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محمد ميعاري ابن بلدة اختار 

البروة - التي احُتلت مرتين 

ورحل عنها اأهلها مرتين، وا�شتهرت باأنها 

تحررت ولو لمرة واحدة - حياة الن�شال

ال�شيا�شي والجماهيري، و�شارك في تاأ�شي�س 

''حركة الأر�س'' و''الحركة التقدمية'' و''حزب 

التجمع'' وغيرها من الت�شكيالت القومية 

العربية في اإ�شرائيل، كما اأ�ش�س مع ماتيتياهو 

بيليد ''القائمة الم�شتركة لل�شالم'' وكانت ذات 

توجه عربي، وانُتخب في الكني�شت في �شنَتي 

1984 و1988.

محمد ميعاري، الذي در�س الحقوق في 

الجامعة العبرية في القد�س، والذي ربما يكون 

اآخر القوميين العرب في فل�شطين، ل ي�شاوم، ول 

يتراجع، حتى لو بقي وحيداً في جبهة الن�شال. 

رجل رف�س م�شاومات وم�شالحات، وخا�س 

حروبًا على الجبهات كلها وفي جميع 

التجاهات ليبقى اأمينًا لتاريخه، وما يلي هو 

�شهادة يرويها عن اآخر اأيامه في بلدة البروة 

ْكر.
َ
في �شنة 1948، والنتقال منها اإلى قرية الم

الأيام الأخرية يف الربوة

كانت الدعاية ال�شهيونية تقوم بعملية 

ترهيب كبيرة للفل�شطينيين من خالل ن�شر 

�شائعات عن هجمات ليلية مفاجئة، وهو ما 

دفع ال�شكان الذين كانوا يقيمون على اأطراف 

البروة اإلى النتقال في الليل للنوم في و�شط 

البلدة، خوفًا من قدوم اليهود، لكن الرجال 

نع الأطفال من 
ُ
كانوا يبقون للحرا�شة، بينما م

الذهاب اإلى اأطراف البروة، خوفًا من اأن 

يختطفهم اليهود.

بقي الو�شع على هذه الحال من التوتر، 

 وكّنا قد �شمعنا عن واقعة ''الريفاينري''

)refinery( وهي م�شفاة نفط حيفا، حيث 

وقعت �شدامات بين اليهود والعرب الذين 

كانوا يعملون معًا، الأمر الذي اأدى اإلى مقتل 

الع�شرات. ومع اأن عماًل من البروة كانوا 

قتل.
ُ
يعملون هناك، اإّل اإن اأحداً منهم لم ي

بداأت الأمور تتفاقم، و�شاهدت ردة فعل 

والدي والكبار في البلدة، عندما �شقطت حيفا 

في ني�شان/اأبريل، ثم عكا: كان يتم تناقل 

الأخبار عن طريق الراديو )كّنا ن�شميه 

المذياع(، وكان في البروة اثنان منه، واحد 

حممد ميعاري

كيف �سقطت الربوة مرتني*

* هذه ال�شهادة جزء من حوار �شامل اأجرته امتياز 
دياب ورجا الخالدي، وّثقا فيه تجربة ن�شالية 

واإن�شانية لأحد اأبرز وجوه الحركة القومية في 

الأرا�شي المحتلة منذ �شنة 1948.
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جاءت الأخبار عن وجود اثنين من قّطاع 

الطرق ومعهم امراأة لقبها ''فاطمة الزعرة''، 

فقام اأهل البلدة بالهجوم عليهم. خالي كان 

يعمل ماأمور اأحرا�س فحمل �شالحه وهجم مع 

النا�س، ول اأزال اأذكر م�شهد زوجته وهي 

ت�شرخ وترجوه العودة وعدم الذهاب، لكن اأهل 

البروة اعتقلوا قّطاع الطرق وقادوهم اإلى 

البلدة وقيدوهم وو�شعوهم في بيت �شيدي 

]جدي[. هذا مثال لعدم ال�شتقرار الذي كان 

النا�س يعي�شونه؛ حتى المدار�س اأغلقت اأبوابها 

ولم يتمكن المعلمون من القدوم اإلى البروة من 

عكا.

بقيت الأمور هكذا حتى �شقطت عكا في 

اأيار/مايو، فقام �شيدي بجمع اأبنائه وقال 

لهم: ''يا اأولدي الم�شكلة خرجت من يدي 

فتولوا اأنتم اأمركم، فهوؤلء اليهود لي�شوا اليهود 

الذين نعرفهم، اإنهم يهود اإنجليز.'' لقد تغيرت 

الأمور كلها فجاأة، اإذ كانت عكا ُتعتبر بالن�شبة 

اإلى القرى والمناطق المحيطة بمثابة 

العا�شمة، و�شقوطها كارثة.

في تلك الفترة كان ال�شباب يقومون 

بالحرا�شة الليلية في جميع جهات البروة. 

وكان ل�شقوط عكا اأثر كبير في النا�س، وكان 

هنالك اأنا�س يدافعون عنها ومن خارجها 

بالإ�شافة اإلى اأهلها، لأن جي�س الإنقاذ لم 

ي�شل اإليها اأ�شاًل، واأقرب نقطة و�شل اإليها 

كانت مجد الكروم التي كان موجوداً فيها 

ابة 
ّ
اأي�شًا الجي�س الأردني الذي و�شل اإلى عر

و�شخنين ودير حنا بقيادة و�شفي التل الذي 

اأ�شبح فيما بعد رئي�شًا للحكومة الأردنية، وقد 

اغتيل في القاهرة في �شنة 1970.

عندما كانت والدتي واإخوتي ال�شغار اأحمد 

وفاطمة وحنين، يبيتون عند دار �شيدي، كنت 

اأنتظر حتى مغيب ال�شم�س كي اأجل�س مع 

منهما كان عند المختار الذي كان ي�شعه في 

مكان عاٍل، ويرفع �شوته كي ت�شتطيع الحارة 

كلها )وفيها 300 �شخ�س اأو اأكثر( ال�شتماع 

اإلى الأخبار. كان والدي �شمن الرجال الذين 

ن ي�شتنكف 
َ
يقومون بالحرا�شة الليلية، وكان م

عن الحرا�شة يدفع مقاباًل ماديًا اإلى اأ�شخا�س 

للقيام بالحرا�شة بدًل منه.

لم يكن هذا النوع من الدفع مقت�شراً على 

الحرا�شة. ففي ذلك الزمن لم يكن هناك 

كم بال�شجن 
ُ

بطاقات هوية، وكان لي قريب ح

ثالثة اأ�شهر، ولدى خروجه من المحكمة ُطلب 

منه ت�شليم نف�شه في الموعد المحدد لق�شاء 

المدة، فذهب اإلى �شخ�س ا�شمه م�شطفى وقال 

 اأعمال، فما راأيك في اأن 
ّ

له: ''اأنا تاجر لدي

تذهب وتقول لهم اأنك يو�شف الخليل واأدفع لك 

ليرتين؟'' فوافق الأخير على ذلك وذهب اإلى 

جن مكانه.
ُ

ال�شرطة و�ش

وتح�شرني حادثة ثانية تدل على ب�شاطة 

حياة النـا�س في حينـه، فقد كـان لي خال تم 

قبوله في �شلك ال�شرطة في عكا، واأُر�شل اإلى 

عتليت في دورة تدريب، وعند عودته كان اأهل 

ا �شاهده 
ّ
ئل عم

ُ
البلدة كلهم في ا�شتقباله، و�ش

في رحلته، فقال متعجبًا: ''اأود اأن اأخبركم 

ب�شيء غريب، اأخذونا اإلى مكان ا�شمه عتليت، 

وقد راأيت خلف حيفا بالداً كثيرة.'' فقد كنا 

في البروة نرى �شوء حيفا فنعتقد اأنها نقطة 

النهاية ول يوجد بعدها �شيء.

في تلك الفترة كانت اأجواء الحرب والتعبئة 

في البروة مرتفعة: طالئع جي�س الإنقاذ كانت 

قد و�شلت، والنا�س يت�شلحون وينظمون 

الحرا�شات، وفي هذا الجو، كان بع�س 

المجرمين ي�شتغل الو�شع ويعمد اإلى القيام 

ون في 
ّ
بعمليات �شرقة يذهب �شحيتها المار

ال�شارع العام خارج البلدة. وفي اأحد الأيام 
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للتاأكد من الخبر، فقد كان هذا الخبر �شادمًا 

جداً لنا كلنا، وفي الفترة نف�شها جاءت اأخبار 

مجزرة دير يا�شين. توّقع الجميع اأن الإنجليز 

�شين�شحبون في 15 اأيار/مايو، وعندها 

�شتدخل الجيو�س العربية، وهذا ما كان يرفع 

من معنويات النا�س: م�شر �شتاأتي من 

الجنوب، �شورية ولبنان من ال�شمال، والأردن 

ر 
َّ
من ال�شرق، و�شينتهي كل �شيء و�شتحر

وت�شتعاد جميع الأرا�شي التي �شقطت.

وفي المهرجانات الجماهيرية كان النا�س 

ي�شتمعون اإلى نوح اإبراهيم وهو �شاعر الثورة 

الفل�شطينية، كما كانوا يحفظون الق�شائد، مثل 

ق�شيدة ال�شاعر الحطيني، والتي كان والدي 

يحفظها، وهذه بع�س اأبياتها:

اِن
ّ
بادي با�شم الإله الواحد الدي

وا ال�شياطيِن
ّ
ِمن ِذْكر هذا ال�شم فر

من عهد اآدم واإ�شراء النبي العدناِن

من ظلمكم يا غرب فجرت براكيني

يا غرب نحن عرب من ن�شل قحطان

تاريخنا ينبيك اأخبار ما�شينا

نطرب في درب الموازر في رحى الميدان

ك�شوت �شاعر به فاطر )الربابة( ي�شلينا

يا �شخرة القد�س كوني في ر�شا 

والأمان

اإن هجرناكي اإلى الرحمن ا�شكينا

يا كني�شة المهد كوني في ر�شا واأمان

حولك تالقي الن�شارى والم�شلمين

يا فل�شطين يا زهرة البلدان

حولك تالقي من العرب ماليين

الحر�س الموجودين قرب بيتنا، وكان عدد 

الحرا�س ع�شرة يحملون ال�شالح ويحتمون 

خلف �شخرة، وكان الذي يوزع الحرا�شات هو 

اللجنة القومية في البلدة، وكل مجموعة من 

هذه الحرا�شات يكون عليها �شخ�س م�شوؤول، 

وفي اأغلب الأحيان كان والدي هو الم�شوؤول 

عن المنطقة الجنوبية الغربية من البلدة. كنت 

الولد المدلل لدى الحرا�س، وكنت اأجلب لهم 

الأ�شياء التي يريدونها من البيت واأجل�س معهم 

واأ�شمعهم وهم يتحدثون. كانوا يطلبون مني 

اأن اأذهب كي اأ�شتمع اإلى ن�شرة الأخبار عند 

ال�شاعة الثامنة م�شاء، من الراديو الموجود في 

الحارة ال�شرقية عند المختار، فاأ�شمع الأخبار 

واأ�شاأل اأحد الأقارب عن اأهم خبر كي اأو�شله 

اإلى ال�شباب في الحرا�شات.

عملي هذا، ا�شتمر تقريبًا �شهراً ب�شكل 

يومي، وكان عمري في تلك الفترة ثمانية 

اأعوام. وفي 9 ني�شان/اأبريل، عندما بداأت 

ن�شرة الأخبار، كان عدد الم�شتمعين ل يقل عن 

300 �شخ�س ي�شرخون، وبع�شهم ي�شرب 

نف�شه والبع�س الآخر يولول ويبكي ب�شبب خبر 

القائد عبد القادر الح�شيني بطل معركة 

الق�شطل، والذي ا�شت�شهد متاأثراً بجروحه. 

عندما راأيت هذا الم�شهد لم اأعد األوي على 

�شيء، وكانت الم�شافة بين مكان الراديو 

والحرا�شات 400 متر اأو اأكثر قلياًل، وكان 

الوقت لياًل، فرك�شت اأغلب الم�شافة واأنا 

مغم�س العينين خوفًا من الظالم. وعندما 

و�شلت �شاألني الحرا�س: ''ماذا يا محمد؟ ما 

الجديد؟'' فقلت لهم: ''عبد القادر الح�شيني 

ا�شت�شهد متاأثراً بجروحه.'' بداأ الجميع 

بال�شراخ، وحاولوا الذهاب اإلى اأي مكان 
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كان يوجد قائد �شعبي ا�شمه اأبو اإ�شعاف وكان 

يقود ف�شياًل م�شلحًا، وكان والدي في اأثناء 

الثورة اأقرب اإلى ف�شيل اأبو اإ�شعاف، وبع�شها 

الآخر اإلى مجد الكروم حيث توجد حامية 

لجي�س الإنقاذ، ونحن توجهنا اإلى ميعار التي 

 في مكان مرتفع. 
ْ
ب

َ
تقع بالقرب من �َشع

و�شلنا اإلى �شاحة فيها حظيرة حيوانات، 

وعلى اأطرافها غرفة وبيت قديم، ومن ناحية 

الغرب م�شافة كبيرة، فيها كانون وغاليات 

قهوة، وقد تم اإفراغ غرفة لنا و�شعنا فيها 

اأغرا�شنا واأقمنا فيها.

في �شباح اليوم الثاني ا�شتيقظت واإذ 

باأبي هنا، وهذا دليل على اأن اليهود دخلوا 

البروة، فجل�شنا وبداأنا بترتيب اأمورنا 

 وحزن وترقب، وبقينا 
ّ
والجميع في حالة هم

4 اإلى 5 اأيام م�شطربين ل نعرف ماذا �شنفعل 

وماذا �شيحدث.

في هذه الفترة كان الرجال يجل�شون في 

الم�شافة ويتحدثون عن الأو�شاع، بعد ذلك 

جاء والدي وعمي وقررا الذهاب بنا اإلى دير 

حنا.

و�شلنا اإلى دير حنا، عند خال والدي، 

وقرب قلعة ظاهر العمر كان الرجال 

موجودين في الم�شافة عند عبد المجيد 

�سقوط الربوة والتهجري

في 10 حزيران/يونيو 1948، في �شاعات 

ما بعد الظهر، كنت في البيت وحدي مع 

اإخوتي ال�شغار بينما كانت والدتي قد ذهبت 

اإلى الفرن كي تخبز، ف�شمعت جيراننا ينادون 

با�شمها: ''يا األما�شة، يا األما�شة، جيبي ولدك 

اأجو اليهود.'' كان بيتنا بعيداً عن البلدة، 

ووالدي لم يكن في البيت، ولم اأعلم ماذا اأفعل!! 

ا 
ّ
رك�شت م�شرعًا اإلى والدتي لأخبرها عم

حدث، فتركت العجين وعدنا اإلى البيت 

م�شرعين، وذهبنا اإلى دار �شيدي )دار 

الميعاري( التي تقع �شرقي البلدة، ووجدنا 

اأهلي واأعمامي هناك. كانت الروايات 

تت�شارب ب�شاأن اأين و�شل اليهود، فتارة 

يتحدثون عن مكان، وطوراً عن مكان اآخر، 

ورواية اأُخرى تنفي قدومهم، ومع ذلك بداأ 

النا�س يحملون بع�س الأغرا�س ا�شتعداداً 

للمغادرة.

خالل تلك الفترة توجه النا�س �شرقًا، 

وخرجوا من البلدة قبل و�شول اأي يهودي، 

ن لديه �شالح ويود القتال بقي في 
َ
لكن م

البلدة مثل والدي. الم�شيرات اتجهت اإلى اأماكن 

 حيث 
ْ
ب

َ
ن اتجه اإلى بلدة �َشع

َ
متنوعة، فمنها م

الربوة يف �سورة تعود اإىل �سنة 1928.
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دير حنا، وكان ذلك في 23 حزيران/يونيو.

بعد ذلك جاء القائمون على الهدنة وقالوا: 

''لقد حررتموها خالل فترة الهدنة ''، مع العلم 

باأن احتالل البروة كان في اأثناء الهدنة اأي�شًا. 

وجاء وفد من جي�س الإنقاذ لتهنئة اأهل البروة 

بالتحرير، وقالوا لهم: ''اأنتم ل�شتم جي�شًا 

روى اأن 
ُ
منظمًا، وعلينا ا�شتالم البلدة منكم.'' وي

مو�شم الح�شاد كان الأف�شل في تلك الفترة، 

واأن النا�س كانوا على ا�شتعداد للح�شاد، وكان 

هم بعد التحرير اأن يقوموا بح�شاد القمح.
ّ
هم

�شارك والدي في المفاو�شات مع جي�س 

الإنقاذ وقال لهم: ''نحن نريد منكم �شيئين: 

الأول اأن تحافظوا على البلدة، والثاني اأن 

تكتبوا لنا تعهداً باأننا نحن، اأهل البروة 

والمنا�شلين من القرى المحيطة، قد �شّلمناكم 

البلدة وهي عربية خال�شة''، فقال له القائد: 

''اأنا ل اأملك �شالحية التوقيع، لكنني اأتعهد لك 

بذلك.'' بعد ذلك ان�شحب جميع الثوار ودخلت 

حامية جي�س الإنقاذ، وبعد يومين اأو ثالثة 

اأيام ان�شحب جي�س الإنقاذ منها، وعاد اليهود 

واحتلوا البلدة من جديد.

بعد النكبة

هنا اأذكر مفارقة كبيرة بالن�شبة اإلى عدد 

القتلى اليهود. فقبل 4 اأعوام، قررت م�شتعمرة 

اأحيهود التي اأقيمت على اأر�س البروة 

لمهاجرين من اليمن، نقل حظيرة البقر 

الخا�شة بها من اأطراف البلدة اإلى منت�شفها 

وعلى حدود المقبرة الأ�شا�شية في البلدة. 

وكان هناك لجنة لأهل البروة اجتمعت تحت 

�شعار الحفاظ على المقد�شات والمقبرة، 

فتقدمت ب�شكوى اأمام محكمة العدل العليا، 

وكان الرد من دائرة اأرا�شي اإ�شرائيل اأن هذه 

الق�شية لي�شت ق�شية محافظة على مقبرة، بل 

ح�شين اأبو اللطف، وهو اأحد وجوه دير حنا. 

ومع اأن �شخنين كانت اأكبر من دير حنا، اإّل اإن 

ن يراأ�س جميع اللقاءات 
َ
اأبو اللطف كان هو م

والجتماعات. وبعد اأيام كنت في الحارة 

األعب، فراأيت والدي وعمي يرك�شان، وعندما 

ن اأن 
ّ
ا�شتف�شرنا لمعرفة ما الذي حدث، تبي

روا من البروة، قرروا العودة 
ّ
الأهل الذين ُهج

اإليها.

اقترب النا�س من البلدة من الجهة ال�شرقية 

ا 
ّ
حيث تمركز اليهود في بيت من طبقتين، اأم

�شالح الثوار فكان البارودة الإنجليزية، وفي 

اأف�شل الحالت بارودة كندية، كما توفر �شالح 

من طراز'' اأف. اأم.''، ووالدي كان لديه بارودة 

اإنجليزية. روى لي والدي اأنهم عندما اقتربوا 

من هذا البيت اأُلقيت عليهم قنابل متفجرة 

وقنابل دخان فتوقف الهجوم، فاأخبرهم عمي 

علي اأن هذه العالمة دليل على ان�شحابهم، 

وبالتالي ممنوع التاأخر اأو التراجع. وفعاًل 

تقدم الثوار وو�شلوا اإلى هذا المنزل ودخلوا 

اإلى البلدة، حتى اإن اليهود تركوا قتالهم، 

روى اأنهم وجدوا 18 قتياًل ومن �شمنهم 
ُ
وي

جندية، كما تركوا ذخيرتهم و�شالحهم في هذا 

المركز. لقد �شقط 4 �شهداء في اأثناء التحرير، 

وكان هنالك منا�شلة مع الثوار ت�شمى اأم 

ة الماء وتبعت الثوار 
ّ
�شالم اأبو نجمة حملت جر

لت�شقيهم وت�شاندهم فاأ�شيبت وا�شت�شهدت.

ا�شُتعيدت البروة و�شعد والدي اإلى �شطح 

منزلنا واأّذن هناك: اللـه اأكبر، اللـه اأكبر، وبداأ 

ع اأهل 
ّ
ن فيهم والدتي. تجم

َ
النا�س بالعودة، بم

دير حنا ل�شتقبال الحامية التي �شاركت في 

التحرير، ونزلُت معهم، وعندما راآني �شهيل بداأ 

يهتف با�شمي: ''يا محمد، يا محمد، حررنالكم 

بلدكم''، فبداأت الزغاريد، وحملوني، اأنا ابن 

الت�شعة اأعوام، على اأكتافهم من �شخنين اإلى 
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بالر�شا�س يتطاير فوق روؤو�شنا، ف�شرع 

النا�س ي�شرخون، وم�شينا في الوعر بين 

الأ�شواك، واأنا اأُم�شك بيد اإخوتي ونتقدم من 

دون والدي، وكان اتجاهنا نحو ال�شمال 

هنا نحو لبنان. 
ُّ

يو�شح اأن الرغبة هي توج

بقينا ن�شير قرابة يومين حتى و�شلنا اإلى 

منطقة �شمالي قرية البقيعة، وهذه المنطقة 

كانت ل تزال �شامدة في منطقة الجليل 

ال�شرقي الأعلى، فجل�شنا تحت زيتون البقيعة 

ننتظر مرة اأُخرى. والدي لم يكن معنا، وكان 

اأهل البلد يوزعون علينا الموؤن، وكان عددنا 

25 نفراً من العائلة. وفي ذاك اليوم قال اأخي 

البالغ من العمر 5 اأعوام لأمي: ''اأريد اأن اآكل... 

جوعان''، فكانت اأمي تقول له: ''ِا�شبر يا 

ولدي، الأمور �شعبة و�شياأتي والدك''، لكنه بداأ 

بالبكاء، فذهب عمي اإلى البقيعة وجلب معه 

اأرغفة خبز وجرة لبن. بقينا نحو 15 يومًا 

على هذا الو�شع تحت زيتون البقيعة.

عمي �شعيد الذي كان راعيًا لقطيع اأغنام 

حماتا، 
ُ

عائلة الميعاري كان قد اتجه نحو �ش

فجاء عمي الآخر واأخذني معه وركبنا على 

الحمار وذهبنا اإلى �شعيد في �شحماتا التي 

تبعد 10 كيلومترات تقريبًا، اإذ لم يكن لدينا 

اأنا 
ّ
تقدير ل للوقت ول للجغرافيا، وهناك عب

ن لعمي 
ّ
ة حليب وعدنا فرحين بها. وقد تبي

ّ
جر

وجود عائلة يهودية في البقيعة تدعى دار 

الزيناتي، واأن اليهود، بطريقة اأو باأُخرى، 

ح�شروا من طبرية واأجلوا هذه العائلة من 

البقيعة ونقلوها. وكان لهذه العائلة بيت 

ن من طابقين، ف�شكنا فيه، وبتنا نذهب 
ّ
مكو

ونح�شر الحليب من قطيعنا الموجود في 

�شحماتا.

ذات يوم اكت�شفنا اأن عائلة �شيدي اأحمد 

ذهبت اإلى اأر�س الرامة، وُطلب مني اأن اآخذ 

محاولة ا�شتعادة اأرا�ٍس، واأنه �شقط في معركة 

البروة لهم 23 قتياًل، وقد تمنيت لو كان في 

ا�شتطاعتي نقل هذه المعلومة اإلى والدي 

المتوفي.

اأخي اأحمد )اأبو عدنان( عمل في ال�شتينيات 

في محطة التجارب الزراعية في عكا التي 

ت�شمى الدبويا )كلمة تركية(. المدير الخا�س 

بالمحطة يهودي من ال�شباط الذين قاتلوا في 

النكبة. وفي اأحد الأيام ح�شرت ال�شرطة اإلى 

هذا المعهد وقالت: ''يوجد لديكم طالب ي�شكل 

خطراً على الدولة''، وكان المق�شود بذلك اأخي 

الذي كان ع�شواً في حركة الأر�س. فكان 

جواب مدير المحطة: ''هل عليه تهمة تمّكنكم 

من تقديمه اإلى المحكمة؟'' فاأجابوا بالنفي، 

لكنه اإن�شان معاٍد للدولة. وتطورت العالقة مع 

ن لنا 
ّ
هذا المدير، وكان ياأتي لزيارتنا، ثم تبي

ا عرفنا هذه 
ّ
اأنه كان في معركة البروة. ولم

الحقيقة، اأح�شرنا والدي وتقابال، وقال له 

والدي بكبرياء: ''اأهاًل يا دوف، هل تذكر كيف 

طردناكم من البروة؟'' واأخذا ي�شتعيدان وقائع 

المعركة.

الهجرة الثانية

بعد خروجنا الثاني والأخير من البلدة، 

اأخذونا من ميعار اإلى دير حنا، وعلمنا اأنه تم 

ت�شليم البروة مرة اأُخرى، وكان هنالك حالة 

غ�شب على جي�س الإنقاذ وعلى الملك عبد 

اللـه، وكان يتم و�شف جي�س الإنقاذ باأنهم 

خونة، لأنهم �شلموا البروة. في 1 تموز/يوليو، 

تقدم اليهود نحو ميعار بعد اأن تفككت 

حاميتها عقب انهيار الهدنة في 30 حزيران/

يونيو، وبداأت الأخبار تتوارد باأن اليهود 

�شياأتون اإلى ميعار، فاأخذ النا�س يرتبون 

اأمورهم. غادرنا لياًل في اتجاه �شخنين، واإذا 
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الموزعين تحت الأ�شجار وفي جميع الأماكن 

في م�شهد رهيب. وفي طريقنا اإلى دير حنا 

مررنا بالرامة على دار �شيدي اأحمد، فقالوا لنا 

اأنهم �شيذهبون اإلى كفر يا�شيف. عندما و�شلنا 

اإلى دير حنا، وهذا كان في �شهر ثمانية اأو 

ت�شعة، جاء والدي لمالقاتنا، و�شكّنا يومين 

في بيت خال والدي، وكانت حالتهم المادية 

جيدة، ولديهم بيت كبير. �شعرنا بعد فترة باأنه 

غير مرغوب فينا، كاأننا جئنا نتقا�شم معهم 

الورثة، وظهر ذلك من خالل المعاملة، 

فانتقلنا اإلى غرفة اأر�شيتها من طين، وبعد 

عدة اأيام اكت�شفنا اأنها مالأى بالبراغيث ولم 

ن�شتطع اأن نبقى فيها، وانتقلنا اإلى اأمام 

المدر�شة الموجودة في القرية حيث بقينا 

تحت الخروبة اأمام المدر�شة اأ�شبوعين تقريبًا. 

وكان في المدر�شة غرفتان ت�شكنهما عائالت، 

وبعد اأن غادر الذين �شكنوا المدر�شة، تقا�شمنا 

الغرفة نحن وعائلة اأُخرى وبقينا �شهراً 

تقريبًا، وكّنا ثالث اأو اأربع عائالت تحت 

الخروبة، وكان يوجد فرن حطب؛ كانت 

الن�شوة يعجّن من طحين ذرة ي�شمى كرادي�س، 

ويخبزن على الفرن، وكان هناك طنجرة فيها 

زيتون، وقنينة فيها زيت، فكنا ناأكل زيتون 

وزيت مع الكردو�س.

اللجوء يف دير حنا

كانت عالقات والدي جيدة في دير حنا، 

وفي البلدة ت�شكن عائلتان: عائلة ح�شين وهم 

اأخوالنا، وعائلة عدلة خطيب. وكان زعيم 

عائلة عدلة، �شعيد النايف خطيب، مع الثوار، 

وكان من الذين يذهبون اإلى �شورية ويجلبون 

ال�شالح، وكان يملك بيتًا �شمح لنا باأن ن�شكن 

في غرفة فيه. عندما كنا ما زلنا �شاكنين في 

المدر�شة، جاء طبيب ا�شمه اإليا�س الذيب، 

اإليها جرة حليب. كانت الم�شافة طويلة 

والطريق مخيفة. ثمة طريق اأُخرى اأ�شهل لكنها 

اأبعد، وقد طلبوا مني اأن اأ�شلكها، لكن ل�شبب اأو 

لآخر اخترت الطريق ال�شعبة والأق�شر، اإذ كنت 

بحاجة اإلى ال�شير ببطء، واأن اأتم�شك بجرة 

الحليب خوفًا من اأن تن�شكب. وفجاأة وجدت 

ن معك؟'' 
َ
ن اأنت وم

َ
: ''م

ّ
رجلين يتحدثان اإلي

وببديهيتي قلت لهم: ''والدي معي''، وبداأت 

اأنادي عليه كي اأُ�شعرهم باأنني ل�شت وحدي 

خوفًا من اأن يقوما ب�شرقة الحليب والحمار، 

لكن لح�شن الحظ اأن اأحد الأ�شخا�س اأجابني 

قائاًل: ''اأنا قادم''، فغادرا المكان، وو�شلت اإلى 

دار �شيدي اأحمد الذين فرحوا لو�شولي و�شرعوا 

ي�شاألونني عن الذي حدث معنا وعن اأو�شاعنا.

بقينا في البقيعة نحو 3 اأ�شهر، وخالل تلك 

 عالقات مع اأحد اأبناء 
ّ

الفترة تكونت لدي

الجيران وهو درزي ا�شمه نهاد، فاأخذني معه 

اإلى منزله وكان لديهم كرم عنب وتين. طوال 

هذه الفترة لم يكن والدي معنا، وعلمت اأنه 

ابة 
ّ
موجود مع وحدة جي�س الإنقاذ في عر

و�شخنين. وفي اأيلول/�شبتمبر، قرر دار عمي 

الذهاب اإلى لبنان، �شيدي واأعمامي الثنين، 

ن يرغب في اأن يذهب، 
َ
وكان هنالك با�س، وم

فاإن عليه اأن ي�شجل عند �شاحب البا�س ليحجز 

مقعداً، ونحن لم ن�شتطع النتقال اإلى لبنان لأن 

اأبي لي�س معنا. طلب والدي مّنا اأن نالقيه في 

ي وعائلته اإلى لبنان، 
ّ
دير حنا بعد خروج عم

وكان ثلث اأهل البروة تقريبًا قد هاجر اإلى 

لبنان، بينما ظلت البقية هنا، وكثيرون من 

اأهل البروة توجهوا نحو الجديدة والمكر.

اأر�شل لنا والدي �شخ�شًا من دير حنا معه 

حمار كي يحملنا وياأخذنا اإلى دير حنا، 

والم�شوار يحتاج تقريبًا اإلى يوم من الم�شير. 

وطبعًا كانت الطرقات كلها مالأى بالنا�س 
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�شيئًا، وهنا ل يوجد لدينا �شيء، فقررنا اأن 

نذهب اإلى لبنان. وكان هنالك با�س لدار 

ال�شباغ في دير حنا، ف�شجلنا دوراً لنا اإذ كان 

الت�شجيل �شروريًا لأنه لم يكن هناك و�شائل 

نقل، فالبروة على �شبيل المثال لم يكن فيها 

اإّل �شيارة واحدة. وكان من المنتظر اأن ن�شافر 

يوم الخمي�س، ورتبنا كل �شيء، لكن البا�س 

تعطل، وقطعة الغيار موجودة في النا�شرة، 

وخالل تلك الفترة حدث النهيار و�شقط الجليل 

ودير حنا، ثم ت�شاقطت البقية من دون معركة، 

واأُغلقت الحدود مع لبنان، فتقدم اليهود ولم 

ن كان معه 
َ
يتجراأ اأحد على المقاومة، وم

�شالح قام باإخفائه. وكان البقاء في البلد، اأو 

الخروج منه، رهن الظروف وال�شدف، واأكبر 

مثال لذلك ما حدث معنا.

عندما جاء اليهود طلبوا من المخاتير اأن 

يجمعوا اأهل البلدة في �شاحة معينة من عمر 

15 فما فوق، ومن الوا�شح اأن والدي ت�شاور 

مع اأبو اللطف، فاأ�شار عليه باأّل يذهب، وقال 

له توجد مغارة وطلب منه الختباء فيها. 

ع في ال�شاحة 70 اأو 80 رجاًل كانوا في 
ّ
تجم

و�شعية القرف�شاء، وعندما جاء اليهود وقف 

الجميع، لكن اليهود اأمروهم بالجلو�س، وكانت 

هذه اأول مرة اأرى فيها يهوديًا في حياتي. بداأ 

ن لديه قطعة �شالح 
َ
اليهود بالحكي، واأن م

عليه اأن يقوم بت�شليمه، واأن التجول ممنوع، 

وغيرها من الأوامر. وكان يوجد �شخ�س ا�شمه 

�شليم العطوان على ما اأذكر، كان يخدم في 

ال�شرطة البريطانية، فجاء اإلى الجتماع وهو 

يلب�س بدلته الع�شكرية معتقداً اأنهم 

�شيحترمونه، فاأوقفوه في منت�شف الحلقة 

واأ�شبعوه �شربًا بالأيدي والأرجل، ثم �شاألوا 

عن بيت اأحمد عبد الحميد الذي كان ي�شرب 

بالبرن، وعندما عرفوا مكان البيت ن�شفوه 

وب�شبب كثافة اإقبال النا�س لتلّقي العالج، 

طلب مني اأن اأقوم بتنظيم دور الذين يجيئون 

للمراجعة عند الطبيب، وهو عمل اأعطاني 

ع�شرة قرو�س مقاباًل له، وكان اأحيانًا ياأخذ 

ن 
ّ
ك�شفية من المر�شى. في تلك الفترة تح�ش

و�شعنا بعد اأن �شكّنا في هذا البيت، وكان 

اأ�شحاب البيت يملكون كروم زيتون.

حدثني والدي اأنه في اأثناء وجوده في 

ابة، كان و�شفي التل موجوداً 
ّ
القاعدة في عر

معهم، ومن المعلومات التي ا�شتقيتها منه، اأن 

و�شفي التل كان ع�شواً في حركة القوميين 

العرب، لكنه اأ�شبح مع الملك عبد اللـه على 

اعتبار اأن الملك يطالب بالوحدة العربية، 

ولذلك تحول اإلى خدمته. وكانوا في تلك 

عّدون خطة لمواجهة الهجوم اليهودي، 
ُ
الفترة ي

ح�شروا 
ُ
واختاروا مكانًا محدداً، وقرروا اأن ي

مدفعًا ل�شتخدامه في الهجوم. في الليل، بعد 

يوم اأو يومين من هذا التخطيط، وكان والدي 

معت �شجة، فاعتقد 
ُ

موجوداً في البلدة، �ش

والدي اأنهم اأح�شروا المدفع، ونزل اإلى الطريق 

العام اإلى المكان الذي من المفتر�س اأن 

يو�شع فيه المدفع، واإذا بالجي�س الأردني 

ابة نحو ال�شرق، فتوقف والدي 
ّ
ين�شحب من عر

و�شاألهم: ''اإلى اأين اأنتم ذاهبون؟'' ورفع ال�شالح 

وهددهم، ''اأي واحد ين�شحب �شاأطلق عليه 

النار''، فتقدم �شابط وقال له: ''يا ابني ِاعمل 

معروف وارجع عند زوجتك واأولدك، 

فالق�شية خل�شت.'' وكان هذا قرابة ت�شرين 

الأول/اأكتوبر 1948، وبعدها احتل 

ابة و�شخنين وتلك المنطقة 
ّ
ال�شهيونيون عر

كافة.

عندما كنا ن�شكن عند دار �شعيد العثمان 

في دير حنا اأخذنا نفكر في التالي: اأعمامنا 

و�شيدنا ذهبوا اإلى لبنان، ول نعرف عنهم 



120جملة الدراسات الفلسطينية خريف 1822019

وبع�س الأ�شياء الثمينة لأنه كان �شابطًا في 

الجي�س البريطاني، فتركها اأمانة عند �شخ�س 

على اأمل باأن ي�شترجعها بعد عودته. وفي 

وقت لحق عاد �شيدي وزوجة عمي ت�شلاًل من 

لبنان، فبقي �شيدي عندنا وذهب والدي 

وزوجة عمي اإلى ذلك الرجل لجلب الأغرا�س، 

لكنه قال لهم: ''هل تريدون البارودة؟ �شاأبّلغ 

عنكم الآن؟''، فكان جوابهم له ل نريد �شيئًا. 

وبقيت زوجة عمي فترة عندنا، ثم عادت اإلى 

لبنان، لكن �شيدي بقي هنا، وهذا كان في 

�شنة 1950.

ال�ستقرار اأخرياً يف املكر

و�شلت عائلة عمي اإلى حلب، وكانت قد 

ذهبت اأوًل اإلى بيروت؛ دار عمي و�شيدي نزلوا 

في بلد ا�شمها ال�شبورة عند حلب، وفي اآخر 

ا نحن، اأهل 
ّ
الأمر التجاأوا اإلى حماة وحلب. اأم

البروة واأقرباء �شيدي واأخوالي واآخرين من 

الذين كانوا في مجد الكروم وفي دير الأ�شد 

و�شعب، فانتقلنا اإلى الجديدة والمكر. ذهب 

والدي اإلى المكر، وكان فيها اأرا�ٍس ل�شالح 

اأفندي الذي كان يملك نحو 4000 اأو 5000 

دونم �شرع النا�س ي�شتغلونها قبل اأن ت�شع 

الحكومة ال�شهيونية يدها عليها بعد عام. 

وكان لالأفندي بيتان، واحد لل�شكن، والآخر 

لإدارة الأرا�شي الزراعية، وفي بيت ال�شكن 

�شكنت تقريبًا 6 اأو 7 عائالت، منها عائلة 

�شيدي والد اأمي. ا�شت�شهد �شالح اأفندي في 

ا حفيده 
ّ
ر من عكا، اأم

ّ
�شنة 1936، وابنه تهج

وا�شمه اأحمد اأفندي فكان محاميًا في عكا، 

ن يّطلع على ن�شاأة الجبهة ال�شعبية وحركة 
َ
وم

القوميين العرب يعرف اأن اأحد الموؤ�ش�شين 

ا�شمه �شالح �شبل وهو ابن اأحمد اأفندي حفيد 

�شالح اأفندي، وكان مع الدكتور جورج حب�س. 

بالديناميت. بعد ذلك، عاد الجميع اإلى 

بيوتهم، وو�شع اليهود نقطة الع�شكر في 

�شخنين ولي�س في دير حنا، وبداأوا باإر�شال 

ن �شّلم �شالحه 
َ
ا�شتدعاءات لأ�شخا�س. وهناك م

ا والدي فكان ل يزال في المغارة، 
ّ
بنف�شه، اأم

ثم عاد اإلى البيت، ولم يقم اأحد بتفتي�س البيت.

جاء مو�شم الزيتون، فا�شتغل والدي مع 

ا اأنا 
ّ
خاله اأبو اللطف في قطف الزيتون، اأم

واإخوتي ال�شغار فعملنا في جلب الزيتون من 

الكروم التي انتهى اأ�شحابها من قطفها. وكنا 

كل يوم نجلب القليل منه حتى اأ�شبح لدينا 

كمية جيدة، فقمنا بع�شر الزيتون ]در�شه[، 

وبات لدينا ثالث جرار زيت، وهذه كانت 

ثروة.

عندما كنا في دير حنا كانت اأمي تت�شلل 

مع بع�س الن�شوة اإلى البروة، فيجلبن ما 

يجدنه من البيوت الخا�شة بنا وباأقاربنا، 

وذات يوم اأح�شرت معها ن�شف �شوال عد�س 

وكي�س الثياب التي كان قد اأح�شرها والدي 

من الإنجليز. اأحد الأقارب عر�س على والدي 

اأن يبيعه كي�س العد�س اإذ اإننا لم نكن بحاجة 

اإليه، واأي�شًا كي�س الثياب. وكان رجل من 

جيراننا يبيع اأوقية العد�س بخم�شة قرو�س، 

فا�شترى �شخ�س ا�شمه علي الراعي كي�س 

العد�س من والدي، وقال له: ''اإن �شاء اللـه، اللـه 

يرزقني كي اأدفع لك.'' وذات يوم طلبت والدتي 

مني ومن اأخي اأن نذهب ونطالبه بالمبلغ، 

وبداأنا �شباحًا وم�شاء نطالبه حتى جاء اإلى 

والدي يت�شكي من اإلحاحنا، ف�شامحه والدي 

بثمن العد�س.

وهكذا ا�شتقررنا في دير حنا على ما ي�شّد 

ا بارودة دار الميعاري فخباأها 
ّ
الرمق، اأم

والدي في دير حنا ثم باعها. وكان عمي علي 

عندما غادر وعائلته اإلى لبنان يملك بارودة 
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الليل اآمنًا، وكنا نم�شي في طريق م�شالكها 

�شغيرة واأر�شها وعرة جداً. وقبل اأن ن�شل اإلى 

يركا وقع الجمل بالحمل الذي يحمله، وبعد 

قراءة الفاتحة ور�ّس الماء والنتظار، اأعدنا 

تحميله بالأغرا�س واأكملنا طريقنا. ا�شتغرقت 

الطريق يومًا وليلة، وو�شلنا اإلى المكر فجراً، 

واتجهنا اإلى بيت �شيدي، ولم يكن هنالك 

مكان لنا اإّل في المع�شرة فنظفنا المكان 

و�شكّنا فيه.

كانت والدتي مذهولة من هول الذي 

يحدث، ولم تكن تفكر اإّل في اأبنائها وفي 

الهتمام بهم وتوفير الأكل لهم، ولم تكن 

تتذمر. وكان موجوداً بالقرب منا بيت نايف 

ال�شليم وهو مختار البلدة وكان فالحًا كبيراً 

ولديه بيارة، ف�شارت والدتي تذهب مع بناته 

اإلى ال�شهل كي يجلبن الخ�شار. وتزامن 

و�شولنا مع حلول مو�شم التين، فكنت اآخذ �شلة 

لجلب التين.

بعد و�شولنا اإلى المكر، انتهى عدم 

ال�شتقرار، ولم نغادر البلدة، لكن قبل حلول 

ّلغنا اأن علينا مغادرة 
ُ
مو�شم الزيتون ب

المع�شرة. اأم�شينا عامًا تقريبًا مهجرين من 

البروة التي ل تبعد اأكثر من 5 كيلومترات، ولم 

اأذهب اإليها ول مرة لأنها منطقة ع�شكرية 

ن كان يذهب كان 
َ
وممنوع الذهاب اإليها، وم

عتبر مت�شلاًل.
ُ
ي

في تلك الفترة التحقت بمدر�شة في ال�شف 

الثالث، وفي المكر حيث اأقمت منذ �شنة 

1949، بداأت حياتي الجديدة. 

وعندما كان ياأتي �شالح اأفندي اإلى البروة 

ل�شالة الجمعة، كان ياأتي قبل يوم فينزل 

�شيفًا عند �شيدي ظاهر الميعاري، وكان اأهل 

البلدة كلهم ياأتون اإلى م�شافة �شيدي 

ل�شتقبال �شالح اأفندي.

قررنا النتقال من دير حنا اإلى المكر 

ابة لنقل اأغرا�شنا بعد 
ّ
فا�شتاأجرنا جماًل من عر

اأن اأقمنا 7 اأ�شهر في دير حنا. وطبعًا خالل 

تلك الفترة لم اأكن اأتعلم لأنه لم يكن هنالك 

 مهمات يجب القيام 
ّ
مدار�س، ولذلك اأُلقيت علي

بها. ومن مهماتي تعبئة جرة الماء، فقد كان 

هناك نبع ا�شمها عين النجيمية في جبل 

ىء جرة ماء، فاإن عليه 
ّ
رد اأن يعب

ُ
ن ي

َ
حزوة، وم

اأن ينتظر في الدور، وربما يكون اأمامه نحو 

20 �شخ�شًا، كونها نبعًا �شعيفة. وكنت اأذهب 

مبكراً واأنتظر في الدور، وكانت تعبئة الجرة 

تحتاج اإلى اأكثر من ن�شف �شاعة، وبعد 

ا اأن اأنقلها مع �شخ�س لديه حمار، 
ّ
تعبئتها، اإم

ا اأن اأنتظر والدي اأو والدتي لحملها.. وفي 
ّ
واإم

هذه المنطقة كان يوجد وادي �شالمية الذي 

كانت الزراعة مبعثرة على جوانبه، فكنا 

نذهب اإلى هناك لعلنا نجد اأي �شيء ناأخذه.

بينما كنا في الطريق اإلى المكر كان معنا 

�شخ�س ا�شمه عبد اللـه الميعاري، وهو من 

ابة لكن الأ�شل من ميعار، وهو من عائلة 
ّ
عر

الين اأ�شا�شًا، فا�شتعرنا جماًل، على اأمل باأن 
ّ
جم

نعيده عندما ن�شل. وقيل لنا ممنوع اأن ن�شلك 

طريق ال�شاحل، ف�شلكنا طريقًا فوق دير الأ�شد 

اإلى يركا ثم اإلى كفر يا�شيف، وكان ال�شير في 


