


الف�صل الأول

الهجرُة واللجوء 

نكبة 1948

م�شجد قرية يبنا



اأحد االأ�شوار القدمية املوجودة يف قرية يبنا

بئر املياه يف قرية يبنامئذنة امل�شجد يف يبنا

مزار ال�شحابي اجلليل عبد اهلل بن اأبي ال�رشح ر�شي اهلل عنه يف قرية يبنا، حيث 

 ا�شتوىل عليه اليهود ال�شهاينة، ويظهر يف ال�شورة اأحد احلاخامات 

يتلو من التوراة
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الهجرُة واللجوء 

نكبة 1948

�صهادة  لنيل  ع�صاميته  �أّهلته  �لذي  �لرجل،  ذلك  عا�صها  �ل�صقاء  بالغة  طفولة 

ُي�صدق  ال  �ملرء  ويكاد  �الأمريكية.  �جلامعات  من  �ل�صناعية  �لهند�صة  يف  �لدكتور�ه 

رو�يات �ل�صقاء �لتي ت�صدر عنه وهو يف كامل �أناقته، وقد �نت�صف به �لعقد �ل�صاد�ص 

من  حافل  بتاريخ  ينبئ  ال  و�لنعومة،  و�لعذوبة  �لرقة  بالغ  وب�صوت  �لعمر،  من 

�لعذ�ب تتالت مر�حله منذ �أن ولدته �أمه يف 1951/2/9 د�خل �إحدى خيم ميم رفح 

لاّلجئني �لفل�صطينيني يف قطاع غزة وكانت مبثابة عيادة �صحية.

�ل�صجن  من   1997 مايو  �أيار/  يف  حّر�ً  �لعائد  مرزوق  �أبو  مو�صى  د.  هو  ذلك 

�أحد�ث،  تر�به  على  جتري  و�لذي  فل�صطني،  وطنه  �إىل  ال  �الأردن،  �إىل  �الأمريكي 

 رمبا تكون �أكرث تعقيد�ً و�صعوبة من مر�حل عذ�ب ذلك �مل�رشد �لفل�صطيني، �لذي 

ما يز�ل يبحث عن نهاية لها.

كانت والدة مو�صى مثل والدة كل �أطفال �لالجئني �لفل�صطينيني �لذين ��صطرهم 

�إىل  و�النتقال  ومدنهم،  وبلد�تهم  وقر�هم  منازلهم  ترك  �إىل  �ل�صهيوين  �الحتالل 

�خلدمات  �أب�صط  من  وتخلو  ع�صو�ئية،  تظل  ميمات  يف  �ل�صعوبة  �صديدة  حياة 

وكالة  �صعت  مهما  �لع�رشين،  �لقرن  �أو��صط  يف  �الإن�صاين  �ملجتمع  يحتاجها  �لتي 

�الأمم �ملتحدة الإغاثة وت�صغيل �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�رشق �الأدنى )�الأونرو�( 

 The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

من  �ملخيمات  يف  �لفو�صى  حياة  من  وتقلّل  م�صاعد�ت،  من  تقدم  �أن   )UNRWA(

خالل �ل�صو�بط �لتنظيمية و�تخاذ �إجر�ء�ت مثل كتابة ��صم كلِّ رب �أ�رشة على باب 

مو�” فيها. �خليمة �لتي كتب �لقدر على �أفر�دها �أن “يتكوَّ

مو�صى كان ترتيبه �ل�صاد�ص من بني �إخوته �لع�رشة و�أّول مو�ليد �ملهجر لو�لديه. 

فقد �صبقه �إىل حياة �لبوؤ�ص و�ل�صقاء �لفل�صطيني: حممد، وحليمة، وحممود، وجمعة، 

ويو�صف. وتاله: حلمية، و�صمرية، و�نزهار، ورحاب.
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�أخذين و�لدي  �لزيارة:  1967. وقال عن تلك  بعد حرب  �أّنه ز�ر يبنا �صاباً  غري 

حتيط  �الأرجاء،  ف�صيح  �صهل  �أمامها  جميلة  بر�بية  بنا  و�إذ�  يبنا،  قريتنا  لنزور 

باله�صبة �ملز�رع و�الأ�صجار من كل جانب، وبقايا �لقرية من بيوت قدية وقبور، 

فهذ� قب �ل�صيخ �لعطار، �لذي در�ص يف �الأزهر، و�صكن �لقرية قادماً من “�ل�رشقية” 

وهذ�  كمنتزه،  تبدو  كانت  �لقرية  مقبة  ولعل  �لعربية.  م�رش  جمهورية  يف 

وم�صجد  لفل�صطني،  �الإ�صالمي  �لفتح  بد�ية  �إىل  تاريخه  يعود  �لذي  �لقدمي  �مل�صجد 

من  نبيُّ  �أنه  مّدعياً  �لرت�تيل،  بع�ص  �لتور�ة  من  �حلاخامات  �أحد  عليه  يتلو  قب  به 

�ل�صحابي �جلليل  ُملَقى �صاهٌد مكتوٌب عليه هذ� قب  �لقب  �ليهود. وبجانب   �أنبياء 

 عبد �هلل بن �أبي �ل�رشح، وكان هذ� �ل�صحابي ي�صكن م�رش مع �أمريها عمرو بن �لعا�ص 

�إىل فل�صطني. وبقي  �إىل قب�ص فاحتاً، ثم  �لبحر  ر�صي �هلل عنه و�أر�صاه، ثم ركب 

وُدفن  يبنا  يف  �هلل  وتوفاه  فيها  �ملقام  له  و��صتقر  قب�ص  فتح  َمْن  مع  فل�صطني  يف 

فيها، و�أقام �لنا�ص له قب�ً وم�صجد�ً. وبعد �لهجرة �عتبه �ليهود �أحد حاخاماتهم، 

لهم،  كني�ص  �إىل  وحّولوه  �مل�صجد  د�خل  مدر�صة  و�أقامو�  عندهم،  �لعادة  جرت  كما 

يتخذونه  كانو�  فقد  �لقرية  �أهل  �أما  �صاهد�ً.  �لقب(  )�صاهد  �ل�صاهد  تركو�  ولكنهم 

 x �هلل  ر�صول  �صاحب  هريرة”،  “�أبو  �صيدنا  مقام  هذ�  �إّن  فيقولون:   مز�ر�ً، 

كانت  وبجو�ره  بنذورهم،  للوفاء  مكاناً  يتخذونه  حولها  وَمن  �لقرية  �أهل  وكان 

ما  �ملياه  وخّز�ن  �لقرية  وبئر  �خليل.  ول�صباق  والأفر�حهم  للدبكة  ف�صيحة  �أر�ٌص 

ما  �لتي  �لبيوت  ُمالّكاً، وهناك بع�ص  �الأر�ص  لهذه  �أنَّ  قائَمنْي و�صاهَدْين على  ز�ال 

ز�لت قائمة... بع�صها م�صكون، و�لبع�ص �الآخر مهجور. وبالطبع هناك من �لبيوت 

�لتي كانت ُتعّد ق�صور�ً قبل �لهجرة وُطِرد �صكاُنها، كما هو حال د�ر �جلمل )جتار 

�حلم�صيات يف �لقرية(.

وي�صيف �أبو مرزوق: لقد كانت قريتنا جميلة، ر�صمها �ملوىل وحباها من �جلمال 

�لكثري، وموقعها �صنع لها مكانة �أخرى؛ حيث ير من �جلهة �ل�رشقية خط �صكة 

�لعري�ص،  ثم  رفح،  ثم  غزة،  �إىل  جنوباً  متجهاً  بها،  مرور�ً  �للد  من  �لقادم  �حلديد 

فالقنطرة يف �الأر��صي �مل�رشية، ومن �لغرب �لبحر، و�إن كانت �مل�صافة �لفا�صلة بينه 

�إىل �لبحر، عب  11 كم. ويخرتق �لقرية �لطريق �لذي يوؤدي  �إىل  وبني �لقرية ت�صل 

كثبان رملية وكروم �لعنب و�أ�صجار �لتني. ما زلُت �أذكر �صجرة �جلميز �لتي حدثني 
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عنها �أبي بجو�ر منزلنا �ملتو��صع �ملبني من �لطني، ووجدت �ل�صجرة ما ز�لت و�قفة، 

و�أكلت من ثمرها، حيث �إنها �صجرة عجيبة ي�صتمر طرح ثمرها �صبع مر�ت يف �لعام، 

ونقول عنها: ذ�ت �صبعة بطون، حيث �إّن ثمرها يتجدد. ويوجد بجو�ر منزلنا منزٌل 

من جرٍي ت�صكنه عائلة يهودية جاءت من �ليمن، ووجدت عندها عاد�ت �أهل �ليمن. 

�لدولة منحتهم هذ�  باأن  فاأجابو�  لكم،  لي�ص  ت�صكنون يف منزل  مِلَ  �أفر�َدها  و�صاألت 

�لبيت. ويف نهاية �لزيارة لبلدتي وبلدة �آبائي و�أجد�دي، نظرت �إىل و�لدي �لذي جال 

ب�رشه يف بقايا بيته �ملهدم، وذكرياته مع جري�نه، وغر�صه �لذي �أثمر يف يبنا وجناه 

غريه، وذكريات ال ُتن�صى، وح�رش�ت يف �لقلب ودموع مالأت �ملَُقل وكلمات تردد:

ز�د وجدي و�لبعد كاويني على بلدي �ملحبوب وديني  

�أبو  و�لده  كان  �لبودة،  قا�صي  “�ل�صباطي”  �ليوم  ذلك  يف  مو�صى  ُولَِد  حني 

حممد ال يعرف �إْن كان �صيتمّكن من تاأمني قوته وقوت عياله لليوم �لتايل، بعد �أن 

 ��صتقرت بهم رحلة �لت�رشد من قريتهم يبنا يف ميم رفح لالجئني �لفل�صطينيني يف 

قطاع غزة.

�إىل  منها  كم   15 تقارب  م�صافة  على  وتقع  �لرملة،  ق�صاء  �للد  لو�ء  يبنا  تتبَُع 

رومانية  قرية  وهي  غزة  من  �ل�صمال  �إىل  مماثلة  م�صافة  تبعد  �أنها  كما  �جلنوب، 

معناها “بيت �لرب”.

ذ�كرة �حلاج �أبو حممد ال ت�صعفه بالتو�ريخ، وهو �لذي �نت�صف به �لعقد �لتا�صع 

من عمره، لكنه ي�رشد علينا—حني جاء من رفح �إىل عّمان لل�صالم على ولده �لعائد 

َ �حلاج  من �ل�صجن �الأمريكي—ف�صوالً من �صفر �لت�رشد و�لعذ�ب �لفل�صطيني )ُتويفِّ

�أبو حممد يف رفح يف 1999/6/11(.

جتاور يبنا جمموعة قرى فل�صطينية �أ�صغر، و�أقل �صاأناً منها و�أقل �صكاناً مثل 

�ملنكودة باالحتالل  �لقرية  تبلغ م�صاحة  �لقبيبة، و�ملغار، وب�صيت، وبرقا، وكانت 

قر�بة �الأربعة كيلومرت�ت مربعة، وذلك غري �أر��صيها �لزر�عية. 

�أبو حممد من كبار �ملاُّلك يف قريته، فهو مل يُكن يلك �صوى �لد�ر �لتي  مل يُكن 

ي�صكنها و�أ�رشته، عالوًة على م�صاحة من �الأر�ص تقّدر بخم�صة دومنات )�لدومن 
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عن  عبارة  �لقرية  وكانت  و�لعنب.  بالتني  مزروعة  كانت  مربع(  مرت  �ألف  ي�صاوي 

َم�صيف بجو�ر �ل�صاحل �لرملي.

كانت  �حلال  �أن  غري  �ل�صيف،  فرتة  تق�صي  �الأ�رشة  كانت  يبنا  و�دي  وبجو�ر 

م�صتورة مع �أبو حممد. ومل يحدث �أن نام �أحٌد من �أفر�د �أ�رشته يوماً دون �أن يتناول 

طعام �لع�صاء. 

�أ�رشته ال  �لذي جعل  �ل�صنو�ت  �لظلم خالل تلك  باأ�صًى عن  �أبو حممد  ويتحدث 

�أثناء ت�صجيل �الأر��صي يف �لعهد �لعثماين  �أّن جده الأبيه هرب يف  متلك �أر�صاً، ذلك 

حتى ال يدفع �رشيبة �لع�رش.

�لقرى  بني  �الأكب  بذلك  وكانت  ن�صمة،  �ألف   15 �لـ  يقارب  يبنا  �صكان  عدد  كان 

�ملجاورة. ولذلك فقد �عتمدت ع�صابات �ل�صهاينة )�لهاجاناه Haganah، و�الأرغون 

Irgun، و�صترين Lehi( خطًة الحتالل هذه �لقرية تق�صي مبهاجمة �لقرى �ل�صغرية 

توّجه  ذلك  يف  مبا  �جتاه،  كل  يف  �صكانها  تهجرُي  يتمُّ  بحيث  �أوالً،  �ل�صكان  حمدودة 

بع�صهم �إىل يبنا، بهدف �إرباك �أهلها و�إثارة �لفزع بينهم، وحماولة حتا�صي خو�ص 

معركة كبرية معهم.

�لهجوم �الأخري ��صتهدف قرية ب�صيت �لتي تقع على م�صافة كيلومرتين فقط من 

يبنا، �لتي ُفِر�َص �حل�صاُر عليها. وكانت قد �صبقته هجمات على �لقرى �ل�صغرية 

ن�صمة.  �آالف  �خلم�صة  عن  �أكبها  �صكان  عدد  يزيد  يكن  ومل  �أخرى،  �إثر  و�حدة 

�إىل  �لقرى منازلهم  �أهايل هذه  َهجَر  �ل�صهاينة، فقد  له ع�صابات  مِلا خططت  ووفقاً 

يبنا ليحّدثو� �أهلها عن �لويالت و�لفظائع �لوح�صية �لتي حلّت بهم على �أيدي �أفر�د 

هذه �لع�صابات.

�أن  فقبل  منازلهم.  د�خل  �الحتالل  قو�ت  ينتظرو�  مل  يبنا  رجال  �أن  و�لو�قع 

لنجدتها،  يبنا  من  مقاتالً   40 �إليها  توّجه  قد  كان  للهجوم،  ب�صيت  قرية  تتعّر�ص 

�أهايل يبنا يف معركتني �صبقتا �حتالل ب�صيت. �ملعركة �الأوىل ُقتَِل فيها  حيث �صارك 

�ثنان من �أفر�د �لع�صابات �ل�صهيونية، وقد عاد رجال يبنا �إىل قريتهم ر�فعني ر�أ�َص 

�أحدهما على �صيف، وجرى �لطو�ف به يف �صو�رع �لقرية، وذلك يف �ملدرعة �لتي متَّ 

�ال�صتيالُء عليها يف معركة ب�صيت.
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ملعاودة  �إ�صافية  قو�ت  �ل�صهاينة  ع�صابات  ح�صدت  فقد  متوقعاً،  كان  وكما 

�لهجوم على ب�صيت، �لتي توّجه �إليها يف هذه �ملرة 60 رجالً من يبنا، كانت ن�صف 

�أما  10–15 طلقٍة فقط.  �أكرث من  �أي منهم يحمل  �أ�صلحتهم غري �صاحلة، ومل يُكن 

�لقو�ت �ملقابلة، فقد كانت كاملة �ل�صالح و�لذخرية و�لتجهيز�ت. وقد �أ�صفرت هذه 

ب�صيت،  و�حتالل  يبنا،  �أهايل  من  �صهد�ء  خم�صة  �صقوط  عن  �ملتكافئة  غري  �ملعركة 

ومطاردة من بقي فيها من �ملجاهدين �لفل�صطينيني.

ب�صقوط ب�صيت مل يُكن قد تبّقى غري يبنا فقط مل تدخلها �لع�صابات �ل�صهيونية. 

بد�أ  �ملجاورة،  �لقرى  �أهايل  لها  تعّر�ص  كالتي  وح�صية  ملجازر  تعر�صهم  وخ�صية 

�أهايل يبنا يرتكون قريتهم حاملني معهم ما خفَّ وزُنه وغال ثمنه.

�الأقرب  كانت  �لتي  �أ�صدود،  بلدة  �إىل  و�الأطفال  �لزوجة  �أ�رشته،  قاد  حممد  �أبو 

يو�صف  حممد  د�ر  من  قريب  منزل  �إىل  �لرملة؛  ق�صاء  �للد  لو�ء  تتبع  وهي  يبنا  �إىل 

�ل�صابق  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �لنجار،  يو�صف  �أبو  الحقاً  )�ل�صهيد   �لنجار 

حلركة فتح(، �لذي �ُصِجن هو �الآخر الحقاً يف رفح. 

�مل�رشي،  �جلي�ص  دخول  مع  بالتز�من  �أ�صدود،  �ملنكوبة  �الأ�رشة  دخلت  وقد 

�لز�حف من �جلنوب، مما جعل �الأمل ير�ود �أهايل يبنا باأن يعيدهم �جلي�ص �مل�رشي 

لثالثة  �أ�صدود  يف  �لالجئني  ير�ود  �جلميل  �الأمل  هذ�  وظلَّ  وحقولهم.  بيوتهم  �إىل 

�أ�صهر، �إىل �أن �ن�صحبت �لقو�ت �مل�رشية من �أ�صدود ذ�ت يوم، يف �جتاه �جلنوب دون 

�أن تو��صل تقدمها �صماالً.

�ن�صحاب �جلي�ص �مل�رشي �صبقه هجوم �إ�رش�ئيلي متو��صل بو��صطة �لطائر�ت 

 ومع �ن�صحاب �لقو�ت 
1
�لتي كانت تق�صفه بالقنابل، وتلقي عليه خز�نات “�لنابامل”.

قرية  �إىل  �ملنكوبة  �الأ�رشة  قادت  �لهجرة،  حلقات  من  جديدة  حلقة  بد�أت  �مل�رشية 

بلدة  �إىل  �لتايل  �ليوم  لتتابع م�صريها يف  ليلة و�حدة فقط،  باتت فيها  حمامة، حيث 

�ملجدل... ذلك �أن �لهجوم �الإ�رش�ئيلي �متدَّ �إىل حمامة �لتي ُقتَِل متارها على �أيدي 

�لع�صابات �ملهاجمة قبل �أن تنكفئ موؤقتاً. 

�إىل  ويوؤدي  باجللد  يلت�صق  �حلروب،  يف  وي�صتخدم  لال�صتعال  قابل   gel هالمي  �صائل  هو  �لنابامل   
1

�إحد�ث حروق فيه وت�صويهه.
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�أم�صت  �لتي  هربيا،  قرية  �إىل  �مل�صري  تتابع  �ملجدل  يف  �أخرى  ليلة  ق�صاء  وبعد 

فيها �أ�رشة �أبو حممد ليلًة �أخرى كانت فا�صلًة يف رحلة �لهجرة �ملنهكة على �الأقد�م، 

�الأر�ص،  على  يو�صف  وليدها  ترك  �إىل  مر�حلها  �إحدى  يف  حممد  �أم  ��صطرت  �لتي 

 لكنها عادت �إىل �لتقاطه بعد �أن �بتعدت عنه ب�صع خطو�ت، ذلك �أنه يف هربيا متكن 

�أقامت  �إىل مدينة غزة، حيث  �ملرة  �أ�رشَته هذه  �أقلّت  ِجَمال  ��صتئجار  �أبو حممد من 

�أقامت  �إىل خان يون�ص حيث  �نتقلت بعدها  بيارة برتقال،  15 يوماً يف  �الأ�رشة ملدة 

فيها ملدة �صنة، ثم �إىل رفح، حيث تو��صل �الأ�رشة حتى �الآن �حللم بالعودة �إىل يبنا.

قر�بة  �أ�رشته  فيها  �أقامت  �خلي�ص  �أكيا�ص  من  خيمة  حممد  �أبو  �صنع  رفح  يف 

�الأونرو� خيمة لكل عائلة فل�صطينية مهاجرة  �أن متنح وكالة  �أ�صهر، قبل  �خلم�صة 

ُكتَِب ��صُم رّب �الأ�رشة على كل و�حدة منها. 

�خلي�ص  �أكيا�ص  من  �ُصنَِعت  �لتي  �خليمة  تُكن  مل  �خليام،  �لوكالة  توزع  �أْن  قبل 

ِقيمت قرب �ل�صياج 
ُ
تكفي ال�صتيعاب �أ�رشة �أبو حممد �أو تفي بالغر�ص، وهي �لتي �أ

�لفا�صل بني �الأر��صي �لتي �حتلها �ل�صهاينة، وبني �الأر��صي �لتي جلاأ �إليها �أهايل 

�إليها على مدى �صنو�ت �لعمر �لالحقة  �لنظر  �الأر��صي �ملحتلة )1948( ليو��صلو� 

عب ذلك �ل�صياج �للعني.

ذ�ت يوم، توّجه �أبو حممد و�بنه �لبكر حممد �إىل مع�صكر �إجنليزي ظلَّ مهجور�ً 

على  منوعة  و�صو�در  خيماً  فيه  تاركة  �لبيطاين  �النتد�ب  قو�ت  غادَرْته  �أن  بعد 

م�صاحة من �الأر�ص تبلغ ع�رشة دومنات، ومل تُكن �أّي جهة قد و�صعت يدها على 

ذلك �ملع�صكر �أو ��صتلمته، وقد عاد �أبو حممد و�بنه بخيمتني لالأ�رشة. و�أغلب �لظن 

�أّن �لعديد من �الأ�رش �لفل�صطينية قد فعلت ذلك �أي�صاً. فال�صعب �لذي �أ�صاع �الإجنليز 

وطنه و�أر�صه، ال �أقل من �حل�صول على خيم ُتوؤَخذ من مع�صكر�تهم.

��صطر�ر  �أق�صاها  يُكن  �لتي مل  �لهجرة  �أْن يت�صور عذ�بات رحلة  �أحد يكنه  ال 

�إليه نو�زع  �أم حممد �إىل �لتخلي عن طفلها يو�صف لب�صع خطو�ت، قبل �أن تعيدها 

وبعد  �أثناء  يف  �لعي�ص  لقمة  تاأمني  هو  ذلك  من  و�الأق�صى  �الأ�صد  كان  فقد  �الأمومة. 

رحلة �لت�رشد.
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و�إذ� كان �لبحث عن ��صتمر�رية �حلياة قد دفع باالأ�رشة �ملنكوبة �إىل مغادرة يبنا، 

فاإن �لبحث عن ��صتمر�رية �حلياة قاد �أبو حممد، و�لكبار من بني �أطفاله، �إىل يبنا من 

حمطات �لهجرة �ملتتالية، يف عدة رحالت مكوكية بالغة �لعذ�ب، هدفها يف هذه �ملرة 

 �إح�صار طعام يقتات منه �ل�صغار. وقد جنحت هذه �لرحالت يف نقل ما يزيد عن

32 كي�صاً من �لقمح كانت قد ُتِرَكت يف �ملنزل �ملهجور. كما متَّ نقُل كامل عف�ص ذلك 
�ملنزل عب رحالت عذ�ب �أخرى، مل يُكن �ملرء خاللها يو�جه تعب �مل�صري على �الأقد�م 

فقط، كما يف رحلة �لهجرة �الأوىل، لكنه كان يف هذه �ملر�ت يو�جه �حتماالت �ملوت مع 

كل خطوٍة يقطعها يف �لت�صلُّل خلف خطوط �لعدو. لكنَّ �هلل �صلَّم ولطف.

ر. كان  ومل يُكن ممكناً �أْن تتم عمليات �لنقل م�صياً على �الأقد�م، فهذ� غري ُمت�صوَّ

ال ُبّد من ��صتئجار ِجمال يف �إحدى �ملر�ت، و�صيارة يف مرٍة �أخرى، و�رش�ء حمار يف 

مرٍة ثالثة وهكذ�.

�أنه باع  �إ�صدود، كما  �إنه باعه يف  �أبو حممد  �أْن �نتهت مهمة �حلمار، يقول  وبعد 

�أغلَب �أكيا�ص �لقمح ومل يبَق الأ�رشته غري �أربعة �أكيا�ص فقط، لكنّه ��صُطرَّ �إىل �رش�ء 

حمار �آخر و��صل معه رحلة �لعذ�ب �إىل خان يون�ص.

�أكيا�ص �لقمح �لتي �حتفظ بها �أبو حممد كفت ��صتهالكه و�أ�رشته ملدة �صنة كاملة، 

قبل �أن تبد�أ �لوكالة بتقدمي �ملوؤن لالجئني �لفل�صطينيني. وقد ��صُطّر �أبو حممد للعمل 

ثمانية  مقد�ره  يومي  باأجٍر  “�لطورية”  على  زر�عياً  عامالً  �لت�رشُّد  رحلة  خالل 

قرو�ص )�جلنيه �مل�رشي �أو �لفل�صطيني ي�صاوي 100 قر�ص(.

وي�صيف ولُده �للو�ء حممود �أبو مرزوق قائد �لدفاع �ملدين يف غزة �صابقاً، �لذي 

�صاعده يف تذكر بع�ص �أحد�ث رحلة �لعذ�ب �الأوىل، �إن حال �أ�رشة و�لده كانت �أف�صل 

�رَش �لالجئني �لفل�صطينيني يف ذلك �لوقت. فقد عمل و�لده يف عدة 
ُ
من حال غريها من �أ

جماالت �إىل جانب �لعمل �لزر�عي. فقد كان يقوم بغزل �لطو�قي �لتي كان يبيع �لو�حدة 

منها مببلغ يرت�وح بني 15 �إىل 20 قر�صاً، وذلك ح�صب جودتها، وكان يغزل يف كل يوم 

ن يف رفح، �إذ قام �أبو حممد بت�صيّيج دومنني  طاقية �أو �ثنتني. ثم �إّن حال �الأ�رشة حت�صَّ

من �الأر�ص، و�أخذ يزرعهما بالتبغ و�لبطاطا و�لبندورة ومتلف �خل�رشو�ت، وكان 

يزّود �الأ�رشة بحاجتها من هذه �ملنتوجات ويبيع �لفائ�ص يف �ل�صوق.
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�الأوىل كعامل  �للجوء  �أبو حممد يعمل يف �صنو�ت  �لزر�عة، فقد كان  و�إىل جانب 

مياومة لدى قو�ت �لطو�رئ �لدولية، �أو لدى �جلي�ص �مل�رشي. وحني كان يخفق يف 

�لعثور على عمٍل ليوم، �أو لعدة �أيام، مل يُكن يتو�نى عن �لعمل يف �لتحطيب. ومل يُكن 

 حتتية. 
ٍ
�صهالً يف تلك �الأيام �حل�صول على �أّي عمل يف جمتمع بد�ئي يخلو من �أّي ُبنية

وقد كانت م�صاعد�ت وكالة �الأونرو� هي م�صدر �لدخل �لرئي�صي ملعظم �الأُ�رَش.

�صنة  �صتاء  يف  مرزوق  �أبو  مو�صى  �لطفل  فيها  ُولَِد  �لتي  �لبوؤ�ص  بيئة  هي  هذه 

بالغة  �لهجرة  رحلة  تفا�صيل  بع�ص  �إىل  ي�صتمع  �الأوىل  �صنو�ته  منذ  وكان   .1951
�ل�َصَمر  �أحاديث جل�صات  �إىل رفح، فقد كانت هذه هي مو�صوعات  �لعذ�ب من يبنا 

يف ميمات �لالجئني، ومن بينها ميم يبنا يف رفح �لذي ُولَِد فيه مو�صى. لقد كان 

�ل�صقاء  �ملتقاربة ويتحدث كلٌّ منهم عن ذكرياته مع  �أو ن�صاء �خليم  يجل�ص رجال 

�لذي ت�صبب فيه �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لب�صع.

وحني �أ�صبح �لطفل مو�صى يف �خلام�صة من عمره، قّدر �هلل له �أن ي�صـهد بعينيه 

�صفحاٍت م�صافة من �صفر �لعذ�ب �لفل�صطيني.






