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  ١الشهادة السابعة

  
  "لكن صورة قريتنا مل تفارق عينّي قط"... 

  
  جميل عبد احلق: االسم -
  عاماً  ٦٥: العمر -
  دمشق/خميم اليرموك: مكان اإلقامة احلايل -
  قضاء حيفا/عين غزال: البلد األصلي -
  ٢٧/٧/١٩٤٨ ـ ٢٦: تاريخ االحتالل -

  
ال تستطيع ذاكرتي اليوم، على الرغم من مرور خمسين عاماً على نزوحنا عن 

ففي ذاكرتي . عين غزال، الفصل بين ذكرياتي الشخصية وذكريات قريتنا عين غزال
األهل واجليران؛ األصدقاء ورفاق مدرستي : يتداخل ما هو شخصي مع ذكريات القرية

ة؛ بيتنا املبني من احلجر واملؤلف من طبقتين؛ مقام الشيخ شحادة الذي االبتدائي
وقد أخذ أخي اخلامس، شحادة، اسمه من . يقولون يف القرية إنه جد عائلتنا، عبد احلق

اسم الشيخ شحادة، جدنا األكبر الذي ما زال مقامه قائماً كما عرفت، وهو شاهد على 
وادعة من جهة، وكفاح مل يتهاون مع عدو ما كان لقريتنا من إرث يف حياة رخية 

عمل جاهداً لالستيالء على بلدنا وتدمير حياتنا، وهو إرث يف صورة يرثه أوالدنا من 
ويف الغالب، فإنهم سينقلونه إىل أبنائهم من بعدهم إىل أن تكتمل احللقة، ويعود . بعدنا

اء قرية هدمتها الهمجية إىل عين غزال ذات يوم، كي يعيدوا بن ـربما أحفادنا  ـأوالدنا 
  .وطردت أهلها، كي يعيدوا بناء عين غزال وهي اسم على مسمى

أتذكر اآلن، وكان عمري آنذاك خمسة عشر عاماً، كيف اشترى أهايل قريتنا 
كما . بواريد وذخائر من أهايل قرية الطيرة عندما مر األخيرون بالقرية إىل الشتات

لذي ذهب إىل سورية على رأس جلنة من القرية أتذكر الرجل الراحل سليمان الصعبي ا
ترسانة فيها أكثر من أربعمئة  ـبمفاهيم تلك األيام  ـلقد جمعنا . جللب السالح والذخائر

                                                            

 .١٩٩٨فبراير /وقد أُجريت املقابلة يف دمشق، يف شباط. أعدّها فايز سارة  ١
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ومدفع هوشكيس .. بارودة حديثة، إضافة إىل رشاشات برن، وعشرات من رشاشات
شبان الذين وكميات من الذخائر تم خزنها يف بيتنا حتت حراسة دورية ومنظمة من ال

  .أدوا الدور األهم يف صمود عين غزال يف حرب غير متكافئة
أن نحقق انتصارات معروفة على الهجمات التي " الترسانة"لقد أتاحت لنا هذه 

ويف واحدة من هذه املعارك استولينا على خمس عشرة . قام اليهود بها على قريتنا
وبقيت فيها إىل حين مغادرتنا عين سيارة من املهاجمين اليهود وجلبناها إىل القرية، 

وأتذكر اآلن ذلك الفرح الغامر الذي عم أهايل عين غزال بأسر اآلليات . غزال
  .اإلسرائيلية

ذكريات األسبوع األخير يف عين غزال ما زالت شريطاً أستعرضه كما لو أنه 
أفشلنا حماولتين قام بهما اليهود الحتالل القرية يف أواسط : حدث أمس

وقد استغل اليهود الهدنة األوىل . يوليو/يونيو واألسبوع األول من تموز/حزيران
وحشدوا قواتهم بمشاركة املدفعية من البر والبحر واجلو، إضافة إىل املصفحات، يف 

وقد أوقع هجوم الطائرات . يوليو/هجوم واسع على القرية يف النصف األخير من تموز
هايل اعتقدوا أن الطائرات هي طائرات األمم الكثيرين من القتلى واجلرحى، ذلك بأن األ

غير . املتحدة التي جاءت تستطلع أحوال القرية، بناء على اتصال من اجليش العراقي
أن الطائرات فاجأتهم وألقت قنابلها فقتلت أربعة عشر شخصاً، بينهم جميل أبو دانة 

ر الذي أدى إىل وحممد عبد الهادي، وجرحت الكثيرين وهدمت الكثير من البيوت، األم
  .مغادرة سكان القرية إىل أحراج الزيتون

بين أشجار الزيتون يف ظاهر قرية عين غزال، عاش األهايل صورة مصغرة 
إذ حتت تلك األشجار انتشر األطفال واألمهات والشيوخ الكبار، . لبؤس نزوحهم التايل

زات اخلاصة وبقليل من التجهي. إىل جانب املواشي من أغنام وأبقار وحمير وخيل
باملنام والطعام والشراب، وبكميات قليلة ومقننة من املواد الغذائية، عاش القابعون 

  .حتت األشجار عدة أيام يف حالة من الرعب واخلوف
أمّا شبان القرية فكانت لهم حال أُخرى، إذ كانوا على خط املواجهة، ويف 

بعضهم إىل بيته على عجلة وبين وقت وآخر كان يذهب . احلراسات حول حميط القرية
  .وبحرص شديد إلحضار مؤن أو ثياب، أو غير ذلك

بيت سعيد عبد (وأتذكر اآلن، بعد خمسين عاماً، كيف فكرت وانطلقت نحو بيتنا 
أحدها يف بيت : كي أجلب املذياع، وهو واحد من ثالثة أجهزة كانت يف قريتنا) احلق
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وقد حفرنا حفرة بالقرب من . يف بيتنا اخملتار، والثاين يف مقهى عين غزال، والثالث
لكنني مل أستطع الوصول إليه قط . البيت وخبأناه كي نستعمله عندما نعود إىل القرية

بسبب كثافة الرصاص الذي أخذ يالحقني، فاضطررت إىل تركه، بعد أن تأكدت أن 
  .اليهود صاروا يف بعض أزقة القرية، وداخل بعض بيوتها

، ٢٥/٧/١٩٤٨أ الهجوم اليهودي الحتالل القرية يف بد[يف عصر الرابع عشر 
بدأت رحلة املنفى  ـعلى ما أذكر  ـمن رمضان ] ٢٧/٧/١٩٤٨ ـ ٢٦واحتُلت ليل 

كنا . بالنسبة إىل أهايل عين غزال وبعض أهايل إجزم الذين شاركونا معركتنا األخيرة
هجمات مكثفة من العدو؛ نقص يف الذخائر؛ رعب : يف حينه وصلنا إىل أسوأ أحوالنا

وخوف بين األطفال والنساء املنتشرين يف أحراج الزيتون؛ ثم دخول قوات اليهود 
هم على بيوتنا بما حتتويه من مقومات العيش من مؤن وثياب وغير القرية وسيطرت

  .ذلك
القليل القليل من الطعام والثياب . وسط تلك األجواء بدأ شتاتنا مسيرته

والتجهيزات، والكثير من اخلوف واالرتباك، هذا كل ما كان معنا ونحن نتجه يف خط 
اناتهم يف الطريق إىل نابلس طويل غير منتظم يضم آالفاً من البشر ترافقهم بعض حيو

ويف الطريق أخذت قطعان األغنام والبقر تضيع عن . عبر قريتي عارة وعرعرة
  .أصحابها، كما أن األوالد صاروا يضيعون عن أهاليهم

إذ بعد استراحة . أتذكر اآلن كيف ضاع أخي غازي، وكان عمره ثمانية أعوام
، انطلقنا ثانية، وبعد وقت قصيرة بالقرب من صبارين، على الطريق إىل نابلس

عدت أكثر من كيلومتر باحثاً عنه ومنادياً بأعلى . اكتشفت أن غازي مل يكن معنا
كما أن أخي األصغر فاروق، وكان عمره . صوتي، ألجده نائماً من شدة اإلجهاد والتعب

عاماً واحداً، كدنا نفقده هو اآلخر يف رحلة الشؤم تلك، عندما وضعناه وسط أجمة من 
لذرة البيضاء العالية، ولو مل ننتبه يف اللحظة األخيرة لكان ضاع كما ضاع آخرون ا

من سكان قريتنا وقرى فلسطينية أُخرى، إذ انفصل أبناء عن عائالتهم وضاعوا، 
ووجدهم آخرون مصادفة، وقاموا برعايتهم بالقدر املمكن واملتاح، ثم أوصلوهم إىل 

  .أهلهم
ال ونابلس جوانب أُخرى، أحد جتلياتها ما حدث كان لرحلة العذاب بين عين غز

جملموعة من سكان قريتنا بعد أن غادرنا يف ذلك الصف الطويل وغير املنتظم من 
البشر ووصلنا إىل قرية كفر كنا، وهي قرية عربية كانت سقطت يف أيدي اليهود 
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وات كانت الرشاشات الصهيونية تطلق على النازحين من جهة، بينما كانت أص. حينها
." تعال نحميك.. نحن عرب.. تعال يا أحمد... تعال يا حممد: "أُخرى تنادي باألسماء

ومن هؤالء زوجة . وفعالً، اجته بعض الناس إىل مصدر الصوت، فوقع يف أسر اليهود
. قريبنا عبد الله عبد احلق، وابنتها آمنة عبد احلق، وحممود صالح عبد احلق، وآخرون

، وسلموا البعض اآلخر إىل أقارب لهم من قرية الفريديس، أبقى اليهود البعض أسرى
أمّا األسرى فتم إطالقهم يف وقت . وهي قرية عربية صغيرة بقي أهلها يف فلسطين

الحق، والتحقوا بأهلهم وذويهم الذين توزعوا على األردن وسورية والعراق، وهي 
  .الدول التي توزع عليها أهايل قريتنا عين غزال

األب واألم : التي بدأت يف نابلس كانت قاسية، عائلة كبيرة العددحياة شتاتنا 
وأربع بنات وسبعة من األوالد الذكور، بينهم شابان أنا وأخي األكبر لطفي الذي 
أصيب بجروح يف عين غزال قبل خروجنا، وتم إدخاله مستشفى اجليش العراقي يف 

  .نابلس، ليبقى فيه حتت الرعاية الطبية عدة أسابيع
إّال  ـادت عائلتنا العيش يف بحبوحة، وفجأة صارت بال بيت، وبال مال اعت

وأتذكر اآلن أن كيسين من الثياب جلبناهما من البيت عند . وبال طعام أو كساء ـقليله 
خروجنا إىل أحراج الزيتون يف عين غزال، ضاعا يف الطريق بين عارة ونابلس، 

  .فصرنا بال ثياب سوى تلك التي تستر أجسادنا
تلك البداية الصعبة للشتات دخل عليها عامالن خففا من بؤسها وصعوبتها 

كان العامل األول أن لوالدي شريكاً وصديقاً من أبناء املدينة، فلم يتأخر . يف نابلس
أمّا العامل الثاين، فكان ظهور الشيخ مشهور الضامن . يف استقبالنا وإسكاننا جماناً

التي كنت أتعلم فيها يف عكا قبل عام من نزوحنا،  أمامي، الذي كان مديراً للمدرسة
كان الشيخ يف حينها يرئس جمعية خيرية يف نابلس، وقد . وهو صديق لوالدي أيضاً

ساعدنا قدر ما استطاع يف سياق مساعدات قدمتها اجلمعية للنازحين القادمين من 
  .املناطق الفلسطينية احملتلة والذين وصلوا إىل نابلس

حلظ أن اختارت عائلتنا، بعد مغادرتنا نابلس، التوجه إىل لعل من حسن ا
سورية يف حين توجه بعض أهايل قريتنا إىل العراق إذ أبدى الوصي على العرش 
األمير عبد اإلله رغبته يف استقبال أهل عين غزال بعد ما عرفه عن شجاعتهم 

أفكر، ربما كان واآلن . وصمودهم يف مواجهة اليهود، عندما التقانا يف نابلس يومها
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هدف دعوة عبد اإلله أهايل قريتنا إىل الذهاب إىل العراق إبعادنا إىل أقصى ما يمكن، 
  !فننسى باإلقامة هناك عين غزال، وربما ننسى فلسطين كلها

رحلة البؤس إىل دمشق ال حدود لبشاعتها، إذ انحشر البشر يف سيارات شاحنة 
قد جتمعت كتل من اللحم والعظم يجللها ل. ما بين سبع وثماين عائالت يف كل منها

البؤس والفاقة واخلوف، يف كل واحد من صناديق السيارات التي ضمت أطفاالً ونساء، 
شيوخاً وشباناً، مع أمتعة بائسة وحاجات كنا التقطناها كيفما اتفق ونحن نغادر 

ن كان ما زال شبح اخلوف والرعب يسيطر علينا، وأكثر منه كان اخلوف م. بلدتنا
  .مستقبل جمهول ال نعرف فيه إىل ما سيؤول إليه حالنا

عندما حطت رحالنا يف ساحة قريبة من دار املعلمين يف دمشق، وكنا صرنا 
وهناك ظهرت . على أعتاب الشتاء، نُصبت خيام يف هذا املكان الستقبال النازحين

يف دمشق، أو  متابعة السفر إىل حلب، أو اللجوء إىل املساجد: خيارات حمدودة أمامنا
  .استئجار بيت ما

اختارت أغلبية الناس اللجوء إىل املساجد أو أماكن إقامة موقتة، والقليل منهم 
وال أدري إىل اآلن ما . واصل رحيله إىل حلب، وأقل من القليل اختار استئجار مأوى

ة كان املوجِّه والفكرة اللذان دفعا والدي إىل أن يختار الذهاب إىل داريا، وهي قري
وقد ضمتنا تلك القرية وعائالت أُخرى قليلة من قريتنا، وأسبغ . كبيرة يف ظاهر دمشق

أهلها كل ودهم وحمبتهم علينا، وبها مكثنا اثني عشر عاماً متواصلة، ولوال حالة 
 . النزوح التي كنا فيها العتبرناها أجمل أعوام شبابنا وحياتنا



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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