مف األـ أك مف األسكاء مف األ

مذبحتيا كاف في سيف ك ة قبؿ ما تبدا معركة دير ياأكؿ ما بدت المعركة ىمة كيؼ الصياين -
مناكشات بيف العرب كبيف الييكد انك كاف في كسارة الحمد رضكاف احمد اسعد رضكاف ىادم 

لمستكطنيف الى ىمو مف الكسارة كانت قريبة مف جبعات شؤكؿ كاجت الحارس ىجمكا عمي ا
ئيسي اجا االنجميز منعكا أىؿ دير ياسيف يمركا عف الخط الر ك قتؿ كاحد منيـ ك  اؤكؿجفعات ش

سكركا الطريؽ ليفصمكا دير ياسيف عف القدس كخمكا طريؽ كعرة لنكصؿ القدس ىمقيتا يكـ شافكا 
ىؿ البمد اجتمعكا مف جميع أالييكد عمى دير ياسيف شك عممكا  انكا في اعتداءات كتيرة مف قبؿ

ف الحمايؿ كقالكا بدنا أكؿ اشي نجمع مصارم نجيب فييا أسمحة جابكا أسمحة عف طريؽ رفح م
مصر عف طريؽ رفح كغزة بعديف عممكا خندؽ في أكؿ البمد كىذا الخندؽ كاف عمى عمؽ اكثر 

متر ك كاف اكثر مف متريف كالى سبب في عدـ دخكؿ الدبابات عمى دير ياسيف سقكط  4مف 
..........كؿ يـك يحرسكا القرية اربع خمس أياـ صاركا يبلقكا كحدة شعرىا مش مشط .الدبابات

نكنة ك يقكلكا عنيا الييكد مجنكنة كيف يحطكىا في مدخؿ دير ياسيف األىالي انتبيكا زم كيؼ المج
ؿ ىي مش مجنكنة ىي اؤك مكىا كيكدكىا لمييكد في جفعات شاليا طيب ليش ىام يحطكىا يحم

كاينة الثكار قالكا انيا كانت تراقب فينا ك قديش عددنا أم الساعات الى منحرس فييا شك األسمحة 
يف ي بقت جسكسة مش مجنكنة كسمكىا قصة المجنكنة الكؿ بعرؼ فييا حممناىا مرتالى معنا ى

ؿ ىمقيت اتفقكا يكـ ما استشيد عبد القادر الحسيني قاؿ ابكم اف معظـ ت شاؤك كديناىا عمى جفعا
الثكار ك الحراس نزلكا يحضركا جنازة عبد القادر الحسيني في نفس الميمة الساعة أربعة الصبح 

ا بالمعركة قالت امي ما شفنا اال انفجار ؤ م الشعمة انا لدخكؿ الييكد ليبدعمة باقية ىااشعمكا زم ش
 17قكم صار الى بقكلك انا الييكد قتمكا دار زىراف ىام دار زىراف بقت اكؿ البمد كؿ الى فييا 
ربي كاحد استشيدكا كؿ دار زىراف استشيدكا ىمقيت دخمكا عمى البمد يكد دخمكا عمى البمد الى في غ

 أخكمبسمكىا طريؽ قكاعة ىذا طريؽ القكاعة انا رحت زرتيا مع  كالثكار حامينيا... الحراس .البمد
... عف استحكامات تركية بقى لمجيش الطرقي بتعرفي شك االستحقامات زم الخنادؽ .يحيى
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ـر باقيناىؿ بمدنا ال ربا كميـ الى قدر يشرد شرد عف طريؽ القكاعة عمى كيف شردكا عمى عيف كا
كا ىمقيت الى في كسط البمد ك الى في اكؿ البمد ما قدركش النكا صاركا الييكد في كسط البمد كصم

فاطمة عايش الى ىي بنتيا لحمكة زيداف قالت انا انزلت انا كفاطمة أمي قالت انا انزلت انا ك 
قي في عايش كانتف يا البنات نزلنا كيف في قاع الدار في الدار اليا عبللي ك قاع البيت با

جاجكزبؿ بتعرفي قالت انزلنا كقعدنا في كضمينا قاعديف في قاع البيت لستشيد محمد ابف اخكا 
لفاطمة عايش محمد اسمكا قالت زغرتت امكا الى ىي حمكة زيداف بعديف استشيد جكزىا الى ىك 
الحج عايش بعد ما زغرتت لجكزىا قالت ضربكا الى ىي دحدلة عف الدرج الى ىي اجتب عند 

كيف باب المخزف الى امي في قالت اجت الييكد كصارت تقمي بنتيا طنيب عميكي يا مرت  باب
ندخميا ضربكناقنبمة عكدنا دخمنا في نا كفتحنا الباب ك خالي خمينا ندخؿ امي في المخزف قالت

قاع البيت اجت بنتي قامت السمـ مف السرداب باب عمينا كفي سرداب بينالعمية ك المخزف كسكرنا ال
لجيش يقكؿ عربينكا جاج عربينكا جاج امي قالت يكميف تحت الزبؿ متخبيات بقاع البيت صار ا

بعد يكميف شافكا قالت اجا كاحد ينادم المتخبي يطمع المتخبي يطمع قالت انا احنا خفنا كما رضينا 
يـك ما تصفر  6نطمع قالت اطمعت انا ك اـ شفيؽ عمى الييكد كقتيش بنضبكا طمع الساعة 

الم رب كميـ بركا عمى العشى قالت فتحنا ىؿ الباب حتى مف الشباؾ قالت فتحنا مف الصفارة 
بنات  3ي معيا اربع بنات كفاطمة عايش بقى معيا عالشباؾ كصرنا اناكلكـ كحدة كحدة البناتم

كالكلد شفيؽ قالت صرنا اناكؿ بعضنا كنحبي حبي اشكم اشكم نمشي عمى أساس نطمع مف البمد 
كاهلل قالت ست حياه البمبيسي انا نمت  ةكمب كنا نصير كيف نتخبى مع التم قالت كؿ ما يعكم

فكقيا كىي استشيدت كىي بتسكم اسعاؼ لعيسى حميدة التاني اسما حامد بس نقبيتكا قالت يمى 
مرتؾ ينبل الى ىك جام ابكم اال ىك قايمقالت كصمنا عيف قالكنيا  كنياظمينا نمشي لكصمنا قال
يكـ شافنا حممنا كرحنا عمى القدس ك مف القدس عمى عيف يبركد ىام كيؼ  دحدلت عف الدرج قاؿ

ىجرت امي حماتي قالت حممت حالي مف حد ما سمعت انك الطخ قالت ست حياه ميي بقت عنا 
ست حياه بمبيسي قايمميا عمي حمام احناعشاف ما عنا أكالد بتنامي عند البنات بقكا يطعمكىا 

كـ صاير الحرب المذبحة حاطة إشارة اإلسعاؼ عمى ايدىا كقايمة كيسقكىا ككؿ اشي دار حماية ي
لحماتي خذم كحيد ك البنات ك اطمعي ابعدكا عف البمد قالت اطمعنا كيف عمى عيف كاـر قعدنا 
بعيف كاـر اكؿ يكـ بعديف رحنا عمى صحبنا في بمد اسميا الكلجة بنقكؿ يسعد مساكي كمساىـ 

تقدير كيجيبكلنا االكؿ كيجبكلنا كؿ اشي يا بي شك شكرت فييـ الىؿ الكلجة استقبمكنا كاحتراـ ك 
حماتي بعديف الى طمعكا اسرل يا خالتي بقت تخرفنا اـ كليد قالت دخمكا عمينا كؿ الشباب كالثكار 
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لمثكار صفكنا الشباب ياخذكىـ حتى جكزىا كعبد اهلل سمكر أخذكىـ  2الى خمصكا ذخيرتيـ الساعة 
في محجر المنتيفكرم قالت الشباب فكؽ العشر سنكات ما خمكا كال كاحد  قاؿ كاهلل كجكىـ طخينيـ

كقالت احنا النسكاف كاألطفاؿ كالشيكخ قالت يكـ ما طمعنا صاركا يفرركا فينا بيؿ تركات ككبلـ 
كسخ كيا كسخيف كيتفكا عمينا كيرمكلنا عمب سرديف فاضية كحالة قالت كلفكنا في المنتنكافكرم 

يف القرية بعديف نزلكنا بالقدس اجا الصميب األحمر كاالصحافة بتقكؿ الى ضر كالمستكطنات الحكل
القرل ككؿ القرل الى طمعت دير ياسيف الى ضرىا الصحافة ليش ىمة فكركا انيـ يسالكانا كيؼ 
طمعتكا نقميـ كيؼ طمعنا  قالكا صاركا يحطكا بكركا بطكف النساء الحكامؿ قطعكا صدر النسكاف 

ناس يقكلكا العرض اغمى مف األرض يحممكا حاليـ أىؿ لفتا ك اىؿ قالكنيا كعيف بشعكا فصاركا ال
كاـر طمعكا مف غير حرب كأبك شكشة نتيجة الى ىمة فكركا االعبلـ اف العرب  ازا عممكا ىيؾ 
ييتمكا بالمكضكع كيساعدكا الفمسطينية طمعت بالعكس بدؿ مايساعدكا الناس حممكا حاليـ كشردكا 

ع أسبكعيف كنرجع كظمينا مف حياه حماتي اعطكنا في عند الجمزكف الى فييا عمى أساس أسبك 
المحاصرة  قمكلنا تعالكا ابنكا قالك ايكا محنا أسبكعيف كراجعيف قاـ الممؾ طبلؿ اهلل يرحمة الممؾ 
عبد اهلل جمعيـ كبدكا يعطييـ أراضي الىؿ دير ياسيف بعماف طبلؿ عمي كاف دارم شك ىمو ما 

دياسيف في مخيمات ما عاش مف اىؿ بمدنا اال قميممنيـ اكـ مف عيمو الى سكنكا في  ردكا اىؿ دير
اريحا في عقبة جبر الى ىمو دار جميمة ىمو الكاحيديف الى مف بمدنا كال الباقي عاشكا بعماف كفي 
عقبة جبر ىك المخيـ الكحيد الى عاشكا في اىؿ بمدنا مخيـ عقبة جبر فقط كباقي المخيمات ما 

ي حد مف دير ياسيف فييا سكاء االمعرم الجمزكف حتى في عماف فش كال كاحد بالمخيـ انكا بتبلق
الى طمعكا مف اىؿ بمدنا كميـ عاشكا اكؿ فترة مف حياتيـ عند قرايبيـ زم ما قمتمؾ كؿ كاحد عند 
 خكاؿ امو انكا اخكالككا كالباقي عاش بسمكاف ك السكاحرة الشرقية ك في أبك ديس أبك ديس كتير

 ناس عاشكا فييا خكالي في أبك ديس كانكا كخالتي بابك ديس عاشكا.
انك امي قالت انا خبيت مطربنيف ذىب بالدار كتحت الببلط كمعظـ اىؿ بمدنا كانكا مخبيف الذىب  -

تحت األرض في سبب بقيت اساؿ ابكم ليشـ خبيف الذىب قاؿ يابا في اكؿ الثمينة كأربعيف طمعكا 
يجكا يحطك الفرد أكؿ اشي يدقكا عمى دار المختار يقمكال اطمع يا مختار  ناس حرميو باسـ الثكار

معنا يطمع المختار معيـ يقكلكا دقمنا عمى دار حسيف زيداف يدؽ عمى دار حسيف زيداف يعرفكا انكا 
مبسكط كصاحب كسارات يحط الفرد بذانكا كيقمكا اكشط يا حسيف عمي طكؿ عمركا كراسكا بيز 

 .حسيفحياة عمي 
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كا يطكؿ المصارم كيحطميـ غصب عنا فبعديف يركحا عمى حد تاني مثؿ حمد الحميد سمكر بد -
ديبة الدبكنية دخمكا عمى دار عمي أبك كحيد سرقكا كؿ  جماعة يا نسكاف بعديف دخمكا عمىفقالكا يا 

كا النحاس  كسرقكا ،فقالكا جمعكا اىؿ البمد مف كؿ عيمة كاحد مف الكبار كقمكليـ يا جماعة الى مع
ذىب الى معكا مصارم المصارم يحطكىـ في البنؾ كما حد رضى يحط في البنؾ اال  ناس 
قميميف مف دار عيد دار عيد أكؿ ناس حطكا في البنؾ  كباقي اسـ البنؾ بنؾ انترا ىذا البريطاني 
اه الف جكز خالتي لما طمعنا قالت بقى جكزم حاطط مصارم بالبنؾ ىمقيت الذىب الناس بعد ما 

ا المجمكعة مف رئساء البمد كؿ ناس صارت تخبي بعرؼ انك مرت خالي بعرؼ خالتي رابعة جمعك 
بتقكؿ مرت عمي لمييكدم ىاد بيتنا ككال  69دافنات الذىب حتى يكـ ما رحنا نزكر دير ياسيف في 

ى ىاد البكم كال بقميا كاااااااااا ىاد كيسؼ ىاربيف مدريش كيؼ انا غني جدا بقت اشرتمنا الطاقة ال
بقكا حاطيف فييا جرة الذىب ميدكمة كمسكينيا باب كاهلل كحمفت جرة انيا كانت معبية ذىب اه 
كالحجة اـ مكسى سمكر أميا لمكسى عبد الحميد قالت كاهلل دفعكا جرة الزيت الى ىك الذىب نازؿ 

قيف منيا كامي حمفت يميف قالت يما يكـ استشيدت عمتؾ حمكة يكـ ما قامكا الشممة عنيا ميمة ب
بشداد ركمي ىاد مش شممة ىاد شداد ركمي كيؼ الى بحطكا المصاركة عمى ظيكرىـ ىيد عمى 
كتافيف ىيؾ زم ىاد بسمكا شداد ركمي يبقى قالت يـك ما شدكىا ما تقكلي اال سمسة ىالت النكا 
بقت ذىب فاطمة كذىب جميمة كذىب بناتيا في فيذم النقطة انا ليش اليسنة طمعكا معظميـ 

يش معيـ الذىب ك المصارم ىاد النقطة النيـ كانكا مخبينكا مف الحرمية النكا كتير كىمة مف
حاالت حرمية صارت ببمدنا بعديف بالنسبة لم ربيات ليش دير ياسيف مميانة غربيات انكا بتبلقي 

لعمي ىاد الشييد  العريقية الى ىي مف عيف عريؾ امكمف المزرعة كعيف يابركد كيقكلكا ىذا 
بتكنيا كمنقكؿ مف العبيدية كمف العمكر انكا أميا لمرت عبد القادر مف العمكر كفي مف  كبتقكؿ مف

العبيدية ليش النكا قمي ابكم بقت في قانكف طالع عند االتراؾ أم كاحد مرتكا غريبة برحش عمى 
د حرب اليمف الى بسمكىا صفر بمؾ ىدكؿ االترؾ كالى ببقى كحداني المكا ك البكا بقينا يبقى الكاح

متجكز مف البمد يتجكز غريبة ىاد عمى زمف االتراؾ يركح يجيب كحدة غريبة عمي جمعة جاب 
كحدة غريبة تبلقي كتير مش بس كاحد كتير سيدم عايش ماخذ كحدة مف دار الشمبي ككحدة مف 

 .عيف يبركد

  والحنينالمخاوف  الرابع:المحور 

 كمدل الحنيفلدل االجئيف  نيةمخاكؼ اآلكاللفحص ما ىي المخاكؼ التي رافقت اليجرة          
تكرار ما حدث  كىؿ تخاؼمخاكفؾ اليكـ  ما :كجيت الباحثة مجمكعة مف األسئمة كاالشتياؽ لمقرية
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كىؿ األغراض التي تحتفظ بيا مف القرية  كما ؟حفادؾ عف القريةأمع  كىؿ تتحدثجدادؾ أمع 
 ي:كاآلتيات ككانت اإلجاب ؟مصير منزلؾ اليـك كىؿ تعمـالقرية  زرت

ىمي ككانت كؿ دير ياسيف مفتكحة أبكم كمع أاه ككنت مع  1969ات في مر  3نا زرتيا أ -
حتى دارنا  عمى بعضيا ككركني دارنا ككانكا عامميف فييا مستشفى لمنقاىا لبلمراض لممجنيف

عامميف دار حمام غرؼ غسيؿ كدار عمي جمعة عاممينيا غرؼ نـك كدار عاممينا مكتب أطباء ك 
بكم ىاد كـر السارجي كىاد المراح أمستشفى كالقكنا المجنيف كيكرنا  ي حسيف في انيا كمياعم

عمارات ىدكؿ لميسنة  3كىاد خركبة برجس بقينا نركح بعديف ركحنا خالتي عمى عمارات في 
اخكتو في بيت ىكيـر ىذه جنب حديقة ي القدس ىي كحدة منـ لدار حمام ك ىدكؿ في مستعمرة ف

القدس ىام بيت ىكيـر في نفس القدس ارضيا الى بقميا عمي ىاد البيت بيتي كىي الحيكنات في 
نا مف ييكد أنا اشتريتكا مف الحككمة أكاخكانو الى بتقكؿ انا شك ذنبي  مكتكب عمي حسيف زيداف

نتفاضة كبعد اإل 74أك  1975نا رحت مشكار بعد الزكاج كبدكف تصريح في أسكريا بس اشتريتا ك 
مع الدكتكر عادؿ كشك بقمي ىي معي السي دم شرحمكا أخكم لقينا بير  1999 ػال بإما رحتش 

ىاذ البير في أكؿ مدخؿ البمد البير يقاؿ اف كؿ الشيدة انحطكا في شيدة دير  (المي ) بير الجكزة
بمبيسي ىدكؿ حياة النيـ غربية الى ىمو حسيف الشريف كابنة ) الفراف ( ك م (3) 102ياسيف باالسـ 

سنة ك ىييـ مأرخيف باالسـ بياد الكتاب حسيف الشريؼ حمفت يميف مرت ياقي الشيدة غربية كب
بدم اخبز اني شفتيـ بعيني حطكا  4أحمد اسعد اف شافتيـ كىي حاممة لجف العجيف الساعة 
ابنكا فيـك ا حراـ قالت انحرقكا بالفرف ىك ك بالفرف كىك يشعؿ بالنار عشاف الخبز بقيف يركحا بدرم ي

ادؿ منعكنا ندخؿ جكا البمد بس كنا نفر حكليف البمد كيقكؿ اخكم ىاد كـر السارجي رحت مع ع
كىذكؿ لحجار بقى ابكم حاطتيـ عشاف نبني كىاد كـر السارجي كمكا سماؾ كبعديف ىاد الرماح 

ح كبعديف ىؿ خركب فبساؿ في يجاىاد لدار سيدم كمك لكز حاطيف في ركضة حاطيف في مر 
ي سبع اشير شك احساسؾ لك طمبكا منؾ انؾ تتركي بتيف تيجي عمى دير انتي يا ست زىدية طمعت

ميكـ بقمكلنا حارة بضؿ الجئ كمياجر كل ةك الكاحد يعيش مية سنياسيف قمتمكا كاهلل يا دكتكر ل
نا شك بقمكا كاهلل يا دكتكر عادؿ امي بقت تقكؿ بعد المفمفؿ نقكؿ جريش بعد المييرة أاليسنة كاهلل 

الكاحد بنسى كطنو كاهلل بعد العز كبعد الكسارات كبعد ال نى كبعد الذىب نصير نركب قديش قكؿ 
ا زيت المكزم صرنا نستننيتمكا بقمكا دشرنا ببلد العنب ك شحاديف لككالة ال كث نستنا القمح حتى غ

ديف حماتي شك بقت تقكؿ بقت صرنا نستنا كيس الطحيف بعالككزم دشرنا ببلد العنب كالمكزم ك 
الع بعز الثمج عمى الطيرة تقكؿ يي يا خالتي يا ريت ظمينا في ببلدنا كاهلل المالؾ ما ىك نا طأتمي ك 
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ىالؾ كاهلل لك ببيع قطة ارض مف حبايؿ أبك كردة ما بخميكي تطمعي بعز الشتى عمى دكامؾ بظؿ 
 المالؾ مش ىالؾ كاهلل لك باع قطة مف ارضا بعيش طكؿ عمركا بقمي يعني بتحبي البمد قمتبل كاهلل

ارجع كلكني عايش في عشريف قصر  الإلي ترجعي عمى خيمة في دير ياسيف لميكـ لميكـ لك بقمك 
سنتيف درس في الطيرة ك أنا أسنة ك  33نا عشت أككالد كالدنا ىي كلد ص ير بقبل  نا بدرب أكالدناأك 

يف ني مف بتإسكاف قرية بتيف عمرم ما قمت قميـ مف دير ياسيف ألكني مف كيف في المقاصد يسا
نا مف دير ياسيف لكف سكاف بتيف احنا ما منقدر نتخمى عف بمدنا كالكاحد بحف لبمدة ككطنو قمي أ

انتي ما عاشرتي حمكتيا قمتبل ميك ليش اعاشر حمكتيا ميـ أىمي الى بحبكبكني فييا يكـ يقمكلنا 
ا دكتكر عاداتنا كيؼ كانت كيؼ تقاليدنا كيؼ تراثنا كيؼ جيزتنا قمت ىك الكاحد بنسى ضناه ي

عادؿ كىينا منعمـ أكالدنا ككالالد أكالدنا حماتي اطمعت مفتاح معيا ىيني محتفظ في لميكـ كبكرا 
بضؿ اقميـ ىاد المفتاح ال معمقتو عمى الشباؾ ىيني محتفظ في مف دير ياسيف قمتمكا كاهلل يا 

 دكتكر ما حد بنى كطنكا.

 شي.إتيطمعكا ىؿ دير ياسيف ما تميمكا أميك بتعرفي شردكا اشراد  -

نا بحتفظ بكتب شكفي ىام مف أخكم شايفة بعطيكي تستفيدم منيـ بس رجعيمي إياىـ أكاهلل  -
كتبكا أبك رجائي يحكي حكاية عف دير ياسيف شكفي يا خالتي ىام عف حياة البمبيسي  أخكمىاف 

ا ليش نا نقمت عنك أز تستفيدم ميـ شكفي بحطمؾ أشياء اهلل يرحميا ىام عف عدد الشيداء بجك 
 طمع عمى التمفزيكف يحكي عف دير ياسيف. أخكملما  أخكمضمت دير ياسيف ىدكؿ الكراؽ كىام 

 .خدىا الكلدأمرة بقمكلي ىاذم المسكدة عف الى كـ أىكىك بقمكلي اسمعناىـ  -

 كيس.لاكمشي عف دير ياسيف بي -

بككي صار أايؾ ك عديف امي كانت تشكؼ امكا يدبكم عمى عيف يبركد بأحنا رحمنا عمى خكاؿ إ -
بكم أعمييا كصار  ناـدار بدينار قالت نتحط البطانية ك  تيش ما كاف قالت بعديف استاجر إيشت ؿ 

كاجى ىؿ عيف يبركد حشريف أصارت الككالة تعطي مكنة كبعدييا ك يشت ؿ. يركح عمى الكرؾ 
كا في عمى دار في بتيف كاف حمام ساكف في بتيف في غرفة في بتيف لقى ىؿ ستات بقكل يفتش

سنيف بعديف ىام  5دينار رىف  50دبر غابك  كفي دكردار لبلجار قمكال تعاؿ اشرب شام معنا 
 .بشمف عمى الشارع ابكم اشترل نص دنـ كنص المتراألرض اشتراىا حمام بشيكؿ 

 ؟لؾإعندؾ مخاكؼ لكالد كالدؾ أك  :خالتي ضؿ سؤاليف الى ىي -
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 فنا مش خايفيإ قمؾكاهلل أالميف ىك الى بعمـ بالسر كاهلل يا خالتي سؤالؾ جكابكا عند رب الع -
كرقة بخكؼ كاهلل األياـ ىام اف قرقعة  أحسناـ باليؿ ما أعصابكا كنت أكاهلل الكاحد بضؿ عمى 

كانتي صرتي خايفة مف السمطة كال خكفنا مف الييكد كبضؿ أقكؿ السياسة تياسة كاهلل يا  مننكز
 بيت.زم الى عايش في خالتي منضؿ خايفيف البنيد بيتكا مش 

 مناقشة:

در جمع المعمكمات عف سياب في الحديث عف القرية فقد تحدثت عف مصاإنرل في الحالة الثانية  -
 ؽصص التي كاف يركنيا ليا بشكؿ دقيقد كانت تركم القك  ،يف حصمت عميياأدير ياسيف كمف 

لماذا اختار ماليا ك سياب ككانت تستخدـ ضمير ال ائب كالجمع كتحدثت عف مكقع القرية كجإكب
ىؿ سمكاف أكدت كـر أعبلـ في تيكيؿ المجزرة ك برزت دكر اإلأ كما ،الييكد قرية دير ياسيف
زيارتيا مع الدكتكر عادؿ  عفىالي دير ياسيف كتحدثت عف حنينيا لمكطف ك كالكلجة ك استقباليـ أل

ال يكجد ليا ذكريات أنو عند سؤاليا مف قبمو عف عدـ عيشيا بدير ياسيف ك ك  ،لى القريةإزيداف 
ىناؾ كاف ردىا " كاهلل يا دكتكر عادؿ امي بقت تقكؿ بعد المفمفؿ نقكؿ جريش بعد المييرة نركب 
قديش قكؿ الكاحد بنسى كطنو كاهلل بعد العز كبعد الكسارات كبعد ال نى كبعد الذىب نصير 

ا زيت ك المكزم صرنا نستنشحاديف لككالة ال كث نستنا القمح حتى غنيتمكا بقمكا دشرنا ببلد العنب 
ديف حماتي شك بقت تقكؿ بقت صرنا نستنا كيس الطحيف بعالككزم دشرنا ببلد العنب كالمكزم ك 

ؾ ما ىك نا طالع بعز الثمج عمى الطيرة تقكؿ يي يا خالتي يا ريت ظمينا في ببلدنا كاهلل المالأتمي ك 
تطمعي بعز الشتى عمى دكامؾ بظؿ رض مف حبايؿ أبك كردة ما بخميكي أىالؾ كاهلل لك ببيع قطة 

المالؾ مش ىالؾ كاهلل لك باع قطة مف ارضا بعيش طكؿ عمركا بقمي يعني بتحبي البمد قمتبل كاهلل 
رجع كلكني عايش في عشريف قصر أال إلي ترجعي عمى خيمة في دير ياسيف لميكـ لميكـ لك بقمك 

سنتيف سنة كانا ادرس في الطيرة ك  33ت شكانا بدرب أكالدنا ككالد كالدنا ىي كلد ص ير بقبل انا ع
في المقاصد يسالكني مف كيف اقميـ مف دير ياسيف صسكاف قرية بتيف عمرم ما قمت اني مف 
بتيف انا مف دير ياسيف لكف سكاف بتيف احنا ما منقدر نتخمى عف بمدنا كالكاحد بحف لبمدة ككطنو 

ا ميـ أىمي الى بحبكبكني فييا يـك قمي انتي ما عاشرتي حمكتيا قمتبل ميك ليش اعاشر حمكتي
يقمكلنا عاداتنا كيؼ كانت كيؼ تقاليدنا كيؼ تراثنا كيؼ جيزتنا قمت ىك الكاحد بنسى ضناه يا 
دكتكر عادؿ كىينا منعمـ أكالدنا ككالالد أكالدنا حماتي اطمعت مفتاح معيا ىيني محتفظ في لميـك 

اؾ ىيني محتفظ في مف دير ياسيف قمتمكا كاهلل يا كبكرا بضؿ اقميـ ىاد المفتاح ال معمقتو عمى الشب
 دكتكر ما حد بنسى  كطنكا ".
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 خالصة الحالة الثانية زىدية 

 ةليبك  ،الحديث عف جماؿ قرية دير ياسيففي  اسيابن ا  ك  اؿ تحميؿ المقابمة الحظنا تكرارن مف خبل    
خركجيا مف  ةليبزيداف ك زىدية  عف القنكات التي تـ بيا نقؿ الذاكرة لمسيدةاختيار قرية دير ياسيف ك 

ذكريات التي نقمت عف أىـ الحنيف كالشكؽ لمقرية ك قد تحدثت عف الالقرية كىي طفمة ذات العاـ الكاحد ك 
السيدة عف قصة الذىب في القرية كقصة المجنكنة فقد تحدثت  ؛تقاليد كقصصليا مف عادات ك 

 قد خصت بالذكركعف زياراتيا لمقرية ك كتحدثت عف حبيا لمكطف  ،بعض العادات الزكاج في القريةك 
االحتفاظ بمفتاح مف حماتيا لو كتكرار لمحديث  تحدثت عفقرية ك لى الإزيارتيا مع الدكتكر عادؿ زيداف 

نيا أد الحديث فقد كانت تممع عيناىا كقد الحظت الباحثة انفعاؿ السيدة عنك  ،حفاد عف القريةمع األ
 .تتحدث عف حبيب قد فقدتو

خبار األجياؿ إحفظ ذاكرة الجيؿ األكؿ ب تتمثؿ فيثناء المقاببلت في أمة لمجيؿ الثاني مي تكقد برز 
 القرية.البلحقة عما حدث في 

 

 الحالة الثالثة: 4.4

 التعريفية: األول: البياناتالمحور 

ر ذكك  ستة ؛أكالد ثمانيةمتزكجة كلدييا  ا،عامن كاحدنا كسبعيف نثى تبمغ مف العمر أزينب جابر         
 فقط.نيت الصؼ الخامس أ ،في قرية سمكاف تعيشكبنتاف كميـ متزكجكف، 

 والتيجيرالقتالع  الثاني:المحور 

كانت ك  ،حدث في القرية امع ياسؤال كالتيجير تـلفحص مدل معرفة الحالة عف االقتبلع     
 :اإلجابات

كطمعك كفسخك كيف  بالتركات أطمعكىـبتركات كيكميا  أطمعكىـاطمعت مف دير ياسيف قالت امي  -
 .بالمصرارة يـك حطكىـ بالمصرارة كؿ كاحد راح عبمد.

اتقتمت كحدة مف دار الحج نمر اخت بنت مف دار الميـ صمي عمى سيدنا محمد اخت الطف  -
حكيتمي ىادا االشي انقتمت قدامنا بعديف سيدم  امي اميدامق ابنيا انقتمتت كعمى ايدييا انقتم

 الحج جابر.  أسمكباقي مقعد اه زم سطؿ المي رمكا رحمة سيدم اه رمينا قداـ امي عف البمككف 
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 الذاكرة الجماعية  :الثالثالمحور 

في سئمو ف األلى السيدة زينب قامت الباحثة بتكجيو مجمكعة مإمعمكمات انتقاؿ ال لياتكلمعرفة ب    
 كانتك  ؟ر ياسيفمف الذم كاف يحدثؾ عف دي ؟حفادؾألحصؿ  عما فيثتتحد ىؿ :كىيثناء المقابمة أ

 :كاآلتياإلجابات 

 فييا.ار ير ياسيف كالي صامي حكتمي عف د -
اه صكرة امي كابكم قبالي اه كاهلل بتذكر كبعديف خطرات دارم بدير ياسيف بتخطر في بالي  -

 ما اشكؼ درجيا  بتتصكرلي يكـبتتصكرلي يعني كانا قاعد بتتصكلي كاهلل خطرة بالصبلة 
ميعاد ىاظا نمقط زتكف كتيف اه كاهلل مف دير ياسيف كانا عشاف اعطكي كنا نركح تقريبا كؿ سنة بال -

فكرة جبت خصب تيف مف دير ياسيف كزرعتيـ ىييـ عندم بدارم كجبت خصؿ زتكف كتيف 
 كزرعتيـ بالعيزيرية بنركجيكي اياه التيف تيف دير ياسيف ىكميتو.

 دارنا.اه بركح بزكرىا كبزكر  -
 ف.ياسياه بحكيميـ الحفادم عف دير  -

 والحنينالمخاوف  الرابع:المحور 

 كاالشتياؽ لمقرية كمدل الحنيفلدل االجئيف  نيةكالمخاكؼ اآلالمخاكؼ التي رافقت اليجرة لفحص     
كىؿ جدادؾ أتكرار ما حدث مع  يفكىؿ تخافمخاكفؾ اليكـ  ما :كجيت الباحثة مجمكعة مف األسئمة

كىؿ القرية  كىؿ زرتبيا مف القرية  يفلتي تحتفظاألغراض ا كما ىيمع احفادؾ عف القرية  يفتتحدث
 :كاآلتيككانت اإلجابات  ؟مصير منزلؾ اليكـ يفتعمم

ساعة بدارم كنحنا ىينا  24ال مف اهلل كالمكتكب ما في منك ىركب كالجيش إال كاهلل ما بنخاؼ  -
  .بالنص بيف الجيش كالمستكطنيف

 نحف ال نخاؼ المكت. -
 كبزكرىا.بركح  -
 الحج ىدكؿ صكر اخكت  -
 بركح.كال عشريف مرة  -
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 :اامً عذات الواحد والسبعين ب الصة الحالة الثالثة زينخ

الحديث في  كعدـ إبداء الرغبةىناؾ اختزاؿ لبعض الذكريات أف مف خبلؿ تحميؿ المقابمة كجدنا     
ف قدرما تحدثت عب ا عف الذكرياتكثيرن  كلـ تتحدثإجابات محددة عمى األسئمة  كقد أعطت، عف
 .تيا لمقريةاار زي

 مناقشة: 

مع العمـ أف  المسمكبة بكضكحف السيدة زينب تستذكر قريتيا أمف خبلؿ تحميؿ المقابمة الحظنا     
السيدة  افتخار برز دقك  ،مف الجيؿ الذم سمع عف القرية انيأزينب مف الجيؿ الثاني لمنكبة أم السيدة 

تحدث بشكؿ مكجز عف التيجير كاالقتبلع  ماك ،االشيداء أيضن زكجيا  كةخا  الشييد ك  زينب بكالدىا
كف سنيا تأمف قرية دير ياسيف ك  ااالفتخار بككنيلى الكطف كاالعتزاز ك إسياب عف الحنيف إكتحدث ب

 تشاء.تزكرىا متى بمكاف قريب مف القرية ك 

 الرابعة:الحالة  4.5

 التعريفية:البيانات  األول:المحور 

سكاف قرية دير ياسيف  ،مكاليد مخيـ عقبة جبرمف  ا،عامن  تيفثبلثة كسسمير رجؿ يبمغ مف العمر     
 .ناثكثبلث إذككر  خمسةمتزكج كلدية  ،األساسي وتعميم أنيى

 والتيجيرالقتالع  الثاني:المحور 

كانت ك  ؟حدث في القرية ماع ياسؤال كالتيجير تـلفحص مدل معرفة الحالة عف االقتبلع     
 اإلجابات:

كة القسطؿ معظـ اىؿ دير ياسيف اك الشباب الي قادر عمى حمؿ السبلح يكـ ما صار نفير لمعر  -
كعنده شقفة سبلح اتكجو لقرية القسطؿ لمعاكنة اك مساعدة القائد الكبير عبد القادر الحسيني الذم 

ك أف ضمف المقاتميف في جيش االنقاذ كالدم كاف م 1948-4-8استشيد في تمؾ المعركة في 
قكات عبد القادر الحسيني حتى اصيب بعدة اصابات نقؿ الي  عفكا مش بجيش االنقاذ في

مستشفى الرممة طبعا قبؿ بعد يعني بعد معركة القسطؿ كانييار جيش المقاكمة الفمسطيني اتكزعكا 
اقتحمت القكات الصيكينية المعززة بالياغانا  4-9الشباب في ذلؾ الميمة الخميس ليمة الجمعة 

يادة االرىابي مناحيـ امبي ف دير ياسيف فجر الجمعة دارت بالعصابات ايسر ليحي كشتير بق
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ساعات مع مجمكعة مف الشباب الذيف  10ساعات عمى االقؿ يعني  10معركة استمرت نحك 
عمى استعداد ليـ النك  اكانكا مرابطيف في القرية كاخذيف حذرىـ مف غدر المستكطنيف الذيف كانك 

نو قبؿ ذلؾ بفترة قصيرة كاف اتفاقية عدـ اعتداء بيف اىؿ المستكطنيف الصياينة ال اماف ليـ عمما ا
القرية كالمستكطنيف اال انيـ نقدكا العيد كاقتحمكا القرية مف ثبلثة محاكر بعد اف فرغت الذخيرة مف 
الشباب القرية كاتمكف العديد مف االنسحاب مف القرية الجية ال ربية الى عيف كاـر تمكنك مف 

رك كقتمكا مف قتمكا كالدتي كانت مف ضمف االسرل ىي كمجمكعة جاء دخكؿ القرية اسرك مف اس
المستكطنيف ككضعكىـ في عربيات نقؿ تركات منقميـ كطافك فييـ مستشبشريف اك فريحيف بالنصر 

نسمة في ذلؾ الكقت اما القرية قاكمت ك استبسمت  700عمى قرية ص يرة ال يتعدم عدد سكانيا 
 لقكات الياغانا ليـز المستكطنيف شير ىزيمة.كلكال انيا استعادت بمدد مف ا

ىذا الحديث يعني زم ما ركت امي انك معظـ القرل المجاكرة عمى  إثرطبعا غادرك القرية عمى  -
 صيط دير ياسيف كانيـ بقتمكا بالنساء كبقتمكا ببطكنيـ كبدبحكا باالطفاؿ ىجرت القرل المجاكرة.

 انتقال الذاكرة  الثالث:المحور 

في سئمو امت الباحثة بتكجيو مجمكعة مف األق سمير لى السيدإنتقاؿ المعمكمات ليات ابة كلمعرف    
ككانت  ؟مف الذم كاف يحدثؾ عف دير ياسيفك  ألحفادؾما حصؿ ع ثتتحد ؿى :ثناء المقابمة كىيأ

 :تياإلجابات كاآل

اـ لميس دكنـ في منطقة يقاؿ ليا  1200اكالد كبنت ككاف شارم  8جدم الحج صبلح كاف عندك  -
ىذم فقط لجدم ككالدم كاخكاف كالدم الي ىمي اعمامي كانك يزرعكىا بجميع انكاع الخضركات 

كؿ انكاع النباتات ىذم تقع بالقرب مف قرية كسمى كبيت جيز  النباتات الحبكب الحمضيات يعني
ذكر ما الكؿ ي يخرفكنا حتىقضاء الرممة كاف عمميـ في الزراعة في المكاشي برضك كانك في بمدنا 

دير ياسيف كاف يشت ؿ معظـ اىالي دير ياسيف اك قسـ منيـ بالمحاجر كاف يعني  زاؿ محاجر
 الكقت.فقير في ذلؾ  أحدالخير في دير ياسيف يعـ الص ير كالكبير ما كاف 

مف امي ابكيا مف يكـ ما صار نفير لمعركة القسطؿ معظـ اىؿ دير ياسيف اك الشباب الي قادر  -
عنده شقفة سبلح اتكجو لقرية القسطؿ لمعاكنة اك مساعدة القائد الكبير عبد عمى حمؿ السبلح ك 

كالدم كاف مف ضمف المقاتميف  1948-4-8القادر الحسيني الذم استشيد في تمؾ المعركة في 
في جيش االنقاذ اك عفكا مش بجيش االنقاذ في قكات عبد القادر الحسيني حتى اصيب بعدة 
اصابات نقؿ الي مستشفى الرممة طبعا قبؿ بعد يعني بعد معركة القسطؿ كانييار جيش المقاكمة 



59 
 

اقتحمت القكات الصيكينية  4-9الفمسطيني اتكزعكا الشباب في ذلؾ الميمة الخميس ليمة الجمعة 
المعززة بالياغانا بالعصابات ايسر ليحي كشتير بقيادة االرىابي مناحيـ امبي ف دير ياسيف فجر 

ساعات مع مجمكعة مف  10ساعات عمى االقؿ يعني  10الجمعة دارت معركة استمرت نحك 
عمى  اف الذيف كانك الشباب الذيف كانكا مرابطيف في القرية كاخذيف حذرىـ مف غدر المستكطني

استعداد ليـ النك المستكطنيف الصياينة ال اماف ليـ عمما انو قبؿ ذلؾ بفترة قصيرة كاف اتفاقية 
عدـ اعتداء بيف اىؿ القرية كالمستكطنيف اال انيـ نقدكا العيد كاقتحمكا القرية مف ثبلثة محاكر بعد 

سحاب مف القرية الجية ال ربية الى اف فرغت الذخيرة مف الشباب القرية كاتمكف العديد مف االن
عيف كاـر تمكنك مف دخكؿ القرية اسرك مف اسرك كقتمكا مف قتمكا كالدتي كانت مف ضمف االسرل 
ىي كمجمكعة جاء المستكطنيف ككضعكىـ في عربيات نقؿ تركات منقميـ كطافك فييـ مستشبشريف 

ما القرية أنسمة في ذلؾ الكقت  700نيا اك فريحيف بالنصر عمى قرية ص يرة ال يتعدم عدد سكا
 قاكمت ك استبسمت كلكال انيا استعادت بمدد مف القكات الياغانا ليـز المستكطنيف شير ىزيمة.

اه طبعا نحنا بديش اقكؿ كدير ياسيف نحنا كشعب فمسطيني عامة نمقف اطفالنا باف نحف لنا بمد  -
ك ىذم مش بمدنا سكاء كيف ما كنا كقرية اسميا فمسطيف كمكاطف مف فمسطني انا بقكؿ لكالدنا ان

ىام كال مرة كؿ  ةالمجزر  فيو المجزرةعممكا  1948الييكد  ياسيف احتمكىاساكنيف بمدنا اسميا دير 
انيا كانت مفخرة لدير ياسيف كالسبب في  كشخص االمف طفؿ كامراة  100انيا استشيد فييا نحك 

مف الصياينة كما  كقاكمت كقتمتا قاتمت ذلؾ انيا لـ تخرج بدكف زم ما بقكلكىا بدكف قتاؿ كانم
 استشيد مف الفمسطينيف اك مف اىالي القرية

 المخاوف والحنين  الرابع:المحور 

ميف  تكفيؽ ككالدتي كبعرفش أسمكمحمد كابف عـ  كأخكمنا أكانت كالدتي ركحت  1984اه في  -
حتى اليكـ يعني  1984ذكر مف أنا ال زلت أة ستة كزرناىا كتعرفت عمى الدكر يعني رحنا خمس

 سنة بذكر مكقع بيت العائمة. 33

 .طبعا اه -

قكؿ كدير ياسيف نحنا كشعب فمسطيني عامة نمقف اطفالنا باف نحف لنا بمد أاه طبعا نحنا بديش  -
كقرية اسميا فمسطيف كمكاطف مف فمسطني انا بقكؿ لكالدنا انك ىذم مش بمدنا سكاء كيف ما كنا 

عممكا فييبل مجزرة المجزرك ىام كال مرة  1948الييكد  ياسيف احتمكىا ساكنيف بمدنا اسميا دير
انيا كانت مفخرة لدير ياسيف كالسبب  كشخص االمف طفؿ كامراة  100كؿ انيا استشيد فييا نحك 
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مف الصياينة  كقاكمت كقتمتفي ذلؾ انيا لـ تخرج بدكف زم ما بقكلكىا بدكف قتاؿ كانما قاتمت 
 .ينيف اك مف اىالي القريةكما استشيد مف الفمسط

 مناقشة:

 ف انتقاؿكأ ،فييا ثكما حدكجكد فخر كاعتزاز بقرية دير ياسيف  الرابعةا نرل في مقابمة الحالة ىن    
 تطمب ماالباحثة سعادة كبيرة في عيكف السيد سمير عند كقد الحظت ،ىؿحداث كاف عف طريؽ األاأل

المشرفيف  كىك مف ،المذبحة ليحيكف كؿ عاـ ذكر يف أىؿ بتيف الذ كىك مف ،منو الحديث عف القرية
  .عمى تنظيـ الحفؿ

 :اعامً  ذو الثالثة والستينخالصة الحالة الرابعة سمير 

عف القنكات التي في الحديث عف قرية دير ياسيف ك  اسيابن ا  ك  امف خبلؿ تحميؿ المقابمة الحظنا تكرارن     
لية بذكر ك سنكات  قد كاف عمر سمير تسعك  ،ذم تكفيب القؿ الذاكرة لمسيد سمير مف قبؿ األتـ بيا ن

 كما ،قصص التي نقمت لوالعف أىـ الذكريات ك ك  إليياعف الحنيف كالشكؽ  تحدثالخركج مف القرية ك 
مثؿ بعض  ةتحدث عف حبو لدير ياسيف كعف مصير منزلو كتحدث عف قصص نسياف أغراض ميم

مف  اف ىناؾ خكفن ألـ ينكر ك  ،سبب الخكؼ الشديدليو الخركج ال ير منظمة بعف باألطفاؿ مف الخكؼ ك 
  .حفادمشاعر الخكؼ عمى األكالد أك األ ةالمستقبؿ لكف لـ يبيف لمباحثحداث ك األ

 الخامسة:الحالة  4.6

 التعريفية:البيانات  األول:المحور 

 كبنتافد أكال ثبلثةبتيف لدية  كيعيش فيمتزكج  ا،عامن  ثمانية كسبعيفمحمد رجؿ يبمغ مف العمر     
 اليندسة.تخصص  أنيي

 والتيجيرالقتالع  الثاني:المحور 

كانت ك  ،حدث في القرية ماع وسؤال كالتيجير تـلفحص مدل معرفة الحالة عف االقتبلع     
 اإلجابات:

ىذم قصة طكيمو انا اتفاجات بعد ما شباب دير ياسيف فزعكا عمى القسطؿ مف شاف عبد القادر  -
مرة انجميزية إسرائيمية عالمية ركحي ىاذ القائد الفمسطيني الى كاف زم عبد الحسيني ألنيا ىام مؤا

نا طبعنا دخؿ عمى ئالناصر كاف بمخكا يحرر فمسطيف اتامركا عمى ميف الى تامركا عمي اعدا
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نص حسب ما قمي ابكم اتفاجئكا بقى عنا خمسة ك  5القسطؿ كطكقكه الييكد كاالنجميز ىبل الساعة 
ذايككا الييكد يس دغرم اجى مف اـ الميس عمى دارنا كفزعكا لعبد القادر اتخربة اسميا اـ الم
الحج عارؼ صبلح ىذكؿ االثنيف انتقمكا إصابات في القسطؿ ك  8بكم اتصاكب ااستدعكا الطيراف ك 

عمى مستشفى الرممو جرحة ىبل لما اجى الطيراف كضرب المجاىديف خبطكا ضربكا عبد القادر لما 
في اليؿ مف  2:30لييكد شك سكل است مكا الفرصة ك طكقكا ديرياسيف الساعة انتشر الخبر ىبل ا

قاسـ اهلل يرحمكا  يكاف مكجكد عمى الجية ال ربية عم ثمث جيات كخمكا الجيو ال ربية مفتكحة الى
كيمكا متر عف  5عندا بركدا ظبل يقاكـ لخمص الفشؾ ضربكا ىكاية الجيش األردني مرابطيف بعاد 

اسمييـ  92لناس تقكؿ يا جيش يا اردف فش امكار يقمكليـ طيب ىبلء راح مف بمدنا دير ياسيف ك ا
العرب سكل دير ياسيف انخفت  400ك  300انا بقدرش اقمؾ الني مش حافظيـ العرب سكىـ 

ىاجرت عمى سمعة دير ياسيف كىاذ  يعني ىام الدعاية الى طمعكىا الىؿ دير ياسف كؿ فمسطيف
 ىام معركة دير ياسيف. شي حقيقي مف الخكؼ ىبلءإ

  :انتقال الذاكرة الثالث:المحور 

في سئمو ف األقامت الباحثة بتكجيو مجمكعة م محمد لى السيدإليات انتقاؿ المعمكمات بكلمعرفة     
كانت ك  ؟مف الذم كاف يحدثؾ عف دير ياسيفك  ألحفادؾحصؿ  عما ثتتحد ىؿ :كىيثناء المقابمة أ

 :كاآلتياإلجابات 

 .نا كاف الى اميتيفأانت بدير ياسيف ما ك اخذتني مف دير ياسيف المسأجت أمي نا اأ •

بكم بقيت أنا كنت عايش بدير ياسيف مع مرت أخذتني بقت باـ الميس أجت أامي الحقيقية  •
جا أبك العبد ىبل حطكني أسنة اتجكز امي  25تخمؼ قد معيا  بكم بقت ماأقميا يما ىام مرت أ

 مكيدة فاجت أخذتنا. اقادر سمعكا انكا الييكد بدىـ يسك عف عبد ال بالمدرسة لما كصؿ الخبر

ىدكؿ قربكا  أشير 3 ػب كالجكرة الييكدباـ الميس الييكد احتمكا القسطؿ  أشير 3ىبلء قعدنا  •
لد خاؼ عمى فقاؿ المي ىؿ ك بكم األأإرىاب  كبينيـ كيطخكا عميناعمى اـ الميس صار بينا 

يكـ كيف ىاجرنا عمى بمد اسميا العمكر نعـ  20يعني قعد تقريبا  بكم مف المستشفىأاطمعي طمع 
 جبر.عمى اريحا عمى مخيـ البلجئيف عقبة  كمف سمكافكمف العمكر عمى سمكاف 

 .انتي ما سالتيني قديش عدد دير ياسيف •

 ؟قديش •
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تقريبا يعني العرب لما بقكلكا راح مف دير ياسيف  750ػ ل 700نسمة يعني  1000قؿ مف أ •
  .البمديعني راحت نص  350

 .مشيخ ياسيفلسمكىا دير ياسيف ىناؾ في دير قديـ ككاف في جامع  •

 والحنينالمخاوف  الرابع:المحور 

ركبا ك أبكم بعممكا ناس متبرعيف مف أخدتيا مف دار أعا مش كنت بخرفؾ عمى الكرقة الى طب •
 كبحكي.جايف يشت مكا لمييكد منا بقراء عبراني 

نيـ أنا بقمؾ كأأكالد  5ريحا بس أب كالتانية متجكزةالبنت بتشت ؿ بجامعة القدس  نا حكيتمؾأ •
 كشك صار. حداثكبحكيميـ أخمقكا بدير ياسيف مف كتر ما بحكي 

نا لفرجيـ مع العمـ أاخذتيـ  كابف خاليكاف معي خالي  ةخر مر بنا لما رحت عمى دير ياسيف أ •
في بكابة ىناؾ اجى الحارس يقكؿ ممنكع قمتمكا ليش  خالي كاف أكعى مني لما طمع رحنا شمة ىكا

ركبا الشرقية قمتكا انا ك ممنكع قمتمكا انتا مف كيف قمي شك بدؾ في قمتمكا ال بدم اعرؼ قمي انا مف ا
ما طمنا رحنا عمى دار  كدخمني اكؿتبعتي بدم افكت قاـ فتح البكابة  كىام الدارمف دير ياسيف 

قيني القبر لميكـ مكجكد كبزرعكا حكلي كرد الكحيد المحامي في عمي الشيخ رحنا عمى القبر صد
 .عمي عمي الشيخ محمكد 36فمسطيف اخذ شيادة الحقكؽ ب 

  مسخة في ما فيشلاامسخؾ اكتر مف ىبخاؼ عمى اكالدم اه نحنا في مثؿ بقكؿ يا قرد بدم. 

 مناقشة: 

كبعض فييا  ثكما حددير ياسيف  فخر كاعتزاز بقرية مسة كجكداخالىنا نرل في مقابمة الحالة     
الحالة  كقد كانت ،قد عمؿ بيا عف أىالي دير ياسيف كاف حصائيات التيكاإلباألرقاـ  االستيزاء
نو مف أىناؾ بعض مف االعتزاز ب كقد كاف ،كذكرىاسؤاؿ عف معمكمة معينة البعد  ةتنبو الباحث
 ياسيف.قرية دير 

 :اعامً السبعين ذو الثمانية و  الصة الحالة الخامسة محمدخ

عف القنكات في  الحديث عف قرية دير ياسيف ك  ايجازن ا  ك  امف خبلؿ تحميؿ المقابمة الحظنا تكرارن     
قد كاف ف محمد أب مع العمـ تـ بيا نقؿ الذاكرة لمسيد محمد كذكر المصدر الرئيس ىك األالتي 

القرية التي  "ـ الميسا" معمكمات جيدة عف  يوسنكات كلكف لد ثمامخرج مف دير ياسيف كعمره 
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يزاؿ يتذكر القرية كالحظنا الفخر عندما قاؿ  مانو كقد ذكر كافتخر بنفسة أل ،كالدهكاف يعمؿ بيا 
يذكر  اللناه عف ذكريات ك أكقد كاف يبتسـ كمما س نفسوكثر مف أنو كاف يعمـ زكايا دير ياسيف إ

لىلى الكطف ك إ اف ىناؾ حنينن أ اكاف كاضحن ك  ،منيا الكثير  . رفة مصير منزلومع ا 

 الحالة السادسة: 4.7

 :التعريفيةالبيانات  األول:المحور 

يسكف  كأربع بنات،أكالد  كلدية أربعةمتزكج  ا،عامن  ثمانية كسبعيفمصطفى رجؿ يبمغ مف العمر     
 متكفية.كزكجتو  ،ف تقاعدألى إككاف يعمؿ  ،نجميزيةإدبمكـ ل ة  كقد أنييفي بتكنيا 

 والتيجيرقتالع ال الثاني:المحور 

كانت ك  ،حدث في القرية ماع وسؤال كالتيجير تـلفحص مدل معرفة الحالة عف االقتبلع     
 :اإلجابات

يرحميا قفمت  طبلؽ النار فالكالدة اهللإمعنا سطبلؽ نار كأسرة إبتذكركا سمعنا  نا الىأكاهلل  -
زا ضمينا إنكا خرج مف الدار ألنك نإخك اسمك محمكد عندكا بندقية صمـ إلي إعمينا األبكاب كاف 
سرة ؤلبكم مع المجاىديف بعديف بالنسبة لأي ابعدم ليفتح الباب كاطمع انا ك مؿ إلمعرضيف لمقتؿ فقا

خذم أخكتي الص ار كبتطمعي عمى عيف كاـر فامي لما ىددىا اكيؼ راحكا عمى عيف كاـر بت
نتكا االثنيف مع إاما بترجعكا بكم بتظؿ مع محمكد يبالكذب عشاف تفتح الباب كقالت أل بالقتؿ

لت انتا بعض يا بتمكتكا مع مع بعض الميـ بدؾ اضؿ مع ابني النكىك بدك يطمؽ النار اخكم كقا
بعض فبعدىا الرصاصات كبعديف بترجعكا مع بعض أك بتمكتكا مع بتحمؿ الفشكات الى معك 

عتكا قاؿ كيف رايحيف حتى في جزء مف أخكتي كاف بدكا يمبس باجرم فمن اخرجتنا امي مف الدار
المستكطنيف ىمكتسا  كميا ساعتيف كراجعيف عمى الدار بعديف طمعنا عمى عيف كاـر اطمقكا عمينا

 .ؿاؤك جفعات شمكتسار كمنتي فكر ك  ....يشإكمش عارؼ 

شي مكتسار مشارفة عمييا ضربكا عمينا نار بس بقينا نتخبا إ أكثرطريؽ عيف كاـر كاف  -
 رينا حتى كصمنا لكيف لعيف كاـر ايش بدؾ خميني اجاكب إجابة محددة.ليبطمكا أطبلؽ نار استم

مكز أك  جينا باب الخميؿ رحبكا فينا حتى البياعيف الى كاف معكأبعد عيف كاـر انتقمنا لمقدس  -
مف قرية سمكاف كأبك ديس خاصة سمكاف ككزعكنا  اجك أخر شي يكزع عمينا بالمجاف في اآلإ

 .كقسمكنا
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خذكنا دار أبك زكير كجبلجؿ ىمو الى اخذكنا أنا العائبلت السمكانية يعني خذك أكفي القسـ  -
يكـ يطعمكنا كيسقكنا كينيمكنا عندىـ كاحترمكنا مزبكط 20عندىـ كقعدنا حكالي بجكز اكثر مف 

أىؿ سمكاف احتراـ عظيـ قعدنا احنا بسمكاف فترة بعديف انتقمنا البك ديس بعد أبك ديس قعدنا مدة ما 
في كاحد مف  64بعد  1964ني كابكم عاكد رجعكنا عمى سمكاف كظمينا فييا لسنة طكلناش يع

قرابتنا  في مشركع العيزرية لقى جماعة بدىـ يبيعكا غرفتيف كبير مي حكى مع البكم عنيـ 
النكا انتقمت  1978-1975ية اجيت انا عمى بتكنيا سنو زر كاحنا بالعي كاشترناىـ ك مف كقتيا

 .سنة في بتكنيا 42ت يعني حكالي كظيفتي لبتكنيا كظمي

أسمحة كحتى  كمصر يشتركابه معمكـ كنا نتكقع النكا حتى أىؿ البمد كانكا يركحكا عمى األردف  -
كانكا حاطيف حراسة حكؿ البمد يعني كؿ ليمو كاف يطمع حراسة عمى البمد الشباب يعني كزعكا 

د ييجمكا منيا كالى ميف نبو أىؿ البمد انك دكريات المي يككنكا حراسة في المنطقة الى بتكقعكا الييك 
 قاسـ.الييكد ىجمكا عمينا ميف ىمو الحراس كعمى راسيـ بتذكر عمي 

ما حممنا اشي حتى رغيؼ الخبز ما خمتنا نحممكا النيا البمد تفاجأت بالمعركة كما كاف الناس  -
نعاكد نرجع احنا  متكقعيف أطكؿ ليؿ مدة ىام كنا نتكقع يكميف ثبلث بس نطمع عمى عيف كاـر

أياـ بعديف لجنة اليدنة جابكلنا إياىا عمى سمكاف قالت  3بالنسبة النا اختي كقعت باالسر اظني 
جاب القائد مجندة فتشتنا كفتشكا الكالد الص ار حتى القرش كاف زماف مخزكؽ قالت كاهلل القرش 

ضكا ااخذكا اختي ادعت انكا المعمؽ مع الكلد أخذكا ما خمكا أم ذىب أك حمؽ شافكا مع النسكاف بر 
ابنيا يكسؼ المي بعماف انو يريد يقضي حاجتكا فشمحت كؿ ذىبيا كخبتيـ بعيد عنؾ بمحاشمكا 

 .حتى تأخذ ذىبيا

 انتقال الذاكرة الثالث:المحور 

في  ةسئمف األقامت الباحثة بتكجيو مجمكعة م مصطفىلى السيد إنتقاؿ المعمكمات ليات ابكلمعرفة     
ككانت  ؟مف الذم كاف يحدثؾ عف دير ياسيفك  حفادؾألما حصؿ ع ثتتحد ؿى :ىيقابمة ك ثناء المأ

 :تياإلجابات كاآل

معنا اطبلؽ النار فالكالدة اهلل يرحميا قفمت عمينا سبتذكركا سمعنا اطبلؽ نار كأسرة  نا الىأكاهلل  •
نكا ازا ضمينا األبكاب كاف الي اخك اسمك محمكد عندكا بندقية صمـ انكا نخرج مف الدار ال

معرضيف لمقتؿ فقاؿ المي ابعدم ليفتح الباب كاطمع انا ك ابكم مع المجاىديف بعديف بالنسبة 
لبلسرة كيؼ راحكا عمى عيف كاـر بتأخذم أخكتي الص ار كبتطمعي عمى عيف كاـر فامي لما 
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نتكا االثنيف ىددىا بالقتؿ بالكذب عشاف تفتح الباب كقالت البكم بتظؿ مع محمكد ياما بترجعكا ا
مع بعض يا بتمكتكا مع مع بعض الميـ بدؾ اضؿ مع ابني النكىك بدك يطمؽ النار اخكم كقالت 
انتا بتحمؿ الفشكات الى معكا  الرصاصات كبعديف بترجعكا مع بعض أك بتمكتكا مع بعض فبعدىا 

يف رايحيف اخرجتنا امي مف الدارؤ حتى في جزء مف أخكتي كاف بدكا يمبس باجرم فمنعتكا قاؿ ك 
كميا ساعتيف كراجعيف عمى الدار بعديف طمعنا عمى عيف كاـر اطمقكا عمينا المستكطنيف ىمكتسا 

 ...مكتسار ك منتي فكر ك جفعات شؤكؿ.كمش عارؼ ايش

في منطقة اسميا منطقة الدير كليش سمكىا دير ياسيف في منطقة اسميا الدير عنا بالبمد دير  -
دا كال اشي ك مساحتكا دير بالؾ كبيرة كاهلل مني عارؼ اكـ دكنـ ركماني قديـ ك ميجكر فش في ح

بس مكتكب عندم ىاف كبعديف بالنسبة لممسجد المقاـ ىاد الى عنا بقكلكا باقي في كاحد اسمك 
الشيخ ياسيف فبالنسبة لمدير ك لمجامع سمكىا ديربالنسبة لمدير ك  ياسيف بالنسبة لمشيخ ياسيف الى 

الجامع الى في بمدنا اسمكا جامع الشيخ ياسيف غير جامع الشيخ محمكد كاف مكجكد عنا كلحتى 
 الى بنناه فكؽ ىذاؾ بعيد فسمكا البمد عمى اسـ الدير ك لمشيخ ياسيف جمعكىـ ك سمكا دير ياسيف

 المخاوف والحنين الرابع:المحور 

ركبا ك أمف بكم بعممكا ناس متبرعيف أخدتيا مف دار أعا مش كنت بخرفؾ عمى الكرقة الى طب •
 .بحكيك راء عبراني جايف يشت مكا لمييكد منا بق

ما حممنا اشي حتى رغيؼ الخبز ما خمتنا نحممكا النيا البمد تفاجأت بالمعركة كما كاف الناس  •
متكقعيف أطكؿ ليؿ مدة ىام كنا نتكقع يكميف ثبلث بس نطمع عمى عيف كاـر نعاكد نرجع احنا 

أياـ بعديف لجنة اليدنة جابكلنا إياىا عمى سمكاف قالت  3ظني بالنسبة النا اختي كقعت باالسر ا
جاب القائد مجندة فتشتنا كفتشكا الكالد الص ار حتى القرش كاف زماف مخزكؽ قالت كاهلل القرش 
المعمؽ مع الكلد أخذكا ما خمكا أم ذىب أك حمؽ شافكا مع النسكاف برضكا ااخذكا اختي ادعت انكا 

انو يريد يقضي حاجتكا فشمحت كؿ ذىبيا كخبتيـ بعيد عنؾ بمحاشمكا ابنيا يكسؼ المي بعماف 
 .حتى تأخذ ذىبيا

رجعت عمى البمد بعد اخر احتبلؿ لمبمد دخمنا عندىـ كصمنا حتى لعند المى حاطيف  67به بعد  -
المرضى النفسييف في كاحد إيراني ييكدم حكيتكا فحكالي احكي مع كحدة ييكدية قاعدة جكا عمى 

باالنجميزم قمتمي أىبل كسيمو اتفضمكا بقمكا بدنا ندخؿ جك عاكد أخذ التمفكف ك احكى معيا التمفكف 
بالعبرم بقمي احكييا كماف مرة أخذت اال ىي بتقمي لك سمحت اليكـ ممنكع حد يدخؿ كانكا عباىا 
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ا مثؿ ما تقكلي بعد ما كافقت الجكانية عاكدت رفضت احنا ما دخمنا عمى المنطقة الى فييا دارن
 .فعاكدنا ركحنا أكصمنا الدكر الشرقية كؿ المنطقة الشرقية ىدكىا كبنك فييا مدارس كعمارات

شي ما خمكنا كعاكدنا زرناىا كنفس اإل 1940ليد نا مك أ ةسن 27عمرم  67 ػديرم بالؾ انا ب -
 .ندخؿ جك بس يخمكنا نكصؿ لنص البمد

 بس حاكلت تركح كتشكؼ -

  .كاهلل بعد ىؿ مرتيف ما عكدت -

نا شك أنا عرب فقمت إف باب العمكد لنصؿ بعرفكنا بعديف م ةلش مابعديف قمت شك بدم بي -
 .ركحأل مبة فبطمت ابدم بي

نا مف دير أك ييكدم بقمي مف كيف انتا بقمكا أم كاحد اجنبي بقى يبلقيني أنا دايما بتذكرىا ك ا -
عندم في كالد بقكا لسا ص ار  قبل ال حبيبي ما راحت تعاؿأاسيف يقمي دير ياسيف راحت حبيبي ي

انا مف بتكنيا أك  ذا كاحد بقمؾإاقمكا تعاؿ اساؿ أكالدم  7كالى  5سنيف ك الى عمركا  3الى عمركا 
نتا بقمؾ مف إبدؾ إياه أم كاحد اسالي مف كيف  نيـ كانكا ساكنيف فييا بعطيؾ الىمف العيزرية أل

ف ساكنيف في بتيف قمتمكا بتيجي عمى ياسي دير ياسيف تعالي عمى أىؿ بتيف بقمكلؾ مف دير
حنا ما مننسى إبقالة دير طريؼ شك معنى ىؿ حكي  البقاالت ببقى مكتكب بقالة دير ياسيف مش

 .كطنا الكاحد ما بنسى كطنكا

كـ مف يـك بحكيميـ انا أبكم قبؿ العيد بمدة يشتريمنا خركؼ ىذا الخركؼ لما أيعني السعو قبؿ  -
نطمع نرعي ك ندير بالنا عمي كما يككف في رقبتكا اشي يمحقنا لحالكا  نربي يصير كأنكا جزء منا

لما نصؿ منطقة البير ىام شرقي البمد يجي كاحد ي مض عيني كالبقية يتخبكا كرا صخرة صديقني 
العنب ما يككف نركح لما يطيح البرككؾ ك يبقي يدكر عمينا لحتى يطمعنا قمنا ىام ذكريات مف أركع 

خدنا منطقة البير سمكىا البير النكا فييا بير مية مف أركع ما يككف يـك يطيح التيف امي تا
الخميس امي تاخدنا ىناؾ تكلع نار تسخف مي كتحممنا ىناؾ النيا منطقة فش حكلييا دكر 
تحممنا عمى سطح البير فذكريات الحمكة كتير كبمدنا الزفات االعراس ما في احسف منيا بقى 

ال ش مو اىؿ العيمة ىمو الى يطبخكا كيجبكا يطعمكا البمد كميا بعديف العريس ما يتكمؼ كال يطبخ ك 
ك أم كاحد يزيد  39دينار أك  37كانت عنا كماف بقكا يسمكا العرس الياسيني بقى مير البنت 

دينار كاحد يكتشكا بعد العرس انا زايد دينار كانكا يركحكا عمي كبار البمد كيدفعكا إياىـ كيدفعكا 
ني كاف ممنكع يزيد أك ينقص ككاف عدد البنات قميؿ جدا بالنسبة لمذككر حتىكتير غرامة فكقيـ يع
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مف بمدنا اتجكزكا مف كيف مف القرل الثانية مثبل المختار اتجكز مف قريكت أم نعـ كعمي جميؿ 
ا كانكا كتير مف اىؿ البمد ياتجكز مف كيف مف قالكنيا ك عمي سعيد اتجكز مف كيف مف قالكن

 .ا مش النكا ما بحبكش بنات البمد بس النكا ما كاف في بنات كتير في سف الزكاجمتجكزيف مف بر 

 مفتاح دارنا عند اخكم احمد أبك ببلؿ ليمقيت -

 انتكا يعني تمعطكا معكـ -

 كمنرجعأه طمعنا النا سكرنا الدار كقمنا يكميف ثبلث  -

نكا جربناىـ عدة مرات بدم اقمؾ ش مو احنا ما منخاؼ اال مف مجئ الييكد عمينا باليؿ ال -
اعتقمكا الكالد ك أخذكىـ كال مف أشياء تانية ما بنخاؼ حتى المكت ما منخاؼ منكا النكا احنا 
مسمميف ما منخاؼ ال مف مكت كال مف مرض احنا مسمميف امرنا هلل بس اهلل ىمو بضؿ الكاحد 

 .المحتؿخايؼ عمى أكالدكا بالنسبة لميف 

 ي دير ياسيفعمي بتخاؼ يتكرر الى صار ف -

كممة أقكؿ الميـ اجعميا اخر مجزرة كلما صارت كنا نتمنى تككف  ألقىانا عدة مرات كنت لما  -
المسجد  كشتيبل كالدكايمة سكركامف طبيعتيـ يعمكا المجازر ففي صبرا  كلكف الييكداخر المجازر 

قتاؿ يعني كقتمكىـ حتى يحصمكا عمى أراضي كالمجزرة بتخمييـ يحصمكا عمى األرض مف غير 
 ألنيـاحنا مجزرة بمدنا معظـ القرل الى ىاجرت خكؼ مف ما يصير فييـ الى صار بدير ياسيف 

كاحد كمش عارؼ ايش كانيـ انتيككا اعراض البنات ككانكا ما يميزكا في القتؿ  250اذاعكا قتؿ 
 الناس.ىذا األمكر خكفت 

 :مناقشة

بعض قد تحدث عف طفكلتو في دير ياسيف ك  ذكريات عفىنا نرل في مقابمة الحالة السادسة     
 ،خكهأ وما فعمعسياب عف طريقة خركجة مف القرية ك إتحدث ب كماالعادات كالتقاليد في دير ياسيف 

غراض ألى الكطف كاحتفاظو بإا الحنيف نرل أيضن د فخر كاعتزاز بقرية دير ياسيف ك كجك كنرل 
 .وذكريات عنك 

 

 



68 
 

  ا:عامً  مانية والسبعينذو الثمصطفى  السادسة:خالصة الحالة 

 وكعف خركجعف قرية دير ياسيف  في الحديث اسيابن كا   امف خبلؿ تحميؿ المقابمة الحظنا تكرارن     
و حبٌ  اكنرل أيضن  ة،كانت بالبمد كالعادات كالتقاليد التي كلةكما نبلحظ ذكريات الطف ،قريةالمف 

كممات التي كاف يكتبيا عف دير ياسيف كما يحتفظ بال ،المفتاح :غراض دير ياسيف مثؿألبلحتفاظ ب
 فقدىا.يتحدث عف حبيبتو التي  ككأنوعف القرية كانت عينو تدمع  كعند الحديث

 تحميل الحالت: 

رغػـ كجػكد احػداث ميمػة قبػؿ ك بعػد النكبػة  فاألثػر األكبػر عمػى حيػاة الفمسػطينيي 1948قد كانت نكبة 
أف كػػػانكا مسػػػتقريف فػػػي بيػػػكتيـ ك ليػػػـ حيػػػاتيـ فقػػػد تمثمػػػت النكبػػػة فػػػي حالػػػة مػػػف الضػػػياع لؤلسػػػر بعػػػد 

االقتصادية ك االجتماعية فقد اثرت النكبة عمى جميع جكانب الحياه كاصػبح ىنػاؾ ابعػاد مختمفػة لمحيػاة 
فقػػد نػػتج عػػف النكبػػة تشػػتت ك تبعثػػر الػػبلالؼ فػػي أمػػاكف مختمفػػة كىػػذا يمثػػؿ  فالتػػي يعيشػػيا الفمسػػطينيي

تنقػؿ مػف مكػاف الػى اخػر بيػدؼ التكيػؼ مػع ظػركؼ الحيػاه الجديػدة المعاناة ك المأساة مف التيجيػر ك ال
بعد الخركج مف ديارىـ كفجاء لـ يعد ليـ كطف كاذا رجعنػا الػى المقػاببلت نػرل صػعكبة المرحمػة األكلػى 
مف التيجير ك التنقؿ كعف المفاجأة الذم تعرض ليا أىالي قريػة ديػر ياسػيف ك تحػدث الجيمػيف األكؿ ك 

ت ككاف ىناؾ اسياب في الحػديث عػف التيجيػر كعػف مشػاعر الخػكؼ ك الفقػداف ك الثاني عف الصعكبا
عمػػى ، نػػكا كػػانكاشػػي ألإمػػا كػػانكا متػػكقعيف أم " االمػػؿ فػػي الرجػػكع فيظيػػر ذلػػؾ فػػي أحػػدل المقػػاببلت "

بػس عممػؾ الييػكد مػا بكفػكا بعيػد  ،فػي معاىػدة بيػنيـ كبػيف الييػكد فػي المسػتكطنة القريبػة ،حسب الكبػار
نزلػت ككػانكا فػدل الػكطف بػس ىمػو  كالمػرأة معيػـعت أىؿ ديػر ياسػيف دافعػكا عػف قػريتيـ كحسب ما سم

 الحسيني".است مكا مكت عبد القادر 

اف معظػػـ الثػػكار كالحػػراس نزلػػكا يحضػػركا جنػػازة عبػػد القػػادر الحسػػيني فػػي نفػػس كفػػي قػػكؿ الجئػػة أخػػرل "
كا بالمعركػة قالػت ؤ نا لػدخكؿ الييػكد ليبػدزم شعمة باقية ىام الشعمة ا أشعمكاالميمة الساعة أربعة الصبح 

كؿ البمػد أال انفجار قكم صار الى بقكلك انا الييكد قتمكا دار زىػراف ىػام دار زىػراف بقػت إمي ما شفنا إ
دخمػكا عمػى البمػد يػكد دخمػكا عمػى البمػد  ىمقػتكاحد استشيدكا كؿ دار زىراف استشػيدكا  17كؿ الى فييا 

 "الى في غربي البمد

 أيسػػرالمعػػززة بالياغانػػا بالعصػػابات  الصػػييكنيةاقتحمػػت القػػكات  4-9ليمػػة الجمعػػة أخػػرل "كفػػي مقابمػػة 
 10ليحػي كشػتير بقيػػادة االرىػابي منػػاحيـ امبػي ف ديػػر ياسػيف فجػػر الجمعػة دارت معركػػة اسػتمرت نحػػك 

 " ساعات مع مجمكعة مف الشباب الذيف كانكا مرابطيف في القرية 10ساعات عمى االقؿ يعني 
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مة عف المعاناة ك المفاجأة التي أثرت عمى البلجئيف كثيرة كال يكجد عائمػة لػـ تتعػرض لمظػركؼ إف األمث
حاالت الفقداف كالصدمة كاالمؿ بالرجكع فنرل أيضا في مقاببلت أىمي قرية دير ياسيف االمؿ  الصعبة،

البمػد تفاجػأت  األنيػما حممنا اشي حتى رغيػؼ الخبػز مػا خمتنػا نحممػكا  في الرجعة ففي أحد المقاببلت "
بالمعركػػة كمػػا كػػاف النػػاس متػػكقعيف أطػػكؿ ليػػؿ مػػدة ىػػام كنػػا نتكقػػع يػػكميف ثػػبلث بػػس نطمػػع عمػػى عػػيف 

" كفي مقابمة أخرل " يكميف ثبلث ك منرجع " كىنا نرل تأكيػد عمػى مفاجػأ الحػدث كاـر نعاكد نرجع احنا
 ر . ك االمؿ في الرجكع كعدـ التكقع باالستمرارية بحالة المجكء ك التيجي

كنػػرل فػػي المقػػاببلت اخػػتبلؼ العػػائبلت باختيػػار المنػػاطؽ كاليػػات التكيػػؼ مػػع الكاقػػع الجديػػد لمحفػػاظ  -
خػػذكنا العػػائبلت السػػمكانية عمػػى العائمػػة ك االسػػتمرارية فػػي الحيػػاه فنجػػد فػػي مقابمػػة احػػد البلجئػػيف " أ

يػـك 20اكثػر مػف خذكنا دار أبك زكير كجبلجؿ ىمو الى اخذكنا عندىـ كقعدنا حػكالي بجػكز أيعني 
يطعمكنا كيسقكنا كينيمكنا عندىـ كاحترمكنا مزبكط أىؿ سمكاف احتراـ عظيـ قعدنا احنا بسمكاف فتػرة 

" كفي مقابمة أخػرل تحػدثت عػف انتقػاؿ أىػالي ديػر ياسػيف كأمػاكف تكاجػدىـ فػأىمي ديػر بعديف انتقمنا
مػا عػاش ل ذلؾ فػي المقابمػة " ياسيف لـ يعيشكا داخؿ المخيمات ك اختاركا الذىاب الى األقارب فنر 

ىمػو دار جميمػة  يسكنكا في اريحػا فػي عقبػة جبػر الػ يكـ مف عيمو الأمنيـ  ىؿ بمدنا اال قميؿأمف 
ىمو الكاحيديف الى مف بمدنا كال الباقي عاشكا بعماف كفي عقبة جبر ىػك المخػيـ الكحيػد الػى عاشػكا 

بلقػػي حػػد مػػف ديػػر ياسػػيف فييػػا سػػكاء فػػي اىػػؿ بمػػدنا مخػػيـ عقبػػة جبػػر فقػػط كبػػاقي المخيمػػات مػػا بت
ىػؿ بمػدنا كميػـ عاشػكا أمعرم الجمزكف حتى في عماف فش كال كاحػد بػالمخيـ انػكا الػى طمعػكا مػف األ
كػػؿ كاحػد عنػد خػػكاؿ امػو انػكا اخكالػػكا كالبػاقي عػػاش  متمػؾكؿ فتػرة مػف حيػػاتيـ عنػد قػرايبيـ زم مػػا قأ

ناس عاشكا فييا خكالي فػي أبػك ديػس كػانكا  بسمكاف كالسكاحرة الشرقية كفي أبك ديس أبك ديس كتير
" ،عند التدقيؽ في المقاببلت نجػد أف الجيػؿ الثػاني اسػتخدـ ضػمير الجمػع بك ديس عاشكاأكخالتي ب

ك كانو عاش في تمؾ الفترة كيبلت الحػرب فنػرل فػي احػدل المقػاببلت لمجيػؿ الثػاني " خػالتي قمتمػي 
" اف الجيػػؿ الثػػاني لػػـ يعػػش النكبػػة كلكػػف عػػاش ديفانقتمػػت قػػدامنا بعػػ ضػػربكنا " كفػػي مقابمػػة أخػػرل "

 كيبلت كاالالـ التيجير . 
ايضا تبيف مف خبلؿ المقاببلت اليات انتقاؿ الذاكرة الجماعية مف اإلباء الى األبناء ففي احد المقاببلت 

 األىػالي الكبػار ككػانكا يصػفكنا شػك ارفييا" كفػي مقابمػة أخػرل "عف ديػر ياسػيف كالػي صػ كتمي امي ح" 
حصػؿ فػػي ديػر ياسػػيف سػكاء كالػػدم أك كالػدتي أك حمػػاتي كحمػام عمػػامي أىمػي كميػػـ الػى شػػاىد ككنػػت 

كنػػػت اخػػػذ  " كقػػػد كػػاف ىنػػػاؾ قنػػػكات أخػػرل النتقػػػاؿ الػػػذاكرة ففػػي احػػػد مقابمػػػة البلجئػػيف "اخػػذ المعمكمػػػات
عػاد المعمكمات مف كتاب لكليػد الخالػدم كىػاد كػاف مخصصػك لقريػة ديػر ياسػيف ككتػاب لعػادؿ الػدكتكر 
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" كنرل أيضا في يحي كىاد كماف عمؿ عف دير ياسيف كبعديف في عنا معمكمات كاممة عف دير ياسيف
المقػػاببلت نقػػؿ الجيػػؿ األكؿ ك الثػػاني الػػذكريات لمجيػػؿ القػػادـ ففػػي احػػد المقػػاببلت تحػػدث البلجػػئ عػػف 

أم كلػد مػف أكالدنػا ال إفرصػة  كبعػرفيـ كيعنػي فػشا ا طبعنػطبعنػ الحديث مع اكالدة ك أحفاده عف القرية "
" كنػػػرل التأكيػػػد عمػػػى الحػػػديث عػػػف القريػػػة كزيارتيػػػا أيضػػػا ازا عمػػػى ديػػػر ياسػػػيف كمنخمػػػي يتفػػػرجمناخػػػدكا 

ياسػيف". كىنػا نػرل أىػالي قريػة ديػر عػف ديػر  ألحفػادماه بحكػيميـ  سمحت الفرصة كفي مقابمػة أخػرل "
ؿ ككثػر الحػديث عػف القريػة كنػرل ياسيف حبيـ لحفظيـ لذكريات القرية كذكريػات التيجيػر كنقميػا لؤلجيػا

الفخر كاالعتػزاز فػي القريػة كحفػظ اليكيػة ككػأنيـ حػراس الػذاكرة كىنػا تبػيف دكر األجػداد فػي نقػؿ الػذاكرة 
 الجماعية كذاكرة االفراد الى األجياؿ البلحقة. 

د مما ال شؾ فيو اف الخكؼ الذم عاشو أىالي دير ياسيف في لمحظػات األكلػى لمتيجيػر ىػك األعظػـ فقػ
كػػاف ىنػػاؾ خػػكؼ مػػف المجيػػكؿ بعػػد اف كػػانكا االمنػػيف فػػي بيػػكتيـ فقػػد كػػاف أىػػالي ديػػر ياسػػيف يتمتعػػكف 

فجػاءة اصػبحكا بػبل مػأكل  دبكضع اقتصادم جيد جػدا ككضػع اجتمػاعي ك يتمتعػكف بكضػع اسػتقرار جيػ
ديػػر  بػػبل أكػػؿ ك بػػبل مبلبػػس كنجػػد ذلػػؾ بالمقػػاببلت فقػػد كػػاف ىػػذا الخػػكؼ العظػػيـ لػػدييـ لنجػػد اف أىػػالي

ياسػػيف حاليػػا يخػػافكف مػػف اقتحامػػات الجػػيش لكػػف فػػي نفػػس الكقػػت كػػاف ىنػػاؾ انكػػار ليػػذا الخػػكؼ كنػػرل 
ال مػػف اهلل كالمكتػػكب مػػا فػػي منػػك إال كاهلل مػػا بنخػػاؼ  ذلػػؾ فػػي المقػػاالت ففػػي احػػد مقػػاببلت البلجئػػيف "

 بمػػة أخػػرل "" ك فػػي مقاسػػاعة بػػدارم كنحنػػا ىينػػا بػػالنص بػػيف الجػػيش كالمسػػتكطنيف 24ىػػركب كالجػػيش 
"نػرل ىنػا لمسػخة فػي مػا فيشابخاؼ عمى اكالدم اه نحنا في مثؿ بقكؿ يا قرد بدم امسخؾ اكتر مػف ى

نسػاف خكفو عمى اكالدة ك في الكقت ذاتو عػدـ الخػكؼ عمػى نفسػة كفػي مقابمػة أخػرل " كخمػص صػرت إ
مخػدر" كىنػا قػكلي شػي طبيعػي زم مػا تإدـ بزم ما بقكلكا صار قمب البني  ،بالي مف كتر ما شفتيـأال 

 نرل الخكؼ الطبيعي لدل أىالي قرية دير ياسيف ك نرل البلمبالي بماذا سكؼ يحدث . 

ال ربػػػة عػػػف الػػػكطف كممػػػة طعميػػػا مػػػر، كتجربػػػة قاسػػػية ك صػػػعبة عمػػػى األشػػػخاص الػػػذيف يختػػػاركف 
الدراسػػة أك العمػػؿ فػػي الخػػارج لكػػف كيػػؼ يكػػكف الشػػعكر عنػػد الخػػركج بسػػبب الحػػرب كبطريقػػة بشػػعة 

تصبح الجػئ فػي كطنػؾ فػي جميػع المقػاببلت كانػت تشػعر الباحثػة بمشػاعر الفقػداف كاإلحبػاط لكي 
ككانػػت تػػرل دمػػكع أىػػالي قريػػة ديػػر ياسػػيف عنػػد الحػػديث عػػف بمػػدىـ ك فػػي نفػػس الكقػػت كػػاف ىنػػاؾ 
مشػػاعر الفخػػر ك االعتػػزاز ك الحنػػيف لػػدل البلجئػػيف كقػػد اختمػػؼ البلجئػػيف فػػي التعبيػػر عػػف مشػػاعر 

ف تظيػػر بتكػػرار الزيػػارات الػػى القريػػة أك محػػاكالت الزيػػارات فنػػرل فػػي مقابمػػة احػػد الحنػػيف كلكػػف كػػا
مصػػالح  اليػػـ ككنػػايني بركحػػكاكالدم أنػػا لػػك باسػػتطاعتي كػػؿ يػػكـ بػػركح بػػس الحمػػد اهلل البلجئػػيف " أ

كبزكرىا" كفي مقابمة أخرل نرل اف أىالي قريػة بركح  " كفي مقابمة أخرل "ىناؾ كابني بشت ؿىناؾ 
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يف يحتفظػكف فػػي بعػد التػػذكارات الػذيف اسػػتطاعكا جمعيػا امػػا فيػديك أك مفتػػاح أك كتػب عػػف ديػر ياسػػ
" أك قػد مفتػاح دارنػا عنػد اخػكم احمػد أبػك بػبلؿ ليمقيػت القرية فنػرل ذلػؾ فػي مقابمػة احػد البلجئػيف "

يكػػكف بجمػػب تػػراب أك شػػجرة مػػف قريػػة ديػػر ياسػػيف فنػػرل فػػي مقابمػػة احػػد البلجئػػيف جمػػب شػػتمة مػػف 
عنػػد زياراتيػػا كزراعتيػػا بالبيػػت كمػػا الحػػظ الباحثػػة مجمكعػػة مػػف الصػػكر التػػي كػػاف يضػػعيا القريػػة 

لبلجئػػػيف فػػػي المنػػػزؿ كافتخػػػارىـ ك اعتػػػزازىـ بيػػػا فنػػػرل ذلػػػؾ فػػػي جميػػػع المقػػػاببلت فػػػي مقابمػػػة احػػػد 
" فػػاذا تحػػدثنا عػػف الحنػػيف فيػػك ردة فعػػؿ طبيعيػػة كػػيس ؿاعػػف ديػػر ياسػػيف بيػػ ءشػػي كػػؿ البلجئػػيف "

ير عف فقداف مشاعر الدؼء ك الحنػاف ك األمػاف الػذم فقػد فنػرل ذلػؾ فػي مقابمػة احػد لبلجئيف لمتعب
امػي بقػت تقػكؿ بعػد المفمفػؿ نقػكؿ جػريش بعػد المييػرة البلجئيف عف المعانػة ك عػف الػكطف بقكليػا " 

نركب قديش قكؿ الكاحد بنسى كطنو كاهلل بعد العز كبعد الكسارات كبعػد ال نػى كبعػد الػذىب نصػير 
ككالة ال كث نستنا القمح حتػى غنيتمػكا بقمػكا دشػرنا بػبلد العنػب كالمػكزم صػرنا نسػتنا زيػت شحاديف ل

الككزم دشػرنا بػبلد العنػب كالمػكزم كصػرنا نسػتنا كػيس الطحػيف بعػديف حمػاتي شػك بقػت تقػكؿ بقػت 
ىػك نا طالع بعز الثمج عمى الطيرة تقكؿ يي يا خالتي يا ريت ظمينا في ببلدنا كاهلل المالؾ مػا أتمي ك 

" فنرل ىالؾ كاهلل لك ببيع قطة ارض مف حبايؿ أبك كردة ما بخميكي تطمعي بعز الشتى عمى دكامؾ
ىنا مشاعر الحسرة ك االالـ كفػي نفػس المقابمػة أكػد البلجئػة عػف القريػة كاعتزازىػا اف مػف قريػة ديػر 

رفػكف عمػى ياسيف ك قد ظير ذلؾ في جميع المقاببلت اف أىالي قريػة ديػر ياسػيف ايػف مػا عاشػكا يع
انفسػيـ انيػـ مػف قريػة ديػر ياسػيف الػذم لػـ يركىػا اال بالصػكر أك الزيػارة أك السػماع عنيػا فنػرل فػػي 

نػا أنػي مػف بتػيف إقميـ مف دير ياسيف سكاف قرية بتػيف عمػرم مػا قمػت أيسالكني مف كيف  المقابمة "
مدة ككطنو قمػي انتػي مف دير ياسيف لكف سكاف بتيف احنا ما منقدر نتخمى عف بمدنا كالكاحد بحف لب

ما عاشرتي حمكتيا قمتبل ميك ليش اعاشر حمكتيا ميـ أىمي الى بحبكبكني فييا يـك يقمكلنػا عاداتنػا 
كيؼ كانت كيؼ تقاليدنا كيؼ تراثنا كيؼ جيزتنا قمت ىك الكاحد بنسى ضناه يا دكتكر عادؿ كىينا 

محػػتفظ فػػي لميػػـك كبكػػرا بضػػؿ اقميػػـ مػػنعمـ أكالدنػػا ككالالد أكالدنػػا حمػػاتي اطمعػػت مفتػػاح معيػػا ىينػػي 
كاهلل يا دكتكر ما حد بنى  ىاد المفتاح ال معمقتو عمى الشباؾ ىيني محتفظ في مف دير ياسيف قمتمك

" ك اف دؿ ذلؾ يدؿ عمػى اليػات تكيػؼ أىػالي ديػر ياسػيف ك اف مشػاعر الحنػيف ىػي نػكع مػف كطنكا
 جئ باألمف . التكازف الذم يحتاجو البلجئ لمبقاء في ظؿ عدـ شعكر البل
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 :الفصل الخامس

____________________________________________________________ 

 والتوصيات:الدراسة نتائج مناقشة 

 مناقشة أسئمة الدراسة 5.1

عدد مف مع المبحكثيف تـ الخركج ب كأجرتيا الباحثةالتي جمعتيا  ة كتحميؿ المقاببلتكالقربطبلع بعد اال
 : مى حدةقكـ بعرض نتائج كؿ سؤاؿ ع، كىنا سأسئمةات كالنتائج بناء عمى إجابات األالمبلحظ

حداث المأساكية في حداث في الذاكرة الجماعية كاألأتيجير كاالقتبلع كما رافقتيا مف ثر الأ .1
 .الذاكرة الجماعية

ؾ ذاكرة ىؿ ىناكاالقتبلع ك  التيجيرالتي خمفيا ثار اآل كاف لمعرفةسؤاؿ جابة عف ىذا الاإل -
 تالباحثة كان االتي قامت بي ةكمف خبلؿ تحميؿ المقاببلت الست ؟جماعية ألىالي دير ياسيف

أف ك  تأكيد عمى العكدةىؿ القرية ك ألى حد ما لمظركؼ التي خرج منيا إىناؾ أجكبة متقاربة 
ا بجممة " قمنالفترة التي سكؼ يقضكنيا خارج البمد ىي عدة أياـ ككجدنا ىذا في المقاببلت 

" كقد تكررت يكميف ك منرجع ،عندىـ قناعة انكا أياـ ك منرجعالنكا كاف  ،منرجعيكميف ثبلث ك 
ف أىالي دير أ الركايات دلتقد ف التي قامت بيا الباحثة في أغمب المقاببلت الستةالجممة 

كاف ىناؾ تأكيد عمى البطكلة التي قدميا ك  ،سراأل أكا مف الحرب اسيف خرجكا منيا ىربن ي
ىالي عمييا كقد ظير بشكؿ كاضح تعمؽ أثناء اليجكـ في أدير ياسيف بالدفاع عف البمد  أىالي

 ،حفاد الص ارير ياسيف بقريتيـ عف طريؽ نقؿ األخبار كاألحداث التي جرت بالقرية إلى األد
سعادة األطفاؿ عندما يقكـ الجد أك الجدة  ففي كؿ بيت مف البيكت التي قمت بزيارتيا كجدت
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بالعكدة  فترل الباحثة أف ىناؾ أمبلن  ،تيت لمحديث عف دير ياسيفحفاد بأني قد أبالقكؿ لؤل
كىنا تتفؽ الدراسة مع بعض الدراسات السابقة التي تحدثت عف حؽ العكدة  اكاعتزازن  اكفخرن 

( 2005( ك دراسة عكدة )2011لبلجئيف الفمسطينيف كعف ذاكرتيـ كدراسة أبك رمضاف )
 (.2009كدراسة عدكاف )

ف الصفة التي كانت تمتع بيا المقابمة عند حديث الجيؿ الثاني ىك أالحظت الباحثة  كقد -
ضمير الجمع كفي بعض األحياف كاف الجيؿ الثاني يشمؿ نفسو في الحديث كقد نجد في 

متمي قكاحد " بعديف خالتي ذات عاـ رجت طفمة خنيا أمع  ةيدة زىدية عبلمات بارز مقالة الس
تعرضكا لمضرب عمى  فنيا كانت تعتبر نفسيا أحد األشخاص الذيأضربكنا" كىنا نرل كيؼ 

ؾ عاش بعد ذلو حداث النكبة كلكننى أف الجيؿ الثاني الذم لـ يعش أ، بمعيدم العصاباتأ
كؿ فيك ىك حمقة الكصؿ مع الجيؿ األكترل الباحثة أف الجيؿ الثاني  ،تيجيرات أخرلالـ ك اآل

قصص القرية القرية كقد خبركا بالعادات كالتقاليد ك الذم عاصر الجيؿ األكؿ كتحدث معو عف 
حمؿ عمى عاتقة ي كترل الباحثة أف الجيؿ الثاني ا حمقة الكصؿ مع الجيؿ الثالث ىـ أيضن ك 

تي ىذا ما نراه في مقابمة السيدة زىدية الك مجيؿ الثالث لإيصاؿ المعمكمات كالتاريخ كركايتيا 
، نيا مف الجيؿ األكؿلمذكريات كأ ااستذكارن بنا لؤلحداث ك كانت تممؾ أسمكبنا ركائينا رائعنا كترتي

حسرة القمب في كمماتيا ك  بنبرة الحزفتسمع فييا إلى مقابمتيا كؿ مرة في  ككانت الباحثة ترل
تتفؽ الباحثة مع دراسة  يا كىناتتكثيؽ قصتيا مع عائمالمسجمة كتمنت لك أنيا قامت بتصكير ك 

كىنا تتفؽ الدراسة مع دراسة كؿ  كصؿ مع األجياؿ األخرل ي ىك حمقةف الجيؿ الثانزايد في أ
 (. 2004(كدراسة عيسى )2009(كدراسة عدكاف)2013مف زايد )

ف اليجرة ىي الشيء األصعب عمى الدراسات السابقة نجد أذا رجعنا لؤلدب النظرم ك ا  ك  -
 يخرج مف الر ىنا نرل أف الميجٌ ك  ،ذا كانت اليجرة نتيجة لمحرب أك المجزرةإنساف فكيؼ اإل

نا ك قامتو طكعن إمكاف  ليات التيجير التي بت عمى قد أجمعت المقاببلك  ،العنؼما بالقكة ك ا 
 وقد نفكا في المقاببلت ما تركيك  ،العصابات الصييكنية في تيجير أىالي دير ياسيف اتبعتيا

عف يجير نتحدث الت ةليبذا تحدثنا عف ا  ، ك دد الشيداءا بعبعض الركايات اإلسرائيمية خصكصن 
في بعض المقاببلت  ونأالقرية كالدخكؿ المفاجئ لمعصابات مع  يلاىأالصدمة التي حمت ب

لكف كاف ىناؾ اتفاؽ في المقاببلت عمى عنصر استعداد الشباب كشراء األسمحة ك  فتحدثت ع
ذا تحدثنا عف الفقداف ىنا ا  لدخكؿ في ساعات الصباح الباكر، ك فقد كاف كقت ا ،ةالمفاجئ

السيدة زىدية مف  ا في مقابمةقد ظير ذلؾ جيدن البيت كاألماف كاالستقرار ك  نتحدث عف فقداف
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جماع عمى فقداف إكاف ىناؾ محمد مف الجيؿ األكؿ ك السيد الجيؿ الثاني كالسيد مصطفى ك 
ما بالنسبة لمذاكرة فقد تحدث شخص منيـ عف قصتو كقصة أىمو أ، مبلكيـأأىالي دير ياسيف 

ذ يمكننا ا فراد برزت مف خبلؿ ذاكرة األكؿ أف الذاكرة الجماعية تبمكرت ك لقكرحمة التيجير كا 
لى أف إبأف كؿ مجتمع يحتاج  (دكركيايـ)لى نظرية السكسيكلجيف تظير فكرة إذا رجعنا ا  ك 

كيتيـ كىذه الفكرة الجماعات ىفراد ك ح األف الماضي ىك الذم يمنأيشعر باستمرارية الماضي ك 
 ةشكاؿ الميمة لحفظ الحيااألحد ىي أالذاكرة الجماعية  كترل الباحثة أفو،، تسمح لنا برؤي
ريات نفسنا مف خبلؿ الذكأننا نعرؼ أعمؽ أ، بمعنى ة نفسية لؤلفرادتككيف صحاالجتماعية ك 

ات المشتركة نشعر بالفخر كريكعندما تتزامف الذ ،ليا تي ننتميالباقية مع المجمكعة ال
دير ياسيف في الجيميف األكؿ  اليىأمقابمة  داث كىنا برزت فيحعتزاز أك الخجؿ مف األاإلك 

 . عتزازاالكالثاني بمشاعر االفتخار ك 
في باب الحديث عف انتقاؿ الذاكرة الجماعية عند اآلباء ككذلؾ عند األبناء  اكما أشير إليي     -

بأف الركاية الشفكية كانت ىي المصدر األساس أك القناة الرئيسة التي اعتمد عمييا ىذاف 
)اآلباء كاألبناء( في اسقاء الذاكرة الجماعية كتكريثيا كعمى الرغـ مف حديثيـ عف الجيبلف 

بعض القنكات األخرل التي مارسكا مف خبلليا عممية نقؿ الذاكرة كتكريثيا إال أف الركاية بقيت 
قاء الذاكرة  كىذا ما أظيرتو غالبية المقاببلت األساس الذم ارتكزكا عميو في اس ىي المصدر

تقاليد أىؿ حفاد عف القرية كذكرياتيا كعادات ك حيث كاف الحديث مع األجرتيا الباحثة التي أ
ة التسجيؿ ألشخاص عاشكا النكبة كقد شرطأيف أك مف خبلؿ الكتب أك مف خبلؿ دير ياس

عف كثرة الحديث مع األبناء ا لحفظ الركايات ك ف لدل أىالي دير ياسيف حبن أكجدت الباحثة 
الباحثة مع فينا تتفؽ  كأنيـ حراس عمى الذاكرةك حفظ اليكية التاريخ ك القرية ألىميتيا في 

لحفظ الذاكرة الجماعية كىنا  لركاية الشفكية ىي المصدر األساسف االدراسات السابقة في أ
  .( عمى اف التاريخ الشفكم ىك مصدر الذاكرة2007تتفؽ الدراسة مع دراسة عمرك )

ا دائمن  تترافؽياسيف لبلجئ في قرية دير يعيشيا ا صدمة االستئصاؿ التيترل الباحثة أف  -
ىؿ كاألصدقاء كالذكريات كفقداف الشعكر باألماف عكره بالخسارة كفقداف المنزؿ كاألبش

مف اإلحساس باليزيمة كاإلحباط  اكالطمأنينة كاالستقبلؿ كالمكانة االجتماعية كىذا ما يكلد نكعن 
في  يعيشو البلجئما ا غير المنتيي الذم غالبن لى حد كبير الحداد إتشبو  ةفي حال ناكيدخم
كنرل ىذا في الدراسات التي تتحدث عف االثار النفسية  شعكرمال بشكؿياسيف دير  قرية

 (.2016كتمك ) كاالجتماعية كدراسة



75 
 

ىالي قرية دير ف كحماية ألأف الذاكرة ىي مصدر صك يظير  كمف خبلؿ االستنتاجات كالمقاببلت 
ف ألكطف ك في ا امف قريتو ليككف الجئن فيي ىكية شعب قد خرج  ؛ياسيف بشكؿ خاص كأىالي فمسطيف

لذلؾ فإف  ،يـ كشيادتيـليأخذكا قصص ياةالح عمى كشؾ أف يفارقكافارقكا أك غمب الجيؿ األكؿ قد أ
ف كاف مستمرة كال أدرم إ لنكبة ما زالتا اليكية الفمسطينية لكفكبة ىي مفتاح الذاكرة الجماعية ك الن

فؽ خر ك ما زاؿ يعيش تحت تأثير الصدمات كأف الذاكرة تختمؼ مف شخص آل ىناؾ صدمة لشعب
دير ياسيف بمجمكعة مف العادات كالقصص التي تشكؿ  ميز أىاليتفقد  ،ؿ لوالبمد المستقبً منزلتو ك 

 ، ليجمع كؿ أىالي القريةة يحيكف احتفاالن كفي كؿ عاـ مف ذكرل المجزر  ىكية جماعية ألىالي القرية
 .، كىنا تتفؽ الباحثة مع األدب النظرم كالدراسات السابقةكىنا ترل الباحثة تمسؾ أىالي القرية بقريتيـ

نكع المخاكؼ الجماعية تكرث عبر األجياؿ القادمة، كما زالت  ماما المخاكؼ التي كانت ك  .2
 ة؟لو أىؿ القريدير ياسيف كما تعرض لدل ميجريف مف قرية 

الذم ما  :نكار لممخاكؼ بقكليـمف اإل انكعن  ىناؾأف التي أجرتيا المقاببلت  فيالباحثة ترل  -
ف المخاكؼ في أترل الباحثة ك  ؟يزاؿ في بمدناما حتبلؿ الذم االسكؼ يحدث لنا بعد التيجير ك 

حداث ف تكرار األع ااالقتحامات الميمة الذم قد يككف ناتجن جميع المقاببلت ىي مف االحتبلؿ ك 
قد ك  ،حفادألاؿ عمى األكالد ك بذا تعمقنا في المخاكؼ فيناؾ خكؼ مف المستقا  ادمة ك الص

فقط خكؼ  ما في مقابمة السيد مصطفى كاف ىناؾأىذه المخاكؼ في جميع المقاببلت  ظيرت
ما مف حيث تكريث المخاكؼ أالمكت قدر لنا كنحف نؤمف بالقدر ف أ هكاف ردمف االقتحامات ك 

دير بالؾ اطمع " ـ حفاد كاف يستخدـ معيباحثة لؤلشخاص عند مجيء األف خبلؿ مبلحظة الم
في  كترل الباحثة  ،حفادلى األإعف طريؽ البلشعكر ينقمكف الخكؼ ف "ىناىي الجيش ىناؾ ك 
لى مت ير مكاف إكىذا قد يعزل  "لـ نجد الخكؼ الكثير مف االحتبلؿ" مقابمة السيد مكسى 

متعكديف الجيش "  :عند سؤالو عف المخاكؼ قاؿك ف ف في سمكاادة زينب يعيشيك كالسيفالسكف 
عرض بشكؿ دائـ ف قرية سمكاف في القدس تتكىنا كجب عمى الباحثة أف تقكؿ إ "يعتقؿيجي ك 

 .القتحامات الجيش كالمستكطنيف
في  )بمعنى ىؿ ىناؾ فركؽ .ىؿ ىناؾ أثر لمبيئة االجتماعية كالنفسية عمى الذاكرة الجماعية .3

 ؟التعبيرات في الذاكرة الجماعية(
في التعبير عف الذاكرة الجماعية  امف خبلؿ تحميؿ المقاببلت التي قامت بيا الباحثة ال نجد فركقن 

بة مع فقد كانت أجكبة الجيؿ األكؿ متقار  ؛تعزل ألثر البيئة االجتماعية كالنفسيةكىي ألىالي القرية 
نو أالجميع عمى  جمعأ إذفظ الذاكرة في حد أثر لمبيئة االجتماعية كجيال  ونأأجكبة الجيؿ الثاني بمعنى 
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ىالي دير ياسيف فيي مف الميـ حفظ الذاكرة أل ونأكأحفاده عف قرية دير ياسيف ك  هلى أكالدإيتحدث 
( كدراسة 2009( كدراسة الخكلي )2010بالدراسات السابقة كدراسة زقكت ) كنرل ىذا تعبر عف كطف

  (.2009أبك الريش )
لى الكضع االقتصادم كاالجتماعي كالجنس إفركؽ في الذاكرة كالمخاكؼ تعزل  ىؿ ىناؾ .4

يتعرضكف ليا أك كجكد فقداف مف  كايزال مامعاناة التي الكمكاف اإلقامة الحالي ككجكد 
 ؟النكبة )شييد( أك عمى أثر النكبة

أك المخاكؼ  ال تكجد فركؽ تعزل لمت ير الكضع االقتصادم كاالجتماعي في حفظ الذاكرة -
فبل  ،فنجد في المقاببلت الستة التي قامت بيا الباحثة اتفاؽ عمى الذاكرة كالتيجير كاالقتبلع

زالكا يعيشكف  ماف أىالي قرية دير ياسيف كانكا ك يكجد أم أثر لمكضع االقتصادم بسبب أ
المجكء نجد أف ففي بداية  ،التي مر بيا أىالي القرية اةدا رغـ المعانجن  اا جيدن ا اقتصادين كضعن 

 الجيؿ األكؿ أكثر معاناة مف الجيؿ الثاني. 
بالنسبة لمت ير الكضع االجتماعي ال نرل أم فركؽ في حفظ الذاكرة أك المخاكؼ فالخمس  -

ظيرت مخاكؼ أكبر عند كقد  ،مقاببلت أجمعت عمى الخكؼ مف اقتحامات الجيش في الميؿ
االجتماعية بيف أىالي دير ياسيف فاألغمب قكة العبلقات ح ناث مف الرجاؿ كنرل بشكؿ كاضاإل

 ختبلؼ أماكف السكف. اطراح في القرية رغـ األفراح كاأليشارؾ ب
ىنا نرل دكر مكاف ك  األشخاص الذم تكرر اعتقاليـ لعدـ خكؼ لدىناؾ حفظ لمذاكرة ك  -

مف ا ىماالقتحامات ك دة زينب ال يشعركف بالخكؼ مف السيف السيد مكسى ك أفنرل  ،السكف
بالي النكا كتير أنساف ال إنساف ال مبالي إسمكاف في مدينة القدس " خمص صرت قرية سكاف 

تقكؿ اتخدرنا" ىذا ما قالو أبك ماىر  شي تبقيإدـ بما شفتيـ كزم ما بقكلكا صار قمب بني 
 زكجتو.  كجدكالده ماىر نرل الفخر في استشياد  في مقابمة أبكك 

 ا؟مف جانب القرية كطرؽ التعبير عنيتذكر أك المركر الدرجة الحنيف التي تككف لدييـ عند ما  .5
ح يمفاتبلكثائؽ ك فنرل احتفاظيـ با ؛الذكريات عف قرية دير ياسيفختمؼ التعبير عف الحنيف ك ا -

يداء لـ يستطع جمب المفتاح حاكؿ قدر المستطاع كضع صكر الشأف مف البيت كنرل مف 
ذ ىذه الكثائؽ مف أىالي القرية فقط أخشاىدت الباحثة صعكبة ك  ،كاالحتفاظ بصكر دير ياسيف
ئؽ تـ إعطائيا إياىا ضمف شركط إصرارىا عمى أخذ ىذه الكثابسبب لككنيا مف الجيؿ الثالث ك 

ك اني أدؿ عمى التعمؽ الكبير بيذه الكثائؽ التي جمعيا الجيؿ الثعمى شيء فإنو يف دؿ ذلؾ ا  ك 
أماكف يستطيع الزائر رؤيتيا ك  ةمفضمالصكر تعمؽ في أماكف اتيح ك المف أفا نرل أيضن ك  ،األكؿ
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الشيداء كنرل في منزؿ السيد مكسى شتبلت لمتيف عتزاز بالقرية ك الفخر ك اال كيدؿ ذلؾ عمى
 .ثناء زيارتو ليافي أقاـ بأخذىا مف القرية 

ؿ عف دير ياسيف مقابمة مع أحد األجيايا أجرت فيفي كؿ مرة  فترل الباحثة ما بالنسبة لمحنيفأ -
كترل الباحثة  ،ا باإلحباطكشعكرن  ترل الدمع في أعيف األىالي كالحسرة في قمكبيـك  برة الحزفن

مف جراء التيجير  كاألماف المفقكديفلى الدؼء ذه العبلمات ىي تعبير عف الحاجة إأف ى
 الفقداف.تعكيض عف ممف الحنيف ىك نشاط مفرط لمذاكرة ل اكترل الباحثة أف ىناؾ نكعن 

 ،ا الشعكر باألمافحنيف كأيضن كف الحالي لو دكر كبير في الشعكر بالف مكاف السأا كنرل أيضن  -
 عيستطالذم يالسيد ماىر الذم يسكف في سمكاف ك ف نسبة الحنيف تختمؼ بيف مقابمة أفنرل 
بعد مثؿ بتيف بسبب عدـ نرل حسرة في قمب سكاف المناطؽ األفي حيف أننا ر ياسيف زيارة دي
لمبعض بالدخكؿ إلييا فترل الباحثة أف  األمؿ كالشعكر  أك حتى السماح لى القريةإالذىاب 

أفراد العائمة يعمؿ ىناؾ  حدباألمف الذم كاف عند السيد ماىر كالسيدة زينب ىك نتيجة أف أ
ـ أخذه مف القرية مف تراب ما تأك حتى  ، ككجكد التذكرلى منزليـكأف باستطاعتيـ الذىاب إ

زالت مكجكدة د يشعر الشخص باألماف أف القرية ما عات التي قىك نكع مف أنكاع الدف أك شتؿ
 .منازؿ القرية ىناؾ كما ىي في األغمب كأف

ف م أخذ شكبلن قد ي ولكن ،لؤلشخاص الميجريف رد فعؿ طبيعي كالحنيف ىترل الباحثة أف  -
مربكط ببعد فيك  ،فعؿ كتعبير عف الدؼء كالحناف كاألماف المفقكديف كردنقص شكاؿ الأ

ؽ ىك الفراؽ الذم يشعر بو الشخص لعدـ صعب أنكاع الفراإذ إف أ ـلألعاطفي مشحكف با
عند الحاالت تمثمت بإعادة  اعاطفين  امعرفين  ااالستقرار فترل الباحثة أف ىناؾ ترابطن األماف ك 

الذاكرة حيث أف الذاكرة معبئة بمحظات الماضي في فضاء سيككلكجي مفقكد كيستحيؿ 
لمعرفي في البعد العاطفي مشحكف بألـ الفقداف كىك عزيز بط اتراأف الترل الباحثة ، ك استرجاعة

حنيف فيي ترتبط في الذكريات لمكاجية الشعكر بالضياع ك كنكع مف التمذذ عند استذكار ال غاؿ
استحالة التنازؿ عنو فترل الباحثة أف الحنيف نكع مف التكازف كبقاء االرتباط مكضكع المفقكد ك 

  .باألرض
ف قصة فردية تستحؽ التعمؽ بيا كالكقكؼ أكثر عمى تفاصيميا فيـ لكؿ شخص مف المبحكثي -

طرؼ أساسي في حفظ الذاكرة خصكصا الجيؿ الثاني الذم لـ يعش النكبة كعاش النكسة لكف 
ثناء في أيـ مىأير ياسيف يركنيا كأنيـ كانكا مع عند الحديث عف النكبة كالتيجير مف قرية د
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مف الناحية  كالتعمؽ بياقصص تركل تستحؽ الكقكؼ فترل الباحثة كـ كاف ىناؾ ، الخركج
 ياسيف.دير  الجئي كالنفسية لدلاالجتماعية 

 

 استنتاجات الدراسة 5.2

 اما كلد شعكرن  ستقرار كىذاكاال كفقداف األمفالي دير ياسيف لصدمة التيجير تعرض أى .1
 الشعكرية.حداد  كاإلحباط كالنكراف كالدخكؿ بحالةباليزيمة 

لنفس الحدث )الحدث  ألشخاص تعرضكا ذاكرة فرديةجماعية ىي عبارة عف لذاكرة الف اإ .2
 . عندىامكؿ فرد ذاكرة تستحؽ الكقكؼ الصادـ( ف

 الشفكية.لحفظ الذاكرة الجماعية ىي الركاية  ف المصدر األساسإ .3
ف الخكؼ مف االحتبلؿ ىك الخكؼ الذم ظير لدل أىالي دير ياسيف كىك خكؼ طبيعي إ .4

  .ياقسكة عف سابقات كتكرار مجازر تزيدحتبلؿ ة االبسبب استمراري
جتماعي كالكضع ثر اإلأل كالذاكرة الجماعيةعف المخاكؼ ال تكجد فركؽ في التعبير  .5

 كالجنس كالعمر كالجيؿ.قتصادم اال
 السكف.ىناؾ فرؽ في المخاكؼ يعزل لمت ير مكاف  .6
  .كالشعكر بالحسرة عمى الفقداف ىك شعكر أىالي دير ياسيفالحنيف  .7
 باألماف.لعدـ الشعكر  الحنيف ىك رد فعؿ طبيعي .8
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 :التوصيات 5.3

 يمي:في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما 

لمت ير  اكاالجتماعية تبعن ثار النفسية عف اآل كدير ياسيفقرية لفتا ىالي أدراسة مقارنة بيف  .1
 حرب.أك تعرض القرية لمجزرة 

جيئيف كالبلدير ياسيف  قة بالتمسؾ بحؽ العكدة لدل الجئيالعبل دراسة الجكانب النفسية ذات .2
 الفمسطييف.

صدمة  كالتركيز عمىثار الصدمة النفسية عمى الجيؿ الثاني لمنكبة دراسة نفسية معمقة عف ب .3
 االجتماعي.االستئصاؿ الثقافي 

 .بينيـمافيكاالجتماعية لمعرفة االختبلفات النفسية  لحد دراسة كؿ جيؿ عمى .4
لـ يعيشكا داخؿ  كالبلجئيف الذيفدراسة مقارنة بيف البلجئيف في المخيمات الفمسطينية  .5

 منيا.المخيمات أك عاشكا قرب قرية الميجر 
عمى تنمية اليكية عمى الذاكرة البلجئيف ك يستند ف عمؿ برامج لمدعـ النفسي االجتماعي لبلجئي .6

 البلجئيف.لدل 
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 المقابمة خطة (:1)ممحق 

 .المبحكثيف خبلؿ المقاببلت مع ةعمييا الباحث تالمحاكر األساسية التي ركز 

تـ االتفاؽ مع المشرؼ  دمحاكر أساسية إلجراء المقاببلت مع المبحكثيف، كق أربعلقد تـ تحديد       
 : كؿ مقابمة عمى النحك اآلتي تشتممتكقد ا، مقاببل (6)عمى إجراء 

كىنا سكؼ )التعريفية: بعد تحديد المبحكث المنكم إجراء المقابمة معو  تالمحكر األكؿ: البيانا -
 معارفو( فيإلى المساعدة في التعرؼ عمى األشخاص المنكم مقابمتيـ مف خبلؿ  ثمجأ الباحي

عبارة عف  يبداية كؿ مقابمة سكؼ يتـ تسجيؿ بعض البيانات التعريفية الخاصة بالمبحكث، كى
 :ؿمت يرات مستقمة اشتممت عمييا الدراسة، مث

 الرباعي. االسـ -9
 .العمر -2
 .التعميـ مستكل -3
 الجنس. -4
  .إجراء المقابمة تاريخ -5
  .الحالي السكف مكاف -6
  .كقت التيجير العمر -7
 بأفمف الجيؿ األكؿ )اآلباء(  –كالتيجير: ىنا يطمب مف المبحكث  عالمحكر الثاني: االقتبل -

يركم كيسرد ما يتذكره مف صكر كأحداث رافقت عممية تيجير السكاف مف القرية كدفعت بيـ 
يـ الباحث الحديث عف كؿ ( فيطمب منالجيؿ الثاني)خرل إلى الخركج. كأما الفئات العمرية األ

 عف تمؾ المحظة التاريخية التي اقتمع فييا ببائيـ كأجدادىـ مف القرية. ما يعرفكنو
الذاكرة الجماعية كتكريثيا عبر األجياؿ: سكؼ يتـ التعرؼ مف خبلؿ  ؿالمحكر الثالث: انتقا -

مف الفئة العمرية در التي يستقي منيا البلجئيف البلجئيف الذيف تتـ مقابمتيـ عمى األطر كالمصا
 ةذاكرة ببائيـ كأجدادىـ(، كذلؾ سكؼ يجرم التعرؼ مف خبلؿ الفئة العمري) الثانية الذاكرة

 األكلى عمى أىـ األطر كالقنكات التي مف خبلليا يكرثكف ذاكرتيـ إلى أبنائيـ كأحفادىـ. 

كشعكره اآلف، أما ثناء االقتبلع بيا في أ كاف يشعر كالحنيف التيالمحكر الرابع: المخاكؼ  -
اليكـ عند سماع ما  كعف مخاكفوعند الحديث عف القرية  الجيؿ الثاني فيتحدث عف مشاعره

 قريتو.ىؿ حدث بأ
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 المقابمة:أسئمة 

 المقربيف؟حدث في القرية مف خبلؿ ما كصمؾ أك سمعت بو مف  عماتحدث  .9

 منيا؟ كتيجرىؿ كنت تتكقع أف تصؿ الحرب الى قريتؾ  .2

 اتجيت؟صؼ لى ما حدث عند الخركج مف المنزؿ كالى ايف  .3

 التيجير؟ىؿ اختفى أك نسيت اشخاص أك أغراض اثناء عممية  .4

 القرية؟ متى؟ كيؼ؟ىؿ عدت أك حاكلت العكدة الى  .5

 حاليا؟ما سبب اختياركـ لممكاف الذم تقكمكف بو  .6

 منزلكـ؟ما ىك مصير  .7

 فادكـ؟كاححصؿ بالقرية ألكالدؾ  عماىؿ تتحدثي  .8

كماذا ىؿ تحتفظ بمفتاح بيتؾ  قريتؾ،ىؿ تحتفظ بصكر أك مخطكطات أك أغراض اخذتيا مف  .9
 يعنيمؾ؟

 االخريف؟قريتؾ مع  كاألفبلـ عفمدل مشاركتؾ بالصكر  .91

 قريتؾ؟ما ىي الذكريات التي ترافقؾ عف 

 اليكـ؟ما ىي مخاكفؾ  .99

 معؾ؟ىؿ تخاؼ تكرار ما حدث مع اجدادؾ أك اىمؾ  .92

 منو؟الحديث عف قريتؾ أك البيت الذم ىجرت ما مدل تكرار  .93

يا مف خبلؿ جياز تسجيؿ )مسجؿ ص ير(، في أثناء إجرائفسكؼ تتـ عممية تكثيؽ المقابمة  كأخيرنا   
إضافة إلى المقابمة التي يستند  نوالتي يمكف مشاىدتيا عمى اعتبار أ تسجيؿ بعض المبلحظات ؾكذل
 البيانات.لييا الباحث في جمع إ
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 الموافقة عمى طمب المقابمة األولى(: 2ممحق رقم )
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الموافقة عمى طمب المقابمة الثانية: (: 3ممحق رقم )
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 الموافقة عمى طمب المقابمة الثالثة:(: 4ممحق رقم )
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 الموافقة عمى طمب المقابمة الرابعة: (: 5ممحق رقم )
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 مسة: الموافقة عمى طمب المقابمة الخا(: 6ممحق رقم )
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 الموافقة عمى طمب المقابمة السادسة:(: 7ممحق رقم )
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 مقابمة الحالة األولى(: 8ممحق رقم )

 موسى خميل جابر

 اكؿ اشي يا عمي بدم اعرؼ انا قديش عندؾ كالد كقديش متعمـ كقديش كالدؾ 

 اكؿ اشي بسـ اهلل الرحمف الرحيـ انا عندم ست شباب كبنتيف 

 كاسمؾ بالكامؿ  

 ي مكسى خميؿ مصطفى جابر مف قرية دير ياسيف كسكاف سمكاف اسم

 كقديش عمرؾ 

 سنة  70

 عمي بدم اعرؼ ايش كنت تسمع مف الناس اك المقربيف الؾ عف دير ياسيف 

كنت اسمع مف امي كمف ابف عمي كبنت عمي الي ىي حمام كحماتي ككانك يحككلي انك كانت 
محاجر كالكسارات كعيشتنا احمى عيشة في العالـ لحد ما قريبتنا مف احمى القرل بفمسطيف اىميا بال

صارت الحرب لما صارت شتتكنا بس اهلل يرحميا امي قررت انك نعيش قريب عالقرية فعشنا بمنطقة 
اسميا سمكاف كقديش حاكلك ناس نشترم برة كنبعد عف سمكاف كرفضنا  يعني اجانا نشترم براـ اهلل 

عمى بمدنا كالحمد هلل ربع ساعة زماف منقدر نشكفيا زم انك عايشيف  كبريحا كرفضنا كالحمد هلل قريبيف
في كسطيا حتى في ناس قبؿ فترة بقمكلكم ىؿ حديث قمتميـ انا مش زيكـ بدكـ يكميف لتكصمك ىاف انا 

 ربع ساعة بكصؿ بمدم عايش فييا باعتبار الحمد هلل

كانك يكصفكىا مش بس انك كانك  عمي بدم تحكيمي ايش الي كانك يحككلؾ اياه عف دير ياسيف ايش
 يشت مك بالمحاجر كماف ايش كانك يحكك ىف الحرب الي صارت بدير ياسيف كعف المجزرة 

الي كانك يحككا اىمي بالنسبة لممجزرة انك دافعك عنيا دفاع ال يذكر بالعالـ حتى المراة قبؿ الرجؿ 
 ييكد ككترة سبلحيـ ات مبكا عمى قريتيـ ككميـ الحمد هلل ارجاؿ كاستمكتك في سبيؿ قريتيـ لكف كثرة ال

 عمي كاف يحككلؾ يعني امؾ كانت تحكيمؾ انيـ كانك متكقعيف حرب كانك متكقعيف مجزرة بدير ياسيف 
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ال ما كانك متكقعيف ام اشي النك كانك عيكا ما بسمع مف الكبار تبعكني انيـ كانك مسكييف معاىدة 
تيجي جمب دير ياسيف انك ال نحنا نتعدل عمييـ كال ىمي بيف قريبتنا كمستعمرة اسميا جفعات شؤكؿ ب

 كؿ الييكد ككؿ العرب نحنا ما النا عبلقة  عمينا لكيتعدك 

 فيمي غدرك كانك 

ىك ىام الميزة بالييكد انيـ غداريف اياـ الحرب تبعتنا استشيد القائد عبد القادر الحسيني ىمي است مكا 
 مجاؿ حدا يدافع اك يكقؼ مع ىام القرية ىام الفرصة كىجمكا عمى القرية النك فش 

 شيدا مف اىمؾ كمف عيمتؾ  اسالؾ فيعمي بدم 

 اه في كتير 

 ميف ايش بقربكلؾ 

 ابكم كعمامي كمف كؿ العائبلت مف دير ياسيف 

 عمي بدم اسالؾ اذا امؾ جابت اشي مف دير ياسيف كاعطتؾ اياه مفتاح غرض 

اف مجاؿ لكالدتي تحمؿ معيا اشي كتجيبكا ىك طمع بدم احكيمؾ بصراحة ما جابت اشي يعني ما ك
ابكم كامي كانا كاخكم كاختي انا كاثنيف اخكة كاخت بس كاف الي اخ اكبر مني اتذكرك انك كاف مع 
حدا مف قرايبي فابكم راح رجع يجيبكا فانقتؿ كاخكم طمع كاخكم الكبير طمع معنا كاستئيد بكـر المفتي 

 بالشيخ جراح بقنبمة قديمة 

ا ـ يعني حسب ما كنت تحكي قبؿ ما ابمش تسجيؿ انك انتك كنتك تزكرك دير ياسيف كما زلتك تم
 بتزكركىا ليش بتزركىا عمي 

.. بدم اقمؾ اشي كاحد الطير لما يياجر مف بمد لبمد بعاكد يرجع الرضكا كنحنا  ىام .ليش بنزكرىا
 تاقمك اكتر ما بنشتاؽ لعيشتنا  كميا ببلدنا ميما بعدنا كميما ىاجرنا لسا في قمبنا كفي ضميرنا بنش

 تماـ ىيو عمي اختياركـ لسمكاف مف البداية 

 ام نعـ اخترناىا مف بداية اليجرة 
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 كليش اخترتك سمكاف 

 النك اقرب منطقة لدير ياسيف 

 تماـ عمي بتعرؼ شك مصير منزلؾ في دير ياسيف اك صار جكا فييا لداركـ انتك 

كبنى اهلل يرحمك بناية جديدة كرحت عدة مرات ككانت مكجكدة كلميـك منزلي انا كاف عنا منزؿ قديـ 
 مكجكدة 

 كاممة 

 ال زم ما ىي لميـك مكجكدة تفصيؿ ال زيادة كال ناقص 

 كؿ قديش بتحاكؿ تركح اك بتقرب عمييا 

انا لك باستطاعتي كاف كؿ يـك بركح بس الحمد هلل عندم كالد ككنايني بركح غاد اليـ مصالح غاد 
عمى كزارة التربية كالتعميـ االسرائيمية كدايما غاد انا بككف الدليؿ تبعيـ كلما نكصؿ غاد بقكلك يبل يعني 

نركح نمؼ البمد النك مش ممكف بكؿ لحظة ندخميا في اياـ بككف ابني مكجكد في المستشفى بدير 
 ياسيف فبدخمكني معك 

اشير كامؾ قمتمؾ  6كاف عمرؾ تقريبا عمي انت بتحكي لكالدؾ كلكالد كالدؾ ايش الي صار النك انت 
 شك الي صار

طبعا طبعا بحكيميـ كبعرغيـ يعني فش فرصة بتيجي اال ام كلد مف كالدنا ناخدك معنا كنخمي يتفرج 
حتى انك اخدنا عدة كالد احفادم كحفيداتي خميتيـ يدخمك كيفرك جكا كفرجيتيـ ىام دار كىام دار ميف 

 كنطمع 

كيميـ عف بمدىـ الي تيجر منيا جدادىـ بتحسيـ بيميـ اك لما بالمدرسة ككيؼ بتحسيـ لما انت بتح
 بتحسيـ بركحكا بقمكلؾ عف دير ياسيف 

طبعا بككف عندىـ كتير اىتماـ لقريتيـ حتى كالد كالدم بقمكلي لكنك يصحمنا نرجع اليكـ لنركح كحتى 
حمي برجع كميف ما كاف ياخد انا نفسي بقميـ انا عندم دار ككالدم ككالد كالدم عايشيف فييا لك يص

 ىام الدار حتى كلك غرفة  بدير ياسيف 
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 عمي انت بتحتفط باشي عف دير ياسيف صكر مخطكطات  اشي بضمؾ تفرجي لكالدؾ 

طبعا انا عندم عدة افبلـ احضرتيا مع اهلل يرحميا ىند الحسيني محتفط فييـ كبكرجييـ لكالدم 
ندم صكر اطفاؿ دير ياسيف الي كانك في ىند كسكيت ديسؾ انا صكرتك كاعطيت لعدة ناس كع

الحسيني  لميكـ محتفط فييـ كاعطيت جمعية دير ياسيف باالردف كاعطيت جمعية دير ياسيف براـ اهلل 
 بس باالجتياح نيبك كمشي مكجكد كاهلل نيبكىا 

 ىبل فش ام اشي بالجمعية الي ىاف لدير ياسيف 

 فييا اشي  ال ما فييا اشي النك الجمعية انتيبت ما ضؿ

 ما حدا عارؼ ككيف راحت ىادم االشياء 

 ال اخدكىا الييكد نيبكىا 

عمي ايش في بذكرؾ بدير ياسيف كىادا االشي برافقؾ اك حدا حكالؾ عف دير ياسيف اك لما تمر ىناؾ 
 بتتذكر اشي 

ف انا بتذكر في الي مرت عـ اهلل يرحميا كيرحـ جميع االمكات يعني ىي ممف كبر سنيا بتحكي ع
اشي فش  انساف بصدقكا بس انا كانساف عارؼ شك كضعيا كنت اركح عندىا ككانت تقمي انا كنت 

 فاتحة دكاف ىناؾ كحاطة تنكتيف زيت بالقرنة اذا بتركح غاد بتجيبيـ ىييو ىيو 

 رحمة مرت عمي داكد 

ى دير عمي ايش في مخاكؼ ىبل بتراكدؾ بعد المجزرة كبعد ما سمعت قديش كانت المجزرة صعبة عم
 حدا  200ياسيف راح منيا ناس ككاف اصبل عدد اىؿ دير ياسيف كما كاف ىؿ عدد الكبير تقريبا راح 

اكؿ اشي اكؿ اشي ىام دعاية صيكينية ككؿ الييكد الي بحكك كذب الي استشيدكا في دير ياسيف 
ممرضة  مف الخميؿ مف دار الشراؼ كاف ىك كابنك ككحدة 2مف برة  3مف داخؿ البمد  93شخص  96

 اسميا حياة البمبيسي كقتمكىا كىي بتسعؼ بالمجاريح 

 طيب عمي في عندؾ خكؼ انيا تتكرر مجزرة دير ياسي ف 
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في الكقت الحاضر نحنا ميدديف بام لحظة يصير ام اشي النو الييكد عندىـ تجارب كتيرة منيا 
 صبرة كشتيبل ال قصدم مجازر بسمكاف 

 كاعتقاؿ كىيؾ بسمكاف مجازك بظنش بظف بس ىدد دكر 

 طيب بتخاؼ يعتقمكا كالدؾ كاشي ىيؾ 

اعتقكا كمريت بتجارب اشكاؿ كالكاف بيجي البكليس بدؽ عمى الدار ميف بكليش ميف بدؾ خدك خمص 
صرت انساف ال  ابالي بما يسكك النك مف كتر ما شفتيـ زم ما بقكلكىا صار قمب البني ادـ اشي 

 اخرتيـ يركحك طبيعي زم ما تقكؿ مخدر بيجي باخدكىـ ك 

 ىيؾ انا خمصت مع عمي ابك ماىر 
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 مقابمة الحالة الثانية(: 9ممحق رقم )

 زىدية زيداف
بالنسبة لمقرية ىي قرية تقع غربي  1947انا السيدة زىدية زيداف مف مكاليد قرية دير ياسيف عاـ  -

مكع فييا مف قبؿ مدينة القدس كتعتبر ضاحية مف ضكاحي القدس كقرية دير ياسيف كاف مط
الصياينة بسبب رئيسي انيا قرية مرتفعة تحيط أم تطؿ عمى معظـ القرل الحكليا الى ىي لفتا، 
، المالحة، القسطؿ، قالكنيا، كاف مطمكع فييا مف قبؿ الصياينة بسبب رئيسي ثاني ىي  عيف كاـر

بقطعكا المساعدات مكقعيا عمى الخط الرئيسي الكاصؿ بيف القدس كيافا فاذا احتمكا دير ياسيف 
لمثكار ك يككنكف كاشفيف الثكار خاصة الى كانكا مع عبد القادر الحسيني ك است مكا احتبلؿ دير 
ياسيف بسبب استشياد عبد القادر الحسيني كمعظـ الثكار في دير ياسيف كانكا في تشيع جنازة عبد 

د القادر الحسيني الى شخص كانكا في معركة عب 12القادر الحسيني ك اىؿ بمدنا كانكا حكالي 
كاف قائدىا الى ىي معركة القسطؿ ك الى استشيد فييا ك في منيـ أربعة انجرحكا مف دير ياسيف 
انتقمكا لمستشفيات القدس بعديف بالنسبة لدير ياسيف انكا بدؾ تعرفي نقطة ميمة كتير ناس انا 

ة في كمية الطرية ك بعرؼ ىام المعمكمات عف دير ياسيف انا طمعت طفمة لكف انا كنت مدرس
ىام الكمية كانت تابعة لككالة ال كث ككنا ندرس بعد التكجييي ك كاف ينطمب مني اعمؿ زم نبذة 
عف مذبحة دير ياسيف فكنت اجمع المعمكمات مف األىالي الكبار ك كانكا يصفكنا شك حصؿ في 

اىد كاكنت اخذ دير ياسيف سكاء كالدم أك كالدتي أك حماتي ك حمام عمامي أىمي كميـ الى ش
المعمكمات باإلضافة كنت اخذ المعمكمات مف كتاب لكليد الخالدم كىاد كاف مخصصك لقرية دير 
ياسيف ككتاب لعادؿ الدكتكر عاد يحي كىاد كماف عمؿ عف دير ياسيف كبعديف في عنا معمكمات 

ايش كاممة عف دير ياسيف انعممت مف قبؿ مقابمة أىالي دير ياسيف ك خاصة كالدم محمد ع
زيداف النكا كاف عندكا معمكمات كثيرة عف المعركة عف دير ياسيف ك عممكا كتاب ك سمكا كتاب 

كالى قاـ بعمؿ ىاد الكتاب ىك  4القرل الفمسطينية المدمرة عف قرية دير ياسيف رقـ الى ىي رقـ 
ا مركز الكثائؽ ك األبحاث بجامعة بير زيت ككاف ىاد الكتاب مكثؽ في أسماء الى استشيدك 

باالسـ كفي نفس الكقت كمشي عف الحمائؿ عف العادات التقاليد مكقع كؿ اشي كمكا كاف مكجكد 
بياد الكتاب ك بنفس الكقت انا اخذت معمكمات تانية عف تكزيع أىالي دير ياسيف بعد اليجرة عند 

قكمية ما انتقمكا اسرل ك ىاجركا مف دير ياسيف عف طريؽ االسر أخذكىـ لمركز المجنة العربية ال
العميا في القدس كيؼ اتكزعكا أىالي دير ياسيف ىاد أخذت المعمكمات مف نفس االسيرات الى 
طمعكا خالتي ك عمتي ك مرت عمي كبنات خالتي ك كانكا كضعكىـ اكؿ بشاحنات مرركىـ عمى 
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جبعات شؤكاؿ ك المستكطنات ك كانكا يشتمكىك ك يزتكا عمييـ عمب السرديف ك يسبكا كممات رذيمة 
بعديف حطكىـ في مدرسة لفتا ك جابكا مجندات ك فتشكىـ حتى الطفؿ الص ير الطفؿ فتشكا ك  ك

اخذكا كؿ ما تممؾ سيدات دير ياسيف مف ذىب مف مصارم حتى الحمؽ شمحكىـ إياه ك ازا ما 
بتعرؼ تشمحكا  بنت خالتي صحبكا مف دانيا تقطمميا إياه ك بعديف أخذكىـ عمى القدس بدا 

عائمة مف سمكاف كؿ عائمة اخيا مع عائمة  70زعزكعيـ اجى مختار سمكاف ك اخا تكزيعيـ كيؼ ك 
انكا تقكـ فييا بعديف اجت الباقي كؿ كاحد تبع اخكالكا انا مف المناطؽ الشمالية مثبل احنا اخكاؿ 
ابكم مف عيف يبركد نقمنا عمى عيف يبركد اخكاؿ عمي حمام مف المزرعة الشرقية مف دار الشمبي 

المزرعة الشرقية عمي خميس نفس االشي عمي جمعة اجى عمى عيف يبركد تبع عيمتا  راح عمى
كؿ ناس تبع ناس عمى العبيدية فيكـ ما انضربت سمكاف انتقمكا اىؿ بمدنا ك اتكزعكا عمى السكاحرة 
ك عمى العيزرية ك ابكديس كبعديف بدا طمع سيدكا لسامي عريقات بدا كاجت ككالة ال كث كصاركا 

ي أىالي دير ياسيف الميجريف في السكاحرة ك أبك ديس ك اطمعكليـ كرت المكف بددأت يحصكا ف
كرت المكف في أبك ديس ك السكاحرة كبعديف في نقطة ميمة انك مف أكؿ ما ىاجركاأىالي دير 
ياسيف ك نزلكا عمى سمكاف نزلت السيدة اهلل يرحميا ىي مش سيدة انسة الست ىند الحسيني قالت 

لت عمينا كقالت سجمكلي أسماء األطفاؿ اليتامى سكاء مف االـ أك مف االب أك مف بنت خالتي نز 
 .طفؿ ك باالسـ55االـ ك االبك ككاف عددىـ في ىذاؾ الكقت 

 مش ىي لقتيـ باب العمكد  -
شك لقتيـ ىي نزلت عمى سمكاف كجابت المختار كقمتمكا اكـ طفؿ ك اكـ اسرة أخذت قميا اخينا احنا  -

ف ك بدأت كقمتمكا يا مختار بدؾ تعطيني أسماء اليتامى األطفاؿ اليتامى فجمعت اسرة في سمكا 70
طفؿ ك اكؿ ما بمشت حطتيـ في سكؽ الحصر كاف في غرؼ في سكؽ الحصر بعديف قمتمي 55

مف خالتي ضربكنا الييكد قنابؿ نقمتا عمى مدرسة بسمكىا مدرسة صييكف رىبات صييكف ضربت 
في سمكاف قالت نقمتنا عمى دار سيدىا في الشيخ جراح في القدس  بدريش شك اسمكا عند بير أيكب

الى اليكـ مسمى المعيد العربي كالى كاف اسمكا دار الطفؿ اليتيـ ككممكا عمي بدؿ ما يككف بس 
لميتامى صار في ركضة ك مدرسة في بقمؾ ىام النقطة الى اخذتيا مف كتاب كليد الخالدم انكا 

يف طيب ليش ضمت دير ياسيف في الذاكرة ىي الكحيدة الى كؿ حدثت عشر مجازر قبؿ دير ياس
سنة بذكركىا كانت مذبحة قزازة مذبحة مذبحة اـ الفحـ مذبحة ففي مذابح كتير كراح فييا ناس 

أسباب السبب األكؿ اف دير ياسيف  3عديدة ككثار ليش ضمت دير ياسيف في الذاكرة فحاطط 
مف القدس الشئ الثاني انك كاف مكجكد المندكب ضاحية مف ضكاحي القدس ككانت قريبة جدا 
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لمصميب األحمر في يكـ تسعة الشير كزار دير ياسيف كشاؼ القتمى في أمة عينك كانكا كاف 
.............. كشتيريـ زم مؤتمر .مكجكد ك نشر الخبر لممذبحة كيؼ كانت ثالث اشي النكا
ف ك في نصرىـ ك يرقصكا كي نكا ك صحفي كؿ الصحفيف كبدكايتفاخركا شك عممكا في دير ياسي

 .ليذا السببانتشرت مذبحة دير ياسيف في الذاكرة
يعني انتي كانت تحكيمؾ كيؼ كصمتؾ المعمكمة الى ىي كانت عف طريؽ ابككي ك امؾ عمامؾ  -

 .ك خكالؾ كدرستييا في المعيد طيب
 .ه عف دير ياسيفمش اني درستيا ىمو كانكا يطمبكا مني كانا كنت اجمع ك اعمؿ زم محاضرة نبذ -
 .ىبل انتي مخمصة معممة في الطيرة كنتي مخمصة ايش -
 .سنو 33كنت ادرس قسـ الت ذية ك االقتصاد المنزلي لمدة  -
 قدم عمرؾ  -
  71ىمقيت انا في  -
 كاف عمرؾ لما طمعتي مف دير ياسيف سنو  -
 ال اشير -
 .امؾ حكتمؾ كيؼ لما طمعكا ك حممتؾ ك اخذتؾ كاف في مصاعب -
 .نت طمعتيا صعبة امي اخر كحدة طمعت مف دير ياسيف امياه امي كثير كا -
 بتقدرم تحكيمنا كيؼ كاف. -
كاف أكؿ ما بدت المعركة ىمة كيؼ الصياينة قبؿ ما تبدا معركة دير ياسيف ك مذبحتيا كاف في  -

مناكشات بيف العرب كبيف الييكد انك كاف في كسارة الحمد رضكاف احمد اسعد رضكاف ىادم 
بة مف جبعات شؤكؿ كاجت الحارس ىجمكا عمي المستكطنيف الى ىمو مف الكسارة كانت قري

جفعات شؤكاؿ ك قتؿ كاحد منيـ ك اجا االنجميز منعكا أىؿ دير ياسيف يمركا عف الخط الرئيسي 
سكركا الطريؽ ليفصمكا دير ياسيف عف القدس كخمكا طريؽ كعرة لنكصؿ القدس ىمقيتا يكـ شافكا 

قبؿ الييكد عمى دير ياسيف شك عممكا اىؿ البمد اجتمعكا مف جميع  انكا في اعتداءات كتيرة مف
الحمايؿ كقالكا بدنا أكؿ اشي نجمع مصارم نجيب فييا أسمحة جابكا أسمحة عف طريؽ رفح مف 
مصر عف طريؽ رفح كغزة بعديف عممكا خندؽ في أكؿ البمد كىذا الخندؽ كاف عمى عمؽ اكثر 

سبب في عدـ دخكؿ الدبابات عمى دير ياسيف سقكط  متر ك كاف اكثر مف متريف كالى 4مف 
..........كؿ يـك يحرسكا القرية اربع خمس أياـ صاركا يبلقكا كحدة شعرىا مش مشط .الدبابات

زم كيؼ المجنكنة ك يقكلكا عنيا الييكد مجنكنة كيف يحطكىا في مدخؿ دير ياسيف األىالي انتبيكا 
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ىا لمييكد في جفعات شؤكؿ ىي مش مجنكنة ىي اليا طيب ليش ىام يحطكىا يحممكىا كيكدك 
كاينة الثكار قالكا انيا كانت تراقب فينا ك قديش عددنا أم الساعات الى منحرس فييا شك األسمحة 
الى معنا ىي بقت جسكسة مش مجنكنة كسمكىا قصة المجنكنة الكؿ بعرؼ فييا حممناىا مرتيف 

تشيد عبد القادر الحسيني قاؿ ابكم اف معظـ كديناىا عمى جفعات شؤكؿ ىمقيت اتفقكا يـك ما اس
الثكار ك الحراس نزلكا يحضركا جنازة عبد القادر الحسيني في نفس الميمة الساعة أربعة الصبح 
اشعمكا زم شعمة باقية ىام الشعمة انا لدخكؿ الييكد ليبدأكا بالمعركة قالت امي ما شفنا اال انفجار 

 17دار زىراف ىام دار زىراف بقت اكؿ البمد كؿ الى فييا  قكم صار الى بقكلك انا الييكد قتمكا
كاحد استشيدكا كؿ دار زىراف استشيدكا ىمقيت دخمكا عمى البمد يكد دخمكا عمى البمد الى في غربي 

... الحراس ك الثكار حامينيا بسمكىا طريؽ قكاعة ىذا طريؽ القكاعة انا رحت زرتيا مع .البمد
تركية بقى لمجيش الطرقي بتعرفي شك االستحقامات زم الخنادؽ  ... عف استحكامات.اخكم يحيى

باقيناىؿ بمدنا ال ربا كميـ الى قدر يشرد شرد عف طريؽ القكاعة عمى كيف شردكا عمى عيف كاـر 
ىمقيت الى في كسط البمد ك الى في اكؿ البمد ما قدركش النكا صاركا الييكد في كسط البمد كصمكا 

ك فاطمة عايش الى ىي بنتيا لحمكة زيداف قالت انا انزلت انا كفاطمة أمي قالت انا انزلت انا 
عايش كانتف يا البنات نزلنا كيف في قاع الدار في الدار اليا عبللي ك قاع البيت باقي في 
جاجكزبؿ بتعرفي قالت انزلنا كقعدنا في كضمينا قاعديف في قاع البيت لستشيد محمد ابف اخكا 

قالت زغرتت امكا الى ىي حمكة زيداف بعديف استشيد جكزىا الى ىك لفاطمة عايش محمد اسمكا 
الحج عايش بعد ما زغرتت لجكزىا قالت ضربكا الى ىي دحدلة عف الدرج الى ىي اجتب عند 
باب كيف باب المخزف الى امي في قالت اجت الييكد كصارت تقمي بنتيا طنيب عميكي يا مرت 

حنا الباب كمنا اندخميا ضربكناقنبمة عكدنا دخمنا في خالي خمينا ندخؿ امي في المخزف قالتفت
المخزف كسكرنا الباب عمينا كفي سرداب بينالعمية ك قاع البيت اجت بنتي قامت السمـ مف 
السرداب صار الجيش يقكؿ عربينكا جاج عربينكا جاج امي قالت يكميف تحت الزبؿ متخبيات بقاع 

م المتخبي يطمع المتخبي يطمع قالت انا احنا خفنا كما البيت بعد يكميف شافكا قالت اجا كاحد يناد
يكـ ما تصفر  6رضينا نطمع قالت اطمعت انا ك اـ شفيؽ عمى الييكد كقتيش بنضبكا طمع الساعة 

الصفارة الم رب كميـ بركا عمى العشى قالت فتحنا ىؿ الباب حتى مف الشباؾ قالت فتحنا مف 
بنات  3امي معيا اربع بنات كفاطمة عايش بقى معيا الشباؾ كصرنا اناكلكـ كحدة كحدة البنات

كالكلد شفيؽ قالت صرنا اناكؿ بعضنا كنحبي حبي اشكم اشكم نمشي عمى أساس نطمع مف البمد 
قالت كؿ ما يعكم كمب كنا نصير كيف نتخبى مع التمى كاهلل قالت ست حياه البمبيسي انا نمت 
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دة التاني اسما حامد بس نقبيتكا قالت يمى فكقيا كىي استشيدت كىي بتسكم اسعاؼ لعيسى حمي
ظمينا نمشي لكصمنا قالكنيا قالت كصمنا عيف قالكنيا الى ىك جام ابكم اال ىك قايمينبل مرتؾ 
دحدلت عف الدرج قاؿ يكـ شافنا حممنا كرحنا عمى القدس ك مف القدس عمى عيف يبركد ىام كيؼ 

ك الطخ قالت ست حياه ميي بقت عنا ىجرت امي حماتي قالت حممت حالي مف حد ما سمعت ان
ست حياه بمبيسي قايمميا عمي حمام احناعشاف ما عنا أكالد بتنامي عند البنات بقكا يطعمكىا 
كيسقكىا ككؿ اشي دار حماية يكـ صاير الحرب المذبحة حاطة إشارة اإلسعاؼ عمى ايدىا كقايمة 

اطمعنا كيف عمى عيف كاـر قعدنا لحماتي خذم كحيد ك البنات ك اطمعي ابعدكا عف البمد قالت 
بعيف كاـر اكؿ يكـ بعديف رحنا عمى صحبنا في بمد اسميا الكلجة بنقكؿ يسعد مساكي كمساىـ 
الىؿ الكلجة استقبمكنا كاحتراـ كتقدير كيجيبكلنا االكؿ كيجبكلنا كؿ اشي يا بي شك شكرت فييـ 

قالت دخمكا عمينا كؿ الشباب كالثكار حماتي بعديف الى طمعكا اسرل يا خالتي بقت تخرفنا اـ كليد 
لمثكار صفكنا الشباب ياخذكىـ حتى جكزىا كعبد اهلل سمكر أخذكىـ  2الى خمصكا ذخيرتيـ الساعة 

قاؿ كاهلل كجكىـ طخينيـ في محجر المنتيفكرم قالت الشباب فكؽ العشر سنكات ما خمكا كال كاحد 
طمعنا صاركا يفرركا فينا بيؿ تركات ككبلـ  كقالت احنا النسكاف كاألطفاؿ كالشيكخ قالت يكـ ما

كسخ كيا كسخيف كيتفكا عمينا كيرمكلنا عمب سرديف فاضية كحالة قالت كلفكنا في المنتنكافكرم 
كالمستكطنات الحكليف القرية بعديف نزلكنا بالقدس اجا الصميب األحمر كاالصحافة بتقكؿ الى ضر 

ا الصحافة ليش ىمة فكركا انيـ يسالكانا كيؼ القرل ككؿ القرل الى طمعت دير ياسينالى ضرى
طمعتكا نقميـ كيؼ طمعنا  قالكا صاركا يحطكا بكركا بطكف النساء الحكامؿ قطعكا صدر النسكاف 
بشعكا فصاركا الناس يقكلكا العرض اغمى مف األرض يحممكا حاليـ أىؿ لفتا ك اىؿ قالكنيا كعيف 

ىمة فكركا االعبلـ اف العرب  ازا عممكا ىيؾ  كاـر طمعكا مف غير حرب كأبك شكشة نتيجة الى
ييتمكا بالمكضكع كيساعدكا الفمسطينية طمعت بالعكس بدؿ مايساعدكا الناس حممكا حاليـ كشردكا 
عمى أساس أسبكع أسبكعيف كنرجع كظمينا مف حياه حماتي اعطكنا في عند الجمزكف الى فييا 

أسبكعيف كراجعيف قاـ الممؾ طبلؿ اهلل يرحمة الممؾ المحاصرة  قمكلنا تعالكا ابنكا قالك ايكا محنا 
عبد اهلل جمعيـ كبدكا يعطييـ أراضي الىؿ دير ياسيف بعماف طبلؿ عمي كاف دارم شك ىمو ما 
ردكا اىؿ دير دياسيف في مخيمات ما عاش مف اىؿ بمدنا اال قميممنيـ اكـ مف عيمو الى سكنكا في 

مو الكاحيديف الى مف بمدنا كال الباقي عاشكا بعماف كفي اريحا في عقبة جبر الى ىمو دار جميمة ى
عقبة جبر ىك المخيـ الكحيد الى عاشكا في اىؿ بمدنا مخيـ عقبة جبر فقط كباقي المخيمات ما 
بتبلقي حد مف دير ياسيف فييا سكاء االمعرم الجمزكف حتى في عماف فش كال كاحد بالمخيـ انكا 
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ا اكؿ فترة مف حياتيـ عند قرايبيـ زم ما قمتمؾ كؿ كاحد عند الى طمعكا مف اىؿ بمدنا كميـ عاشك 
خكاؿ امو انكا اخكالككا كالباقي عاش بسمكاف ك السكاحرة الشرقية ك في أبك ديس أبك ديس كتير 

 ناس عاشكا فييا خكالي في أبك ديس كانكا كخالتي بابك ديس عاشكا 
برتب حتى جاكبتي عمى كتير أسئمة انا راح تماـ انتي حكيتي كتير أشياء جاكبتي فييا ك انا قاعدة  -

أياـ  3اسالؾ إياىا بس كماف بدم اسالؾ كامؾ كىي طمعة ككانت طمعتيا كتير صعبو كقعدتكا 
 اخذتاشي مف دير ياسيف 

كال اشي كال طمع مع امي اشي يخمؽ بالدنيا النكا حتى غيرات ما قدركش يطمعكىـ انا امي بقمؾ  -
بدم تعرفي شيء كاحد ليش اىؿ بمدنا كانكا مخبيف الذىب انك معظـ  كانت متخبية كاحنا أىؿ بمدنا

اىؿ بمدنا ما طمعش معيـ ذىب طمعكا فقرا ما معيـ كال اشي مع انك امي قالت انا خبيت مطربنيف 
ذىب بالدار كتحت الببلط كمعظـ اىؿ بمدنا كانكا مخبيف الذىب تحت األرض في سبب بقيت 

يابا في اكؿ الثمينة كأربعيف طمعكا ناس حرميو باسـ الثكار يجكا  اساؿ ابكم ليشـ خبيف الذىب قاؿ
يحطك الفرد أكؿ اشي يدقكا عمى دار المختار يقمكال اطمع يا مختار معنا يطمع المختار معيـ يقكلكا 
دقمنا عمى دار حسيف زيداف يدؽ عمى دار حسيف زيداف يعرفكا انكا مبسكط كصاحب كسارات يحط 

 .اكشط يا حسيف عمي طكؿ عمركا كراسكا بيز حياة عمي حسيف الفرد بذانكا كيقمكا
 اه بتذكركا  -
بدكا يطكؿ المصارم كيحطميـ غصب عنا فبعديف يركحا عمى حد تاني مثؿ حمد الحميد سمكر  -

فقالكا يا جماعة يا نسكاف بعديف دخمكا عمى  ديبة الدبكنية دخمكا عمى دار عمي أبك كحيد سرقكا 
لكا جمعكا اىؿ البمد مف كؿ عيمة كاحد مف الكبار كقمكليـ يا جماعة الى كؿ النحاس  كسرقكا ،فقا

معكا ذىب الى معكا مصارم المصارم يحطكىـ في البنؾ كما حد رضى يحط في البنؾ اال  ناس 
قميميف مف دار عيد دار عيد أكؿ ناس حطكا في البنؾ  كباقي اسـ البنؾ بنؾ انترا ىذا البريطاني 

ا طمعنا قالت بقى جكزم حاطط مصارم بالبنؾ ىمقيت الذىب الناس بعد ما اه الف جكز خالتي لم
جمعكا المجمكعة مف رئساء البمد كؿ ناس صارت تخبي بعرؼ انك مرت خالي بعرؼ خالتي رابعة 

بتقكؿ مرت عمي لمييكدم ىاد بيتنا ككال  69دافنات الذىب حتى يكـ ما رحنا نزكر دير ياسيف في 
ااااااااا ىاد كيسؼ ىاربيف مدريش كيؼ انا غني جدا بقت اشرتمنا الطاقة الى ىاد البكم كال بقميا كا

بقكا حاطيف فييا جرة الذىب ميدكمة كمسكينيا باب كاهلل كحمفت جرة انيا كانت معبية ذىب اه 
كالحجة اـ مكسى سمكر أميا لمكسى عبد الحميد قالت كاهلل دفعكا جرة الزيت الى ىك الذىب نازؿ 

ت يميف قالت يما يكـ استشيدت عمتؾ حمكة يكـ ما قامكا الشممة عنيا ميمة بقيف منيا كامي حمف
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بشداد ركمي ىاد مش شممة ىاد شداد ركمي كيؼ الى بحطكا المصاركة عمى ظيكرىـ ىيد عمى 
كتافيف ىيؾ زم ىاد بسمكا شداد ركمي يبقى قالت يـك ما شدكىا ما تقكلي اال سمسة ىالت النكا 

جميمة كذىب بناتيا في فيذم النقطة انا ليش اليسنة طمعكا معظميـ  بقت ذىب فاطمة كذىب
كىمة مفيش معيـ الذىب ك المصارم ىاد النقطة النيـ كانكا مخبينكا مف الحرمية النكا كتير 
حاالت حرمية صارت ببمدنا بعديف بالنسبة لم ربيات ليش دير ياسيف مميانة غربيات انكا بتبلقي 

كيقكلكا ىذا العريقية الى ىي مف عيف عريؾ امكا لعمي ىاد الشييد مف المزرعة كعيف يابركد 
كبتقكؿ مف بتكنيا كمنقكؿ مف العبيدية كمف العمكر انكا أميا لمرت عبد القادر مف العمكر كفي مف 
العبيدية ليش النكا قمي ابكم بقت في قانكف طالع عند االتراؾ أم كاحد مرتكا غريبة برحش عمى 

ىا صفر بمؾ ىدكؿ االترؾ كالى ببقى كحداني المكا ك البكا بقينا يبقى الكاحد حرب اليمف الى بسمك 
متجكز مف البمد يتجكز غريبة ىاد عمى زمف االتراؾ يركح يجيب كحدة غريبة عمي جمعة جاب 
كحدة غريبة تبلقي كتير مش بس كاحد كتير سيدم عايش ماخذ كحدة مف دار الشمبي ككحدة مف 

 عيف يبركد 
 مف دير جرير كسيدم حسيف  -
 اه مف دير جرير  -
 فياد ىك السبب  -
 1996انتي كنتي تحكي انؾ رحتي سنة  -
  1999ال  -
 عمى دير ياسيف  -
 اه  -
 اكـ مرا زرتييا  -
اه ككنت مع ابكم كمع اىمي ككانت كؿ دير ياسيف مفتكحة عمى  1969مرات في  3انا زرتيا  -

مراض لممجنيف حتى دارنا عاممينا بعضيا ككركني دارنا ككانكا عامميف فييا مستشفى لمنقاىا لبل
مكتب أطباء ك عامميف دار حمام غرؼ غسيؿ كدار عمي جمعة عاممينيا غرؼ نكـ كدار عمي 
حسيف في انيا كميا مستشفى كالقكنا المجنيف كيكرنا ابكم ىاد كـر السارجي كىاد المراح كىاد 

ات ىدكؿ لميسنة ىدكؿ في عمار  3خركبة برجس بقينا نركح بعديف ركحنا خالتي عمى عمارات في 
مستعمرة في القدس ىي كحدة منـ لدار حمام ك اخكتو في بيت ىكيـر ىذه جنب حديقة الحيكنات 
في القدس ىام بيت ىكيـر في نفس القدس ارضيا الى بقميا عمي ىاد البيت بيتي كىي مكتكب 
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انا مف ييكد سكريا  عمي حسيف زيداف ك اخكانو الى بتقكؿ انا شك ذنبي انا اشتريتكا مف الحككمة
كبعد االنتفاضة ما  74أك 1975بس اشتريتا ك انا رحت مشكار بعد الزكاج كبدكف تصريح في 

مع الدكتكر عادؿ كشك بقمي ىي معي السي دم شرحمكا أخكم لقينا بير المي 1999رحتش اال ب 
شيدة دير ياسيف  ) بير الجكزة ىاذ البير في أكؿ مدخؿ البمد البير يقاؿ اف كؿ الشيدة انحطكا في

منيـ غربية الى ىمو حسيف الشريف ك ابنة ) الفراف ( ك حياة البمبيسي ىدكؿ  3 102باالسـ 
غربية كباقي الشيدة يسنة ك ىييـ مأرخيف باالسـ بياد الكتاب حسيف الشريؼ حمفت يميف مرت 

حطكا  بدم اخبز اني شفتيـ بعيني 4أحمد اسعد اف شافتيـ كىي حاممة لجف العجيف الساعة 
بالفرف كىك يشعؿ بالنار عشاف الخبز بقيف يركحا بدرم يا حراـ قالت انحرقكا بالفرف ىك ك ابنكا 
فيكـ رحت مع عادؿ منعكنا ندخؿ جكا البمد بس كنا نفر حكليف البمد كيقكؿ اخكم ىاد كـر 

ىاد السارجي كىذكؿ لحجار بقى ابكم حاطتيـ عشاف نبني كىاد كـر السارجي كمكا سماؾ كبعديف 
الرماح ىاد لدار سيدم كمك لكز حاطيف في ركضة حاطيف في مرجح كبعديف ىؿ خركب فبساؿ 
في انتي يا ست زىدية طمعتي سبع اشير شك احساسؾ لك طمبكا منؾ انؾ تتركي بتيف تيجي عمى 
دير ياسيف قمتمكا كاهلل يا دكتكر لك الكاحد يعيش مية سنو بضؿ الجئ كمياجر كلميكـ بقمكلنا حارة 

ليسنة كاهلل انا شك بقمكا كاهلل يا دكتكر عادؿ امي بقت تقكؿ بعد المفمفؿ نقكؿ جريش بعد المييرة ا
نركب قديش قكؿ الكاحد بنسى كطنو كاهلل بعد العز كبعد الكسارات كبعد ال نى كبعد الذىب نصير 

رنا نستنا زيت شحاديف لككالة ال كث نستنا القمح حتى غنيتمكا بقمكا دشرنا ببلد العنب ك المكزم ص
الككزم دشرنا ببلد العنب ك المكزم ك صرنا نستنا كيس الطحيف بعديف حماتي شك بقت تقكؿ بقت 
تمي ك انا طالع بعز الثمج عمى الطيرة تقكؿ يي يا خالتي يا ريت ظمينا في ببلدنا كاهلل المالؾ ما 

عز الشتى عمى دكامؾ ىك ىالؾ كاهلل لك ببيع قطة ارض مف حبايؿ أبك كردة ما بخميكي تطمعي ب
بظؿ المالؾ مش ىالؾ كاهلل لك باع قطة مف ارضا بعيش طكؿ عمركا بقمي يعني بتحبي البمد قمتبل 
كاهلل لميكـ لميكـ لك بقمكلي ترجعي عمى خيمة في دير ياسيف اال ارجع كلكني عايش في عشريف 

ة كانا ادرس في الطيرة ك سن 33قصر كانا بدرب أكالدنا ككالد كالدنا ىي كلد ص ير بقبل انا عشت 
سنتيف في المقاصد يسالكني مف كيف اقميـ مف دير ياسيف صسكاف قرية بتيف عمرم ما قمت اني 
مف بتيف انا مف دير ياسيف لكف سكاف بتيف احنا ما منقدر نتخمى عف بمدنا كالكاحد بحف لبمدة 

أىمي الى بحبكبكني فييا ككطنو قمي انتي ما عاشرتي حمكتيا قمتبل ميك ليش اعاشر حمكتيا ميـ 
يكـ يقمكلنا عاداتنا كيؼ كانت كيؼ تقاليدنا كيؼ تراثنا كيؼ جيزتنا قمت ىك الكاحد بنسى ضناه يا 
دكتكر عادؿ كىينا منعمـ أكالدنا ككالالد أكالدنا حماتي اطمعت مفتاح معيا ىيني محتفظ في لميـك 
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ي محتفظ في مف دير ياسيف قمتمكا كاهلل يا كبكرا بضؿ اقميـ ىاد المفتاح ال معمقتو عمى الشباؾ ىين
 دكتكر ما حد بنى كطنكا 

 انتي جاكبتيني عمى سؤاؿ كنت راح اسالكا ازا انتي محتفظة باشي مف دير ياسيف  -
 .ميك بتعرفي شردكا اشراد اىؿ دير ياسيف ما تميمكا تيطمعكا اشي

 بس مثبل سكل فديكىات عف دير ياسيف بكتب بمخطاطات 
تفظ بكتب شكفي ىام مف أخكم شايفة بعطيكي تستفيدم منيـ بس رجعيمي إياىـ ىاف كاهلل انا بح -

اخكم كتبكا أبك رجائي يحكي حكاية عف دير ياسيف شكفي يا خالتي ىام عف حياة البمبيسي اهلل 
يرحميا ىام عف عدد الشيداء بجكز تستفيدم ميـ شكفي بحطمؾ أشياء انا نقمت عنكا ليش ضمت 

 كراؽ كىام اخكم لما اخكم طمع عمى التمفزيكف يحكي عف دير ياسيف دير ياسيف ىدكؿ ال
 .ىمقيت اني في حد مف عيمتؾ استشيد اتصاكب -
 حمكة زيداف ك ابنيا عمة ابكم كجكزىا ك ابنيا كحسف زيداف ىذكؿ بتستفيدم  -
 .ىاد الشريط الحج عايش زيداف -
 بتفرجي احفادؾ ىام األشياء  -
 مكلي ىاذم المسكدة عف الى اخدىا الكلد ىكىك بقمكلي اسمعناىـ اكـ مرة بق -
 كمشي عف دير ياسيف بيؿ كيس  -
 بتخافي يضع  -
 أم كالى شايفة  -
 طيب ليش ما كؿ ىؿ أشياء تطبعيعا  -
 .منا سكيتيا بس مع الشب -
 ىمقيت انتكا اخترتكا بيتكـ في بتيف  -
ككي صار احنا رحمنا عمى خكاؿ ابكم عمى عيف يبركد بعديف امي كانت تشكؼ امكا يدايؾ ك اب -

يشت ؿ ايش ما كاف قالت بعديف استاجرة دار بدينار قالت نتحط البطانية ك ناـ عمييا ك صار 
كصارت الككالة تعطي مكنة كبعدييا اىؿ عيف يبركد حشريف ك  .ابكم يركح عمى الكرؾ يشت ؿ

اجى يفتش عمى دار في بتيف كاف حمام ساكف في بتيف في غرفة في بتيف لقى ىؿ ستات بقكلكا 
سنيف بعديف  5دينار رىف  50ي دار لبلجار قمكال تعاؿ اشرب شام معنا ك في دكر دبر غابك ف

 ىام األرض اشتراىا حمام بشيكؿ ك نص المتر بشمف عمى الشارع ابكم اشترل نص دنـ 
 خالتي ضؿ سؤاليف الى ىي عندؾ مخاكؼ لكالد كالدؾ أك الؾ  -
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ك الى بعمـ بالسر ك اهلل اقمؾ انا مش خايفيف كاهلل كاهلل يا خالتي سؤالؾ جكابكا عند رب العالميف ى -
الكاحد بضؿ عمى اعصابكا كنت اناـ باليؿ ما احس بخكؼ كاهلل األياـ ىام اف قرقعة كرقة كانتي 
صرتي خايفة مف السمطة كال خكفنا مف الييكد كبضؿ أقكؿ السياسة تياسة كاهلل يا خالتي منضؿ 

 .في بيتخايفيف البنيد بيتكا مش زم الى عايش 
 شكرا الؾ خالتي كازا بتحبي تقميمنا اشي قبؿ ما نخمص  -
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 :مقابمة الحالة الثالثة( 10ممحق رقم )

 زينب جابر

 اكؿ اشي بدؾ تعرفينا عف حالؾ كبعديف اسمؾ الكامؿ الرباعي 

 طيب يبل الميـ صمي عمى محمد زينب محمكد مصطفى جابر مف دير ياسيف 

 خالتي  دارسة اشي

 درست لمصؼ الخامس 

 لمخامس كىمكيت انت سكاف سمكاف 

 كعمرؾ بزبط 

 سنة  71

 يعني انت لما اطمعتي مف دير ياسيف كاف عمرؾ سنة 

 سنة 

احكيمنا شك حككلؾ اىمؾ اك سمعتي مف اىمؾ عف دير ياسيف ككيؼ طمعتي مف دير ياسيف ككيؼ 
 حممككي مف ىناؾ 

عكىـ بتركات كيكميا اطمعكىـ بالتركات كطمعك كفسخك كيف اطمعت مف دير ياسيف قالت امي اطم
 بالمصرارة يـك حطكىـ بالمصرارة كؿ كاحد راح عبمد 

 تماـ كيف امؾ راحت 

 نعـ 

 كيف امؾ راحت 

 سنة  بابكديس 18امي راحت عابك ديس قعدنا 
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 حمك 

 اه عشنا ىناؾ بابك ديس 

 اه 

 ار فييا صارت تخرفنا عف دير ياسيف كتقمنا عنيا يعني شك ص

 شك كانت تحكيمؾ عف دير ياسيف 

 شك تقتؿ فييا كشك صار فييا يعني قالت في كحدة اسميا الميـ صمي عمي سيدنا محمد 

 ىيييو

 كاتسجؿ انا اعطاني نسختيف كحدة الي كحدة لمصطفى انا عندم نسختي احتفظت فييا 

 تماـ بدم ينزلك عاالبتكب 

 ليكتيكب مكجكد بس مش كامؿ الفيديك الي ابك ماىر اعطاؾ اياه عمى ا

 بس ىادا الجزء تبع مريـ سارة 

بدم اعطيكي معمكمة كاف في فيديك عند ىند الحسينيف مدتك ساعة ككاف في فيديك تاني لمريـ سارة 
بس ما سجمت منك النك حكي فاضي بتستعممك ربع ساعة كبنتيي كىادا فيك ناس كتير بحكك في في 

 ساـ في عبد القادر الميـ صمي عميؾ يا نبي زم اـ ب

 طيب اعطيني نسخة النك مش عارفة اذا النسخة الي عندم نفسيا 

 يبل نكمؿ نحنا كيف كصمنا 

 كصمنا لما قمتمؾ شك كاف يحككلؾ لما طمعتي  مف دير ياسيف 

خبرتؾ انيـ طمعكىـ بالترؾ كحطكىـ سياريف كبالمصرارة حطكىـ كلما رمكىـ بالمصرارة شحنكىـ عمى 
 سنة سكنا بابك اديس  18بابك ديس  ابك ديس سكنا

 تماـ كاف اىمؾ يتكقعكا انيـ كاف رح يتيجرك مف دير ياسيف 
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 ال ما بقكش يتكقعكا 

 تماـ كيؼ كاف يحكك اتقتؿ حدا قداميـ 

اتقتمت كحدة مف دار الحج نمر اخت بنت مف دار الميـ صمي عمى سيدنا محمد اخت الطف انقتمت 
دـ امي  امي حكيتمي ىادا االشي انقتمت قدامنا بعديف سيدم رمينا قداـ كعمى ايدييا ابنيا  انقتمت قا

 امي عف البمككف باقي مقعد اه زم سطؿ المي رمكا رحمة سيدم اه اسمك الحج جابر 

 معمش بدؾ تطمعي حجة اطمعي 

 اكمؿ يعني 

 اه كمؿ 

الكلي ياسيف قالك دير عيكا ما بسمع بقكلك كاف فييا شيخ كراىب كدير كمع المدة بدؿ ما يقكلك دير ك 
 ياسيف جمعكا االسميف مع بعض 

 ىادا االشي يعني اسمحمي اقمؾ في الك تاريخ معيف مثبل عزمف الركماف عزمف االشكرييف عزمف الياظ 

 كاهلل ىاظ بزبط ما بعرفكا بس ىادا الحديث اسمعتكا مف الكبار 

منيف اجا عقؿ قالكا اجا شحداة منيف  طيب مثبل ىمكيت قالكا دار جابر منيف اجت جابر اجك قالكا عقؿ
 اجت شحادة كيؼ صارت ىؿ عيؿ مثبل عيمة جابر اك شحادة اك عقؿ 

محنا بدنا مف الختيارية كاهلل بالنسبة الي ما سمعت منيـ اشي كال حديث قالكا عف الكضع الي كانك 
ي زم عدة يعيشكا في كاالرض بس اما االشي قبؿ ما سمعت كفي اشي بدؾ تحكي بدكف مؤاخذة ف

 ناس عف دير ياسيف في اهلل يرحـ جميع المكات تعيش 

كاف ابنعمنا فايز جابر ابك عمر كاف يحكي شكؿ كالشيخ محمد سعاد كاف يحكي شكؿ كفبلف يحكي 
شكؿ فانا قعدت ميك الكاحد بضؿ ميك العقؿ بضؿ سيد االحكاـ زم ما بقكلك ؼ اسمعتا مف ناس 

ال فش منك ىادا الحكي كال كاحد حكا كبلـ كذب ليش النك انا  بحكك فبلف كذاب كفبلف كذاب قمتميـ
 بقيت جام مف ال رب شك بدم اشكؼ قدامي الجية ال ربية 



116 
 

 بزبط 

انا بقيت بالجنكبية بدم اشكؼ شك كاف بالجنكب في الشماؿ بدم اشكؼ شك بالشماؿ في الشرؽ بدم 
 مزبكط اشكؼ شك بالشرؽ فكؿ كاحد بحكي الي شافك ككؿ كاحد حكا كبلـ 

يعني تكاخذنيش ىيؾ انا كياؾ كابك ماىر ىينا قاعديف برة شكفنا ما شكفناش يعني بدكف كال مؤاخذة 
عمى الشاـ قميـ بدم تركحك تشكفكلي  3عمى زمف اظف كاحد مف الصحابة اك الرسكؿ اك الخمفاء كدل 

د جيؿ قمك صدقت ببلد الشاـ شك فييا اجا اكؿ كاحد قمك شكفت كميا مخامر كخمارات كجاىمة البم
الثاني قمك شكفت كميا سرسرية كحرامية كتبعكف كيؼ قمك صدقت اجا الثالث قمك كميا جكامع كالناس 
كميا عالصبلة كعالياظا فقميـ صدقت فقالكؿ عجب بتساؿ بيؿ ناس كىاظا صدقت كىاظا صدقت 

ية ىام شاؼ كىاظا صدقت ىاظا راح عمى المنطقة ىام شاؼ ىاظا االشي حكا عنك كىاظا راح الج
الي شافك حكا عنك كىاظا راح عمى جية الجكامع كالمصمية كالديف كالديانة شاؼ الي شافك كحكاالي 
حكا كىاظا صدؽ كىاظا صدؽ كىاظا صدؽ يعني فش كاحد بحكي كذب كنحنا نفس االمكاؿ انت ببل 

 مؤاخذة شايؼ الي برة شايؼ الص ار بمعبكا كرانا مش شايفيف كال اشي 

 اخكتؾ صحيح ىادكؿ صكر 

 في تكنس ال ار الي سككىا عمى ياسر عرافات  1986ىادا اكؿ اشي اخكم مف امي استشيد سنة 

 عنتيفي اسميا 

 ىاظا ابف عمي ابك محمكد محمكد الكبير سكلك بعيد عنؾ عممية فيشي اغك كتكفى 

 يا بف الحبلؿ مش مستاىؿ 

ما كنش عندم صكرة  1992صكرة اال سنة  كىاظا شايفة يا بنتنا ابكم ىاظا ما شكفتكش كال بعرفكلك
 الك كال ام اشي كال بعرؼ شك شكؿ ابك 

 امسؾ عاد 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 ايش امؾ اخدت مف دير ياسيف 
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 كاهلل طمعت حافيو مكشكفة الراس حتى اخذك ىيسيرة بكينا حصرتي عمييـ 

 اكـ مرة رةحتي عمى دير ياسيف زكرتييا 

 كال عشريف مرة 

 ؿ مرة بتزكرييا بتركحي مكاف معيف فاىـ ك

 اه بركح كبزكر دارانا كحكلييا جميعا 

 كايش سبب اختيارؾ سمكاىف كجكازؾ ابك ماىر 

 كيؼ يعني 

 يعني ليش اجيتي عمى ىادا المحؿ عمى سمكاف 

 النصيب نزحنا مش صارة النزحة كاجينا عمى سمكاف 

 طيب بتعرؼ شك مصير دارؾ في دير ياسيف 

 مش رايح منك صرارة اه زم ما ىك 

 كانت بتحكي الحفادؾ عف دير ياسيف 

 اه بحكيميـ اه كاهلل بنحكيميـ يحيى ابني بعرؼ جميع دير ياسيف كدكر ستا كسيدك 

 فاىـ ايش اشي بذكرؾ بدير ياسيف اك اشي لما يخطر في بالؾ عطكؿ تشكفي بتتذكرم دير ياسيف 

 مف سنة كيؼ بدم اتذكر كيؼ يعني 

 ي صكرة امؾ صكرة ابككي يعني بتشكفي اش

اه صكرة امي كابكم قبالي اه كاهلل بتذكر كبعديف خطرات دارم بدير ياسيف بتخطر في بالي بتتصكرلي 
 يعني كانا قاعد بتتصكلي كاهلل خطرة بالصبلة بتتصكرلي  يـك ما اشكؼ درجيا 
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يف كانا عشاف اعطكي فكرة كنا نركح تقريبا كؿ سنة بالميعاد ىاظا نمقط زتكف كتيف اه كاهلل مف دير ياس
جبت خصب تيف مف دير ياسيف كزرعتيـ ىييـ عندم بدارم كجبت خصؿ زتكف كتيف كزرعتيـ 

 بالعيزيرية بنركجيكي اياه التيف تيف دير ياسيف ىكميتو 

 كايش مخاكفؾ ىمكيتا كيؼ يعني يعني بتخاؼ مف اشي معيف يصير اشي معيف ىادا الكقت 

ساعة بدارم كنحنا ىينا بالنص  24هلل كالمكتكب ما في منك ىركب كالجيش ال كاهلل ما بنخاؼ اال مف ا
 بيف الجيش كالمستكطنيف 

 نحف ال نخاؼ المكت 
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 :الحالة الرابعةمقابمة ( 11ممحق رقم )

 سمير حميدة

 عف حالؾ اسمؾ عمرؾ مستكاؾ التعميمي 

صبلح حميدة مكاليد مخيـ عقبة جبر اريحا اكممت  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ انا اسمي سمير عبد العزيز
عاـ قبؿ حكالي شير بمدم االصمي دير ياسيف اصحيت عمى الدنيا كنحنا في لجكء كغربة ك  63اؿ 

سنيف كلكف قبؿ ما يتكفى كىك يحكي عف دير ياسيف  9يعني كاف ابكم اهلل يرحمو لما تكفى كنت ابف 
كماف حدثتنا عف دير ياسيف كاىمنا بدير ياسيف ككانك اىؿ  خيرات دير ياسيف كـر اىؿ دير ياسيف امي

دير ياسيف ؾ مش كالد بمد كببلد عائمة كاحدة كىاظا كاف الكؿ يقكؿ في يعني مش انا لحالي كؿ اىؿ 
كانك كعائمة كاحدة كيعني بدكف مبال ة  1948كالي قبؿ  1948دير ياسيف الي كلدك بعد المجزرة بعد 

 ياسيف بعتبركا انفسيـ عائمة كاحدة كليسكا ابناء قرية  % مف اىؿ دير90ما يزاؿ 

عمي ايش كاف ابكؾ كامؾ يحككلؾ عف دير ياسيف كيؼ كيؼ اتيجرك شك كاف يحككلؾ كيؼ طمعكا 
 مف دير ياسيف كيف راحك شك عممكا 

دكنـ في منطقة يقاؿ ليا اـ لميس  1200اكالد كبنت ككاف شارم  8جدم الحج صبلح كاف عندك 
لجدم ككالدم كاخكاف كالدم الي ىمي اعمامي كانك يزرعكىا بجميع انكاع الخضركات ىذم فقط 

النباتات  الحبكب  الحمضيات  يعني كؿ انكاع النباتات ىذم تقع بالقرب مف قرية كسمى كبيت جيز 
قضاء الرممة كاف عمميـ في الزراعة في المكاشي برضك كانك في بمدنا يخرفكنا  حتى الكؿ يذكر ما 

محاجر دير ياسيف كاف يشت ؿ معظـ اىالي دير ياسيف اك قسـ منيـ بالمحاجر كاف يعني الخير زاؿ  
 في دير ياسيف يعـ الص ير كالكبير ما كاف احد فقير في ذلؾ الكقت 

ىذا الي  كصمؾ عف ابكؾ عف دير ياسيف ىبل لما تيجرك شك كانك يحككلؾ عف عف اليجرة كيف 
 اتيجرك كيف راحكا 

 اسمعت مف ابكم  ابكيا انا ما

 مف ميف اسمعت 
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مف امي ابكيا مف يكـ ما صار نفير لمعركة القسطؿ معظـ اىؿ دير ياسيف اك الشباب الي قادر عمى 
حمؿ السبلح كعنده شقفة سبلح اتكجو لقرية القسطؿ لمعاكنة اك مساعدة القائد الكبير عبد القادر 

لدم كاف مف ضمف المقاتميف في جيش كا 1948-4-8الحسيني الذم استشيد في تمؾ المعركة في 
االنقاذ اك عفكا مش بجيش االنقاذ في قكات عبد القادر الحسيني حتى اصيب بعدة اصابات نقؿ الي 
مستشفى الرممة طبعا قبؿ بعد يعني بعد معركة القسطؿ كانييار جيش المقاكمة الفمسطيني اتكزعكا 

مت القكات الصيكينية المعززة بالياغانا اقتح 4-9الشباب في ذلؾ الميمة الخميس ليمة الجمعة 
بالعصابات ايسر ليحي كشتير بقيادة االرىابي مناحيـ امبي ف دير ياسيف فجر الجمعة دارت معركة 

ساعات مع مجمكعة مف الشباب الذيف كانكا مرابطيف  10ساعات عمى االقؿ يعني  10استمرت نحك 
كانك عمى استعداد ليـ النك المستكطنيف  في القرية كاخذيف حذرىـ مف غدر المستكطنيف الذيف

الصياينة ال اماف ليـ عمما انو قبؿ ذلؾ بفترة قصيرة كاف اتفاقية عدـ اعتداء بيف اىؿ القرية 
كالمستكطنيف اال انيـ نقدكا العيد كاقتحمكا القرية مف ثبلثة محاكر بعد اف فرغت الذخيرة مف الشباب 

القرية الجية ال ربية الى عيف كاـر تمكنك مف دخكؿ القرية القرية كاتمكف العديد مف االنسحاب مف 
اسرك مف اسرك كقتمكا مف قتمكا كالدتي كانت مف ضمف االسرل ىي كمجمكعة جاء المستكطنيف 
ككضعكىـ في عربيات نقؿ تركات منقميـ كطافك فييـ مستشبشريف اك فريحيف بالنصر عمى قرية 

ذلؾ الكقت اما القرية قاكمت ك استبسمت كلكال انيا نسمة في  700ص يرة ال يتعدم عدد سكانيا 
 استعادت بمدد مف القكات الياغانا ليـز المستكطنيف شير ىزيمة 

 أمؾىذا الي حكتمؾ اياه 

امي مف بيف االسيرات الي اسركىـ بعد ما طافكا فييـ احتفاؿ االنتصار سممكىـ لمصميب االحمر 
 الدكلي 

 تماـ كبعيدف 

ىذا الحديث يعني زم ما ركت امي انك معظـ القرل المجاكرة عمى صيط  إثرمى طبعا غادرك القرية ع
 دير ياسيف كانيـ بقتمكا بالنساء كبقتمكا ببطكنيـ كبدبحكا باالطفاؿ ىجرت القرل المجاكرة 

 تماـ حتمؾ امؾ كيف اختارك انك منطقة تركح عمييا كيعيشك فييا 
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كب المسجد االقصى المبارؾ عاشك فييا فترة قصيرة ثـ اكؿ ما رحمكا استفبمكىـ اىؿ سمكاف الي تقع جن
 سكنكا في ابك ديس كبعدىا انتقمكا لمخيـ عقبة جبر حيث كلدت انا 

 ليش امؾ اختارت سمكاف 

كاهلل مش قضية اختارت سمكاف القضية ابكيا كمعظـ اىؿ بمدنا لقكىا اقرب قرية عمى بمدنا يعني 
لنا ىذا السؤاؿ كلكف تقديرا كؿ اؿ البمد ناس كتير مف دير اختصار لممسافة حسب ما اعتقد انا ما سا

ياسيف اختارك سمكاف االقرب الى القدس حتى قريبيف مف قريتيـ النك كاف عندىـ قناعة انك اياـ كبدىـ 
 يرجعكا عشاف ىيؾ ما ابعدكش 

 اه بتعرؼ شك مصير بيتكـ الي بدير ياسيف 

 مرات  3اه طبعا انا زرت بيتي بدؿ المرة 

 ى زرتيـ امت

اك  1967اكؿ مرة زرتك دخمت قرية دير ياسيف بعد االحتبلؿ االسرائيمي لباقي الضفة ال ربية في 
كاف الي خالو اجت مف عماف كمشتاقو  1974لباقي فمسطيف ما كاف يسمى بالضفة ال ربية في 

تيف تشكؼ دير ياسيف ؼ كنت انا ابف عشريف سنة ركحت انا كاخكم يدعى جماؿ كخالتي معيا بن
ككلد كاف ىادكؿ في عماف جاييف زيارة ركحنا دخمنا اكؿ البمد ما دخمناش بالكسط القرية النك انا ما 

 1984ثـ دخمتيا في  1974كنت اعرؼ اشي عف دير ياسيف دخمنا بدؿ الدار داريف ثبلثة ىادا في 
تقع بيتنا ك انا اخدت زكجتي كاكالدم حيث في كنت عمى ديارة ايف  1994في اؿ 1994كدخمتيا في 

 عرفتني عمى البيت  1984بيت العائمة الف كالدتي لما زرناىا في 

  1984كانت كالدتؾ معؾ سنة 

كانت كالدتي ركحت يا ابك محمد ركحت انا كاخكم محمد كابف عـ اسمك تكفيؽ  ككالدتي   1984اه في 
حتى  1984ر مف كبعرفش ميف يعني رحنا خمسة ستة كزرناىا كتعرفت عمى الدكر انا ال زلت اذك

 سنة بذكر مكقع بيت العائمة  33اليـك يعني 

 ىبل انت لما تركح عمى دير ياسيف بتعرؼ كيف بيتؾ 
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بعرؼ حتى ركحت زرتيا قبؿ سنتيف كلكف ال يسمح لي بدخكؿ كسط البمد حيث يكجد بكابة الكتركنية 
مييكد بدكف تصريح مف مع حراس امف مف دكف تصريح   لزيارة النك الدكر يسكنيا مرضى نفسانييف ل

 الحككمة ال احد يقدر عمى الدخكؿ الى القرية 

 كانت بتحكي كنت تحكي انؾ انت كماف اخدت كالدؾ عمى دير ياسيف قدم عندؾ كالد 

سنكات تتذكر كؿ فترة  9يعني  94.95عندم كلديف كثمث بنات حتى اص ر طفمة كانت بنت اؿ
 ا كماف يعني كتقكؿ يابا بمدنا دير ياسيف حمكة خدنا عميي

 يعني انت لميكـ بتحكي لكالدؾ ككالد كالدؾ في عندؾ احفاد 

 طبعا اه عندم احفاد الحمد هلل رب العالميف 

 اكـ حفيد 

15  

 اهلل يخميمؾ اياىـ 

 تحكيميـ انك انتك مف دير ياسيف 

بمد كقرية اه طبعا نحنا بديش اقكؿ كدير ياسيف نحنا كشعب فمسطيني عامة نمقف اطفالنا باف نحف لنا 
اسميا فمسطيف كمكاطف مف فمسطني انا بقكؿ لكالدنا انك ىذم مش بمدنا سكاء كيف ما كنا ساكنيف بمدنا 

عممكا فييبل مجزرة المجزرك ىام كال مرة كؿ انيا استشيد  1948اسميا دير ياسيف  احتمكىا الييكد 
كالسبب في ذلؾ انيا لـ  مف طفؿ كامراة كشخص  اال انيا كانت مفخرة لدير ياسيف 100فييا نحك 

تخرج بدكف زم ما بقكلكىا بدكف قتاؿ كانما قاتمت كقاكمت  كقتمت مف الصياينة كما استشيد مف 
 الفمسطينيف اك مف اىالي القرية 

 عمي نحنا اذا بدنا نحسب اكـ مرة بتكرر الحكي عف دير ياسيف 

 منشبعش مف دير ياسييف منشبعش منيا 

 اغراض اك نست اشي كىي طالعة  عمي امؾ حكتمؾ انك اذا نست
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حكت مش ىي الي نست خرفتنا عف ناس تركك كالدىـ كحدة رجعت تتاخد ابنيا مف الحرؽ كىاظ 
 حممت مخدة بدؿ الطفؿ كطمعت بعرفش 

 مف الخكؼ 

 مف الخكؼ طبعا 

 امؾ طمعت اشي مف دير ياسيف 

 كاهلل ال اذكر ال اذكر طمعكا طمعكا بثابيـ 

 ا قمنا الذىب شمحكىـ اياه نفس االشي امؾ صار معيا االشي اه عمي اذا بتتئكر حد

لما اخدك االسيرات ىذا قشطكىـ الذىب الي في دينييـ اصبل بدم احكيمؾ ش مة بجكز االخ ابك محمد 
 الحج محمكد  بعرؼ انك معظـ اىؿ دير ياسيف باعك صياغيـ كشركا سبلح مزبكط يا ابك محمد 

 صح 

 ذىب مع اىؿ بمدنا اال ما ندر  يعني ما فش بؿ فترة االخيرة

 عمي انت بتحكي انك مصير بيتكـ ىك داخؿ مستشفى االمراض العقمية 

 نعـ كال زاؿ 

 مكجكد زم ما ىك 

 نعـ كال زاؿ 

 حمك عمي بدم اسالؾ بتحتفظ بصكر باشي عف دير ياسيف فيديكىات مثبل اشي 

 اه طبعا طبعا 

 بتفرجييـ عف اشياء 
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 :الحالة الخامسة مقابمة(: 12ممحق رقم )
 مصطفى حميدة

 مصطفى محمد دركيش حميدة 

  78السكف بتكنيا  دار المعمميف معي عمرم 

 لما كمعت مف دير ياسيف قديش كاف عمرؾ  -
 سنكات  8كاف عمرم  -
 سنكات  8عمي بدم تحكيمي ايش صار بالقرية كانتا عمرؾ  -
لنار فالكالدة اهلل يرحميا قفمت عمينا كاهلل انا الى بتذكركا سمعنا اطبلؽ نار كأسرة يمعنا اطبلؽ ا -

األبكاب كاف الي اخك اسمك محمكد عندكا بندقية صمـ انكا نخرج مف الدار النكا ازا ضمينا 
معرضيف لمقتؿ فقاؿ المي ابعدم ليفتح الباب كاطمع انا ك ابكم مع المجاىديف بعديف بالنسبة 

بتطمعي عمى عيف كاـر فامي لما لبلسرة كيؼ راحكا عمى عيف كاـر بتأخذم أخكتي الص ار ك 
ىددىا بالقتؿ بالكذب عشاف تفتح الباب كقالت البكم بتظؿ مع محمكد ياما بترجعكا انتكا 
االثنيف مع بعض يا بتمكتكا مع مع بعض الميـ بدؾ اضؿ مع ابني النكىك بدك يطمؽ النار 

بعض أك بتمكتكا  اخكم كقالت انتا بتحمؿ الفشكات الى معكا  الرصاصات كبعديف بترجعكا مع
مع بعض فبعدىا اخرجتنا امي مف الدارؤ حتى في جزء مف أخكتي كاف بدكا يمبس باجرم 
فمنعتكا قاؿ كيف رايحيف كميا ساعتيف كراجعيف عمى الدار بعديف طمعنا عمى عيف كاـر اطمقكا 

 ...مكتسار ك منتي فكر ك جفعات شؤكؿ .عمينا المستكطنيف ىمكتسا كمش عارؼ ايش
ف كاـر كاف اكثر اشي مكتسار مشارفة عمييا ضربكا عمينا نار بس بقينا نتخبا طريؽ عي -

 ليبطمكا أطبلؽ نار استمرينا حتى كصمنا لكيف لعيف كاـر ايش بدؾ خميني اجاكب إجابة محددة 
 ال كمؿ كيؼ بعد عيف كاـر معكـ  -
 ايش  -
 يعني لما كصمتكا لعيف كاـر لكيف رحتكا ايش صار  -
 كاهلل ما احترمكنا يا أبك محمد كاهلل ما بحب اكتبيا -
 تكقفش كمؿ بعد عيف كاـر  -
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بعد عيف كاـر انتقمنا لمقدس اجينا باب الخميؿ رحبكا فينا حتى البياعيف الى كاف معكمكز أك  -
اشي يكزع عمينا بالمجاف في االخر اجك مف قرية سمكاف كأبك ديس خاصة سمكاف ككزعكنا 

 .كقسمكنا
سمكانية يعني اخذكنا دار أبك زكير كجبلجؿ ىمو الى اخذكنا كفي القسـ اخذكنا العائبلت ال -

يكـ يطعمكنا كيسقكنا كينيمكنا عندىـ كاحترمكنا 20عندىـ كقعدنا حكالي بجكز اكثر مف 
مزبكط أىؿ سمكاف احتراـ عظيـ قعدنا احنا بسمكاف فترة بعديف انتقمنا البك ديس بعد أبك ديس 

بعد  1964رجعكنا عمى سمكاف كظمينا فييا لسنة قعدنا مدة ما طكلناش يعني كابكم عاكد 
في كاحد مف قرابتنا  في مشركع العيزرية لقى جماعة بدىـ يبيعكا غرفتيف كبير مي حكى 64

-1975مع البكم عنيـ كاشترناىـ ك مف كقتيا كاحنا بالعيكرية اجيت انا عمى بتكنيا سنو 
 .سنة في بتكنيا 42النكا انتقمت كظيفتي لبتكنيا كظميت يعني حكالي  1978

 انتا متزكج كعندؾ أكالد كـ حفيد عندؾ تقريبا  -
 كاهلل االحفاد كتار  -
 طب األكالد  -
 الحمد اهلل  4ك4بنات ك اربع شباب يعني  4كاهلل اـ طارؽ اهلل يرضى عمييا كيرحميا  -
 اـ طارؽ يسينية زيؾ  -
 به مف دار جابر أم نعـ  -
  48قعكا انيا تصير حرب سنو مف دار جابر تماـ أم عمي بدم اسالؾ كنتكا تتك  -
به معمكـ كنا نتكقع النكا حتى أىؿ البمد كانكا يركحكا عمى األردف ك مصر يشتركا أسمحة  -

كحتى كانكا حاطيف حراسة حكؿ البمد يعني كؿ ليمو كاف يطمع حراسة عمى البمد الشباب يعني 
مكا منيا كالى ميف نبو كزعكا دكريات المي يككنكا حراسة في المنطقة الى بتكقعكا الييكد ييج

 .أىؿ البمد انك الييكد ىجمكا عمينا ميف ىمو الحراس كعمى راسيـ بتذكر عمي قاسـ
 بس مات اهلل يرحمكا  -
 معظميـ ماتكا  -
 عمي انا سمعت انك في معاىدة كاتفاقية بيف الييكد ك العرب في دير ياسيف  -
في قسـ مف الختايرة كافقكا بس مزبكط ىمو عممكا ال ىمو يعتدكا عمينا كال احنا نقرب عمييـ  -

الشباب قالكليـ أم كاحد بكقؼ مع الييكد راح نقتمكا فالكالد ك الشباب اتمردكا كالختايرة طبعا 
مف الخكؼ عاكدكا سكتكا كما كقعكا اتفاقية كال اشي كؿ ىاد عشاف يبينكنا انا بكيف عمبلء مع 
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افقكا لكف الشباب منعكىـ كال صار الييكد الييكد حاكلكا يعممكا صمح مع الختيارية مزبكط ك 
 .اتفاقية كال ش بلت

 عمي كانتكا طالعيف نسيتكا اغرض أك أشياء جكا دير ياسيف  -
ما حممنا اشي حتى رغيؼ الخبز ما خمتنا نحممكا النيا البمد تفاجأت بالمعركة كما كاف الناس  -

ـ نعاكد نرجع متكقعيف أطكؿ ليؿ مدة ىام كنا نتكقع يكميف ثبلث بس نطمع عمى عيف كار 
أياـ بعديف لجنة اليدنة جابكلنا إياىا عمى سمكاف  3احنا بالنسبة النا اختي كقعت باالسر اظني 

قالت جاب القائد مجندة فتشتنا كفتشكا الكالد الص ار حتى القرش كاف زماف مخزكؽ قالت كاهلل 
رضكا ااخذكا اختي القرش المعمؽ مع الكلد أخذكا ما خمكا أم ذىب أك حمؽ شافكا مع النسكاف ب

ادعت انكا ابنيا يكسؼ المي بعماف انو يريد يقضي حاجتكا فشمحت كؿ ذىبيا كخبتيـ بعيد 
 .عنؾ بمحاشمكا حتى تأخذ ذىبيا

 بس أختؾ الى قدرت تاخد ذىبيا انتكا كال اشي كنتكا باكعيكـ كحافيف  -
 سنيف  8أم نعـ عمى عيف كاـر مع امي كنا ص ار  -
 رية تشكؼ شك صار فييا بعد المذبحة عمي حاكلت ترجع عمى الق -
رجعت عمى البمد بعد اخر احتبلؿ لمبمد دخمنا عندىـ كصمنا حتى لعند المى حاطيف  67به بعد  -

المرضى النفسييف في كاحد إيراني ييكدم حكيتكا فحكالي احكي مع كحدة ييكدية قاعدة جكا 
ا ندخؿ جك عاكد أخذ التمفكف ك عمى التمفكف باالنجميزم قمتمي أىبل كسيمو اتفضمكا بقمكا بدن

احكى معيا بالعبرم بقمي احكييا كماف مرة أخذت اال ىي بتقمي لك سمحت اليكـ ممنكع حد 
يدخؿ كانكا عباىا مثؿ ما تقكلي بعد ما كافقت الجكانية عاكدت رفضت احنا ما دخمنا عمى 

قة الشرقية ىدكىا كبنك المنطقة الى فييا دارنا فعاكدنا ركحنا أكصمنا الدكر الشرقية كؿ المنط
 فييا مدارس كعمارات 

 بس زرتيا اخر مرة امتى  -
كعاكدنا زرناىا كنفس االشي ما خمكنا  1940سنو انا مكليد  27عمرم  67ديرم بالؾ انا ب  -

 ندخؿ جك بس يخمكنا نكصؿ لنص البمد 
 بس حاكلت تركح كتشكؼ  -
 كاهلل بعد ىؿ مرتيف ما عكدت  -
عديف مف باب العمكد لنصؿ بعرفكنا انا عرب فقمت انا شك بعديف قمت شك بدم بيؿ ش مو ب -

 بدم بيؿ غمبة فبطمت اركح 
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 قبؿ اشكم حكيت عف داركـ انيا جك المستشفى االمراض العقمية فمصير داركـ كاف مستشفى  -
داخؿ المنطقة المنطقة ال ربية الى سكىا مستشفى لبلمراض النفسية أم نعـ ك كثير مف أىؿ  -

كا زم محمد محمكد اسعد ك بعديف في ابف أبك ماىر بشت ؿ ىناؾ بقمي يا البمد الى دخمكا ج
 .عمي داركـ كاهلل زم ما ىي

في منطقة اسميا منطقة الدير كليش سمكىا دير ياسيف في منطقة اسميا الدير عنا بالبمد دير  -
 ركماني قديـ ك ميجكر فش في حدا كال اشي ك مساحتكا دير بالؾ كبيرة كاهلل مني عارؼ اكـ
دكنـ بس مكتكب عندم ىاف كبعديف بالنسبة لممسجد المقاـ ىاد الى عنا بقكلكا باقي في كاحد 
اسمك الشيخ ياسيف فبالنسبة لمدير ك لمجامع سمكىا ديربالنسبة لمدير ك  ياسيف بالنسبة لمشيخ 
ياسيف الى كاف مكجكد عنا كلحتى الجامع الى في بمدنا اسمكا جامع الشيخ ياسيف غير جامع 

شيخ محمكد الى بنناه فكؽ ىذاؾ بعيد فسمكا البمد عمى اسـ الدير ك لمشيخ ياسيف جمعكىـ ك ال
  .سمكا دير ياسيف

 عمي بتحكي لكالدؾ ك الحفادؾ عف دير ياسيف  -
انا دايما بتذكرىا ك أم كاحد اجنبي بقى يبلقيني أك ييكدم بقمي مف كيف انتا بقمكا انا مف دير  -

حبيبي اقبل ال حبيبي ما راحت تعاؿ عندم في كالد بقكا لسا ياسيف يقمي دير ياسيف راحت 
اقمكا تعاؿ اساؿ أكالدم اذا كاحد بقمؾ انا  7كالى  5سنيف ك الى عمركا  3ص ار الى عمركا 

مف بتكنيا أك مف العيزرية النيـ كانكا ساكنيف فييا بعطيؾ الى بدؾ إياه أم كاحد اسالي مف 
عمى أىؿ بتيف بقمكلؾ مف ديرياسيف ساكنيف في بتيف قمتمكا  كيف انتا بقمؾ مف دير ياسيف تعالي

بتيجي عمى البقاالت ببقى مكتكب بقالة دير ياسيف مش بقالة دير طريؼ شك معنى ىؿ حكي 
 .احنا ما مننسى كطنا الكاحد ما بنسى كطنكا

 .سنيف 8اكـ مرا تقريبا كنت تحكي لكالدؾ تحكيميـ زكريات دير ياسيف كانتا عمرؾ  -
لسعو قبؿ اكـ مف يـك بحكيميـ انا أبكم قبؿ العيد بمدة يشتريمنا خركؼ ىذا الخركؼ لما يعني ا -

نربي يصير كأنكا جزء منا نطمع نرعي ك ندير بالنا عمي كما يككف في رقبتكا اشي يمحقنا 
لحالكا لما نصؿ منطقة البير ىام شرقي البمد يجي كاحد ي مض عيني كالبقية يتخبكا كرا 

قي يدكر عمينا لحتى يطمعنا قمنا ىام ذكريات مف أركع ما يككف نركح لما صخرة صديقني يب
يطيح البرككؾ ك العنب يطيح التيف امي تاخدنا منطقة البير سمكىا البير النكا فييا بير مية 
مف أركع ما يككف يكـ الخميس امي تاخدنا ىناؾ تكلع نار تسخف مي كتحممنا ىناؾ النيا 

نا عمى سطح البير فذكريات الحمكة كتير كبمدنا الزفات االعراس منطقة فش حكلييا دكر تحمم
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ما في احسف منيا بقى العريس ما يتكمؼ كال يطبخ كال ش مو اىؿ العيمة ىمو الى يطبخكا 
كيجبكا يطعمكا البمد كميا بعديف كانت عنا كماف بقكا يسمكا العرس الياسيني بقى مير البنت 

نار كاحد يكتشكا بعد العرس انا زايد دينار كانكا يركحكا ك أم كاحد يزيد دي 39دينار أك  37
عمي كبار البمد كيدفعكا إياىـ كيدفعكا غرامة فكقيـ يعني كاف ممنكع يزيد أك ينقص ككاف عدد 
البنات قميؿ جدا بالنسبة لمذككر حتىكتير مف بمدنا اتجكزكا مف كيف مف القرل الثانية مثبل 

عمي جميؿ اتجكز مف كيف مف قالكنيا ك عمي سعيد المختار اتجكز مف قريكت أم نعـ ك 
اتجكز مف كيف مف قالكنا كانكا كتير مف اىؿ البمد متجكزيف مف برا مش النكا ما بحبكش بنات 

 .البمد بس النكا ما كاف في بنات كتير في سف الزكاج
 .سيدم سممي ىام بنت حمزة -
 كتب عف دير ياسيف طيب عمي انتا قبؿ اشكم كنت تحكي انؾ محتفظ في مخطكطات ك  -
كاهلل ىاد المخطط الى عممكا الشيخ عباس عندم مكجكد بعديف الكممات الني انا كنت رئيس  -

 .الجمعية كنت كؿ سنة القي كممات عف دير ياسيف الى كنت القييا كميا مكجكدة عندم
 ما عندؾ مفتاح لمبيت  -
 كاهلل المفتاح خمينا عند أخكم احمد  -
 بس عندكـ مفتاح  -
 فظيف في كاهلل محت -
 مفتاح دارنا عند اخكم احمد أبك ببلؿ ليمقيت  -
 انتكا يعني تمعطكا معكـ  -
 أه طمعنا النا سكرنا الدار كقمنا يكميف ثبلث ك منرجع -
 كلسا لميـك عندؾ أمؿ ترجع  -
 .لحد االف عندنا أمؿ انا نرجع يا عمي معمـك في حد بنسى كطنكا ك داركا -
 ـ عف دير ياسيف عمي قديش بتشارؾ احفادؾ كاسرتؾ األفبل -
انا يا عمي عممكا معي عدة مقاببلت حتى في مقابمة مف الياباف أجك الجماعة عندم  -

 كبريطانيا اجكا عندم جديد اجكا مف الشماؿ 
 عمي اليكـ شك مخاكفؾ  -
بدم اقمؾ ش مو احنا ما منخاؼ اال مف مجئ الييكد عمينا باليؿ النكا جربناىـ عدة مرات  -

ـ كال مف أشياء تانية ما بنخاؼ حتى المكت ما منخاؼ منكا النكا احنا اعتقمكا الكالد ك أخذكى
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مسمميف ما منخاؼ ال مف مكت كال مف مرض احنا مسمميف امرنا هلل بس اهلل ىمو بضؿ 
 .الكاحد خايؼ عمى أكالدكا بالنسبة لميف المحتؿ

 عمي بتخاؼ يتكرر الى صار في دير ياسيف  -
كؿ الميـ اجعميا اخر مجزرة كلما صارت كنا نتمنى تككف انا عدة مرات كنت لما القي كممة أق -

اخر المجازر ك لكف الييكد مف طبيعتيـ يعمكا المجازر ففي صبرا ك شتيبل ك الدكايمة سكركا 
المسجد كقتمكىـ حتى يحصمكا عمى أراضي كالمجزرة بتخمييـ يحصمكا عمى األرض مف غير 

جرت خكؼ مف ما يصير فييـ الى صار قتاؿ يعني احنا مجزرة بمدنا معظـ القرل الى ىا
كاحد كمش عارؼ ايش كانيـ انتيككا اعراض البنات ككانكا  250بدير ياسيف النيـ اذاعكا قتؿ 

 .ما يميزكا في القتؿ ىذا األمكر خكفت الناس
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 :الحالة السادسةمقابمة (13ممحق رقم )
 محمد حميدة

 .محمد عبد العزيز صبلح حميدة
 مرؾ قدم ق 
  19/4/1940مكاليد 
  سنكات عند المجزرة  8يعني انتا كاف عمرؾ 
  انا قريت الصؼ األكؿ في دير ياسيف 
 انا درست في مرسة ذككر دير ياسيف. 
  عمي احكيمي ايش بتتزكر عف دير ياسيف لعبة اشي ضحت 
  اه اه 
  فتحتي المكاجع 
  بدؾ تحصرينا عمى دير ياسيف 
  ي الحياه بعد النكبة كطمعت بنتيجة سيس بيجكا ناس مرات ف 3انا رحت عمى دار ابكم

مستكرديف مف اركبا بشت مكا لمييكد مجانا بضحكا كبسكا بدكرنا الطابؽ األرضي مطعـ لمسكاح 
ضربت عيني عمى طاكلة في كتيب ص ير اطمعت ىيؾ فش حدا حطيتيا بجيبتي انا عرفت 

كاحد بعرفش ىمو صح أك غمط  376شك ىاد الكتاب لما صرت عمى البكابة فتحتكا بقرا في 
الى ماتكا في دير ياسيف مف الييكد كلحقني كاحد مف الش يمو شكمكا شافني اال ىك بقمي ادكف 
ادكف قمتمكا مالؾ انا بحكي عبراني احسف منؾ انتا مالؾ قاؿ تؿ ىسيفر شبلنكا اعطينا الكتاب 

 .عمكماتتبعنا طكلت الكتاب ك اعطيتكا إياه خمص ما بدم اسامي اعرفت الم
  عمي شكب تتذكر عف مجزرة دير ياسيف 
  ىذم قصة طكيمو انا اتفاجات بعد ما شباب دير ياسيف فزعكا عمى القسطؿ مف شاف عبد

القادر الحسيني ألنيا ىام مؤامرة انجميزية إسرائيمية عالمية ركحي ىاذ القائد الفمسطيني الى 
ى ميف الى تامركا عمي اعدانا كاف زم عبد الناصر كاف بمخكا يحرر فمسطيف اتامركا عم

خمسة ك نص حسب ما  5طبعنا دخؿ عمى القسطؿ ك طكقكه الييكد ك االنجميز ىبل الساعة 
قمي ابكم اتفاجئكا بقى عنا خربة اسميا اـ الميس دغرم اجى مف اـ الميس عمى دارنا كفزعكا 

في القسطؿ ك الحج إصابات  8لعبد القادر اتذايككا الييكد استدعكا الطيراف ك ابكم اتصاكب 
عارؼ صبلح ىذكؿ االثنيف انتقمكا عمى مستشفى الرممو جرحة ىبل لما اجى الطيراف كضرب 
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المجاىديف خبطكا ضربكا عبد القادر لما انتشر الخبر ىبل الييكد شك سكل است مكا الفرصة ك 
ى كاف في اليؿ مف ثمث جيات كخمكا الجيو ال ربية مفتكحة ال 2:30طكقكا ديرياسيف الساعة 

مكجكد عمى الجية ال ربية عمى قاسـ اهلل يرحمكا عندا بركدا ظبل يقاكـ لخمص الفشؾ ضربكا 
كيمكا متر عف دير ياسيف ك الناس تقكؿ يا جيش يا  5ىكاية الجيش األردني مرابطيف بعاد 

اسمييـ انا بقدرش اقمؾ الني مش  92اردف فش امكار يقمكليـ طيب ىبلء راح مف بمدنا 
العرب سكل دير ياسيف انخفت يعني ىام الدعاية الى  400ك  300عرب سكىـ حافظيـ ال

طمعكىا الىؿ دير ياسف كؿ فمسطيف ىاجرت عمى سمعة دير ياسيف كىاذ اشي حقيقي مف 
 .الخكؼ ىبلء ىام معركة دير ياسيف

  ياسيف.عيمتؾ كيؼ طمعت مف دير 
 ف انا كاف الى اميتيف انا امي اجت اخذتني مف دير ياسيف المسى ما كانت بدير ياسي 
  امي الحقيقية اجت اخذتني بقت باـ الميس انا كنت عايش بدير ياسيف مع مرت ابكم بقيت

سنة اتجكز امي اجا أبك العبد ىبل  25اقميا يما ىام مرت ابكم بقت ما تخمؼ قد معيا 
فاجت حطكني بالمدرسة لما كصؿ الخبر عف عبد القادر سمعكا انكا الييكد بدىـ يسكل مكيدة 

 أخذتنا 
  يعني انتا امؾ اخذتؾ باليؿ 
  كركبنا بعيد  4:30أم نعـ انا ما حضرت المجزرة انا رحت عمى اـ الميس الساعة تقريبا

 .كاف راح مع المجاىديف عمى القسطؿعنكـ ىؿ ب ؿ انا ك امي كرحنا ما لقينا ابكم النكا ابكم 
  مرت ابكؾ شك صار فييا 
  طمعت كال اشي سميمة 
 اشير ىدكؿ قربكا  3اشير باـ الميس الييكد احتمكا القسطؿ ك الجكرة الييكد ب  3ا ىبلء قعدن

عمى اـ الميس صار بينا ك بينيـ ك يطخكا عمينا إرىاب ابكم اال ىؿ كلد خاؼ عمى فقاؿ 
يكـ كيف ىاجرنا عمى بمد اسميا  20المي اطمعي طمع ابكم مف المستشفى يعني قعد تقريبا 

 .عمى سمكاف ك مف سمكاف عمى اريحا عمى مخيـ البلجئيف عقبة جبر العمكر نعـ كمف العمكر
  انتكا كنتكا في مخيـ عقبة جبر شك الى خبلكـ ترجعكا عمى بتيف 
  الرزقة ابكم بدكا يشت ؿ في عقبة جبر فش فطمعنا عمى الطيبة ابكم بقطع حجار 
 معظـ اىؿ دير ياسيف كانكا يشت مكا بالحجار. 
 راس ك كاف يحطيـ بم ارة ك يسكر عمييـ بباب حديد  1200 كاف عند ابكم غنـ تقريبا 
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  يا عمي الذكريات ما بتنتسى ك بتنتقؿ مف كاحد لكاحد 
  انا مستعد اجاكبؾ عف أم سؤاؿ مني اك مف ذاكرة ابكم النكا كاف يحكيمنا 
  قديش كاف يحكيمؾ ابكؾ عف دير ياسيف 
  م ما حكيتمؾ انا كنت عند مرت ابكم كاف يحكيمي عف اـ الميس النكا كاف عايش ىناؾ كز

 ابكم 
  طيب بما انؾ انتا طمعت قبؿ بيـك مف المذبحة 
  ساعات اه  6قبؿ بيـك ال قبؿ ب 
  امؾ اخدت اشي مف دير ياسيف لما اخذتؾ 
  كال اشي اخدتني انا كطمعنا انا كاياىا عمى الب ؿ 
  بس عفكا الى اخذتا مرت ابكه النا امكا الحقيقية كانت مع االسرل 
 ىام امي ك ىام امي  ال 
  يعني الى اخذتكا مرت ابكه خكفا عميو 
 .كنت عايش مع مرت ابكم بدير ياسيف امي القديمة الى اجت عمي 
  خالتي زريفة ك عايشة كقعف باالسر 
  مرات  3انتا زرت دير ياسيف 
  طبعا مش كنت بخرفؾ عمى الكرقة الى اخدتيا مف دار ابكم بعممكا ناس متبرعيف مف اركبا

 .ف يشت مكا لمييكد منا بقراء عبراني ك بحكيجاي
  لي اتعممت عبرم 
  انا بقيت اشت ؿ مع الييكد منييؿ اتاؿ 
  سنة تعممت منيـ كمف المخطاط 11انا درست ىندسة ك تكظفت في شركة. 
 طيب بتحكي الحفادؾ ك لكالدؾ عف دير ياسيف. 
 ي مثؿ ما كاف ابكم يحكيمنا طبعا ب رس فييـ محبة الببلد الثمانية ك أربعيف بحكيميـ كؿ اش

 .انا بحكيميـ اليـك كميـ بجاكبككي احنا مف دير ياسيف
  عمي بتحتفظ باشي مف دير ياسيف 
  كاهلل احكيمؾ الصحيح األطفاؿ اإلحساس ضعيؼ بس أكالدم الكبار درستيـ كفيمتيـ ىبلء 
  أكالد ك بنتيف 5عندم 
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 أكالد انا بقمؾ كانيـ  5جكزة باريحا بس انا حكيتمؾ البنت بتشت ؿ بجامعة القدس ك التانية مت
 .خمقكا بدير ياسيف مف كتر ما بحكي ك بحكيميـ احداث ك شك صار

  بتشاركيـ الذكريات 
  أه طبعا 
 قديش بترجعمؾ ذكريات دير ياسيف كانتا قاعد. 
  انا لما رحت عمى دير ياسيف أخر مرا كاف معي خالي ك ابف خالي اخذتيـ انا لفرجيـ مع

كاف أكعى مني لما طمع رحنا شمة ىكا في بكابة ىناؾ اجى الحارس يقكؿ ممنكع العمـ خالي 
قمتمكا ليش ممنكع قمتمكا انتا مف كيف قمي شك بدؾ في قمتمكا ال بدم اعرؼ قمي انا مف اركبا 
الشرقية قمتكا انا مف دير ياسيف ك ىام الدار تبعتي بدم افكت قاـ فتح البكابة ك دخمني  اكؿ 

عمى دار عمي الشيخ رحنا عمى القبر صدقيني القبر لميكـ مكجكد كبزرعكا حكلي ما طمنا رحنا 
 عمي عمي الشيخ محمكد  36كرد الكحيد المحامي في فمسطيف اخذ شيادة الحقكؽ ب 

 عمي احكيمي عف مخاكفؾ اليكـ. 
  ما منخاؼ مف اشي نكنك 
  ما بتخاؼ عمى كالدؾ 
  امسخؾ اكتر مف ىؿ مسخة في ما بدم بخاؼ عمى اكالدم اه نحنا في مثؿ بقكؿ يا قرد

 .فيش
 احنا يا اىؿ دير ياسيف خص نص. 
  انتي ما سالتيني قديش عدد دير ياسيف 
  قديش 
  تقريبا يعني العرب لما بقكلكا راح مف دير ياسيف  750ؿ 700نسمة يعني  1000اقؿ مف

 .يعني راحت نص البمد350
 يخ ياسيفسمكىا دير ياسيف ىناؾ في دير قديـ ككاف في جامع لش. 
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