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يف 1956/11/2 �أقدمت �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية على �حتالل قطاع غزة يف �إطار خطة 

ملدن  و�لفرن�صية  �لبيطانية  �لقو�ت  �حتالل  كذلك  ت�صمنت  �لتي  �لثالثي  �لعدو�ن 

�لتي  ذ�تها،  �لقناة  على  �لع�صكرية  �ل�صيطرة  فر�ص  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صوي�ص،  قناة 

كانت هي �لهدف �ملُعلَن بالن�صبة لكلٍّ من لندن وباري�ص، غري �أن �لهدف غري �ملُعلَن 

يقود  �أنه  �ملبكر  �لوقت  ذلك  يف  بد�  �لذي  �لنا�رش  عبد  جمال  �لرئي�ص  نظام  يف  متثل 

بالده باجتاه �لتحرر من �لهيمنة �لغربية.

1957/3/7، حني ��صطرت �لقو�ت  و��صتمر �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقطاع حتى 

�الإ�رش�ئيلية و�لبيطانية و�لفرن�صية �إىل �الن�صحاب حتت وطاأة �الإنذ�ر �ل�صوفييتي 

 Dwight Eisenhower �أيزنهاور  دو�يت  �الأمريكي  �لرئي�ص  و�أو�مر  بالتدخل، 

ب�رشورة �الن�صحاب �لفوري من �الأر��صي �مل�رشية. وقد كانت �إر�دة و��صنطن هي 

لها لفر�ص  �أهَّ �الأكرث فاعلية يف فر�ص �ن�صحاب قو�ت �لعدو�ن �لثالثي، �الأمر �لذي 

�لنفوذ �الأمريكي على �ملنطقة �عتبار�ً من ذلك �لتاريخ، بدالً من �لنفوذين �لبيطاين 

ت�صديق  �إىل  ييل  �ملر�قب  يجعل  ما  وهذ�  يتقا�صمانها.  كانا  �لّلَذْين  و�لفرن�صي 

�لرو�يات �لتي ُن�رِشت الحقاً عن �أن و��صنطن كانت على �طالع م�صبق على خطط 

جانب  �إىل  �ملنحازة  �لالحقة  �صيا�صاتها  متابعة  �صوء  يف  خ�صو�صاً  �لعدو�ن،  ذلك 

�لكيان �ل�صهيوين �صدَّ �حلق �لعربي، وحتى �الآن.

�لطفل مو�صى، �بن �خلم�ص �صنو�ت، مل يُكن يدرك �صيئاً من �الأبعاد �ل�صيا�صية مِلَا 

كان يجري حوله. غري �أن ذ�كرته تختزن �لكثري من مفرد�ت �لوح�صية �الإ�رش�ئيلية 

طلِق 
ُ
�أ �لتي  �ل�صيق  بالغة  �لرقعة  تلك  يف  �لفل�صطيني  �صعبه  �أبناء  مع  ُمور�َصت  �لتي 

كم   14 عن  عر�صه  يزيد  ال  و�لذي  غزة،  قطاع  ��صم   1948 �صنة  من  �عتبار�ً  عليها 

فقط، وال يقل عن 4 كم يف و�صط �لقطاع.
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عن  تف�صله  �لتي  �الأر�ص  �إّن  حيث  �ل�صارع،  على  يطل  حممد  �أبو  منزل  كان 

�أبو حممد، ومن  �أ�رشة  �أفر�د  �أيِّ بناء. وعلى ذلك فقد كان  �ل�صارع كانت تخلو من 

�لتي كان ي�صتهدف بها  �لقمع و�لتنكيل  �أعمال  �لطفل مو�صى، ي�صاهدون  �صمنهم 

�أبناَء �صعبه، ومن بينها �لتنكيل �جلماعي بالرجال بعد جمعهم يف  جنود �الحتالل 

�ل�صاحات �لعامة، و�لنقل �جلماعي جلثث �ل�صحايا يف �أعقاب �ملجازر �جلماعية.

يذكر  يز�ل  ما  فهو  �ملاأ�صاوية،  �مل�صاهد  تلك  من  بع�صاً  مو�صى  ذ�كرة  وتختزن 

�مل�صهَد بالغ �لكاآبة �ملتمثّل يف �صيارة �صحن )ترك Truck( �ملحملِة باأعد�ٍد كبريٍة من 

تز�ل  ال  دماوؤهم  كانت  فيما  للتو،  �الحتالل  جنوُد  قتلهم  �لذين  �ل�صهد�ء  جثامني 

�إىل  ُتِقلّهم  �لتي  �ل�صيارة  خلف  �ل�صارع،  على  قانية  حمر�ء  خطوطاً  وتُخُط  تنزف 

ذ�كرُته  وتختزن  �صنني.  ب�صع  بعد  موقُعه  �كتُ�ِصَف  قد  يكون  رمبا  جماعي،  قٍب 

منظَر �صيارة مماثلة متّكن من مر�قبة دفن �صحاياها يف �لرمال يف موقٍع بني �لبحر 

ومزرعة زعرب.

مب�صاعر  �ملتعلقة  تلك  �صيّما  ال  �لطفل،  نف�صية  يف  عميقٌة  �آثاٌر  �ملناظر  لتلك  وكان 

و�آبائهم  و�إخو�نهم  �أبنائهم  جثامني  يودعون  وهم  و�الأ�صدقاء  و�جلري�ن  �الأهل 

من  �لعديد  �صهدت  رفح  �للجوء  مدينة  �أن  مو�صى  ويذكر  و�أ�صدقائهم.  وجري�نهم 

�أّي  �ملجازر �الإ�رش�ئيلية �لب�صعة وغري �ملبرة �لتي ��صتهدفت �ملدنيني �لُعزل، وبال 

�صبب، لكنه يذكر �أنه �صمع من �لكبار �أن �ملجزرة �الأكرث ب�صاعًة كانت قد �رُتِكبَت يف 

خان يون�ص.

وحد�ُت  �ملجازر  هذه  �رتكاب  يف  ي�صارك  كان  �إنه  مرزوق  �أبو  يقول  ولالأ�صف، 

وتخريب  وحتطيم  �أبو�بها  ك�رش  عب  �ملنازل  تقتحم  كانت  �لتي  �حلدود  �صالح 

من  مماثل  وعدد  حمدودة،  فر�صات  عن  عبارة  كانت  �لتي  �لب�صيطة  حمتوياتها 

�لبطانيات، تكوَّمت كلُّها فوق �صندوٍق خ�صبي رمبا �حتوى بع�ص �ملالب�ص �لبالية. 

وكانت �لفر�صات و�لبطانيات ُتو�صع فوق �ل�صندوق الفتعال ف�صحة يف �لنهار د�خل 

د�خل  يتوزعون  �أ�صخا�ص  ع�رشة  عادًة  تاأوي  كانت  �لتي  �ل�صيق  �صديدة  �ملنازل 

غرفتني �صغريتني �أو ثالثة.
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�لتي  �لقليلة  �ملوؤن  خلط  ويتعمدون  �ملالب�ص،  ينكثون  �الحتالل  جنود  وكان 

لقد  �إلخ...  و�الأرز  و�لطحني  و�لقمح  �لعد�ص  �لتو��صع،  بالغة  �ملنازل  تلك  حتتويها 

ل. كانت حياة �لالجئني �لفل�صطينيني �أقرب ما تكون �إىل حياة �لبدو �لُرحَّ

�مل�صهد  ذلك  هو  �لطفل  ذلك  ذ�كرة  تختزنها  �لتي  �لب�صاعة  م�صاهد  �أكرث  �أن  غري 

�لذي ُقتَِل فيه �صاب يف �لع�رشين من عمره �أمام ناظري �أبيه. كان مّت جمُع عدٍد من 

طابور  على  ي�رشف  �لذي  �الإ�رش�ئيليني  �جلنود  �أحد  وكان  طابور،  يف  �ملدينة  �أبناء 

�لعذ�ب و�لتنكيل ي�صك بيده ع�صا غليظة ي�رشب بها �ل�صائرين يف �لطابور مبعدل 

و�حد من كل �ثنني، فاإذ� فلت �الأوُل من �ل�رشبة، كانت من ن�صيب �لثاين، وهكذ�.

ويذكر �صقيقه �لعميد حممود تلك �لو�قعة ب�صكٍل �أف�صل، حيث �إنه كان �أكَب �صناً 

من مو�صى. يقول �إن عبد �لغني �صماره و�بنه �إبر�هيم كانا ي�صري�ن يف �لطابور �لذي 

يف  ذلك  حدث  رفح.  يف  �لر�صمية  �الأمريية  �ملدر�صة  �صاحة  �إىل  �ملدينة  �أبناُء  به  �ِصيَق 

هت �الأو�مُر جلميع �لرجال من �صن 18 �إىل �صن 45 للتجّمع  1956/12/11، حني ُوجِّ
مكّبٍ  بو��صطة  �الأو�مر  هذه  هت  ُوجِّ وقد  م�صاًء.  و�ل�صاد�صة  �لر�بعة  �ل�صاعة  بني 

لل�صوت طافت به طائرة هليكوبرت Helicopter كل �أرجاء �ملدينة.

عن  بحثاً  �لبيوت  بتفتي�ص  تقوم  قو�ٌت  هنالك  كانت  �لرجال،  جمع  �أثناء  ويف 

�ملتخلّفني وعن �الأ�صلحة. وكان �جلنود خالل ذلك ي�رشقون من �ملنازل �خلبز و�لبط 

و�لدجاج �لذي يربيه �لالجئون ليقتاتو� منه.

�لذين تاأخرو� عن �لتوجه �إىل مكان �لتجمع �ملُعلَن عنه، متَّ قتلُهم من ِقبَل جنوٍد 

جنود  وقف  للتجمع،  مكاناً  علِنت 
ُ
�أ �لتي  �ملدر�صة  باب  وعلى  �لطريق.  يف  �آخرين 

ُكلّفو� مبهمة توجيه �رشبات عاطبة لرجال �ملدينة بو��صطة ُع�صي غليظة، و�أعقاب 

�لبنادق. وكانت هذه �ل�رشبات تُوّجه لكل فل�صطيني تبدو �صحتُه جيدة.

�إبر�هيم،  �بنه  �لغني �صماره يتقدمه  �ملدر�صة عبد  �إىل باب  �الأثناء و�صل  يف هذه 

وكان �صاباً يافعاً يف �لع�رشين من عمره، فبادره �أحد �جلنود ب�رشبة ع�صاً غليظة 

من  كان  فما  �بنه،  فوق  �الأب  فجثا  �إغماء.  �صبه  حالة  يف  �أر�صاً  �أوقعته  ر�أ�صه  على 

�جلندي �إال �أْن �أطلق �لنار على �الثنني و�أرد�هما قتيلني.
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�أما �لذين قيّ�ص لهم �لدخول �إىل �صاحة �ملدر�صة، فقد ُطلب من �لع�صكريني منهم 

ُقتِلو�  و�لذين  جمهول.  مكان  �إىل  ع�صكريٌة  �صيار�ٌت  �أخذتهم  حيث  جانباً،  �لوقوف 

�إىل  جثامينُهم  ُنِقلت  �جلمع،  موعد  عن  تاأخرو�  �أو  تخلفو�  �لذين  من  �ل�صو�رع  يف 

لِقيت فيه، وبعد جالء �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية 
ُ
مكان قرب �لبحر ُيدعى تّل زعرب حيث �أ

�كتُ�ِصفت حفرتان كبريتان هما عبارة عن قبين جماعيَّنْي ل�صحايا �ملجازر، ُوِجدت 

يف كل و�حد منهما ما بني 200 �إىل 300 جثة متعفنة؛ حيث �أمكن تبني �أن كل و�حدة 

منها ُقتِل �صاحبُها بو��صطة �إطالق �لر�صا�ص �إىل �لوجه. وقد كانت �لوجوه م�صوهة، 

وغري و��صحة �ملعامل ب�صبب �لدماء، وقد متكن بدويان من معرفة جثة �أخيهما من 

خالل تفقُّد �أحد �أ�صابع رجليه �لذي كان مبتور�ً من قبل.

عن  تعبرٍي  جمّرد  كان  مو�صى،  �لطفل  �أدرك  هكذ�  �صبب،  بال  يتم  كان  �لقتل 

�لكر�هية و�لعد�وة، وتنفي�ٍص للحقد. ولل�صبب ذ�ته كان يتم جتويُع �لنا�ص، متاماً كما 

يحدث �الآن. ولذلك، وكما ��صُطر و�لده �إىل “��صتالب” خيمتني يف بد�ية �للجوء، فاإن 

“�ال�صتيالء” على حمتويات  �إىل  يافعاً جلاأ  �صاباً  �أ�صبح  قد  �لذي كان  �أخاه حممود 

�خلاوية �مل�رشية  �ملع�صكر�ت  حمتويات  تقل  كانت  �لتي  �الإ�رش�ئيلية   �ل�صيار�ت 

يف �صيناء.

�الأوىل  �الأيام  منذ  �أنه  �الحتالل،  ظّل  يف  عاماً  كبت  �لتي  �لطفل  ذ�كرة  وتختزن 

من  كبرية  م�صاحات  م�صادرة  �إىل  �الإ�رش�ئيليون  بادر   ،1956 �صنة  يف  لالحتالل 

�الأر��صي زرعوها بطاط�ص، غري �أن �أهايل �لقطاع هم �لذين ح�صدوها، بعد �أن حتّقق 

�جلالء، منهياً بذلك �أّوَل حماولة ��صتيطان �إ�رش�ئيلي يف قطاع غزة.

 ورئي�ص وزر�ئها 
“�إ�رش�ئيل”1 �لفا�صلة تلك دعاوى  وتبطل حماولة �ال�صتيطان 

به  ت�صبّبت  �إمنا  �الحتالل  باأن   David Ben-Gurion غوريون  بن  ديفيد  �آنذ�ك 

�ل�صابط  بقيادة  فل�صطينية  جمموعات  بها  تقوم  كانت  �لتي  �لفد�ئية  �لعمليات 

عم  �بن  جابر  �أبو  كان  �ملجموعات  تلك  �إحدى  و�صمن  حافظ.  م�صطفى  �مل�رشي 

جري�ن  من  عدٌد  هناك  كان  �أخرى،  جمموعات  و�صمن  مو�صى.  و�لد  حممد،  �أبو 

تن�صي�ص  عالمات  �صمن  يكتب  فاإنه  �لكتاب  ن�صو�ص  يف  �ل�صهيوين  �لكيان  ��صم  يذكر  عندما   
1

“�إ�صـر�ئيل”؛ �إال �إذ� كان �ال�صـم مذكور�ً يف وثيقة فاإنه يكتب كما ورد يف �لوثيقة دومنا تغيري.
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مو�صى. وكان �لطفل ي�صمع من �لكبار بع�صاً من ق�ص�ص �لبطولة �لتي كان ي�صنعها 

�لفد�ئيون �الأو�ئل �لذين متكن بع�صهم �إثر �الحتالل من �الإفالت �إىل �ل�صفة �لغربية 

ِقيَمت 
ُ
�لتي كانت تخ�صع لل�صيادة �الأردنية �آنذ�ك، عب �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �أ

عليها “�إ�رش�ئيل”.

�لفد�ئيني مهامها، عب خطوط قو�ت  ��صتاأنفت بع�ص جمموعات  وبعد �جلالء، 

�حلكومة  �أ�رشت  �لتي  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �ل�صالم  وحفظ  �لدولية  �ملر�قبة 

�ل�صماح  مع  �لقطاع،  �أر��صي  د�خل  فقط  مع�صكر�تها  تكون  �أن  على  �الإ�رش�ئيلية 

الأفر�دها بق�صاء �الإجاز�ت د�خل �الأر��صي �ملحتلة.

وبعد �جلالء، بعدة �أ�صهر فقط، كان �لطفل مو�صى �أبو مرزوق ي�صتعد لدخول 

�ملدر�صة الأول مرة يف حياته. غري �أن مو�صى �فتقد فرحة �الأطفال يف كل بالد �لدنيا 

حني يذهبون �إىل �ملد�ر�ص للمرة �الأوىل. فقد كان ذهابه �إىل �ملدر�صة ملتحقاً بال�صف 

�الأول �بتد�ئي منا�صبة قرع فيها جر�ُص �للجوء ر�أ�َصه بكل عنف.

يف كل بالد �لدنيا يذهب �الأطفال �إىل ريا�ص �الأطفال �لتي توؤهلهم لدخول �ملد�ر�ص 

�البتد�ئية، �أما �لالجئون يف قطاع غزة، فلم تكن لديهم ريا�ص الأطفالهم، �لذين كانو� 

يذهبون �إىل �ملد�ر�ص مبا�رشة، ولكنها لي�صت �أي مد�ر�ص، �إنها مد�ر�ص �لالجئني �لتي 

�لر�صمية  �ملد�ر�ص  �إىل  �لالجئني  �أبناء غري  فيما كان يذهب  �الأونرو�،  �أقامتها وكالة 

ملد�ر�ص  �مل�صرتك  �لقا�صم  �ل�صارمة هي  �ل�صديد، و�الإجر�ء�ت  �لفقر  �لعادية. وكان 

�ل�صارية  �الأمر��ص  من  �حلدَّ  ت�صتهدف  �لتي  �الإجر�ء�ت  هذه  �إطار  ويف  �لوكالة. 

يف  �لقمل  تكاثر  ملنع  �صتاًء  �صيفاً  �ل�صفر  على  �لطالب  �صعر  ُيحلَق  كان  و�الأوبئة، 

ُيفر�ص على  �لنظافة. وكان  �لطالب لتفتي�ص يومي على  روؤو�صهم. وكان يخ�صع 

كل طالب �أن يتناول د�خل �ملدر�صة كوب حليٍب ُمعّد�ً من م�صحوق �حلليب �ملجفف، 

�حلليب،  كوب  �رشب  على  ُيكَره  �لطالب  وكان  �لر�ئحة.  كريه  �حلوت  كبد  وزيت 

و�بتالع حبة زيت �ل�صمك.

وما يز�ل �أبو مرزوق يذكر ليلة ذهابه �الأول للمدر�صة، حيث �صهر �أحد �أ�صقائه 

طو�ل �لليل لي�صغِّر بنطاالً ل�صقيٍق �آخر له، لي�صبح منا�صباً ملقا�ص مو�صى. �أما �حلقيبة 

�لتي �أخذها معه �إىل �ملدر�صة فقد �ُصنعت من قما�ص �أكيا�ص �لدقيق �لتي كانت حتمل 
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عبارة “هدية من �صعب �لواليات �ملتحدة”. غري �أن عقل �لطفل مل يكن ي�صتوعب تلك 

�لفل�صطيني، وتر�صل يف  �ملفارقة: �لواليات �ملتحدة تر�صل معوناٍت غذ�ئية لل�صعب 

�لوقت نف�صه �لر�صا�ص �إىل �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ليَقـتَل به �لفل�صطينيني! وعندما كب 

�لطفل قليال �أدرك �أن �لواليات �ملتحدة مل تكن تر�صل �لر�صا�ص فقط لـ“�إ�رش�ئيل”، 

و�لطائر�ت  و�لدبابات  و�ملد�فع  �لبنادق  تز�ل،  وما  �أي�صاً،  لها  تر�صل  كانت  و�إمنا 

و�ل�صو�ريخ...�إلخ.

�لفرح �لذي �فتقده �لطفل منذ والدته، ر�وده، كما ر�ود كل �لفل�صطينيني، الجئني 

وغري الجئني، وكل �لعرب، مع قيام �لوحدة �ل�صورية - �مل�رشية يف �صباط/ فب�ير 

1958، حني كان ما يز�ل يف بد�ية �ملرحلة �لدر��صية �البتد�ئية. وهو قد فرح من قبيل 

�مل�صاركة لالأهل و�جلري�ن و�الأ�صدقاء �لذين كان �النطباع �ل�صائد لديهم، كما لدى 

�أر�ص فل�صطني �صنة  �لطريق لتحرير ما �غتُ�ِصب من  �أن �لوحدة كانت  �لعرب،  كل 

1948. وكان �ل�صعور �ل�صائد �أن �لوحدة من �صاأنها �أن تطبَِق فّكي �لكما�صة �لعربية 

�جلنوب.  من  �مل�رشي”  و“�لفك  �ل�صمال،  من  �ل�صوري”  “�لفك  “�إ�رش�ئيل”،  على 

�الإ�رش�ئيلي عن قطاع غزة،  �أعقب �جلالء  �لوحدة  �أن قيام  �ل�صعور  وما كّر�ص هذ� 

و�لبيطاين، و�لفرن�صي عن مدن قناة �ل�صوي�ص، بع�رشة �صهور، كما �أنه تر�فق مع 

ت�صعيد �صبق قيامها و�أعقبه على �جلبهة �ل�صورية �لتي كانت ت�صهد معارك متتالية 

مع �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي.

و�ندفاعاً بهذ� �ل�صعور، كان مو�صى ير�فق �أقر�نه يف �ل�صري باجتاه “خط وقف 

حيث  �لوطن،  �أر�ص  من  �الآخر  �جلانب  �ل�صائك  �ل�صياج  عب  لريى  �لنار”،  �إطالق 

له  �أن  ليتفتح ذهنه على حقيقة  �الأر�ص و�ملز�رع �خل�رش�ء،  تقلّب  “�لرت�كتور�ت” 
�أر�صاً �أخرى ُطِرَد �أهله منها �إىل �ملخيم �لذي يقطنه �الآن و�صط كل مظاهر وعو�مل 

�لبوؤ�ص و�ل�صقاء، حيث ال توجد �صبكة مياه، مما يجعل من �ملاء �صلعة نادرة، وحيث 

�حلمامات و�ملر�فق �ل�صحية م�صرتكة بني �صكان �حلي، وليلم�ص ذلك �لطفل مبكر�ً 

�لعربية،  �لهزية  �أ�صباب  بني  يقف  �لذي  �حل�صاري  �لتفّوق  مظاهر  من  بع�صاً 

على  �لت�صميم  عب  �حل�صارية  �لفجوة  هذه  �صّد  �رشورة  على  عزيته  فيوّطن 

متابعة حت�صيله �لعلمي حتى �حل�صول على �صهادة �لدكتور�ه.
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بها  و�لعناية  �الأر�ص  با�صتغالل  باالهتمام  �لوطن  الأر�ص  حبَّه  ترجم  وقد 

وزر�عتها م�صتفيد�ً من خبة و�لده �لزر�عية يف يبنا قبل �لهجرة و�لتعبري عن حبِّه 

للوطن و�إعماره. 

ومل يكن هذ� م�صهد �لبوؤ�ص �لوحيد، فما يز�ل مو�صى يذكر �أن و�لده كان يق�صي 

�لتي يفرت�صونها نياماً على  �لفر�صات  �ملنزلية بني  �الأو�ين  �لليل يف توزيع  �صاعاِت 

�الأر�ص كي ت�صتقبل مياه �الأمطار �ملت�رشبة عب �ألو�ح �لزينكو �لذي �صنع منه �صقف 

�ملنزل. كما كان يق�صي تلك �ل�صاعات يف ليايل �ل�صيف، متتبعاً ح�رش�ت “�لبق” على 

�جلدر�ن م�صتهدياً �إليها بو��صطة نور ملبة كاز؛ كي يتمكن �أبناوؤه من �لنوم، ومل تُكن 

�أح�صن حاالً فقد كانت �ل�صفوف ذ�ت �ل�صقف �لقرميدي ال تقي برد�ً وال  �ملدر�صة 

حر�ً، وما ز�ل مو�صى يذكر �أنه يف �ل�صتاء كان �لدم ينزف من �صفتيه، وظهر كّفيه، 

وال يوجد ما يقي �لبد وال دو�ء يوقف ذلك �لنزيف عب �ل�صتاء �لقار�ص.

�لذي  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو  �أمام  بال�صعف  و�ل�صعور  �لعذ�بات  هذه  كل  وبحكم 

و�الإ�صالم،  �لعروبة  يف  �الأمل  كل  �الأمل،  كان  �ل�صعب،  وي�رّشد  �الأر�ص  يغت�صب 

ح�صن  مدّر�صِه  يدّي  على  مو�صى  �لطفل  لتديُّن  �الأوىل  �لبد�يات  كانت   وهكذ� 

�نتماء حزبي، وكان  �لعربي دون  �لقومي  �لذي كان مندفعاً يف �صعوره  �أبو �خلري 

�ص مو�صى مادتي �للغة �لعربية و�لرتبية �لدينية. وعلى يدي �أبو �خلري تبلورت  ُيدرِّ

بد�يات �الإح�صا�ص �لوطني و�لديني لدى �لطفل �لذي حني بلغ �ل�صابعة من عمره، 

بد�أ يت�صابق و�أقر�نه لل�صالة يف �مل�صجد وخ�صو�صاً م�صجد �لهدى، على �أمل �أن يرى 

�مل�صجد من  �إىل  �لذهاب  �لتالميذ �ملحبون ملدر�صهم يعاودون  �َصه. وكان  ُمدرِّ هناك 

�لذين كانو� يطردونهم  لهم  �ل�صيوخ  �إز�ء تعنيف  �أجل روؤية مدر�صهم غري مبالني 

من �مل�صجد بق�صوة.

�لب�مج  متابعة  على  �أي�صاً  مو�ظباً  مو�صى  �لطفل  كان  �مل�صجد،  جانب  و�إىل 

�حلما�صية الإذ�عة �صوت �لعرب، وخ�صو�صاً برنامج “�أبطال �لغد” �لذي كان يبث 

�صباح كل يوم جمعة، وتو��صلت هذه �ملو�ظبة على مرِّ �ل�صنني، مع ولوج �ملرحلة 

وكان  فل�صطينية،  ملدينة  حلقة  كل  يف  يعر�ص  �لبنامج  وكان  �الإعد�دية.  �لدر��صية 

�الأكرث تاأثري�ً يف �لفتيان مع بد�ية ت�صّكل �لرجولة لديهم. وكان ذلك �لبنامج يدفع 
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كل �أحالم وتفكري �لفتى مو�صى نحو �رشورة �لعمل عب “خط وقف �إطالق �لنار”، 

و“حترير فل�صطني”، وجمع �صمل �الأمة �لعربية. وبف�صل ذلك �لبنامج تولد لديه 

�ص �لتاريخ يطلب من مو�صى  حب مادة �لتاريخ، و�ملتابعة �ل�صيا�صية، مما جعل مدرِّ

باإحلاح يف �ملرحلة �لثانوية �أن يتخ�ص�ص يف �لفرع �الأدبي ليو��صل در��صة �لتاريخ 

بالتاريخ،  �هتمامه  من  يقلّل  مل  �لعلمي  �لفرع  يف  تخ�ص�صه  �أن  غري  فيه،  و�لتفوق 

ولذلك فاإنه كان ير�وده �صعور بالندم الإقد�مه على هذ� �لتخ�ص�ص، حتى بعد �أن بد�أ 

يدر�ص �لهند�صة يف �جلامعة.

على  و�لتعرُّف  وقوعها،  تاريخ  �إىل  �الأحد�ث  ون�صبة  �مل�صابقات،  يف  برز  وقد 

�لعو��صم و�ملو�نئ و�مل�صاحة وعدد �ل�صكان و�أهم �الأحد�ث �لتاريخية �جلارية. 

�لعربية  و�الإمار�ت  و�ملمالك  للدول  �لنادرة  �لطو�بع  جمع  بهو�ية  متيّز  وقد 

و�الأجنبية، �لتي تعرف بالدول و�صعار�تها ومعاملها، كان يجمعها من على طرود 

�لبيد �لتي تِرد من �لفل�صطينيني يف دول �ل�صتات �إىل �أهاليهم. 

يف  �عتقاله  فرتة  �أثناء  يف  �إنه  بل  �لعملية،  حياته  على  للتاريخ  حبُّه  �نعك�ص  وقد 

�ل�صجن �الأمريكي عكف منكبَّاً على قر�ءة تاريخ �لطبي �لذي يقع يف ع�رشة جملد�ت 

حتتوي ِدّفتا كل و�حٍد منها على 700 �صفحة.

�الإعد�دية  �ل�صيا�صية فقد عّبت عن نف�صها خالل �صنو�ت �ملرحلة  �أما متابعاته 

هيكل.  ح�صنني  حممد  مقاالت  قر�ءة  على  و�ملو�ظبة  �ل�صحف،  قر�ءة  خالل  من 

�ل�صحف، ويهتم بدر��صته، ويغريه على  له  �لذي ُيح�رِش  �أخوه حممود هو   وكان 

ذلك بالنقود.

فر�صاة  الأول  ��صتخد�مه  كان  ومتى  كيف  ي�رشد  �أن  مرزوق  �أبو  عن  يغيب  وال 

وتخّرج  �حلربية،  �لكلية  دخل  �أن  بعد  حممود  �أخوه  له  ��صرت�ها  حياته  يف  �أ�صنان 

�أعقاب  يف  غزة  قطاع  �أبناء  �أمام  �لع�صكرية  باب  فتح  قد  �لنا�رش  عبد  وكان  منها. 

�لعدو�ن �لثالثي، وبد�أ �جلي�ص �مل�رشي ي�صتوعب فل�صطينيني يف �صفوفه مثّلو� نو�ة 

�لفل�صطينية �لتحرير  تاأ�صي�ص منظمة  �لذي ت�صكل بعد  �لفل�صطيني  �لتحرير   جي�ص 

�صنة 1964. 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات61

طفولُة املجازر: العدوان الثالثي �ضنة 1956

به  ويهتم  �الإعد�دية،  �ملرحلة  يف  �لطالب  مو�صى  باأخيه  �صغوفاً  حممود  كان 

�إجازته، يفر�ص على  �أن يت�صلّى يف فرت�ت  ب�صكٍل غري �عتيادي. وكان عندما يريد 

مو�صى �أد�ء �الألعاب �لريا�صية �لتي يوؤديها جنوده. وقد عرف عنه �أ�صدقاوؤه َجلََده 

و�نتظامه ومثابرته على �أد�ء �لتمرينات، وكثري�ً ما كانو� يلتقون ويجتمعون عنده 

للتناف�ص يف �أد�ء �لتمرينات �لريا�صية و�الألعاب �ل�صويدية.

و�صمن �إطار �حلياة �لع�صكرية ��صرتى لـمو�صى �أوَل فر�صاة �أ�صنان �أ�صالت �لدم 

�ملكتنز يف لثتيه جّر�ء عدم ��صتخد�م �لفر�صاة من قبل، مّما جعله يكره تلك �الأد�ة �لتي 

مل تُكن قد عرفتها منازل ميمات �لالجئني �لفل�صطينيني �إال ما ندر.






