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ُ
الهجرة واللجوء
نكبة 1948
طفولة بالغة ال�شقاء عا�شها ذلك الرجل ،الذي �أ ّهلته ع�صاميته لنيل �شهادة
الدكتوراه يف الهند�سة ال�صناعية من اجلامعات الأمريكية .ويكاد املرء ال ُي�صدق
روايات ال�شقاء التي ت�صدر عنه وهو يف كامل �أناقته ،وقد انت�صف به العقد ال�ساد�س
من العمر ،وب�صوت بالغ الرقة والعذوبة والنعومة ،ال ينبئ بتاريخ حافل من
العذاب تتالت مراحله منذ �أن ولدته �أمه يف  1951/2/9داخل �إحدى خيم خميم رفح
ّ
للجئني الفل�سطينيني يف قطاع غزة وكانت مبثابة عيادة �صحية.
ذلك هو د .مو�سى �أبو مرزوق العائد ح ّرا ً يف �أيار /مايو  1997من ال�سجن
الأمريكي �إىل الأردن ،ال �إىل وطنه فل�سطني ،والذي جتري على ترابه �أحداث،
رمبا تكون �أكرث تعقيدا ً و�صعوبة من مراحل عذاب ذلك امل�رشد الفل�سطيني ،الذي
ما يزال يبحث عن نهاية لها.
كانت والدة مو�سى مثل والدة كل �أطفال الالجئني الفل�سطينيني الذين ا�ضطرهم
االحتالل ال�صهيوين �إىل ترك منازلهم وقراهم وبلداتهم ومدنهم ،واالنتقال �إىل
حياة �شديدة ال�صعوبة يف خميمات تظل ع�شوائية ،وتخلو من �أب�سط اخلدمات
التي يحتاجها املجتمع الإن�ساين يف �أوا�سط القرن الع�رشين ،مهما �سعت وكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق الأدنى (الأونروا)
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees

)� (UNRWAأن تقدم من م�ساعدات ،وتقلّل من حياة الفو�ضى يف املخيمات من
خالل ال�ضوابط التنظيمية واتخاذ �إجراءات مثل كتابة ا�سم ك ِّل رب �أ�رسة على باب
اخليمة التي كتب القدر على �أفرادها �أن “يتك َّوموا” فيها.
مو�سى كان ترتيبه ال�ساد�س من بني �إخوته الع�رشة و�أ ّول مواليد املهجر لوالديه.
فقد �سبقه �إىل حياة الب�ؤ�س وال�شقاء الفل�سطيني :حممد ،وحليمة ،وحممود ،وجمعة،
ويو�سف .وتاله :حلمية ،و�سمرية ،وانزهار ،ورحاب.
43

مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات

د .مو�سى �أبو مرزوق :م�شوا ُر َح َياة

غري �أ ّنه زار يبنا �شابا ً بعد حرب  .1967وقال عن تلك الزيارة� :أخذين والدي
لنزور قريتنا يبنا ،و�إذا بنا برابية جميلة �أمامها �سهل ف�سيح الأرجاء ،حتيط
باله�ضبة املزارع والأ�شجار من كل جانب ،وبقايا القرية من بيوت قدمية وقبور،
فهذا قرب ال�شيخ العطار ،الذي در�س يف الأزهر ،و�سكن القرية قادما ً من “ال�رشقية”
يف جمهورية م�رص العربية .ولعل مقربة القرية كانت تبدو كمنتزه ،وهذا
امل�سجد القدمي الذي يعود تاريخه �إىل بداية الفتح الإ�سالمي لفل�سطني ،وم�سجد
نبي من
به قرب يتلو عليه �أحد احلاخامات من التوراة بع�ض الرتاتيل ،م ّدعيا ً �أنه ُّ
مكتوب عليه هذا قرب ال�صحابي اجلليل
�أنبياء اليهود .وبجانب القرب ُمل َقى �شاه ٌد
ٌ
عبد اهلل بن �أبي ال�رسح ،وكان هذا ال�صحابي ي�سكن م�رص مع �أمريها عمرو بن العا�ص
ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه ،ثم ركب البحر �إىل قرب�ص فاحتاً ،ثم �إىل فل�سطني .وبقي
يف فل�سطني مع َم ْن فتح قرب�ص وا�ستقر له املقام فيها وتوفاه اهلل يف يبنا و ُدفن
فيها ،و�أقام النا�س له قربا ً وم�سجداً .وبعد الهجرة اعتربه اليهود �أحد حاخاماتهم،
كما جرت العادة عندهم ،و�أقاموا مدر�سة داخل امل�سجد وح ّولوه �إىل كني�س لهم،
ولكنهم تركوا ال�شاهد (�شاهد القرب) �شاهداً� .أما �أهل القرية فقد كانوا يتخذونه
مزاراً ،فيقولون� :إنّ هذا مقام �سيدنا “�أبو هريرة”� ،صاحب ر�سول اهلل x
وكان �أهل القرية و َمن حولها يتخذونه مكانا ً للوفاء بنذورهم ،وبجواره كانت
� ٌ
أر�ض ف�سيحة للدبكة ولأفراحهم ول�سباق اخليل .وبئر القرية وخ ّزان املياه ما
زاال قائ َم ْي و�شاه َد ْين على �أنَّ لهذه الأر�ض ُمالّكاً ،وهناك بع�ض البيوت التي ما
زالت قائمة ...بع�ضها م�سكون ،والبع�ض الآخر مهجور .وبالطبع هناك من البيوت
التي كانت ُتع ّد ق�صورا ً قبل الهجرة ُ
وطرِد �سكا ُنها ،كما هو حال دار اجلمل (جتار
احلم�ضيات يف القرية).
وي�ضيف �أبو مرزوق :لقد كانت قريتنا جميلة ،ر�سمها املوىل وحباها من اجلمال
الكثري ،وموقعها �صنع لها مكانة �أخرى؛ حيث مير من اجلهة ال�رشقية خط �سكة
احلديد القادم من اللد مرورا ً بها ،متجها ً جنوبا ً �إىل غزة ،ثم رفح ،ثم العري�ش،
فالقنطرة يف الأرا�ضي امل�رصية ،ومن الغرب البحر ،و�إن كانت امل�سافة الفا�صلة بينه
وبني القرية ت�صل �إىل  11كم .ويخرتق القرية الطريق الذي ي�ؤدي �إىل البحر ،عرب
زلت �أذكر �شجرة اجلميز التي حدثني
كثبان رملية وكروم العنب و�أ�شجار التني .ما ُ
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عنها �أبي بجوار منزلنا املتوا�ضع املبني من الطني ،ووجدت ال�شجرة ما زالت واقفة،
و�أكلت من ثمرها ،حيث �إنها �شجرة عجيبة ي�ستمر طرح ثمرها �سبع مرات يف العام،
ٌ
منزل
ونقول عنها :ذات �سبعة بطون ،حيث �إنّ ثمرها يتجدد .ويوجد بجوار منزلنا
ري ت�سكنه عائلة يهودية جاءت من اليمن ،ووجدت عندها عادات �أهل اليمن.
من ج ٍ
و�س�ألت �أفرا َدها ِ َ
ل ت�سكنون يف منزل لي�س لكم ،ف�أجابوا ب�أن الدولة منحتهم هذا
البيت .ويف نهاية الزيارة لبلدتي وبلدة �آبائي و�أجدادي ،نظرت �إىل والدي الذي جال
ب�رصه يف بقايا بيته املهدم ،وذكرياته مع جريانه ،وغر�سه الذي �أثمر يف يبنا وجناه
غريه ،وذكريات ال ُتن�سى ،وح�رسات يف القلب ودموع ملأت امل ُ َقل وكلمات تردد:
على بلدي املحبوب وديني		

زاد وجدي والبعد كاويني

حني ُولِ َد مو�سى يف ذلك اليوم “ال�شباطي” قا�سي الربودة ،كان والده �أبو
حممد ال يعرف � ْإن كان �سيتم ّكن من ت�أمني قوته وقوت عياله لليوم التايل ،بعد �أن
ا�ستقرت بهم رحلة الت�رشد من قريتهم يبنا يف خميم رفح لالجئني الفل�سطينيني يف
قطاع غزة.
تتبَ ُع يبنا لواء اللد ق�ضاء الرملة ،وتقع على م�سافة تقارب  15كم منها �إىل
اجلنوب ،كما �أنها تبعد م�سافة مماثلة �إىل ال�شمال من غزة وهي قرية رومانية
معناها “بيت الرب”.
ذاكرة احلاج �أبو حممد ال ت�سعفه بالتواريخ ،وهو الذي انت�صف به العقد التا�سع
من عمره ،لكنه ي�رسد علينا—حني جاء من رفح �إىل ع ّمان لل�سالم على ولده العائد
من ال�سجن الأمريكي—ف�صوالً من �سفر الت�رشد والعذاب الفل�سطيني ( ُت ِّ
وفَ احلاج
�أبو حممد يف رفح يف .)1999/6/11
جتاور يبنا جمموعة قرى فل�سطينية �أ�صغر ،و�أقل �ش�أنا ً منها و�أقل �سكانا ً مثل
القبيبة ،واملغار ،وب�شيت ،وبرقا ،وكانت تبلغ م�ساحة القرية املنكودة باالحتالل
قرابة الأربعة كيلومرتات مربعة ،وذلك غري �أرا�ضيها الزراعية.
مل ي ُكن �أبو حممد من كبار امل ُ ّلك يف قريته ،فهو مل ي ُكن ميلك �سوى الدار التي
ي�سكنها و�أ�رسته ،عالو ًة على م�ساحة من الأر�ض تق ّدر بخم�سة دومنات (الدومن
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ي�ساوي �ألف مرت مربع) كانت مزروعة بالتني والعنب .وكانت القرية عبارة عن
َم�صيف بجوار ال�ساحل الرملي.
وبجوار وادي يبنا كانت الأ�رسة تق�ضي فرتة ال�صيف ،غري �أن احلال كانت
م�ستورة مع �أبو حممد .ومل يحدث �أن نام �أح ٌد من �أفراد �أ�رسته يوما ً دون �أن يتناول
طعام الع�شاء.
أ�سى عن الظلم خالل تلك ال�سنوات الذي جعل �أ�رسته ال
ويتحدث �أبو حممد ب� ً
متلك �أر�ضاً ،ذلك �أنّ جده لأبيه هرب يف �أثناء ت�سجيل الأرا�ضي يف العهد العثماين
حتى ال يدفع �رضيبة الع�رش.
كان عدد �سكان يبنا يقارب الـ � 15ألف ن�سمة ،وكانت بذلك الأكرب بني القرى
املجاورة .ولذلك فقد اعتمدت ع�صابات ال�صهاينة (الهاجاناه  ،Haganahوالأرغون
 ،Irgunو�شترين  )Lehiخط ًة الحتالل هذه القرية تق�ضي مبهاجمة القرى ال�صغرية
توجه
حمدودة ال�سكان �أوالً ،بحيث يت ُّم تهج ُ
ري �سكانها يف كل اجتاه ،مبا يف ذلك ّ
بع�ضهم �إىل يبنا ،بهدف �إرباك �أهلها و�إثارة الفزع بينهم ،وحماولة حتا�شي خو�ض
معركة كبرية معهم.
الهجوم الأخري ا�ستهدف قرية ب�شيت التي تقع على م�سافة كيلومرتين فقط من
يبنا ،التي ُفر َ
ِ�ض احل�صا ُر عليها .وكانت قد �سبقته هجمات على القرى ال�صغرية
واحدة �إثر �أخرى ،ومل يكن يزيد عدد �سكان �أكربها عن اخلم�سة �آالف ن�سمة.
ووفقا ً لِ ا خططت له ع�صابات ال�صهاينة ،فقد هَج َر �أهايل هذه القرى منازلهم �إىل
يبنا ليح ّدثوا �أهلها عن الويالت والفظائع الوح�شية التي حلّت بهم على �أيدي �أفراد
هذه الع�صابات.
والواقع �أن رجال يبنا مل ينتظروا قوات االحتالل داخل منازلهم .فقبل �أن
توجه �إليها  40مقاتالً من يبنا لنجدتها،
تتع ّر�ض قرية ب�شيت للهجوم ،كان قد ّ
حيث �شارك �أهايل يبنا يف معركتني �سبقتا احتالل ب�شيت .املعركة الأوىل ُقتِ َل فيها
أ�س
اثنان من �أفراد الع�صابات ال�صهيونية ،وقد عاد رجال يبنا �إىل قريتهم رافعني ر� َ
�أحدهما على �سيف ،وجرى الطواف به يف �شوارع القرية ،وذلك يف املدرعة التي َّ
مت
اال�ستيال ُء عليها يف معركة ب�شيت.
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وكما كان متوقعاً ،فقد ح�شدت ع�صابات ال�صهاينة قوات �إ�ضافية ملعاودة
توجه �إليها يف هذه املرة  60رجالً من يبنا ،كانت ن�صف
الهجوم على ب�شيت ،التي ّ
�أ�سلحتهم غري �صاحلة ،ومل ي ُكن �أي منهم يحمل �أكرث من  15–10طلق ٍة فقط� .أما
القوات املقابلة ،فقد كانت كاملة ال�سالح والذخرية والتجهيزات .وقد �أ�سفرت هذه
املعركة غري املتكافئة عن �سقوط خم�سة �شهداء من �أهايل يبنا ،واحتالل ب�شيت،
ومطاردة من بقي فيها من املجاهدين الفل�سطينيني.
ب�سقوط ب�شيت مل ي ُكن قد تب ّقى غري يبنا فقط مل تدخلها الع�صابات ال�صهيونية.
وخ�شية تعر�ضهم ملجازر وح�شية كالتي تع ّر�ض لها �أهايل القرى املجاورة ،بد�أ
�أهايل يبنا يرتكون قريتهم حاملني معهم ما َّ
خف وز ُنه وغال ثمنه.
�أبو حممد قاد �أ�رسته ،الزوجة والأطفال �إىل بلدة �أ�سدود ،التي كانت الأقرب
�إىل يبنا وهي تتبع لواء اللد ق�ضاء الرملة؛ �إىل منزل قريب من دار حممد يو�سف
النجار (ال�شهيد الحقا ً �أبو يو�سف النجار ،ع�ضو اللجنة املركزية ال�سابق
حلركة فتح) ،الذي ُ�سجِ ن هو الآخر الحقا ً يف رفح.
وقد دخلت الأ�رسة املنكوبة �أ�سدود ،بالتزامن مع دخول اجلي�ش امل�رصي،
الزاحف من اجلنوب ،مما جعل الأمل يراود �أهايل يبنا ب�أن يعيدهم اجلي�ش امل�رصي
�إىل بيوتهم وحقولهم .وظ َّل هذا الأمل اجلميل يراود الالجئني يف �أ�سدود لثالثة
�أ�شهر� ،إىل �أن ان�سحبت القوات امل�رصية من �أ�سدود ذات يوم ،يف اجتاه اجلنوب دون
�أن توا�صل تقدمها �شماالً.
ان�سحاب اجلي�ش امل�رصي �سبقه هجوم �إ�رسائيلي متوا�صل بوا�سطة الطائرات
التي كانت تق�صفه بالقنابل ،وتلقي عليه خزانات “النابامل” 1.ومع ان�سحاب القوات
امل�رصية بد�أت حلقة جديدة من حلقات الهجرة ،قادت الأ�رسة املنكوبة �إىل قرية
حمامة ،حيث باتت فيها ليلة واحدة فقط ،لتتابع م�سريها يف اليوم التايل �إىل بلدة
املجدل ...ذلك �أن الهجوم الإ�رسائيلي امت َّد �إىل حمامة التي ُقتِ َل خمتارها على �أيدي
الع�صابات املهاجمة قبل �أن تنكفئ م�ؤقتاً.
	1النابامل هو �سائل هالمي  gelقابل لال�شتعال وي�ستخدم يف احلروب ،يلت�صق باجللد وي�ؤدي �إىل
�إحداث حروق فيه وت�شويهه.
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وبعد ق�ضاء ليلة �أخرى يف املجدل تتابع امل�سري �إىل قرية هربيا ،التي �أم�ضت
فيها �أ�رسة �أبو حممد ليل ًة �أخرى كانت فا�صل ًة يف رحلة الهجرة املنهكة على الأقدام،
التي ا�ضطرت �أم حممد يف �إحدى مراحلها �إىل ترك وليدها يو�سف على الأر�ض،
لكنها عادت �إىل التقاطه بعد �أن ابتعدت عنه ب�ضع خطوات ،ذلك �أنه يف هربيا متكن
�أبو حممد من ا�ستئجار جِ َمال �أقلّت �أ�رس َته هذه املرة �إىل مدينة غزة ،حيث �أقامت
الأ�رسة ملدة  15يوما ً يف بيارة برتقال ،انتقلت بعدها �إىل خان يون�س حيث �أقامت
فيها ملدة �سنة ،ثم �إىل رفح ،حيث توا�صل الأ�رسة حتى الآن احللم بالعودة �إىل يبنا.
يف رفح �صنع �أبو حممد خيمة من �أكيا�س اخلي�ش �أقامت فيها �أ�رسته قرابة
اخلم�سة �أ�شهر ،قبل �أن متنح وكالة الأونروا خيمة لكل عائلة فل�سطينية مهاجرة
رب الأ�رسة على كل واحدة منها.
ُكتِ َب ا�س ُم ّ
�صنِ َعت من �أكيا�س اخلي�ش
قبل � ْأن توزع الوكالة اخليام ،مل ت ُكن اخليمة التي ُ
تكفي ال�ستيعاب �أ�رسة �أبو حممد �أو تفي بالغر�ض ،وهي التي �أُ ِقيمت قرب ال�سياج
الفا�صل بني الأرا�ضي التي احتلها ال�صهاينة ،وبني الأرا�ضي التي جل�أ �إليها �أهايل
الأرا�ضي املحتلة ( )1948ليوا�صلوا النظر �إليها على مدى �سنوات العمر الالحقة
عرب ذلك ال�سياج اللعني.
توجه �أبو حممد وابنه البكر حممد �إىل مع�سكر �إجنليزي ظ َّل مهجورا ً
ذات يومّ ،
بعد �أن غاد َرتْه قوات االنتداب الربيطاين تاركة فيه خيما ً و�شوادر منوعة على
م�ساحة من الأر�ض تبلغ ع�رشة دومنات ،ومل ت ُكن � ّأي جهة قد و�ضعت يدها على

ذلك املع�سكر �أو ا�ستلمته ،وقد عاد �أبو حممد وابنه بخيمتني للأ�رسة .و�أغلب الظن
�أنّ العديد من الأ�رس الفل�سطينية قد فعلت ذلك �أي�ضاً .فال�شعب الذي �أ�ضاع الإجنليز
وطنه و�أر�ضه ،ال �أقل من احل�صول على خيم ُت� َؤخذ من مع�سكراتهم.
ال �أحد ميكنه � ْأن يت�صور عذابات رحلة الهجرة التي مل ي ُكن �أق�ساها ا�ضطرار
�أم حممد �إىل التخلي عن طفلها يو�سف لب�ضع خطوات ،قبل �أن تعيدها �إليه نوازع
الأمومة .فقد كان الأ�شد والأق�سى من ذلك هو ت�أمني لقمة العي�ش يف �أثناء وبعد
رحلة الت�رشد.
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و�إذا كان البحث عن ا�ستمرارية احلياة قد دفع بالأ�رسة املنكوبة �إىل مغادرة يبنا،
ف�إن البحث عن ا�ستمرارية احلياة قاد �أبو حممد ،والكبار من بني �أطفاله� ،إىل يبنا من
حمطات الهجرة املتتالية ،يف عدة رحالت مكوكية بالغة العذاب ،هدفها يف هذه املرة
�إح�ضار طعام يقتات منه ال�صغار .وقد جنحت هذه الرحالت يف نقل ما يزيد عن
 32كي�سا ً من القمح كانت قد ُت ِر َكت يف املنزل املهجور .كما َّ
مت نق ُل كامل عف�ش ذلك
املنزل عرب رحالت عذاب �أخرى ،مل ي ُكن املرء خاللها يواجه تعب امل�سري على الأقدام
فقط ،كما يف رحلة الهجرة الأوىل ،لكنه كان يف هذه املرات يواجه احتماالت املوت مع
كل خطو ٍة يقطعها يف الت�سلُّل خلف خطوط العدو .لك َّن اهلل �سلَّم ولطف.
ومل ي ُكن ممكنا ً � ْأن تتم عمليات النقل م�شيا ً على الأقدام ،فهذا غري ُمت�ص َّور .كان
ال ُب ّد من ا�ستئجار جِ مال يف �إحدى املرات ،و�سيارة يف مر ٍة �أخرى ،و�رشاء حمار يف
مر ٍة ثالثة وهكذا.
وبعد � ْأن انتهت مهمة احلمار ،يقول �أبو حممد �إنه باعه يف �إ�سدود ،كما �أنه باع
ُ
ا�ضط َّر �إىل �رشاء
أغلب �أكيا�س القمح ومل يبقَ لأ�رسته غري �أربعة �أكيا�س فقط ،لكنّه
� َ
حمار �آخر وا�صل معه رحلة العذاب �إىل خان يون�س.
�أكيا�س القمح التي احتفظ بها �أبو حممد كفت ا�ستهالكه و�أ�رسته ملدة �سنة كاملة،
ُ
ا�ضط ّر �أبو حممد للعمل
قبل �أن تبد�أ الوكالة بتقدمي امل�ؤن لالجئني الفل�سطينيني .وقد
رشد عامالً زراعيا ً على “الطورية” ب�أج ٍر يومي مقداره ثمانية
خالل رحلة الت� ُّ
قرو�ش (اجلنيه امل�رصي �أو الفل�سطيني ي�ساوي  100قر�ش).
وي�ضيف ول ُده اللواء حممود �أبو مرزوق قائد الدفاع املدين يف غزة �سابقاً ،الذي
�ساعده يف تذكر بع�ض �أحداث رحلة العذاب الأوىل� ،إن حال �أ�رسة والده كانت �أف�ضل
�س الالجئني الفل�سطينيني يف ذلك الوقت .فقد عمل والده يف عدة
من حال غريها من �أُ َ
جماالت �إىل جانب العمل الزراعي .فقد كان يقوم بغزل الطواقي التي كان يبيع الواحدة
منها مببلغ يرتاوح بني � 15إىل  20قر�شاً ،وذلك ح�سب جودتها ،وكان يغزل يف كل يوم
حت�سن يف رفح� ،إذ قام �أبو حممد بت�سيّيج دومنني
طاقية �أو اثنتني .ثم �إنّ حال الأ�رسة َّ
من الأر�ض ،و�أخذ يزرعهما بالتبغ والبطاطا والبندورة وخمتلف اخل�رضوات ،وكان
يز ّود الأ�رسة بحاجتها من هذه املنتوجات ويبيع الفائ�ض يف ال�سوق.
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و�إىل جانب الزراعة ،فقد كان �أبو حممد يعمل يف �سنوات اللجوء الأوىل كعامل
مياومة لدى قوات الطوارئ الدولية� ،أو لدى اجلي�ش امل�رصي .وحني كان يخفق يف
العثور على عم ٍل ليوم� ،أو لعدة �أيام ،مل ي ُكن يتوانى عن العمل يف التحطيب .ومل ي ُكن
�سهالً يف تلك الأيام احل�صول على � ّأي عمل يف جمتمع بدائي يخلو من � ّأي ُبنية ٍ حتتية.
�س.
وقد كانت م�ساعدات وكالة الأونروا هي م�صدر الدخل الرئي�سي ملعظم الأ ُ َ
هذه هي بيئة الب�ؤ�س التي ُولِ َد فيها الطفل مو�سى �أبو مرزوق يف �شتاء �سنة
 .1951وكان منذ �سنواته الأوىل ي�ستمع �إىل بع�ض تفا�صيل رحلة الهجرة بالغة
ال�س َمر
العذاب من يبنا �إىل رفح ،فقد كانت هذه هي مو�ضوعات �أحاديث جل�سات َ
يف خميمات الالجئني ،ومن بينها خميم يبنا يف رفح الذي ُولِ َد فيه مو�سى .لقد كان
يجل�س رجال �أو ن�ساء اخليم املتقاربة ويتحدث ك ٌّل منهم عن ذكرياته مع ال�شقاء
الذي ت�سبب فيه االحتالل الإ�رسائيلي الب�شع.
وحني �أ�صبح الطفل مو�سى يف اخلام�سة من عمره ،ق ّدر اهلل له �أن ي�شـهد بعينيه
�صفحا ٍ
ت م�ضافة من �سفر العذاب الفل�سطيني.
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