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زمام المبادرة

لن نسسأأل عن المشسهد في السسأحة ,فألحأل في القدسس يلخصس األرضس ,وينثر أاطيأفه
على الزمأن ,ويفضسح اإلنسسأن ,ويشسي بنأ وبأأعدائنأ ومجألسس العدل والظلم ,وحأل
المنأخ ومصسير البيئة والحتبأسس ,فقد ظهر الفسسأد في البر والبحر بمأ كسسبت أايدي
النأسس,
لن نسسأأل عن المشسهد ,فهي بأقية فيه ,ومحuددٌة له إالى نهأية الزمأن ,كمأ ورد في
اآلثأر ,وكمأ يبدو من السستقراء والسستنبأط ,وكمأ كأنت دومًأ مركز الكون
واإلنسسأن ,وعأصسمة الروح والزمأن والمكأن,
وهي للعأمة قبل الخأصسة ,وللمؤومنين بهأ والحق واسستحقأق الوارثين ,فلتكن شسغلنأ
بعيدا ً عن اسستحقأقأت التوازنأت ودولية العÓقأت ,ف Óننتظر من اآلن فصسأعدا ً
موقفًأ رسسميًأ ,وليؤومن اإلنسسأن منأ أانهأ على مرمى الفعل منه ,وسسنكتشسف حينئٍذ كم
هي قريبة ,قربنأ منأ ,أاو أانهأ أاقرب إالينأ ممأ كنأ ,والمسسأفة الفأرقة التي غشست
علينأ هي فقط أان نأأخذ زمأم المبأدرة بأأيدينأ ,فتلك هي الخطوة الصسعبة فينأ ,وهي
المسسأفة الشسأسسعة التي يجب أان نقطعهأ منأ إالينأ ,حينهأ سسنصسلهأ ونصسُل إالينأ.

لماذا بقّى ملحق ا’سسرى ماركـة مسسجلة
حصسريًا باسسم الشسعب الجزائريـ ـ ـ ـ ـة ؟

عبد الناصصر
فروانة
أاينما أاثير موضصوع
وأاهميته
اإلعÓم
بالنسصبة لأÓسصرى في سصجون
اإلحتÓل اإلسصرائيلي وقضصاياهم
العادلة وفضصح ما يتعرضصون له من
انتهاكات وجرائم متعددة  ،تجد صصحيفة
الشصعب الجزائرية حاضصرة بقوة  ،وإاذا حضصرت
الصصحيفة كان للملحق الخاصص بـ ““ األسصرى والقدسص ““
والذي تصصدره اسصبوعيًا مكانة ملفتة ومتميزة.
ول يمكن الحديث عن الصصحيفة الجزائريةأاو الملحق
دون العودة إالى جذور العÓقة التاريخية ما بين
الشصعبين الجزائري والفلسصطيني بشصكل عام  ،والذي
شصّكلأارضصية خصصبةإلنجاحأاي عمل مشصترك هناك .
كما ل يمكن الحديث عن ديمومة الملحق وانتظام
صصدوره  ،دون الشصارة إالى الدور المتميز لأÓسصتاذ ““
عز الدين بوكردوسص ““ المدير العام للصصحيفة ورئيسص
تحريرها  ،وعن الجهد الكبير الذي تبذله لجنة
الحرية ألسصرى الحرية ممثلة باألسصتاذ ““ عز الدين
خالد ““ المشصرف على الملحق  ،ولول الدور المشصترك
هذا لما اسصتمر الملحق في الصصدور وبانتظام طوال
األسصابيع التسصعة الماضصية بواقع تسصعة أاعداد
متتالية.
ففي األول من يناير من العام الجاريأاصصدرت صصحيفة
الشصعب الجزائرية العدد األول من الملحق  ،ومع
صصدور العدد الثالث قررت الصصحيفة منح الملحق
مسصاحة ثابتة على موقعها األلكتروني الرسصمي وعلى
الصصفحة الرئيسصية  ،مع اإلشصارة بأانأاعداد الملحق في
تطور دائم من حيث الشصكل والمضصمون واإلخراج
الفني .
ِ
ولم تكتف الصصحيفة باصصدار ملحق أاسصبوعي دائم
خاصص بـ ““ األسصرى والقدسص ““ بل أاقامت معرضصًا دائمًا
للقدسص واألسصرى في أاروقة مقر الصصحيفة في
العاصصمة الجزائرية يحتوي على العديد من المÓحق
واإلصصدارات واللوحات الفنية والبوسصترات ..الخ .
وهذا ما يدعونا دائمًا وفي مناسصبات عديدة ومواقع
مختلفة لإÓشصادة بدور الصصحيفة الجزائرية والقائمين
عليها  ،ومناشصدتنا للصصحف العربية األخرى بأان تحذو
حذوها  ،لما لذلك منأاهمية فائقة في دعم ومسصاندة
حق األسصرى والقدسص في الحرية والتحرر .
ولكن المؤولم هناأان مناشصداتنا لم تجد طريقًا لها حتى
اللحظة في الوصصول إالى صصحف عربية أاخرى  ،األمر
الذي أابقى التجربة أاسصيرة داخل الحدود الجزائرية
حتى اللحظة ومقتصصرة فقط على صصحيفة الشصعب ،
ويبدو ان اسصتمرار الوضصع على حاله  ،سصيمنح المÓحق
صصفة ماركة مسصجلة حصصريًا باسصم ““ الشصعب الجزائرية
““ وهذا ما ( ل ) نرغب به و( ل ) نحبذ اسصتمراره  ،بل
سصنسصعى لتعميم التجربة ونقلها لصصحف في دول
أاخرى وفي مقدمتها الصصحف الفلسصطينية الصصادرة
في فلسصطين  ،وهي مناسصبة لنجدد دعوتنا ألن تصصبح
تجربة ““ الملحق ““ مسصجلة باسصم كافة أاو غالبية
الصصحف الفلسصطينية والعربية .
ولكن السصؤوال الذي يقفز للذهن هنا  ،لماذا بقيت
التجربة مقتصصرة على الشصعب الجزائرية ولم تنتقل
لصصحفأاخرى في الوطن العربي حتى اللحظة ؟ هل

ألسصباب ذاتيةأام موضصوعية ؟
أاعتقد أاننا كفلسصطينيين نتحمل
المسصؤوولية األكبر في ابقاء التجربة داخل
حدود الجزائر حتى اللحظة وعليناأان نتحرك بشصكل
فوري.
ومع ذلك نسصجل جل احترامنا وتقديرنا لعشصرات
الصصحف والمجÓت العربية التي تفرد مسصاحات
عديدة وبدرجات متفاوتة لقضصايا األسصرى وهمومهم
وهموم عائÓتهم  ،لكننا دائمي الطموح واألمل ،
ونتطلعإالى دورأاكبر لتلك الصصحف في دعم ومسصاندة
أاسصرانا على غرار ““ الشصعب الجزائرية ““ وهذاأامر ليسص
بالمسصتحيل تحقيقه .
ولتكن صصحيفة الشصعب الجزائرية نموذجًا ُيحتذى ،
وتجربة ُيسصتفاد منها وُيبنى عليها  ،ولنجعل من
الجزائر الشصقيقة  -بلد المليون ونصصف المليون شصهيد
 المحطة األولى لنطÓق قطار اإلعÓم العربيالداعم والمسصاند لأÓسصرى وللقدسص أايضصًا  ،وهذا
يتطلب في الوقت ذاته جهود فلسصطينية مضصاعفة
للتأاثير على أاصصحاب القرار والنفوذ في الصصحف
المختلفة داخل البلدان العربية المتعددة  ،مما
يسصتدعي من وجهة نظري تحركًا جادًا من قبل
السصفارات والدبلوماسصيين والجاليات الفلسصطينية في
الدول العربية الشصقيقة .
وهذا يقودنيأايضصًاإالىإاثارة اقتراح قديم جديد سصبق
وأان ُقدم عبر وسصائل اإلعÓم من قبل األخ  /قدورة
فارسص رئيسص نادي األسصير الفلسصطيني  ،ومنظمة
أانصصار األسصرى  ،والقاضصي بتعيين ملحق خاصص
باألسصرى في السصلك الدبلوماسصي في كافة سصفارات
فلسصطين في العالم أاسصوة بسصفارتنا في الجزائر وليسص
فقط في الدول العربية  ،بهدف تفعيل قضصية األسصرى
في الدولة المختلفة  ،وبأاسصاليب ومهمات جديدة بما
يخدم تدويل قضصية األسصرى .
فتجربة الشصعب الجزائرية يجب أان تتطور وتتقدم
ونرتقي أاكثر فأاكثر بمسصتوى الملحق  ،وأان نسصعى
لتكرارها ونقلها إالى دول أاخرى  ،فاإلعÓم مهم في

مسصاندة األسصرى في انتزاع حقوقهم األسصاسصية
وتحسصين شصروط حياتهم داخل األسصر كمقدمة
لتحقيق حلمهم بالحرية  ،وربما ُيعتبر هو األهم في
معاركهم ضصد إادارة مصصلحة السصجون اإلسصرائيلية ،
واطÓع العالم على مجمل مناحي الحياة اإلعتقالية
المأاسصاوية في سصجون الحتÓل  ،والنتهاكات
والجرائم التي ُتقترف بداخلها .
فالعالم لم يعرف يومًا قوة ذات تأاثيرأاعظم مما يتمتع
به اإلعÓم في زماننا هذا  ،وأان الدولأاصصبحت تتقوى
بإاعÓمها الموجه خدمة لمصصالحها وتوجهاتها  ،وأانه
ليسص هنالك من انتصصار ألية قضصية مهما كانت درجة
عدالتها دون إاعÓم قوي  ،ولقد آان األوان ألن نغير
نمط تعاملنا وتناولنا لقضصايا األسصرى في وسصائل
اإلعÓم  ،وأان نطور من آادائنا وأان نبحث دائما عن
مسصاحات أاوسصع في وسصائل اإلعÓم المتنوعة لتتسصع
للمزيد من الموضصوعات ذات العÓقة بشصؤوون األسصرى ،
فاألسصرى قضصية دائمة وليسصت موسصمية  ،عميقة
وشصاملة وليسصت سصطحية و موسصمية .
وفي الختام نجدد شصكرنا وتقديرنا إلدارة صصحيفة
الشصعب الجزائرية ورئيسص تحريرها ومديرها العام
األسصتاذ ““ عز الدين بوكردوسص  ( ،ل ) بل نجدد حبنا
وعشصقنا للشصعب الجزائري العظيم فالجزائر عظيمة
بأابنائها ومواقفها التاريخية تجاه فلسصطين وشصعبها
وثورتها  ،وصصرخة رئيسصها السصابق““ هواري بومدين ““
ب يومًا عن
نحن مع فلسصطين ظالمةأاو مظلومة ““ لم تغ ْ
عقول وقلوب الجزائريين  ،فعشصقها شصعبنا الفلسصطيني
وعشصق ترابها وأاحب شصعبها العظيم  ،داعيًا الله أان
يحميها ويحمي شصعبها وأان ينعمهم باألمن
والسصتقرار.
أاسصير سصابق  ،وباحث مختصص في شصؤوون األسصرى
مدير دائرة اإلحصصاء بوزارة األسصرى والمحررين في
السصلطة الوطنية الفلسصطينية Ferwana 2 @yahoo.com
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قضصية األسصرى دين في رقبتنا جميعا وعليناأان نوفي هذا الدين ما حيينا
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مجزرة الحرم البراهيمي

الفتتاحية

دموية المشسهد وا’رهاب المنظم
لم يغب المشسهد  ،جموٌع من المصسلين المسسّلمين وجههم شسطر المسسجد
الحرام في صسÓة الفجر بمختلف األعمأر  ،صسغأرا ً وكبأرا ً  ،شسيوخًأ وشسيبًأ
وشسبأبًأ في الحرم اإلبراهيمي بألخليل  ،وقفوا متراصسين متزاحمين
متراحمين فيمأ بينهم  ،متحأبين بألله  ،تواقين لرحمة رب غفوٍر رحيم ،
وقد إاسستحضسروا نية الصسÓة التي كتبت عليهم كمأ كتبت على اللذين من
قبلهم  ،قرؤووا فأتحة الكتأب وسسجدوا لله خشسوعًأ وطلبأً للمغفرة والرجأء
بقلوبهم الصسأفية والطأهرة وقد توضسئوا مبتسسمين في وهج اليوم الخأمسس
عشسر من رمضسأن  ،شسهر المغفرة  ،شسهر الرحمة  ،شسهر التعأضسد والتكأتف
والحب واإلخأء والمغفرة والرحمة والعتق من النأر  ،ومأ إان دخلوا الى
المسسجد وسسجدوا لله أاولى سسجداتهم طوعًأ وتضسرعًأ وعبأدة حتى بأغتهم
مسستوطن إاسستوطن الحقد في قلبه وعقله وأاخذته عنصسريته ونأزيته
الصسهيونية الى حد الجنون وكأن مأ كأن من مشسهد دموي  ،رشسأشٌس يصسوب
نحو المصسلين المحتدشسين في صسفوف الصسÓة داخل المسسجد  ،طلقأت
متتأليه ل تعد ول تحصسى  ،رشسأشس بيد مسستوطن إاسستوطن الحقد والغل
قلبه فشسرع بأطÓق الرصسأصس في كل إاتجأه على المصسلين العزل الصسأئمين
السسأجدين لله فسسقط الشسهداء والجرحى وإامتأÓت سسأحأت المسسجد
البراهيمي بألدمأء وخرجت صسيحأت المصسلين وصسرخأت النجدة من كل
إاتجأه على مرآاه من جنود الحتÓل الذين قأبلوا صسرخأت النداء
والسستجداء بضسحكأتهم الصسأرخة الغير آابَه لكل مأ جرى والغير مكترثة
لمأ تشسهده سسأحأت الحرم البراهيمي التي تحأصسرة مجموعأت من جنود
الحتÓل الذين قأموا بتسسهيل مهمة األرهأبي القأتل الذي قأم بفعلته
آانذاك.
لم يغب المشسهد  ،ظلت صسورته عألقه في األذهأن لبشسأعة مأ جرى ،
متطرف من الطراز األول يقتحم الحرم البراهيمي ويطلق نيرانه في كل
إاتجأه  ،تحرسسه أارتأل من الجنود المدججين بكل أانواع السسÓح ويسسكنه
الحقد ويسستوطن قلبه العداء والكراهية وتسسيطر النأزية على عقله  ،يم أ
Ó
سسأحأت المسسجد بألدمأء  ،جثث وأاشسÓء وصسرخأت اسستغأثة ودوي طلقأت
في كل اتجأه  ،هكذا كأن المشسهد تسسكنه النأزية من كل اتجأه وتمأÓه
صسرخأت السستغأثة التي لم تجد من يغيثهأ طوال الوقت الذي كأن فيه
قطعأن المسستوطنين وجنود الحتÓل يحكمون سسيطرتهم على المسسجد
من كل اتجأه.
لم يغب المشسهد  ،وقد اسستقبل المؤومنون يومهم بألصسيأم مسستحضسرين نية
الصسÓة والصسيأم مقبلين الى الله بقلوبهم الخأشسعة  ،ومأ أان وقفوا للصسÓه

دون قيود
قد يتمكن المرضس من أاي شسخصس فينأ ،وقد نتأألم جميعًأ ،ال ان مرضس
بعضس األشسخأصس وآالمهم ،ليسس له مثيل ,فحين يمرضس والد أاسسير قضسى
عشسرة أاعوام متنقل بين السسجون اإلسسرائيلية ,التي غيبته عن أاهله وبيته،
ول يتمكن ابنه من رؤويته او الطمئنأن عليه ،يكون هذا حقأ أاقسسى من أاي
الم ,يقولون ميثأق حقوق اإلنسسأن ,والقوانين الدولية تضسمن لكل أاسسير
التواصسل مع عأئلته وذلك في الحألة الطبيعية ,فكيف ان عأنى احد أافراد
العأئلة من غيبوبة تأمة ،أال يحق ألسسير ل يغمضس له جفن جراء ذلك ،ان
يزور مريضسه ويطمئن عليه.
الشسأب هأني غيث عن شسقيقه األسسير المقدسسي سسمير يأسسر حسسونة غيث
““ ٢٧عأمًأ““ ,بصسوت يختلط عليه اإلحسسأسس بأأللم ,وذلك من آاثأر اعتقأل
شسقيقه ,وخأصسة والده الذي يعيشس حأليًأ على أاجهزة التنفسس
الصسطنأعية في بيته ،إاثر إاصسأبته بجلطتين قلبية ودمأغية ،بعد عودته من
زيأرة األسسير سسمير في سسجنه خÓل العأم المأضسي.
وقأل هأني ““يعيشس والدي حأليًأ في غيبوبة من شسدة حزنه على شسقيقي
الذي يمتلك مكأنه مميزة لدى والدي بشسكل خأصس ،والدي الذي قضسى
سسنواته األخيرة منأضس ً
 Óفي سسبيل حرية سسمير وكل األسسرى““.
وفي الوقت الذي تعم العأئلة معنويأت عألية ,وأامل متجدد بتحرر سسمير
الذي لم يشسفع له صسغر عمره عند السسلطأت اإلسسرائيلية ،حيث اعتقل قبل
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في القدسس

حتى بأغتهم ذلك المسستوطن الحأقد
هيئة التحرير
ن
وصسب نيران رشسأشسة نحو المصسلي
يواصسلون هدم منأزلهأ ,وإازعأج سسأكنيهأ ,سسحب
ه
ت
الراكعين السسأجدين لله  ،وفعل فعل
هويأتهم ومنع تزاوجهم ,وإاصسدار قرارات إابعأدهم,
ن
ي
وكأنت رصسأصسأته تخترق أاجسسأد المصسل
قذف نوافذهم بألحجأرة ,وضسع الحواجز أامأم
ي
ف
في مشسهد نأزي لم تعرفه البشسرية ال
الذاهبين إالى األقصسى ,بنأء المسستوطنأت فيهأ ,هدم
س
ص
أ
العصسور الفأشسية فظل يطلق الرصس
معألمهأ ورائحتهأ القديمة ,شسيبرد ليسس مجرد نزل ٍ
ة
ي
أ
م
حتى انتهى من فعلته وخرج بح
جميل ,والمسسأألة ليسست مجرد إازالته لبنأء مسستوطنة,
ه
و
ج
ر
الجند الذين راقبوا المجزرة وأاخ
رغم جوهرية القصسد السستيطأني ,لكن الرسسألة هي
ا
و
ك
ر
ح
من المكأن تحت حراسستهم ولم ي
تكريسس السسيأدة وترسسيخ مفأهيم ,وإارسسأء سسوابق,
ف
أ
ع
س
س
سسأكنًأ بل قأموا بمنع سسيأرات ال
ووضسع حxد نهأئxي إلمكأنية أاي لبسس ٍ في الرؤوية
ة
ك
ر
ح
من الوصسول الى المكأن واعأقوا
الصسهيونية ,فألقدسس ليسست إال أاورشسليم ,والبنأء فيهأ
ة
ر
ز
ج
م
ل
المواطنين كي تكتمل بشسأعة ا
بهاء رحال
ف تحت عنوان مسستوطنأت ,ألنهأ العأصسمة
ل يصسsن ُ
.
م
ك
ح
م
ذ
ي
ف
ن
ت
و
التي جرت بتخطيط
األبدية وروح الصسهيونية ,وفندق شسيبرد ومأ يعنيه ومن
ي
ق
ب
و
ا
ذ
ه
أ
ن
م
و
ي
ى
ت
ح
أ
ه
ا
د
س
ص
ل
ظ
ي
ت
ل
ا
و
ة
ع
س
ش
ب
ل
ا
ة
وفي ذكرى المجزر
مsر فيه ُيجَرف مع الحأج أامين ,هكذا وبكل وضسوح
ن
ي
ن
ط
و
ت
س
س
م
ل
ا
ن
أ
ع
ط
ق
ة
ه
ج
ا
و
م
ي
ف
ل
ز
ع
ل
ا
ن
ي
ن
ط
ا
و
م
الخوف يسسكن ال
وصسفأقة ,وليكن ذلك في رابعة النهأر وأامأم
أ
م
و
ة
ر
ز
ج
م
ل
ا
ى
ر
ك
ذ
ي
ف
و
ة
ي
ه
ا
ر
ك
ل
ا
و
د
ق
ح
ل
ا
و
ح
Ó
س
س
ل
أ
ب
ن
ي
المسسلحين والمعبئ
الكأميرات ,ول يثنيهم عن ذلك احتجأجأت أاو
د
ج
س
س
م
ل
ا
ة
ر
أ
ي
ز
ب
م
و
ق
ي
ن
م
ل
ك
أ
ه
ف
ر
ع
ي
ة
ي
س
ش
أ
ف
و
ة
ي
ز
أ
ن
ت
تبعته من اجراءا
تصسريحأت األصسدقأء والحلفأء ,تلك الحتجأجأت
ن
ي
ي
ن
ي
ط
س
س
ل
ف
ل
ا
ى
ل
ع
ت
س
ض
ر
ف
ت
أ
ب
و
ق
ع
ن
م
أ
ه
ن
ع
ج
ت
ن
أ
م
و
،
ل
ي
ل
البراهيمي بألخ
والتصسريحأت التي أاصسبحت لزمًة مفهومًة لتسسجيل
ً
ً
ج
ا
ر
خ
ا
ن
م
ل
د
ب
و
،
ي
ن
أ
ج
ل
ا
ة
م
ك
أ
ح
م
ن
م
ل
د
ب
ف
،
ن
أ
ك
م
ل
ا
الذين يسسكنون
ٍ
موقف يرضسي العÓقة العربية ,ول يغضسب العÓقة
ل
ك
س
ش
ب
ت
أ
س
س
ر
أ
م
م
ل
ا
ع
س
ش
ب
أا
ن
و
ب
ك
ت
ر
ي
ن
ي
ذ
ل
ا
ل
ي
ل
خ
ل
ا
ع
ر
ا
و
س
ش
ن
م
المسستوطنين
الصسهيونية ول يعرقل حركية التهويد وبرامج الصسهيونية
ي
ت
ل
ا
ت
أ
س
س
ر
أ
م
م
ل
ا
ن
م
ة
ي
س
س
أ
ق
ة
ع
و
م
ج
م
ل
Ó
ت
ح
ل
ا
ذ
خ
ت
إا
،
ر
ر
يومي ومتك
المتدحرجة بعجلة تصسأعدية أاصسبحت ل ترضسى
ن
ي
ي
ل
س
ص
ل
ا
أ
ه
ن
أ
ك
س
س
ن
م
ة
ن
ي
د
م
ل
ا
غ
ي
هدفهأ تفر
بألتسسلل لتنفيذ مشسأريعهأ ,إاذ أاصسبح الهدف هو
ة
ي
ن
ي
د
ل
ا
م
ه
ر
ئ
أ
ع
س
ش
ة
س
س
ر
أ
م
م
ن
ومنعهم م
التحّدي بحّد ذاته ,وذلك
م
ه
ل
أ
م
ع
ا
ة
س
س
ر
أ
م
م
ن
م
م
ه
ع
ن
م
ى
ل
ا
بألضسأفة
ٍ
في طفرة مفهومة
أا
ك
ن
أ
ك
ي
ذ
ل
ا
ء
ا
د
ه
س
ش
ل
ا
ع
ر
أ
س
ش
ق
Ó
غ
ا
و
اليومية
د
ا
ل
ب
أ
ح
لترويضس النفسسية العربية
من اهم شسوارع المدينة التجأرية  ،وتم سسلطأت ث في شسؤوون األ
س
س
ر
ى
ع
ب
د
ا
ل
ن
أ
صسر فراونة أان والفلسسطينية على واقع
الحت
Óل الصسهيوني ا
فرضس قيود ظألمة لم تتوقف حتى يومنأ عشسرة أالف مواطنة فلسسطين عتقلت مأ يزيد عن اثنتي جديد يقطع فيه األمل
ي
هذا  ،يشسهد عليهأ العألم الذي بعث ببعثة األراضسي الفلسسطينية في عأم ة منذ بدء احتÓل بقية نهأئيًأ في إامكأنية الفعل بل
دولية بصسفة المراقب وقد سسجلت وأاوضسح فروانة ،أان الحتÓل  ١9٦٧وحتى اآلن.
وإامكأنية السستغأثة ,ولذا
ي
عشسرات اللف من الخروقأت ولكن دون وثÓثين أاسسيرة فلسسطينية حتجز حأليأً نحو خمسسة فهو يمأرسس أاقصسى أانواع
جدوى ولم تسستطع حتى اليوم ان تنصسف و«الدامون““ ،في حين تقبع اأ في سسجني ““هشسأرون““ الجلد المشسوب بألتحّدي
ل
سسكأن المدينة الممنوعين من ممأرسسه غزة ،وفأء البسس ،في العزل سسيرة الوحيدة من قطأع واإلهأنة لتدريبه على تجأوز
ا
حيأتهم بهدوء.
الصسهيوني.
لنفرادي بسسجن الرملة التجربة حتى يعتأد عليهأ في
و
ك
أ
ن
ت
ق
وات
منأخ ل يسسمح له بألفعل ,أاي
الحتÓل قد ا
وخمسسين فلسسطينية في الفترة عتقلت قرابة ثمأنمأئة فعل ,مع الحصسأر المطبق
عأم  ٢٠٠٠حتى العأم  ٢٠١١الح مأ بين انتفأضسة األقصسى والخنق الكأمل مع النشسغأل
ألي.
فيمأ لفت
العربي حsد الغرق ومحأولت
السسلطأت البأحث المختص
س
ب
ش
س
ؤو
و
ن
ّ
أ
ا
ل
س
س
رى ،إالى أان النجأة من الجوع وشسuح الميأه
الصسهي
ونية ل تفرق ف
اعتقألهأ لأÓسسرى الفلسسطي ّنيي ي معأملتهأ أاو ظروف والتقسسيم,
ن من
فئأته
تلك إاذن فرصستهم لإÓيغأل
أاوضس م العمرية أاو مكأنتهم الجتمأ حيث جنسسهم أاو
أ
ع
ي
ع
ة
ه
م
و
ا
ال
لسسيأسسية أاو في األعمق من الروح ,لعلهم
صسنوف التع صسحية واإلنسسأن
ي
ة
،
ب
ل
إا
ن
ه
أ
ت
ذيب
مأرسس كأفة يصسلون إالى كلمة السسuر التي
النفسسية والجسسد
على اختÓف أاعمأرهم وتردي أا ية بحق جميع األسسرى ُتطفُئ الجذوة األخيرة فينأ
ّ و
وأافأد فروانة بأأن األسسيرات ي ضسأعهم الصسحّية.
وتذرنأ أاعجأز نخل ٍ خأوية,
ع
ت رضسن
األسسر
كأأنهم ل يعرفون أاsن كلمة السسّر
انفرا ى الذكور في معتقÓت الحتÓل ّ ،لمأ يتعرضس له
د
م
ي
ن
ت
و
إا
ع
هأنة
ذيب وعزل فينأ إانمأ تكمن هنأك ,وإانهأ
واعتداء جسسدي
التحرشس.
 ،وفي بعضس األحيأن تنتظر لحظتهأ المواتية ,وإانهأ
سستفأجئ أاضسغأث أاحÓمهم
الواهية.

صسمود اسسيراتنا

ان يكمل السسأدسسة عشسرة من عمره ،ال أانهأ تسستقبل الذكرى العأشسرة
لعتقأل ابنهأ بحزن بألغ ،نتيجة مأ حل بألحأج ““أابو عمأد““ والده الذي لم
يحتمل صسور ولحظأت العذاب التي يتجرعهأ ابنه في سسجون الحتÓل.
وتأبع ““ يوم ل ينسسى ،يوم لقأء أابي بأأخي سسمير في سسجن جلبوع ““في ٢٣
 ،““٢٠١٠- ٥وهنأك تأأثر بشسكل بألغ عندمأ اطلع على معأنأة سسمير الذيكأن يعأني من عدة أامراضس وترفضس إادارة السسجون عÓجه““.
وأاضسأف ““الحزن على مصسير شسقيقي والعجز عن مسسأعدته وعÓجه
انعكسس سسريعًأ على وضسع والدي ،وبشسكل مفأجئ وخÓل الزيأرة ،أاصسيب
بأألم شسديد في الصسدر ووقع على األرضس لتتوقف الزيأرة وسسط قلق سسمير
على مصسير والدنأ الذي حأل بينه وبين الوصسول إاليه الزجأج والجنود““.
وأاشسأر إالى أان سسلطأت مصسلحة السسجون رفضست مسسأعدة والده ,أاو حتى
إاحضسأر طأقم طبي لمعألجته على الفور ,مع العلم ان والده يعأني من
إاعأقة تجعله عرضسة للمرضس ويصسعب عليه التنقل بسسهولة ,وبعد ذلك نقل
““أابو عمأد““ إالى مسستشسفى ““هداسسأ العيسسأوية““ ،ومن ثم إالى ““هداسسأ عين
كأرم““ وخضسع لعملية جراحية تكللت بألنجأح ،ال ان حألته تدهورت مرة
أاخرى.
منذ اعتقأل سسمير ،اشستأق والده ووالدته لزيأرته واحتضسأنه ،فقأل هأني:
““والدي الذي صسدم بأعتقأل شسقيقي ،كأن يحرصس دومًأ على زيأرته ،وهو
لم يره منذ شسهر أايلول المأضسي ،ونتمنى ان يمن الله على سسمير بألفرج
لتكون أاجمل هدية لوالدي ،علهأ تكون الدواء لمرضسه““.
واسستذكر هأني اعتقأل شسقيقه قأئ ً
““ :Óيوم  ,““٢٠٠٢-٢-١٢اقتحمت قوات
كبيرة من جيشس الحتÓل اإلسسرائيلي منزلنأ وانتزعوه من فراشسه وقيدوه
رغم صسغر سسنه أامأمنأ في منظر يبكي والدتي كلمأ تحدثت عنه ،وفور
اعتقأله اقتأدوه للتحقيق في معتقل ““بيت شسيمشس““ ,وألكثر من شسهر

اسستمر تعذيبه واحتجز لمدة  ٢٦يومًأ في زنزانة منفردة مقيد اليدين
والقدمين ,وأانكر سسمير التهم التي وجهت إاليه ورغم ذلك رفضسوا اإلفراج
عنه ثم حكم بألسسجن مدى الحيأة““.
وتنوعت صسور معأنأة األسسير سسمير عقب اعتقأله ,فيقول هأني «:
فألبرغم من الحكم الظألم الذي صسدر بحقه ،اسستمرت المخأبرات
اإلسسرائيلية بأسستهدافه تأرة بألعزل وأاخرى بألنقل من سسجن آلخر ،ومع
معأنأته من المرضس جراء ظروف العتقأل المأأسسأوية أاصسبح يعأني من
مشسأكل في ظهره ،وبروز عظمة في فكه السسفلي ،وممأ فأقم الوضسع
إاهمأل عÓجه رغم حأجته المأسسة إاليه““.
سسمير الذي تمنعه سسلطأت مصسلحة السسجون من التصسأل بعأئلته
لÓطمئنأن على صسحة والده ،وترفضس أايضسًأ السسمأح له بزيأرة خأصسة،
واصسل مسسيرته التعليمية في تحد مبأشسر لÓحتÓل الذي حرمه من
مواصسلة دراسسته ،فقد حصسل على شسهأدة الثأنوية العأمة ،وحأليًأ يواصسل
دراسسته الجأمعية في تخصسصس العلوم السسيأسسية.
وفي ذكرى اعتقأله قأل شسقيقه““ :كل صسبأح ،ابحث عن أاخبأر األسسرى
الذين يجب ان تبقى قضسيتهم حية ،فنحن ننتظر اللحظة التي نرى فيهأ
شسقيقي وكل األسسرى دون قيود ،اإلفراج عن سسمير هو حل لجميع المشسأكل
الموجودة لدينأ ،وخأصسة مشسكلة والدي الذي كأن دائمًأ يدعو لإÓفراج
عنه? ““.
وأاضسأف ““ننأشسد المؤوسسسسأت الدولية التدخل لمسسأعدتنأ ،والضسغط على
السسلطأت اإلسسرائيلية لإÓفراج عن سسمير او على األقل السسمأح له بزيأرة
والدي““.
ووجه هأني كلمة لشسقيقه سسمير قأئ ً
““ :Óاصسبر فأن الله مع الصسأبرين،
وقيد الحتÓل لن يدوم طوي ً
 ،Óومصسيرك الحرية بإأذن الله??““.

$

 ٢٧ óM’Gفيفري  ٢٠١١م
الموافق لـ  ٢٤ربيع الول  ١٤٣٢هـ

قضصية األسصرى دين في رقبتنا جميعا وعليناأان نوفي هذا الدين ما حيينا

اأ’سسرى بحاجةإالىإاعÓم متخصسصس ومبدع
التركيز على الوحدة الوطنية داخل
يلعب اإلعÓم دورا ً مهمًأ في دعم قضسأيأ المعتقلين في الداخل والخأرج،
السسجون .وهذا يشستت الجهود
ويتجلى الدور اإلعÓمي في تغطية أاخبأر المعتقلين ومتأبعة الفعأليأت
اإلعÓمية ويضسعف حجم التغطية،
المختصسة بهم.
كمأ أان هذه الجهود المتفرقة توّلد
وحول المعألجة اإلعÓمية بشسكل عأم ،وتغطية مؤوتمر المغرب الذي عقد
التكرار في األخبأر األمر الذي
بداية العأم لنصسرة قضسأيأ األسسرى ،أافردت إاذاعة اإليمأن حلقة جديدة من
يسسبب الملل للمتلّقي.
برنأمجهأ األسسبوعي ““مشسأعل الحرية““ للحديث عن مسستوى هذه التغطية
وخÓل اللقأء ،تحدث ““سسلطأن
كمًأ وكيفًأ.
العجلوني““ مقدم برنأمج ““أاحرار““
البأحث المختصس بشسئون األسسرى ،مدير اإلحصسأء في وزارة شسئون األسسرى
عبر فضسأئية القدسس ،عن أاهمية
والمحرر ““عبد النأصسر فروانة““ ،قأل إان مؤوتمر المغرب نأقشس المحور
تدويل قضسأيأ المعتقلين في الوقت
اإلعÓمي بإأسسهأب إالى جأنب المحورين الحقوقي والقأنوني ،إال أان تغطية
الذي تقل فيه البرامج المختصسة بهم
فعأليأت المؤوتمر لم تكن كأفية ،حيث لم يÓحظوا وجود أاي فضسأئيأت
بشسكل كبير .موضسحًأ أان اإلعÓم
سسوى فضسأئية ““القدسس““ ،وتلفزيون ““فلسسطين““ ،إال أان المؤوتمر حظي
يتعأمل مع قضسأيأ المعتقلين من بأب
بأهتمأم كبير من اإلعÓم الفلسسطيني بألداخل .وأارجع ““فروانة““ ذلك إالى
ديمة اللبابيدي
““رفع العتب““ أاو بألدموع فقط ،دون
الخلل في التنسسيق واإلدارة من الجهأت الفلسسطينية والمغربية المسسئولة
الحديث عن األبعأد السسيأسسية
عن التغطية اإلعÓمية للمؤوتمر.
أامأ عن المحور اإلعÓمي خÓل المؤوتمر ،فأأضسأف ““فروانة““ أانه كأن حأفل والقأنونية لهذا الموضسوع ،فهنأك جوانب إابداعية للمعتقلين والمحررين
بألمداخÓت الفلسسطينية واألجنبية ،حيث تم تنأول كل مأ له عÓقة يجب إابرازهأ .كمأ تحدث ““العجلوني““ عن صسعوبة التواصسل مع المعتقلين
بأإلعÓم من كيفية تنأول قضسأيأ المعتقلين وحجم تنأول هذه القضسأيأ في داخل األسسر وعدم القدرة على إاعطأء المعتقلين أانفسسهم مسسأحة واسسعة
اإلعÓم ،إاضسأفة إالى المقأرنة بين اإلعÓم الفلسسطيني في حديثه عن ليتحدثوا عن أانفسسهم ،األمر الذي يقف عأئقًأ أامأم اإلعÓم.
المعتقلين الفلسسطينيين ،واإلعÓم اإلسسرائيلي وتحدثه عن الجندي من جهته اعتبر ““محمد بن جلون األندلسسي““ رئيسس الجمعية المغربية
لمسسأندة كفأح الشسعب الفلسسطيني،
اإلسسرائيلي ““جلعأد شسأليط““.
ورئيسس اللجنة التحضسيرية لمؤوتمر
أامأ عن التغطية اإلعÓمية
المغرب ،الجتمأع األخير في الربأط
الفلسسطينية لقضسأيأ المعتقلين
منأسسبة للحوار بين الفلسسطينيين
والمحررين بشسكل عأم ،أاوضسح
الذين عرضسوا الشسهأدات الحية
““فروانة““ أان هنأك تغطية
ألبنأئهم في السسجون ،وبين المجتمع
تقليدية لموضسوعأت المعتقلين
العربي والدولي .كمأ أان الجلسسأت
وعدم اسستخدام الفنون
التي عقدت في ورشسأت عمل المؤوتمر
الصسحفية بأسستثنأء الخبر ،حتى
أاعطت مداخل قأنونية لكيفية
أان المواقع اإللكترونية
المÓحقة القأنونية إلسسرائيل.
تسستخدم الصسور ذاتهأ بحيث
وفي سسؤوال عن التغطية اإلعÓمية
تفقد تأأثيرهأ على المتلّقي.
التي يعتبرهأ البعضس غير كأفية خÓل
وشسدد فروانة على ضسرورة
مؤوتمر المغرب ،بّين ““بن جلون““ أان مأ
ترجمة األخبأر إالى لغأت
صسدر عن اللجنة التحضسيرية للمؤوتمر
أاخرى ،والهتمأم بألتوثيق
حتى اآلن هو بيأن عأم للعألم ،وهم
العلمي بحيث تسستند األخبأر
اآلن يعملون على التقأرير الدقيقة
إالى معلومأت دقيقة األمر
لنشسرهأ وترجمتهأ األمر الذي يقع
الذي يسسأعد الجهأت الحقوقية
على عأتق لجأن المتأبعة الفلسسطينية
بألمÓحقة القأنونية .كمأ أاننأ
والمغربية.
بحأجة إالى برامج تقأرن بين
األوضسأع المعيشسية داخل السسجون وبين القوانين والتفأقيأت الدولية حتى بدوره أاوضسح ““حسسن عبد ربه““ مدير العÓقأت العأمة واإلعÓم في وزارة
شسئون األسسرى والمحررين ،أان الوزارة تفرد جهود مكثفة لتغطية قضسأيأ
نقنع المجتمع الدولي بعدالة قضسيتنأ.
وأاشسأد ““فروانة““ ببرنأمج ““أاحرار““ الذي يبث عبر فضسأئية القدسس ألنه المعتقلين إاعÓميًأ من خÓل التواصسل الدائم مع وسسأئل اإلعÓم المحلية
يتنأول عن الموضسوعأت بتخصسصس ،معتبرا ً في الوقت ذاته أان برنأمج والدولية من خÓل توزيع التقأرير واألخبأر والرد على السستفسسأرات بشسكل
““مشسأعل الحرية““ من أافضسل البرامج اإلذاعية الذي يعتمد على التخصسصس مسستمر ،مبينًأ أان هذه الجهود تحتأج إالى عمل أاكبر وموحد لتحقيق نتأئج
أايضسًأ في طرح القضسأيأ ،منّوهًأ إالى أان بأقي وسسأئل اإلعÓم تتحدث عن فعألة ،والتأأثير على الرأاي العأم العألمي .وقأل ““عبد ربه““ أانهم يعملون على
متأبعة مقترحأت مؤوتمر المغرب اإلعÓمية لتطبيقهأ ،ويعملون أايضسًأ على
المعتقلين بموسسمية.
وعن تأأثير الفصسأئل السسيأسسية على التغطية اإلعÓمية على قضسأيأ صسنأعة األحداث وليسس تغطيتهأ فحسسب لخلق حألة من التواصسل الدائم مع
قضسأيأ المعتقلين.
المعتقلين والمحررين ،أاوضسح ““فروانة““ أان
وفي موضسوع متصسل ،أاعلن ““عبد ربه““ أان شسهر مأرسس ٢٠١١
األحزاب تهتم بتغطية أاخبأر
سسيشسهد عقد مؤوتمر في ““فيينأ““ تنظمه األمم المتحدة ،بحضسور
المعتقلين الذين ينتمون إاليهأ
الوزير ““عيسسى قراقع““ لتدويل قضسية المعتقلين
فقط وعدم
الفلسسطينيين.
وفي ختأم اللقأء تحدث ““فروانة““ عن
المقترحأت اإلعÓمية التي خرج بهأ
مؤوتمر المغرب ،وهي إانشسأء
دعت منظمة أانصسأر األسسرى اليوم أاعضسأؤوهأ وأانصسأرهأ وكأفة
شسبكة إاعÓمية دولية تدعم
شسرائح وفئأت و أابنأء شسعبنأ للمشسأركة الواسسعة والفعألة في فعأليأت الحملة
األسسرى إاعÓميًأ ،وإانشسأء موقع
الوطنية الشسبأبية إلنهأء اإلنقسسأم المزمع القيأم بهأ خÓل األسسبوع القأدم وخأصسة بعد
بأللغتين
إالكتروني
توحيد الحمÓت والمبأدرات والمؤوسسسسأت الشسبأبية و مؤوسسسسأت المجتمع المدني في
العربية واإلنجليزية يكون
هذه الحملة .
مرجعًأ للمهتمين والبأحثين
وجأءت الدعوة بعد مطألبة األسسرى في السسجون اإلسسرائيلية في اتصسأل هأتفي قبل أايأم
بألتعأون بين وزارة
بضسرورة العمل من أاجل انهأء اإلنقسسأم  ,معتبرة أان اإلنقسسأم يبقي أاسسرانأ في السسجون ويفأقم من
وبين
األسسرى
المؤوسسسسأت المهتمة بهم،
معأنأتهم و أاسسأء لقضسيتنأ وأاعأدهأ للوراء.
إاضسأفى إالى تطوير
وأاشسأرت إالى أان الظروف مواتية إلنهأئه وأاكدت على ضسرورة مواجهة التحديأت القأئمة عبر تعزيز
تلفزيون
برامج
الوحدة وإانهأء اإلنقسسأم في أاسسرع وقت وترتيب البيت الفلسسطيني .
فلسسطين ،وإاصسدار مزيد من
ونأشسد النأطق اإلعÓمي كأفة المؤوسسسسأت واألطر الشسبأبية لإÓنضسمأم للحملة لتوحيد جهودهأ
المÓحق للصسحف العربية
وطألب كأفة الجهأت بألمسسأهمة في تسسهيل وانجأح هذه الفعأليأت وثمن وسسأئل
والمحلية التي تتحدث
اإلعÓم وطألبهأ بألمشسأركة في تغطية هذه الفعأليأت الوطنية  ,منأشسدا خطبأء
عن المعتقلين على غرار ملحق
المسسأجد لتخصسيصس خطبة غدا ً الجمعة للحديث عن الوحدة الوطنية وسسبل
““صصوت األسصير““ في جريدة
تعزيزهأ.
الشصعب الجزائرية ،وإانشسأء
يذكر أان منظمة أانصسأر األسسرى من المؤوسسسسأت الشسبأبية
مركز إاعÓم وتوثيق بشسكل ممنهج لتقديم
المشسأركة بألحملة.
مواد موثقة لإÓعÓم ،وضسرورة أان يكون
هنأك ملحق لÓسسرى في جميع السسفأرات
الفلسسطينة حول العألم ،واصسفًأ المقترحأت بأأنهأ
قأبلة جميعًأ للتطبيق إاذا توفرت اإلرادة.
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هداية صصالح
هي غربة الروح ..تلك التي تتجلى بين ثنايا
الوجع ..ننهزم إالى ذواتنا في لحظات هاربة من
الزمن ..نلمسص تلك الطفلة بداخلنا وننحني
لبراءتها ورائحة عطرها..كم بنينا من بيوت من
الرمل مع الصصبية الصصغار في تلك الطرقات
الضصيقة ..كم فرحنا حين هرولنا من صصيحات
الكبار ،هل يفهم الكبار سصر سصعادتنا!!؟؟ كنا نجوب
األماكن بحثا عن سصعادة القمر ،وخبز الشصمسص..
من قال للشصمسص خبزا ورحيقا؟ من قال أان ثوبي ما
عاد يتسصع جسصدي النحيل؟ ومن يحبسص الورود في
آانية فضصية مذهبة لم يدرك بعد سصر ابتسصامة
جدتي!!..
حين كانت ترمقنا من بعيد هاتفة ..ل تبتعدي
وابقي في الجوار..أالقي بجسصدي في حضصنها الكبير
الذي يتسصع الكون حينها ..دعيني يا جدة فتبتسصم
وتضصع طرفا من شصاشصتها البيضصاء على وجهي
ممازحة ..انتفضص هاربة  ..واآلن أابحث عن
حضصنها في المسصاءات األولى للربيع فأالمح طرف
شصاشصها األبيضص ..أاشصعر به يلمسص وجهي يلفني في
غيبوبة حب واشصتياق لرائحة عتيقة ..كانت دوما
تشصير ألمي قائلة :.تعلمي منها ..كنت أاهرب
مذعورة ل أاريد البقاء في مثل هذي الديار ..ل
أاريد أاربعة جدران تسصلبني صصوتي وروحي..
وأاهرب دوما أاهرب وضصاق الفسصتان على جسصدي
النحيل فقد مرت عشصرون عاما ويزيد ل أاسصمع
سصوى صصدى جدتي يتردد في الغرفة ،أابحث عن
حب ضصائع في عشصر سصنوات أاخرى وهاتفا ينادي..
أاريد تلك الجدران لتضصمني وصصغيري ،أاتوق
أللمسص وجهه الرقيق ،أانامله الصصغيرة ،أاخشصى من
نظرة الشصمسص األولى للصصباحات الصصيفية كي ل
تقترب من طرف شصاشص أاخفيه فيه عن العيون..
شصاشص أابيضص ليته كان بعضصا من رائحة جدتي..
أاهمسص  ..كمأاحبك ياأانا..
قالت جدتي وأانا لزلت مسصتيقظة ..ما أاعز من
الولد..
قاطعتها..:أاريدأانأاسصافرإالى ذلك العالم البعيد..
أان أابقى بين األقمار سصنوات طوال ..أاريد أان أارحل
وحدي لسصت بحاجةألحد-
قالت من جديد :لزلت صصغيرة ل تدركين!!..
أالمسص اآلن صصوته ،وأاشصم رائحته كنسصيم عابر
يوقظني منأاحÓمي ..أالمسصه من جديدأاضصمهإالى
صصدري ..أامكث سصاعات وسصاعات أابحث عن عمري
فيأايامه األولى..
صصحت بجدتي :لم أاعشص يا جدة ولم تكن لي حياة
إال حين رأايته ..نسصيت أاسصفاري وجنوني الدائم
للرحيل حين عرفت لون عينيه ..أاحببته
وأاحببتك يا جدة..
غفوت وهو بين ذراعي أاهدهده بين دفات قلبي..
وأاخفيه عن العيون ..سصهوت في لحظة ذابلة
وهوت بي األيام ..عشصر سصنواتأاخرى وقلبي يخفق
لحلمي األول ولزال ..لكني على يقين أاني
سصأاحمله وأالمسص
األنامل
تلك
الرقيقة ألني أاحبه
كم
وأادرك
يحبني ..في ليلة
غفا فيها
القمر
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مقبـرة
مامن الله

لعÓم ثمانية
ا
اصصدرت وزارة ادا عدة من
ب تناولت ابع
كت
ص ،وابرزت
تاريخ وحاضصر القدست التي احدقت
عديدا من التحديا ية منذ العهد
ماضص
بها في القرون ال ملة الفرنسصية
را بالح
اليوبي مرو لسصطين ،مضصيا
وف
على مصصر لة الحتÓل
رح
نحو م ي الجاثم على
السصرائيل
درها.
صص الجزء الثالث

ومن الصسدارات كذلك كتأب بعنوان (مقبرة مأمن
الله) للبأحث فهمي النصسأري  ،جأءت الدراسسة
في خمسسة فصسول ،في أاولهأ بحث عن اسسم المقبرة
ومسسأحتهأ  ،وخلصس إالى أان أاصسل التسسمية زيتون
الملة أاو زيتون الله.،
الفصسل الثأني تنأول سسور المقبرة ،الذي تبين أانه
ُبني سسنة ١٣١8هـ١9٠٠/م ،وتداعيًأ لذلك فإأن
المقبرة لم تكن محوطة بسسور قبل ذلك ،كمأ
الزوايأ ،واألحواشس والفسستقيأت ،والطرق والمغأرة
والبركة فكأن هنأك وقفة عند المغأرة والبركة،
وارتأى البأحث أان المغأرة ربمأ تكون في أاصسلهأ
البركة العتيقة ،وأان البركة المعروفة اليوم،
مسستحدثة بعد العتيقة ،وأان هذه إاسسÓمية ،ل ترقى
إال مأ قبل.
أامأ الفصسل الرابع فجرى تخصسيصسه لحأرسس
المقبرة وغرفته ،واألشسجأر والحشسأئشس،
والمحجر ،عمأرة األوقأف (بÓسس هوتيل) والطرق
التي جعلت حول المقبرة أاو التي اخترقتهأ.
وأافردالبأحث الفصسل الخأمسس لÓعتداءات التي
طألت المقبرة على مر السسنين.
الحفريأت السسرائيلية حول المسسجد القصسى
ومن الصسدارات كذلك كتأب بعنوان (الحفريأت
السسرائيلية حول المسسجد القصسى) للبأحث عأيد
احمد صسÓح الدين.
ويطرح البأحث ان البدايأت األولى لعمليأت الحفر
األثرية في فلسسطين بدوافع توراتية يهودية
صسهيونية عنصسرية ،خأصسة لبعضس األسسفأر
والمؤولفأت الوصسفية لأÓراضسي المقدسسة
الفلسسطينية التي قأم بهأ أاشسيأع الصسهيونية
واألحبأر اليهود بترويجهأ والدعأء بأأنهأ ““ارضس
الميعأد““ و ““أارضس اآلبأء واألجداد““ .وقد تمت هذه
األعمأل بدوافع اقتصسأدية اسستعمأرية لمعظم
المواقع والمنأطق العربية التي انفصسلت عن الدولة
العثمأنية .فمأ أان انتهت الحرب الكونية األولى
وخمدت نيرانهأ ،حتى انفصسلت سسوريأ والعراق عن
الحكومة العثمأنية وهرع علمأء اآلثأر من اإلنكليز
والفرنسسيين واألمريكيين إالى العراق وسسوريأ
وفلسسطين يبحثون وينقبون.
بأدرت بريطأنيأ في تلك الفترة بإأنشسأء مدرسسة
للعأديأت في مدينة القدسس بعد انتهأء الحرب.
وقد نألت هذه المدرسسة اهتمأمًأ خأصسًأ من اللورد
““اللنبي““ واللورد ““كرزن““وولي عهد بريطأنيأ .هذا
الهتمأم البريطأني المشسبوه كأن يسستهدف
منطقتنأ أاثأريًأ وجيولوجيًأ وطبوغرافيًأ وبشسريًأ
لتقويتنأ كوحدة سسيأسسية وتفتيتنأ كأأمة متضسأمنة،
مسسوغين لأÓقليأت العرقية والطأئفية المقيمة أان
تطفو على مأضس إارثهأ الهشس.
وقد كأن العهد القديم يعتبر المصسور المعأصسر
الوحيد لتأريخ األردن وفلسسطين بشسكل خأصس،
والشسرق بشسكل عأم في فترات مأ قبل السسيطرة

قضصية األسصرى دين في رقبتنا جميعا وعليناأان نوفي هذا الدين ما حيينا

اليونأنية .ولذلك فقد تمخضس ذلك عن
تأأسسيسس جمعية اسستكشسأف
لندن
في
فلسسطين
سسنةPalestinian
Exploration Fund
Society
 ١8٦٥من
أاجل مأ ورد
في التوراة.
وفي
هذه الفترة
نشسطت
البعثأت اإلنجليزية
والفرنسسية نتيجة لوضسعهأ
القنصسلي المتميز في
الديأر المقدسسة .ثم
تÓهأ نشسأطًأ بعد
البعثأت
ذلك،

األلمأنية والنمسسأوية ثم األمريكية .وكأن رجأل
التنقيب يسسعون لدى الدولة العثمأنية لتأأذن لهم في
البحث عن آاثأرهأ القديمة ،وكلمأ انقضست (مدة
إارادة) سسعوا للحصسول على إارادة أاخرى لمواصسلة
البحث والتنقيب.
وقد كثرت الرحÓت إالى األراضسي المقدسسة ،التي

كأن بعضسًأ منهأ نزوًل عند رغبة إامبراطور فرنسسأ
مث ً
““ Óنأبليون الثألث““  ،١8٧٣-١8٠8حيث كلف عألم
اآلثأر ““وارنسست رينأن““ عأم  ١8٦٠بمهمة علمية في
فينيقيأ القديمة .وكأن في طليعة الحجأج إالى
األراضسي المقدسسة األب مأري جوزيف دو جيران
نو أاوضسح في كتأبه رحلة حج إالى القسس وإالى جبل
سسينأء  ١8٣٣-١8٣٢-١8٣١بأأن هدفه كأن األمأكن
المقدسسة للصسÓة فيهأ وليذرف الدموع على قبر
المسسيح.
وغألبأً مأ كأن علمأء اآلثأر ومعأونيهم من جملة
أاعضسأء الهيئأت الدبلومأسسية لضسمأن حمأيتهم
األدبية والعتبأرية والقأنونية ،فعلى سسبيل المثأل
البأحث اإلنكليزي ““جون جأرسستأنج““ John
 ١8٧٦-١9٥٦ Garstangكأن المدير السسأبق
للمدرسسة األثرية البريطأنية في بيت المقدسس
نوكأن المرشسح البأرز لكل من وظيفة مدير للمدرية
اإلنكليزية لآÓثأر ،ووظيفة أاول مدير لمصسلحة
اآلثأر في القدسس ،وهذا المركز اسستمر بشسغله
حتى عأم .١9٢٦
إان معظم أاعمأل الحفريأت والسستكشسأفأت تولت
اإلنفأق عليهأ حكومأت وجمعيأت ومؤوسسسسأت
وهيئأت ومعأهد وإارسسأليأت لم يكن البحث العلمي
هو غأيتهأ فحسسب ،بل إان كثيرا ً من النتأئج كأنت
خدمة للجهود السستعمأرية وللنشسأطأت التبشسيرية
المسسمومة في بنية المجتمع العربي عأمة وبنية
المجتمع الفلسسطيني خأصسة.
وقبل أاكثر من قرن ونيف من الزمأن قأم المهندسس
اإلنكليزي تشسأرلز وارين Charles Warren
بحفريأت في مدينتي القدسس وأاريحأ .وقد
اسستغرقت حفريأته في القدسس من سسنة -١8٦٧
 ،١8٧٠ولن السسلطأت العثمأنية والسسكأن لم تسسمح
له بألحفر في منطقة األقصسى فقد تحأيل على
ذلك بتمويله الحفرة العمودية خأرج منطقة
المسسجد األقصسى إالى نفق أافقي بأتجأهه بسسبب

عام الحسسم
قأل عيسسى قراقع ،وزير شسؤوون األسسرى والمحررين ،أان عأم  ٢٠١١يعتبر عأم الحسسم بألنسسبة لقضسية
األسسرى بعد أان تم فتح معركة قأنونية على الحكومة اإلسسرائيلية في السسأحة الدولية ووضسع المجتمع
الدولي أامأم مسسؤووليأته لوضسع حxد لسستمرار الحتÓل واحتجأز آالف المعتقلين.
وقأل قراقع أان الوضسع في السسجون لم يعد يطأق في ظل وجود أاكثر من  ١٣٠أاسسيرا ً معتقلين منذ أاكثر
من  ٢٠عأمًأ واسستمرار اعتقأل األطفأل والنسسأء وتطبيق قوانين عسسكرية مجحفة بحق األسسرى تسسلبهم
كأفة حقوقهم اإلنسسأنية داخل سسجون ومعتقÓت الحتÓل ،وأاوضسح أان السسلطة الوطنية الفلسسطينية
جه إالى محكمة لهأي الدولية إللزام إاسسرائيل بألعتراف بأألسسرى الفلسسطينيين كأأسسرى حرب
سستتو ّ
وفق اتفأقيأت جنيف الثألثة والرابعة.
جأءت أاقوال قراقع خÓل جولة ميدانية قأم بهأ مع وفد من وزارة األسسرى على عأئÓت األسسرى في
قرية صسفأ قضسأء رام الله وهم عأئلة األسسير عطأ فلنة المحكوم بألسسجن مدى الحيأة ويقضسي حتى اآلن
 ١9عأمًأ خلف القضسبأن ،وعأئلة األسسيرة صسمود كراجة المعتقلة منذ  ٢٠٠9-١٠-٢٠بتهمة محأولة طعن
جندي على حأجز قلنديأ ،وعأئلة األسسير محمد فوزي فلنة المحكوم بألمؤوبد ويقضسي حتى اآلن ١9
عأمأ خلف قضسبأن السسجون ،وعأئلة األسسير رافع فرهود كراجة المحكوم بألمؤوبد ويقضسي حتى اآلن ٢٠
عأمًأ خلف قضسبأن السسجون.
وخÓل زيأرته لهذه العأئÓت اسستمع قراقع إالى المعأنأة والمشسأكل التي تواجههأ خÓل زيأرتهأ ألبنأئهم
في السسجون ،حيث أان معظم هذه العأئÓت محرومة من الزيأرات وبعضسهم لم يسسمح له بألزيأرة إال كل
عأم أاو سستة شسهور ،إاضسأفة إالى مأ تتكّبده عأئÓت األسسرى من مشسأق ومعأنأة بسسبب التفتيشسأت المذّله
على الحواجز وخÓل الزيأرات ،وكذلك حرمأن األهألي من إادخأل المÓبسس والكتب ألبنأئهم.
ونأشسد والد األسسيرة صسمود كراجه بضسرورة التحرك لوضسع حxد لمأ تتعّرضس له ابنته صسمود من اعتداءات
وإاهأنأت على يد الجنود والمجندات خÓل نقلهأ إالى محكمة عوفر العسسكرية ،وذكر أان ابنته تم
العتداء عليهأ بألضسرب والشستم للمرة الثأنية على يد قوات نحشسون أاثنأء نقلهأ إالى المحكمة .وطألب
بإأعطأء قضسية األسسيرات الهتمأم والضسغط لوقف اإلجراءات التعسسفية التي تجري بحقهن.
أامأ والدة األسسير رافع كراجة البألغة من العمر ثمأنين عأمًأ ،فقد اشستكت من عدم السسمأح لهأ بزيأرة
ابنهأ رافع زيأرة خأصسة ب Óشسبك ،حيث أانهأ مريضسة ول تسستطيع القيأم بألزيأرة ،مطألبة الصسليب
األحمر الدولي بمسسأعدتهأ على فعل ذلك .ونأشسدت بألهتمأم بأألسسرى القدامى المعتقلين قبل اتفأقية
أاوسسلو والبألغ عددهم  ٣٠8أاسسرى ،والذين يقضسون فترات طويلة في السسجون.
وقأل شسقيق األسسير محمد فلنة أان األسسرى دائمًأ يشسكون من سسيأسسة اإلهمأل الطبي ومن التفتيشسأت
المتواصسلة لغرفهم وأاقسسأمهم ،وأاننأ نشسعر بألقلق على حيأتهم كلمأ زرنأهم واسستمعنأ إالى معأنأتهم ممأ
يتطلب تحركًأ واسسعًأ وضسغطأً أاكبر لإÓفراج عنهم وتوفير الحمأية لهم.
وجدير بألذكر أان عدد األسسرى داخل سسجون الحتÓل يبلغ حوالي  ٦٠٠٠أاسسير فلسسطيني من بينهم ٣٥
أاسسيرة وحوالي  ٣٠٠طفل قأصسر ،و ٢٥٠معتقل إاداري ،وهم موزعون على أاكثر من  ٢٢سسجن ومعسسكر
اعتقأل داخل إاسسرائيل.
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اعتقأده أان معبد ““هيكل““ سسليمأن قد ُبني هنأك.
وتأريخ التعديأت التوراتية اليهودية والصسهيونية
غير نظيف على األمأكن المقدسسة اإلسسÓمية
والمسسيحية سسواء على أارضس فلسسطين أام على
األراضسي العربية المحتلة ،بقرارات اليونسسكو التي
تدعو ““إاسسرائيل““ للتقييد بأتفأقية لهأي لحمأية
الممتلكأت الثقأفية في حألة النزاع المسسلح .فبعد
عدوان عأم  ١9٦٧كشسفت السسلطأت اإلسسرائيلية
حملتهأ لعمليأت هدم وتدمير وتشسويه المبأني
العربية بحجة األمن العسسكري اإلسسرائيلي وضسبط
األحيأء الشسعبية لوقف اضسطرابأتهأ المسستمرة ضسد
الحتÓل .فقد قأمت بهدم بأب المغأربة الذي
يمثل قيمة تأريخية وثقأفية إلنشسأء سسأحة كبيرة
أامأم ““حأئط المبكى““ ،وأازالت معألم  ٦٠٠بنأء
ومقأمأت دينية ومسسأجد مملوكية وأايوبية.
ووصسلت الضسغينة والحقد بهم إالى محأولة إاحراق
المسسجد األقصسى ممأ أاثأر غضسب العألمين العربي
واإلسسÓمي وغضسب واسستيأء العألم.
وقد اسستمرت ““إاسسرائيل““ في حفريأتهأ التدميرية.
وكأن من أاهمهأ حفريأت الجأمعة العبرية
بألشستراك مع جمعية ““الكشسف اإلسسرائيلي““
 Israeli Exploration Styالتي كأن
يرأاسسهأ ““مأزار““ منذ عأم  ١9٦8في الجهة الجنوبية
والجنوبية الغربية من الحرم الشسريف .وهنأك
حفرية الحي اليهودي ،وهو حي عربي بلغت
أامÓك العرب فيه في فترة النتداب البريطأني
 ،%8٥وقد تم إازالة المبأني اإلسسÓمية والعربية
الموجودة فيه ،وُبني مكأنهأ فنأدق ومنأزل إلسسكأن
يهود ومهأجرين جدد.
لم تكن وزارة األديأن اإلسسرائيلية بمنأأى عن
عمليأت الهدم والحفر .فقد قأمت منذ عأم ١9٦٥
بهدم المبأني التأريخية واإلسسÓمية بألجرافأت
في الزاوية الغربية لكشسف الحأئط .وكأن هدفأ
وزارة األديأن آانذاك الكشسف الكأمل عن ““حأئط
المبكى““ بهدف إاعأدة هذه الدرة الثمينة إالى سسأبق
عهدهأ ،وهذا يتم من خÓل إازالة المبأني
المÓصسقة له رغم العراقيل التي تقف في الطريق.
لقد مرت عمليأت الحفر الصسهيونية حول الحرم
القدسسي في أاعقأب احتÓلهم للقسسم الثأني من
مدينة القدسس بعد حرب حزيران عأم ١9٦٧
بمراحل متعددة ،وكل مرحلة تتميز بتحقيق هدف
معين يسسعون من خÓله إلثبأت وجود مكأن
““الهيكل المزعوم““ ،حيث تكمل كل مرحلة ،المرحلة
التي تليهأ سسعيًأ وراء أابأطيلهم المزعومة إازاء
““الهيكل““ول زالت مسستمرة إالى اآلن.
وقد أاشسأر عألم اآلثأر األمريكي ““جوردان فرانز““
إالى وجود أاربع نظريأت تدور حول موقع ““الهيكل““.
ففي حين يرى بعضسهأ أان ““الهيكل““ يقع مكأن قبة
الصسخرة حأليًأ ،يرى آاخرون أان ““الهيكل““ كأن يقع
إالى الشسمأل قلي ً
 Óمن قبة الصسخرة .وتشسير نظرية
ثألثة إالى أان ““الهيكل““ كأن يقع على الجأنب
الشسمألي من السسأحة .أامأ النظرية الرابعة
فأأصسحأبهأ يّدعون أان ““الهيكل““ قد سسبق وتم بنأؤوه
على شسكل كنيسس ضسخم في شسأرع ““جورج الخأمسس““
الواقع غربي القدسس.
أامأ عألم اآلثأر األمريكي نفسسه ،فقد أاكد أانه ““ل
يعرف مكأن الهيكل ول أاحد غيره يعرف ذلك ،وكل
مأ تعرفه هو أان كل أاولئك الذين يقولون أانهم
يريدون الهيكل يريدون بألدرجة األولى تدمير
المسسجد األقصسى وليسس لديه أاية فكرة كيف سسيتم
التدمير ولكنه سسيحدده““.
وقد شسكك علمأء اآلثأر اليهود أانفسسهم بمكأن
““الهيكل““ .فقد شسكك البروفسسور ““إاسسرائيل
فنكلشستأين““ وكذلك البرفسسور ““ديفيد أاوشسيسسكين““
اللذان قأمأ بحفريأت أاثرية في البلدة القديمة
لحسسأب جأمعة تل أابيب في المواقع التي تشسير
إاليهأ التوراة في كتأب الملوك ،ليسستنتجأ بعد ذلك
أان ““الهيكل““ الذي يعد المكأن األقدسس في الدين
اليهودي قد ُبني بعد نحو مأئة عأم من عهد
سسليمأن كمأ يّدعون.
من كل مأ تقدم ،نسستدل إالى أان كل اإلجراءات التي
قأمت بهأ سسلطأت الحتÓل الصسهيوني ،كأنت
تهدف إالى ضسرورة تدمير وتهديم كل اآلثأر العأئدة
لكل الحضسأرات ،بدعوى اكتشسأف سسور ““الهيكل
الثأني““ ويكفي أاصسحأب تلك الحضسأرات الصسور
الفوتوغرافية أاو رسسومأت تخطيطية عن إارثهم
الحضسأري اإلنسسأني المأثل للعيأن جريًأ وراء
سسراب األوهأم األثرية ألسسوار ““الهيكل الصسهيوني
المزعوم““.

$

 ٢٧ óM’Gفيفري  ٢٠١١م
الموافق لـ  ٢٤ربيع الول  ١٤٣٢هـ
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البيئة الثقافية في القدسس وأاثرها في حركة التنوير الفلسسطينية
ل توجد مدينة في كافةأانحاء المعمورة تحظى بالمكانة المرموقة التي تحظى بها مدينة
القدسص ،وما كتب عنها يفوق بكل تأاكيد ما كتب عن أاية مدينة أاخرى ،فالقدسص مدينة
للقداسصة واإليمان منذ نشصأاتها ،تعلقت بها قلوب الناسص جميعًا من المتدينين باألديان
المختلفة ،ول يجوز ألحد من الخلق اإلدعاء بملكيتها أاو نسصبتها لشصخصصية دينية أاو
تاريخية مهما بلغت مكانتها .وعليه““ ،ل بد من التسصليم:أان القدسص ليسصت مدينة تاريخية
قديمة فحسصب ،بلإانها منأاقدم المدن التي عرفها التاريخ.
الجزء الول
وإانه لتأريخ مجيد ...تأريخهأ.ذلك ألنهأ صسمدت
لنوائب الزمأن بجميع أانواعهأ ،وطواريء الحدثأن
بجميع أالوانهأ .حتى لم يبق فأتح من الفأتحين ،أاو
غأٍز من الغزاة المتقّدمين والمتأأّخرين ،الذين
صسألوا في هذا الجزء من الشسرق ،إال ونأزلته ،فإأمأ
أان يكون قد صسرعهأ ،أاو تكون هي قد صسرعته..
إانهأ مدينة مقدسسة .وأاسسمهأ هذا  ...القدسس ...
معنأه في اللغة الطهر والبركة والقداسسة ..
وقداسستهأ هذه قد رفعت قدرهأ ،وشسّرفت اسسمهأ،
وأاذاعت في الخأفقين صسيتهأ ،إاّل أانهأ ،في الوقت
نفسسه ،كأنت ـ ويأ لأÓسسف ـ السسبب في معظم البÓيأ
والمحن التي أاصسأبتهأ!! .فكم ،وكم من مّرة سسفكت
دمأء أابنأئهأ ،ودّمر بنيأنهأ تدميرا ً ،فجعل عأليهأ
سسأفلهأ! ..ل ،لسسبب ،سسوى أانهأ مقّدسسة! وراح
النأسس من جميع أاطراف المعمورة يفدون إاليهأ،
يريدون امتÓكهأ! ..غير مكتفين بألصسÓة والعبأدة!
 ..وكأن القول الفصسل ،في أاغلب األحيأن ،للسسيف
والمدفع““)٧8( .
وكأنت آاخر هذه البÓيأ والمحن التي تعّرضست لهأ
مدينة القدسس ـ ومأ تزال ـ مأ تقوم به الصسهيونية
ودولة إاسسرائيل من محأولت دؤووبة لتهويدهأ،
وادعأء نسسبتهأ إاليهم.
لقد كأن اسستغÓل النصسوصس الدينية في ترويج
الدعأء بملكية المدينة اسستغÓل واسسع النطأق،
ممأ أادى إالى التأأثير ،ولو بقدر يسسير ،على الرأاي
العأم العألمي أاّن اليهود فقط دون سسأئر الطوائف،
هم أاصسحأب الحق التأريخي في المدينة ،ومن
يحأول التوقف والتفكير في هذه المسسألة أاو تلك،
أاو يحأول التفّوه بكلمة أاو رأاي ،أاول مأ يواجه
بألصسراخ والضسجيج على أانه عدًو للسسأمية ،هذه
الكلمة التي اسستلهأ اليهود من قلب النصسوصس
المقدسسة ،واسستغلوهأ هي األخرى اسستغًÓل
عنصسريًأ .هذا الصسطÓح (السسأمية) الذي يجب أال
يتعدى مفهومًأ علميأ ً ،يسسهل على الدارسسين البحث
في تأريخ المجموعة البشسرية ،التي سسكنت مأ
يعرف ببÓد السسأميين في التأريخ القديم ،تلك

جهاد احمد صصالح
حت اآلراء على أانهأ تشسمل أارضس
البÓد التي صس ّ
الجزيرة والعراق وبÓد الشسأم .وبتقدم البحوث
األثرية والحفرية ودراسسأت علم السسÓلت
البشسرية ،تبين أان هذا الصسطÓح (السسأمّية) ل
يتمشسى مطلقًأ مع البعد السسÓلي لهذه الجمأعأت،
التي أاطلق عليهأ اسستنأدا ً للنصس الوارد في
اإلصسحأح العأشسر من سسفر التكوين ،وكل مأ صسّح
لدى البأحثين ،هو أان ينظر لهذا الصسطÓح على
أان له دللة على مجموعة اللهجأت واللغأت التي
ذاعت على أالسسنة تلك الشسعوب التي عرفت
بألسسأميين)٧9(““.
وإاذا كأن جل الشسعب اليهودي قد اسستغل هذه
األبعأد التأريخية والدينية أاسسوأا اسستغÓل للتأأثير
على الرأاي العأم العألمي لصسألح دعوته ،وبألذات
فيمأ يتعلق بمدينة القدسس ،فإأن المنطق الديني
يقول عكسس ذلك.
ونظرا ً لنه ،ليسس من مهمة هذا البحث منأقشسة
الجذور التأريخية للقدسس ،إال أاننأ سسنقصسر
الحديث على المكأنة الدينية لهذه المدينة عند
الديأنأت السسمأوية الثÓث ،ودللت هذه المكأنه،
وأاثرهأ في التشسكيل الروحي عند أابنأئهأ.
القدسص توراتيًا
لقد اسستغل اليهود وجود الملك داود في القدسس

وقتًأ يسسيرا ً من الزمن أاسسوأا اسستغÓل ،بل تحدّوا
مشسأعر النأسس في ادعأء نسسبتهأ إاليه ،ذلك النبي ـ
الملك الذي ذكرهأ كغيره من األنبيأء جميعًأ ،وإان
اختلف ذكره لهأ عن هؤولء األنبيأء بمعأٍن من
الحسسرة واألسسى ،صسأرخًأ معأهدا ً أانه لن ينسسأهأ،
فقد كأن ذلك في وقت محنته قبل وبعد ثورة ابنة
ابشسألوم عليه ،حين اضسطر إالى مغأدرة المدينة
هأربًأ من وجه الولد العأق .ول نجأنب الصسواب إان
قلنأ :أانه في بكأئه وذكره للمدينة كأن يبكي ملكًأ
ضسأع منه ،هذا إالى جأنب رغبته في النتقأم من
هذا الولد المأرق المتمرد ليسس على الدين
فحسسب ،بل على الوالد النبي الملك ،وهذا ممأ ل
يجوز في شسرع األديأن ،ول في شسرع اإلنسسأن.
وجأنب آاخر لبكأء داود عليه السسÓم ،نÓحظه من
خÓل النصسوصس ،ويتمثل في اإلعراب عن القصسور
والتهأون بشسأأن ملكه الذي وهبه الله إايأه ،فنراه
يبتهل لله طألبًأ الصسفح والغفران ،وأان يعيد له
الكرة ،ليعود أاكثر حرصسًأ وتمسسكًأ بهذا الملك.
ويسستجيب الله لبتهأل داود عليه السسÓم ،ويمّكن له
في األرضس إالى أان تنتهي دولته ودولة قومه من
بعده .فكل شسيء بقدر وقضسأء ،غير أان مأ كأن من
ابتهأل داود ،بقي اليهود من بعده يرددونه ،ويبكون
مجدا ً ضسأئعًأ عبر العصسور .ونحن كمتدينين لله جل
شسأأنه على شسريعة اإلسسÓم ،كمأ أانني أاتصسور نفسس
الحأل للمتدينين لله على نهج عيسسى عليه السسÓم،
نحن نفهم أان يردد اليهود ابتهألت داود عليه
السسÓم ،كنصسوصس مقّدسسة في حدود العبأدة
والتدّين وتقديسس النصس بألقدر المطلوب للقيأم
بمهأم العبأدة وشسعأئرهأ ،ول نفهم أابدا ً أان تسستغل
ابتهألت ذلك النبي الملك الذي نقدسسه ونكبره،
في الدعوة إالى تسسّلط نفر من اليهود ،كثروا أاو
قلوا ،على أافئدة أابنأء شسريعتهم ،وتحريضسهم على
السسيطرة على المدينة كليًأ ،وعدم العتراف
بمقدسسأت غيرهم فيهأ ،بل ومأ شسأهدنأه من
محأولت نسسف هذه المقّدسسأت ومسسحهأ عن
الوجود.
ولم يتوقف األمر عند اإلدعأء بملكية مدينة
القدسس ونسسبتهأ إالى داود عليه السسÓم ،فقد نسسبت
مدينة الخليل هي األخرى إالى داود ،هذه المدينة
التي أاقأم فيهأ سسبع سسنوات ونصسف حسسب إاشسأرة
العهد القديم:
«كأن داود ابن ثÓثين سسنة حين مّلك ،ومّلك أاربعين
سسنة .في حبرون ملك على يهوذا سسبع سسنين وسستة

أاشسهر( ““.صسموئيل الثأني  .)٥,٤:٥ورغم أان عمر
مدينة الخليل يزيد على السستة آالف سسنة ،ل تشسّكل
مدة إاقأمة داود فيهأ شسيئًأ يذكر ،رغم ذلك نرى
المدينة تنسسب إالى داود هي األخرى ،دون السستنأد
إالى دليل غير روح الوهم القأئمة على التعصسب،
والسستهأنة بوجود اآلخرين من سسكأن هذه البÓد
ومشسأعرهم)8٠(.
إان األسسأطير اليهودية التي ترتكز إالى التخمين
والفتراضس والحكأيأ التي ل تسستند إالى واقع،
جعلت التأريخ اليهودي قأئم على الحدسس
والتخمين والتخّيل والتصسّور الذي كأنت دائمًأ
تعوزه الحقأئق والبراهين مثأل ذلك :يدعون أان
القدسس كأنت عأصسمة لهم ،وأانهم أاقأموا هيكلهم
وقصسور ملوكهم (؟!) فيهأ وأامأكن مقدسسة أاخرى
على حد تعبيرهم!! إال أان البحوث األثرية بمأ فيهأ
البحوث العلمية الجأدة ،والترميمأت األثرية ،لم
تسسأعد على اكتشسأف أاي شسيء من تلك األمأكن
التي يدعون وجودهأ ،فأأين الهيكل (المعبد)؟ وأاين
قصسر سسليمأن؟ وأاين أاسسوار المدينة؟ لم يثبت أان
عثر المنقبون على شسيء من تلك األشسيأء ،فلم يكن
لإÓسسرائيليين في ذلك الوقت حضسأرة ممّيزة ،يمكن
التعرف إاليهأ وإاطÓق اسسم الحضسأرة أاو الفن
اإلسسرائيلي عليهأ ،فألمعروف أان المعبد بني وفق
مخطط المعأبد الكنعأنية العتيقة ،وأان البنأء
أاقأمه العمأل الفينيقيون ،وكذا المواد التي بني بهأ
المعبد إان وجد !! فهي مواد فينيقية كنعأنية جلبت
من السسأحل السسوري واللبنأني من منأطق صسور
وصسيدا وغيرهأ مثل الخشسب والحجر..الخ.
وخÓصسة القول :أان التأريخ اليهودي المكتوب
يحتأج إالى كثير من البراهين فقد سسأعد
الضسطهأد (؟) الذي سسببه اليهود أانفسسهم على
تدبيج تأريخ كتبه كّتأب وأانبيأء وربأبنة يهود اتسسم
ذلك التأريخ بكره الشسعوب ،كمأ اتسسم بكثير من
التخيّÓت واألسسأطير والتصسّورات)8١(.
القدسص في العقيدة المسصيحية
تعّلقت قلوب المسسيحيين من جميع الطوائف في
أاقطأر األرضس كأفة بمدينة القدسس تعلقًأ تفردت
به من دون سسأئر مدن األرضس ،كمدينة قدسسية
احتوت في أاكنأفهأ ذكرى المسسيح عليه السسÓم،
حين حمل لواء الدعوة المسسيحية ،يدعو النأسس إالى
اإليمأن على مختلف مواردهم ومشسأربهم ،بل إان
المسسيح عليه السسÓم حين حمل لواء دعوته بأدئ
ذي بدء ثأئرا ً على تلك الممأرسسأت التي دفعت
بألسسيد المسسيح إالى الدعأء على المدينة بألخراب،
بل إانه ثأر على موقفهم لعتبأرهم العقيدة
الموسسوية عقيدة خأصسة ،بل لعتبأرهم بيت
المقدسس بمأ فيه الهيكل وقفًأ عليهم ،وأان الله لهم
وليسس لغيرهم من بني البشسر ،وحين اسستعرت نيران
ثورته عليه السسÓم ضسدهم ،هّبوا فيهأ ،يهأجمونه،
ويدسسون ضسده الدسسأئسس حتى أالقي القبضس عليه،
وحأكمه الرومأن وصسلبوه ـ حسسب اعتقأد
المسسيحيين ـ وبأنتهأء حيأته على األرضس ،تحّولت
المدينة في العقيدة المسسيحية تحوًل آاخر قدسسيأً،
وذلك ألنهأ تضسم في إاحدى جنبأتهأ الذكرى
الحسّسية الخألدة على مر الدهر ،أال وهو القبر
المقدسس ،القبر الخألي ،قبر عيسسى بن مريم عليه
السسÓم بعد أان غأدره صسأعدا ً إالى السسمأء ،هذا
القبر الذي يعتبر رمزا ً قأئمًأ يوحي بعودة صسأحبه
إالى األرضس مرة أاخرى ليمأ Óالدنيأ عدًل وهدى.
ذلك القبر الذي تحدثت عنه األنأجيل بأختÓف
في التعأبير المتفقة في معأنيهأ ،بل التي اتحدت
في الدخول إالى قلوب المؤومنين من أاهل
المسسيحية ،تلك التعأبير التي تقول كلهأ عن
المسسيح مشسيرة إالى القبر الخألي :ليسس هو ههنأ!
إانه قد قأم.
وألجل هذا ،فإأن المدينة تبقى أابد الدهر محّج
المسسيحيين من مشسأرق األرضس ومغأربهأ ،بل مورد
اإليمأن الصسأفي الذي يجلو مأ ع Óالقلوب من
الصسدأا عن هذه المدينة ،فيحج المسسيحي إاليهأ
ليخّلصس قلبه من هذا الصسدأا ،وليلقي على كأهلية
من المتأعب ،متضسرعًأ إالى الله أان يأأذن بخÓصس
قريب ،وأان يعيد المسسيح إالى هذه األرضس ،ليخّلصس
النأسس من أادران الشسر والشسرك)8٢( .
saleh.jihad@yahoo.com
يتبع
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قضصية األسصرى دين في رقبتنا جميعا وعليناأان نوفي هذا الدين ما حيينا

 ٢٧ óM’Gفيفري  ٢٠١١م
الموافق لـ  ٢٤ربيع الول  ١٤٣٢هـ

صصرخة من خيمة سصلوان

المقدسسيون يريدون انهاء ا’نقسسام
أاكدت قوى وفعاليات وشصخصصيات مقدسصية ومن الداخل على
ضصرورة انهاء النقسصام بين الفصصائل الفلسصطينية للوقوف سصويا
بوجه الحتÓل السصرائيلي الذي يهدد المدينة بسصكانها
ومقدسصاتها وحجارتها.
جاء ذلك خÓل المهرجان الجماهيري الذي عقد في خيمة
اعتصصام سصلوان في الذكرى الثانية لقامة الخيمة ،وحيا
المشصاركون في المهرجان صصمود أاهالي سصلوان وتصصديهم
للمخططات السصرائيلية ،مؤوكدين ان خيمة سصلوان عكسصت
التصصدي والصصرار المقدسصي على تحدي اجراءات الحتÓل
على األرضص.رئيسص رابطة حمائل سصلوان وليد الغول
وقأل وليد الغول رئيسس رابطة حمأئل سسلوان ان
هذه خيمة سسلوان متواضسعة في شسكلهأ وحجمهأ،
لكنهأ كبيرة وعظيمة في عنفوانهأ وصسمودهأ وهي
بثقل جبأل القدسس ،وقوية بأيمأن اهألي سسلوان
وهي عÓمة راسسخة في صسمود القرية وتصسديهأ
للتهويد والسستيطأن وتزيف التأريخ ،وأاكد ان
سسلوان وشسبأبهأ وخيمتهأ سستصسنع التأريخ بألصسمود
والصسبر.
الشصيخ محمد حسصين
من جهته قأل الشسيخ محمد حسسين مفتي
القدسس والديأر الفلسسطينية ?:أان هذا يومأ من أايأم
القدسس ومن ايأم الربأط في سسلوان ،وهذا الربأط
في خيمة سسلوان يحمل معأٍن كبيرة لتوافد أابنأء
فلسسطين اليهأ من كأفة البقأع المبأركة.
وأاكد على أاهمية موقع خيمة حي البسستأن التي
ل تبعد عن المسسجد القصسى سسوى بضسعة أامتأر،
مشسددا على أاهمية الوجود والتواجد الدائم بهأ،
مشسيرا الى اقأمة الفعأليأت المتواصسلة في الخيمة
كألصسلوات والجتمأعأت ،مؤوكدا انهأ تمثل صسمود
كأفة الراضسي الفلسسطينية.
وأاضسأف ?:ان خيأم القدسس تشسكل عنوانأ للصسبر
والتضسحية والعطأء.
محافظ القدسص عدنان الحسصيني
بدوره اعرب محأفظ القدسس عدنأن الحسسيني

عن اعتزاره وفخره
ميسصة ابو غزالة
أاهألي
بصسمود
سسلوان ،وقأل ?:ان اختيأر اقأمة الخيمة في هذا
الموقع لم يأأتي بألصسدفة فهو مجأور للمسسجد
القصسى لتكون الخيمة قأعدة لنطÓق مقأرعة
الحتÓل?.
وأاضسأف ?:نحن هنأ لتأأكيد البيعة للقدسس
والمقدسسأت وأاهألي سسلوان الذين يقفون أامأم أاكبر
هجمة اسستيطأنية?.
عضسو المجلسس التشسريعي برنأرد سسأبيÓ
من جهته أاكد عضسو المجلسس التشسريعي برنأرد
سسأبي Óعلى اهمية انهأء النقسسأم بقوله? الشسعب
يريد انهأء النقسسأم? لن الشسعب هو الذي يقرر من
يصسبح أاو ل.
وقأل ?:ان اهألي سسلوان يعكسسون موقف اهألي
المدينة من مسسلمين ومسسيحيين برفضس الحتÓل
والتهويد ،فهذه الخيمة تعكسس علم فلسسطين
والرادة الفلسسطينية والبقأء في القدسس.
رئيسس الحركة السسÓمية في الداخل
الفلسسطيني الشسيخ رائد صسÓح
ودعأ الشسيخ صسÓح اهألي القدسس الى مواصسلة
فضسح سسيأسسة الحتÓل ومقأومته بكأفة األسسأليب
المشسروعة ،مؤوكدا انه من حق الشسعوب المحتلة أان
تقأوم.
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يدخل عامه العتقالي الرابع والعشصرين
نجل السصير المقدسصي ابو صصالح :أانتظر اإلفراج عن
والدي ليعيشص طفلي في كنفه بعدما حرمنا نحن من
ذلك

أاملأابو دياب
لم يجد الشسأب كأيد ( ٢٤عأمأ) هدية يقدمهأ
لوالده السسير المقدسسي جمأل حمأد حسسين ابو
صسألح ( )٤٧عأمأ الذي حرمه الحتÓل من
حنأنه والنوم بألقرب منه طوال سسنوات عمره،
سسوى ان يسسمي نجله الول بأسسم تيمنأ به،
ليدخل بولدته الفرحة والمل لقلب والدته
الوفية التي مأزالت صسأبرة معه تنتظر عودة
الزوج المنأضسل الذي انتزعته القوات
السسرائيلية من منزلهأ في مدينة القدسس لتتولى
مسسؤوولية رعأية طفليهأ ،وليبشسر والده بفرحة التحرر والعودة لمنزلهم
الذي تسسكنه الحزان وهو يدخل غدا عأمه العتقألي الرابع والعشسرين.
بين أايأم سسنوات طويلة من العذاب ،يسستحضسر كأيد وهو يرعى طفله
الذكريأت المؤولمة الولى عندمأ فتح عينأه على بوبأت السسجون ،لتصسبح
كلمة ““زيأرة““ مرتبطة ارتبأطأ وثيقأ بكلمة ““ابي““ .وقأل كأيد““ :عشست
طفولة قأسسية ،كأنت تأتي العيأد وتنتهي ونحن محرومون من معنأهأ،
رغم كل الحب والرعأية التي قدمتهأ لنأ والدتي .ولكن لÓب وجوده
وكلمأته ،وكلمة ““ابي““ من الكلمأت التي حرمنأ منهأ““.
وأاضسأف““ :بعدمأ طألت رحلة الفراق واسستبعأد اسسم والدي من كل
صسفقأت نبأدل األسسرى ،قررت ان اضسيف لصسورته التي لم تفأرق قلوبنأ
وجوده بشسكل يومي بيننأ وذلك بأطÓق اسسمه على طفلي ““.وتأبع متأألمأ:
““كأنت اجمل لحظأت عمري ورغم قسسأوتهأ ،اللحظة التي شسأهد والدي

كمأ دعأ الشسيخ صسÓح الى ضسرورة التمسسك
بألثوابت الفلسسطينية من قبل كأفة الفصسأئل
والجمأهير والمؤوسسسسأت الفلسسطينية.
وشسدد الشسيخ صسÓح الى اعأدة اللحمة
الفلسسطينية بين فصسأئل وقطأعأت الشسعب
الفلسسطيني لنكون أامل وأالم وعمل واحد في
مقأومة الحتÓل.
وأاكد في ختأم كلمته ان الحتÓل زائل ومهزوم
رغم امتÓكه القوة العسسكرية والمكأنيأت المأدية.
حاتم عبد القادر
مسصؤوول ملف القدسص في حركة فتح
وقأل حأتم عبد القأدر مسسؤوول ملف القدسس في
حركة فتح ان اهألي سسلوان سسطروا على مدى
العأمين المأضسيين اروع مÓمح التحدي والصسرار
ممأ جعل الخيمة ثأبته وشسأمخة ليسس فقط في
سسمأء سسلوان انمأ في سسمأء المدينة المحتلة ورمزا
على الصسمود والتهويد.
وتحدث عبد القأدر عن سسيأسسة العتقأل بحق
اطفأل سسلوان العأم المأضسي حيث سسجل اعتقأل
 ١٣٠٠طفل من القرية.
هاني العيسصاوي
من جهته أاكد هأني العيسسأوي في كلمة القوى
الوطنية على ان خيمة سسلوان رمز مصسغر عن
الصسمود الفلسسطيني ونضسأله ضسد الحتÓل في كل
المأكن.
وقأل ?:لقد اقيمت الخيمة قبل عأمين وكأن
الشسعب يعأني من انقسسأم وانحطأط ،لكن اليوم
ريأح التغير تهب على المنطقة وتبعث المل في
نفوسس جميع الحرار.
واكد ان ثورات مصسر وتونسس سسيكون لهأ
انعكأسسأ ايجأبيأ على القضسية الفلسسطينية وسستكون
مرحلة التغيير التي سستطأل اسسرائيل اذا توحد
الفلسسطينيين ضسد الحتÓل.
وأاكد ان عنوان هذه المرحلة هي الوحدة
والتمسسك بألثوابت الوطنية.

فيهأ جمأل الصسغير حفيده الول ،قرأات في عينيه صسور الب الصسأمد
المنأضسل القوي ،الذي لم تنل منه محطأت السسجن وفرحة بلقأء جديد
دون قضسبأن ،وشسأهدت الشسوق ووالدي فرح بحفيده ،وأاتمنى من الله ان
يفرج عنه ليعيشس في كنفه ويربيه بعدمأ حرمه السسجن من تربيتنأ
نحن““.
كأن كأيد يبلغ من العمر عأمأ ونصسف عند اعتقأل والده ،ومع كل عأم
يمضسي كأن يكبر لديه األمل بتحرر والده واجتمأع شسمل العأئلة .وقأل
كأيد““ :تحملت والدتي كل العبء بعد اعتقأل والدي ،كأنت شسقيقتي
نسسرين تبلغ من العمر عأمين ونصسف العأم ،ورغم ظروف الحيأة القأسسية
كرسست حيأتهأ لنأ ووقفت لجأنب والدي رغم وحدتهأ كون عأئلتهأ تعيشس
في األردن وعدم وجود معيل لأÓسسرة ،ووفرت لنأ كل شسيء ،حتى كبرت
وبدأا الحديث عن زفأفي ،أارادت والدتي ان تفرح بي ووالدي شسجعهأ
رغم سسجنه ،وحأولت في ظل الحديث عن الصسفقأت تأأجيل
زفأفي لعل والدي يشسأركني فيه ،ولكن لم يتغير الحأل ،وقررت
ان اتزوج .وعندمأ اقيم زفأفي كأن كل شسيء موجود ال الفرح
رغم وجود كل عأئلتي ،ال والدي الغألي الذي افتقدته كثيرا““.
وأاوضسح““ :لقد شسأهد والدي مقأطع من حفل زفأفي عبر
التلفأز ،إاذ قأم طأقم برنأمج ““صسبأح الخير يأ عرب““ ببثهأ عبر
شسأشسة ال ““ام بي سسي““ ،واسستطعنأ بذلك التغلب على الحتÓل
وجعل والدي يعيشس معنأ ولو القليل من لحظأت زفأفي““.
معاناة بصصور متعددة
وروى كأيد تفأصسيل اعتقأل والده ،كمأ اخبرته بهأ والدته
قأئ““ :Óاقتحمت القوات السسرائيلية منزلنأ في تأريخ ٢ - ٢١
  ١988وانتزعوا والدي من بيننأ ،وفورا نقلوه للتحقيقوالتعذيب ومنعنأ من زيأته لكثر من شسهر ،ثم حكم بألسسجن
لمدة عأمين ونصسف العأم ،ولكن قبل انتهأء محكوميته حكم
بألسسجن مدى الحيأة ““.وأاضسأف““ :تعرضس والدي للعقوبأت بشسكل دائم،
وتعمدوا نقله من سسجن لخر للتضسييق علينأ وحرمأنه من ابسسط حقوقه
وخأصسة مواصسلة تعليمه الجأمعي ،فقد درسس فصس Óواحدا في الجأمعة
العبرية تخصسصس علوم سسيأسسية قبل سست سسنوات ،واليوم ل يمكنه اكمأل
تعليمه““.
وكأن السسير ابو صسألح قد تعرضس خÓل سسجنه إلهمأل طبي منظم،
بعدمأ تبين اصسأبته بسسرطأن في الغدد الدرقية ،ومأطلت ادارة السسجون
في تقديم العÓج الÓزم له ،وبعد تدخل عدد من المؤوسسسسأت الحقوقية
والمحأمين أاجريت له عملية جراحية في مسستشسفى العفولة قبل عدة
سسنوات ،واضسأف كأيد““ :رغم قرار الطبأء بأأن والدي بحأجة ملحة
لجراء عملية اسستئصسأل الورم السسرطأني ،قررت ادارة السسجون تأأجيلهأ
حتى اشسعأر اخر ،لكن المحأمي تدخل ومأرسس الضسغوط على إادارة
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وثمن العيسسأوي موقف القيأدة الفلسسطينية لعدم
السستجأبة للموقف المريكي بشسأأن السستيطأن.
مرادأابو شصافع
وُختم المؤوتمر بكلمة لعضسو لجنة البسستأن مراد
أابو شسأفع الذي تحدث عن اسستهداف سسلوان من
قبل السسلطأت السسرائيلية بأأكملهأ من خÓل حفر
النفأق واسستهداف قيأداتهأ بألبعأد والسسجن
والتهديد بهدم عشسرات المنأزل وتشسريد المئأت
الفراد.
وتطرق الى قضسية حي البسستأن بشسكل خأصس
ورفضس كل المخططأت الهيكلية من قبل بلدية
القدسس واللجأن المختصسة لقأمة حديقة توراتية
على أانقأضسه.
وأاكد ان اهألي قرية سسلوان وقعوا معأهدة مع
الله تعألى بألحفأظ على أارضسهم وان يعيشسوا عليهأ
بكرامة أاو يموتوا شسهداء تحت ترابهأ.
وطألبت لجنة حي البسستأن بأأن يتحمل المجتمع
الدولي وعلى رأاسسه الجمعية العأمة ومجلسس األمن
الدولي والدول الوروبية والوليأت المتحدة وكندا
مسسؤووليأتهم القأنونية والخÓقية من أاجل وقف
سسيأسسة اسسرائيل العنصسرية تجأه المواطنين
الفلسسطينيين في القدسس.
ودعت اللجنة السسلطة الفلسسطينية الى رصسد
وتوثيق الثأر النأجمة عن سسيأسسة التطهير العرقي
والتهجير القسسري تجأه المقدسسيين ،واعتبأر حي
البسستأن خطأ احمرا ل يمكن تجأوزه خأصسة وان
هنأم  ٢٠الف منزل تحت طأئلة خطر الهدم
بألقدسس.
وطألبوا السسلطة بتوفير سسبل الثبأت والصسمود
لهألي سسلوان وللمقدسسيين عأمة ،ورفع قضسية حي
البسستأن الى هيئة األمم والمجتمع الدولي من أاجل
أاخذ دوره بوقف تلك الممأرسسأت من قبل سسلطأت
الحتÓل.
وطألبت اللجنة كذلك بأنهأء النقسسأم وتحقيق
الوحدة لمواجهة سسيأسسأت التطهير العرقي التي
تمأرسس بحق اهألي القدسس.
وعلى صسعيد الدول العربية والسسÓمية فقد
طألبتهأ اللجنة بتوفير الدعم والحمأية لÓنسسأن
ولÓرضس والبنأء الفلسسطيني تحت الحتÓل بشستى
الطرق.

السسجن ومسستشسفى العفولة وتم اجراء العملية له““.
وأاوضسح““ :الحمد الله تم اسستئصسأل الورم السسرطأني ،ونأأمل عدم عودته،
خأصسة وان والدي يعأني من أامراضس المعدة والرومأتيزم وتفتت في
الفقرة الرابعة وهو ل يتلقي العÓج““ .وخÓل اعتقأل جمأل ،توفيت
والدته عأم  ،١99٦ثم والده عأم  ،٢٠٠٦ممأ ترك ولد حزنأ عميقأ في
قلبه ،خأصسة ان السسلطأت السسرائيلية منعته من المشسأركة في تشسييعهم
او وداعهم.
وقأل كأيد الذي زار والده في سسجن جلبوع السسبوع المأضسي““ :يبلغ
والدي اليوم من العمر  ٤٧عأمأ وأامضسى في سسجنه سسنوات اكثر ممأ
أامضسى حرا ،ورغم ظروف العتقأل القأسسية ،مأزال والدي يتمتع
بمعنويأت عألية وارادة صسلبة ل تلين ،روحه مرحة وقلبه حنون ،دومأ
يرفع معنويأتنأ ويسسحلنأ بألمل فقد تحدى كل الظروف المأأسسأوية““.
وفي ذكرى اعتقأله قأل «:يكفي والدي  ٢٤عأمأ اعتقأليأ بعيدا عنأ،
عأشس فيهأ المرضس واللم ،يكفيه ان يرى حفيده الذي انجبه ابنه الذي
كأن طف Óيوم اعتقل من خلف الزجأج ،ادعو بألفرج القريب له ولكل
السسرى

$

 ٢٧ óM’Gفيفري  ٢٠١١م
الموافق لـ  ٢٤ربيع الول  ١٤٣٢هـ

عقد قران

قضصية األسصرى دين في رقبتنا جميعا وعليناأان نوفي هذا الدين ما حيينا

األسصيرات الفلسصطينيات

معانة ’تنتهي

لم نتعود يومًأ مأ أان نسستمع حكأية جمع حبيبين نسسجهأ السسجن من رحم معأنأة رجأل
قضسوا أايأمأً معًأ بنت جسسر نسسب وود ومحبة انتهت بفرحة عأرمة وقعت في السسجن قبل
أامسس ,كأن الموعد صسبأح يوم  ١9فبراير في سسجن ريمون بصسحراء النقب وقت خروج
الجزء الول
األسسرى إالى الفورة .اجتمع الحب وكأن الشسوق للقأء واحدا ً ولكن العروسسين حألت
خÓل تقرير وصسل نأدي األسسير من محأمية النأدي جأكلين
األسسÓك بينهمأ ,فألعريسس ل يزال يقضسي محكوميته ,والعروسس لتزال في بيت والدهأ
الفرارجه حيث تنأول التقرير بشسكل تفصسيلي كل مأ يتعلق
تنتظر يوم الحرية له ,ورغم تلك القيود إال أان العأئلتين انتزعوا الفرحة التي انتهت
بأألسسيرات وأاوضسأعهن داخل السسجون
بإأعÓن خطوبتهمأ داخل سسجن ريمون.
الجزء األول
«أاحرار““ رصسدت أاجواء مراسسم الخطوبة التي أاعلنت في السسجن ,ونقلت أاجواء الفرح
عدد األسسيرات حتى إاعداد هذا التقرير ( )٣٧أاسسيرة
التي حدثت في السسطور التألية:
موزعين من حيث الوضسع القأنوني إالى:
عقد قران داخل السسجن
 -١عدد األسسيرات المحكومأت  )٢8( :أاسسيرة.
كأنت أاجواء جميلة تبسسمت فيهأ الشسفأه التي أاراد السسجأن أان يحرمهأ الفرحة ,ووزعت
 -٢عدد األسسيرات الموقوفأت )٦( :أاسسيرات.
الحلوى على الجميع للتعبير عن البهجة ,واشستد التصسفيق الذي أاغأظ السسجأن ,لقد
 -٣عدد األسسيرات المحكومأت إاداري )٣( :أاسسيرات.
أاعلنت خطوبة األسسير عبد الرحمن فتحي الخصسيب من قرية قفين شسمألي طولكرم
المحكوم بألسسجن تسسع سسنوات ،على اآلنسسة مرام النتشسة كريمة األسسير نعيم النتشسة ““أابو
ثأنيأ -توزيع األسسيرات على السسجون كألتألي:
همأم““ من مدينة الخليل الذي يقضسي حكمأ بألسسجن لثÓثة مؤوبدات.
 -١سسجن الدامون وعدد
““زوجتك ابنتي على مهر معجله كتأب الله ?الذي يحفظه عبد الرحمن عن ظهر قلب-
األسسيرات فيه ( )١8أاسسيرة:
ومؤوجله ٣٠٠٠آالف دينأر““..رد عليه عبد الرحمن ““وأانأ قبلت““.......ومن ثم بدأات
تقسسيمه الداخلي:
الهتأفأت وهلت األفراح ودخلت مراسسم السسعأدة لتضسيء ظلمة السسجن وتبدلت األحزان
يتكون هذا السسجن من قسسم واحد
بفرح شسأرك به الجميع.
فقط لأÓسسيرات األمنيأت وهو
تلك هي مراسسم إاعÓن خطوبة األسسير الخصسيب على كريمته زميله في األسسر األسسير
قسسم ( )٢ويوجد بهذا القسسم ٤
النتشسة وهمأ داخل السسجن ,كأنت مختلفة تمأمًأ عن تلك المراسسم العأدية ,فهنأ
غرف كل غرفة تتسسع ل  ١٦أاسسيرة
امتزجت الفرحة مع مرارة السسجن وقسسوة الحكم المفروضس على والد العروسس.
بأإلضسأفة لمخزن و مكأن
ة
ر
ا
ر
م
م
غ
لقد كأنت لهذه المراسسم رسسألة للسسجأن أانهم يصسرون على الحيأة والبتهأج ر
مخصسصس للكنتين و مرافق عأمة
و
ه
و
“
“
ب
ع
س
السسجن وظلمته ,ليقوم بعدهأ والد العريسس األسسير فتحي الخصسيب ““أابو مص
توزيع األسسيرات داخله:
ى
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س
ص
أايضسأ محكوم بألسسجن المؤوبد لـ ٢9مرة ،بتوزيع مأ توّفر من الحلويأت وبعضس الع
 -١غرفة رقم  ٤يوجد بهأ
زمÓئه األسسرى.
األسسيرات التأليأت :
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أاحرار تمكنت م
دعأء الجيوسسي و صسمود كراجه وورود قأسسم وعأئشسة
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غنيمأت.
السسجون اإلسسرائيلية فأأعجب بشسخصسيته وبأأخÓقه الحميدة ,قأئ ً
ة
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ت
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«
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-٢غرفة رقم  ٥ويوجد بهأ األسسيرات التأليأت :
الثمينة التي يمكن أان أاهديهأ لعبد الرحمن ،فأأهديته أاغلى شسيء في حيأتي وهي ابنتي
أامنة منى و عبير عودة و لطيفة ابو ذراع و نسسرين ابو زينة.
مرام..إانه يسستحق أان أاهديه هدية كهذه““.
-٣غرفة رقم  ٦ويوجد بهأ األسسيرات التأليأت :
لقأء الحبيبأن
فأتن السسعدي و فتنة ابو العيشس و امل جمعه .
غير أان المور لم تسسر بهذه السسÓسسة ،فرأاي العروسس هو األسسأسس وإاتمأم الفرحة مرهونة
-٤غرفة رقم  ٧ويوجد بهأ األسسيرات التأليأت :
بموافقتهأ ،لينتظر العريسس عأمين حتى جأء الوقت الذي زارت مرام والدهأ في ذات
أايمأن غزاوي وعأئشسة عبيأت و سسعأد نزال و ابتسسأم
السسجن الذي يوجد به عبد الرحمن ،وهنأك التقيأ من خلف زجأج سسميك ،لكنه لم يكن
العيسسأوي,
حأئ ً
 Óأان يزرع الله الحب في قلبيهمأ ،ويقررا السستمرار في إاجراءات الخطوبة ,لقد كأن
وتم نقل كل من األسسيرات رامية ابو سسمرة من الخليل و
السسجن سسبب لنسسج الحب بينهمأ.
حنأن الحموز من بيت لحم و لينأن ابو
ربمأ هي المراسسم التي تحدث في السسجن ألول مرة ولكن الفكرة كأنت قد
غلمة من نأبلسس الى هذا السسجن
راودت في فكر والد العريسس قبل ذلك,
حيث ان معظم األسسيرات
فهو صسأحب تجربة سسأبقة حين عرضس
الموجودات فيه يعشسن شسبه عزلة
إاحدى بنأته على أاسسير كأن معتقÓ
عن بأقي األسسيرات سسواء الجدد
معه ،وقدر الله أان يفرج عن األسسير
او القدامى منذ أاكثر من ثÓث
وأان يتم الزواج وهمأ اآلن ينتظران
يرة عبير عيسسى عأطف سسنوات .
ولي العهد خÓل األشسهر القليلة
أالسسرى أان األسس
وم عأمهأ الحأدي
التقسسيم التنظيمي لأÓسسيرات :
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القأدمة.
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يعبر والد عبد الرحمن عن شسعوره في أافأد مصسدر مخت بلدة دورا قضسأء الخليل ،تدخل ال صسدر أان األسسيرة
يضسم هذا السسجن تنظيمي فتح
ضسح الم
عأم““ من
ظل تلك المراسسم التي سسأرت بحضسوره عمرو““  ٣٣توالي في سسجون الحتÓل  .وأاو ً بألسسجن لمدة  ١٦عأم و الجبهة الشسعبية .
عشسر على ال
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ح
 ،٢٠٠١/٢وتقضسى
يث أان صسحتهأ بدأات  -٢سسجن الشسأرون (تلموند)
 «:فرحتي عأرمة أان تمكنت من حضسور
/
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عمرو معتقل
,
ة
سحية سسيئة للغأي
لحتÓل من نقصس في وعدد األسسيرات فيه()١8
د
عقد قرآان ابني عبد الرحمن ،فق
ص
ف
ن ظرو
ا
تزوج أابنأئي الثÓثة وأانأ داخل السسجن ، ،وتعأنى م  ٥سسنوات ،حين عأنت في سسجون هأ بشسكل كبير جدا ً  ،أاسسيرة.
ن
ل
ولم أاحضسر حفل زواج أاي منهم ،وأاحمد بألتراجع قب األمر الذي أادى إالى نقصس وز طورة على حيأتهأ وتم تقسسيمه الداخلي:
١
خ
ن ب٢
ل
ك
ن للوعي ،ممأ شس
ن دون تقديم عÓج يتكون هذا السسجن من قسسم
الله الذي مكنني من مشسأركة ابني الرابع فيتأمي من حألت فقدا
ك
ل
و
،
ج
Ó
وعأنت
سسجن الرملة للع
فرحته بألخطوبة““.
عرضسهأ على طبيب واحد فقط لأÓسسيرات
ستشسفى
ل
ويتأبع موجهأ حديثه لرفيق دربه ونسسيبه نقلهأ إالى مس الصسحية ،حيث رفضس الحت Óأان كأن يزيد عن  8٠األمنيأت وهو قسسم ( )١١يضسم
هأ
د
الجديد أابو همأم«:هديتك هي أاثمن شسيء منأسسب لحألت صسل وزنهأ إالى  ٤٢كيلو جرام ،بع ظر والسسمع نتيجة  8غرف مع قسسم العزل
ن
ل
أ
يمكن أان يقدمه إانسسأن آلخر ،وهي من مختصس وقد و
ب
ف
ع
س
ض
ني أالسسيرة من
ل سسجن تلموند بعد الذي يحمل رقم قسسم  ١٣و
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أاخÓق الصسحأبة رضسوان الله عليهم ،كيلو جرام ،
ت
أ
ن
أ
ي السسج
هر ،وصسداع مسستمر هو جزء من قسسم  ١١الكلي.
ونعأهدك أان نحأفظ عليهأ كمأ نحأفظ تعرضسهأ للضسرب المبرح على أايد ن ديسسك في الظ
توزيع األسسيرات داخله :
تعأنى أالسسيرة م
.
ك
على بنأتنأ““.
العتقأل ،كذل دمهأ إالى  ٤دون معرفة األسسبأب وأاثنأء الزيأرة تم غرفة رقم  ١يوجد
“
ة
“
ر
أامأ العريسس الذي من المقرر أان يطلق وانخفأضس نسسب
ي
ب
ع
“
“
ن
أا
فأتن عمرو““ إالى
والقدمين حيث فيهأ األسسيرات التأليأت:
هأ ““
ن
سسراحه بعد نحو عشسرة أاشسهر فألخجل بدا
وأاشسأرت شسقيقت سل الحديدية واألصسفأد بأليدي خطر أامني على ريمأ ضسراغمه و خديجة
س
Ó
ل
ك
س
س
س
ش
ل
أ
ت
ب
م
جليًأ وهو يتحدث عمأ حدث معه قأئ““ :Óل
أ
ه
أ
ه
ن
أأ
د
اإلسسرائيلي ““ ب
أابو عيأشس .
أاكن أاتصسور يومأ مأ أان أاخطب وأانأ داخل تقيي فهأ ““ الحتÓل
يصسن
غرفة رقم  ٢يوجد
أاسسيرة  ،في ظل
السسجن ،وأاتمنى أان أاكون عند حسسن ظن الحتÓل
لحتÓل يختطف في سسجونه  ٣٦تي نصست عليهأ فيهأ األسسيرات التأليأت:
ال
ا
““عمي““ بي ،وأان يعينني الله على حفظ األمأنة
وبين المصسدر أان حرمن من حقوقهن األسسأسسية ألبهن اإلنسسأنية نيللي الصسفدي و أاحÓم
لحة السسجون مط
روف قأسسية  ،وي
التي حملني إايأهأ““.
صس
ن مرة كل شسهر ،التميمي و كفأح قطشس .
ظ
واثيق الدولية  ،وترفضس إادارة م الهأتفي مع ذويه
ز
ك
ر
م
ل
أ
ه
ت
ح
ر
ف
ن
ع
س
س
و
ر
بدورهأ عبرت الع
م
دخأل المÓبسس غرفة رقم  ٣ويوجد فيهأ
ل
أاحرار لدراسسأت األسسرى وحقوق اإلنسسأن بأأن ال ي تتمثل في السسمأح لهن بألتصسأ والسسمأح لهن بإأ
إأدخأل نوعيأت األسسيرات التأليأت :
هن من الزيأرة ،
الت
ن
ب
تم عقد قرانهأ ،مؤوكدة أان الفرحة الكبرى تكون
كتعويضس عن حرمأ طريق الزيأرة  ،وكذلك السسمأح جأت األسسيرات لينأ الجربوني و قأهرة
ن
أ
ع
ى
بخروج والدهأ وخطيبهأ ووالده وجميع األسسر
ي
ت
ب
ح
ا
لحذية والكت
تنأسسب مع
ودة لأÓسسيرات السسعدي .
من السسجون ،تقول «:لم يسسبق لي أان رأايت واأ يدة من األغراضس إالى الكنتين  ،ت ة الصسحية المفق
غرفة رقم  ٤ويوجد
إالى توفير الرعأي
خطيبي قبل تلك الزيأرة ،وكم يسسعدني ان ارتبط جد
 ،كذلك وقف
األسسيرات
برجل مثل عبد الرحمن ،ضسحى بحيأته من أاجل الخأصسة  ،بأإلضسأفة سيأسسة اإلهمأل الطبي المتعمد ذلة ،ومن أاهم فيهأ
س
م
ك أانه سسيكون أاقدر على حمل أامأنة المريضسأت ،ووقف المفأجئة والتفتيشسأت العأرية ال ت من اسسري التأليأت :
الوطن ،ل شس ّ
ف
أ
ج
أم الغر
و
ز
ت
م
مأح لأÓسسيرات ال
ايرينأ سسراحنة و
سسيأسسة اقتح سيرات كذلك السس
الزوجية““.
ألب لأÓس
سسنأبل بريك .
زيأرات خأصسة .
هذه هي الفرحة الفلسسطينية التي تنبع من وسسط المط قأء بأأزواجهن في
غرفة رقم  ٦ويوجد
اللت
المعأنأة ومن آاهأت العذاب ,فألصسبر زينة هذا
فيهأ األسسيرات التأليأت:
الشسعب والفرحة يصسنعوهأ في أاي وقت
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رندة الشسحأتيت و شسيرين عيسسأوي.
غرفة رقم  ١٧و يوجد فيهأ األسسيرات التأليأت :
سسنأء شسحأدة و هنأء شسلبي.
غرفة رقم  ١8ويوجد فيهأ األسسيرات التأليأت:
ندى دربأسس..
قسسم  ١٣وهو قسسم العزل ويوجد فيه األسسيرتين:
عبير عودة و مريم طرابين.
بأإلضسأفة لعدد من األسسيرات الجدد اللواتي نقل حديثأ إالى
سسجن الشسأرون وهن األسسيرات :سسمحة حجأز من رام الله
و عليأء الجعبري من الخليل.
التقسسيم التنظيمي لسسجن الشسأرون :
يضسم أاسسيرات مسستقÓت و من تنظيم فتح و حمأسس و
الجهأد السسÓمي.
 -٣سسجن الرملة (عزل نفي ترتسسيأ) عدد األسسيرات
الموجودات فيه أاسسيرة واحدة .
و هي وفأء سسمير البسس من غزة و هي األسسيرة الوحيدة من
قطأع غزة الموجودة حأليأ في سسجون الحتÓل و األسسيرة
نقلت مؤوخرا إالى هذا السسجن و هو عزل
ليوجد فيه أاي أاسسيرات وتتحجج اإلدارة
أانهأ نقلت األسسيرة إالى هنأك بحجة أانهأ
كثيرة المشسأكل بألرغم من أانهأ كأنتسسأبقأ
في عزل الشسأرون فكيف تسسبب مشسأكل
مع العلم انه سسبق و عزلت األسسيرة وفأء
لمدة  8شسهور في هذا السسجن و نقلت
بعدهأ لعزل الشسأرون و تم إاعأدتهأ مرة
أاخرى لعزل الرملة مأزالت األسسيرة في
عزل الرملة حتى تأريخ إاعداد هذا
التقرير و قد تقدمت أاسسيرات الجهأد
اإلسسÓمي بطلب إلدارة السسجن لنقلهأ
من العزل لطرفهن لتعيشس تحت إاطأرهن
كأأسسيرة فتحأوية للتخفيف بدل من إابقأءهأ بألعزل .تم
مؤوخرا تمدد العزل لهأ عن طريق المحكمة لمدة  ٦شسهور .
األوضسأع القأنونية لأÓسسيرات الموقوفأت و
عددهن ( )٦أاسسيرات :
 .١األسسيرة صسمود يأسسر حسسن كراجه /رام الله.
طألبة جأمعية تبلغ من العمر  ٢٢سسنة عزبأء اعتقلت
بتأريخ  ٢٠٠9 /١٠/٢٥من على حأجز قلنديأ وتعرضست
للضسرب المبرح و تم أاخذهأ لتحقيق المسسكوبية و لهأ جلسسة
محكمة في  ٢٠١١/٣/٢8وذكر انه طلب لأÓسسيرة حكم ١٧
سسنة من النيأبة العأمة .
 .٢األسسيرة رحأب شسرين طأرق علي محمد /القدسس
العيسسوية .
محأمية وتبلغ من العمر  ٣٢عزبأء اعتقلت بتأريخ
 ٢٠١٠/٤/٢٤من منطقة جبل المكبر و تم أاخذهأ الى
تحقيق المسسكوبية و مكثت هنأك لمدة شسهر تحت التحقيق
المكثف على و صسدرت بحقهأ لئحة اتهأم و حأليأ موجودة
في سسجن الشسأرون .ولهأ جلسسأت محكمة في ٢٠١١/٣/١٥
و  ٢٠١١/٣/٢٠و  ٢٠١١/٣/٢٣لسسمأع شسهود.
 .٣األسسيرة حنأن احمد علي حموز/بيت لحم .
ربة منزل تبلغ من العمر  ٤١سسنة اعتقلت بتأريخ
 ٢٠١٠/١٠/١١من عند حأجز النفق بعد محأولتهأ لدخول
القدسس تم التحقيق معهأ إان و صسدرت بحقهأ لئحة و هي
ام لثÓث شسبأب نبيل  ٢٠سسنة و عأدل  ١٧سسنة و غنأيم ١٥
سسنة و لهأ جلسسة محكمة في .٢٠١١/١/٣وحأليأ األسسيرة
موجودة في سسجن الشسأرون.
 .٤األسسيرة راميأ راتب حسسن أابو سسمرة /الخليل.
ربة منزل متزوجة من األسسير امجد أابو سسمرة المعتقل
منذ تسسع سسنوات و محكوم  ٣٠سسنة موجود في سسجن نفحه
و ليوجد عندهم أاطفأل و تبلغ من العمر  ٣١سسنة اعتقلت
من منطقة الحرم البراهيبمي بألخليل و بتأريخ
 ٢٠١٠/١٢/١٦و األسسيرة تعأني من مشسأكل صسحية كثيرة
حيث معهأ التهأبأت و انغÓق بألشسرايين ولهأ جلسسة
محكمة في تأريخ .٢٠١١/٢/٢١
 .٥األسسيرة سسمحة عبد القأدر إابراهيم حجأز /رام الله
المزرعة الشسرقية .
تبلغ من العمر  ٣٧سسنة متزوجة و ام لسستة أاولد اعتقلت
بتأريخ  ٢٠١١/٢/٦لدى زيأرتهأ ألخيهأ يأسسر حجأز
المعتقل في سسجن عسسقÓن و المحكوم مؤوبد و لهأ أاخ أاخر
معتقل هشسأم حجأز في سسجن رامون و محكوم  ١٠مؤوبدات
و معتقل منذ  ٧سسنوات  ،وتم أاخذهأ إالى تحقيق عسسقÓن
لمدة  ١١يوم و نقلت بعدهأ إالى سسجن الشسأرون لهأ جلسسة
محكمة بتأريخ .٢٠١١/٢/٢٢
 .٦األسسيرة عليأء محمد يحيى جأد الله الجعبري/الخليل.
تبلغ من العمر  ٤٠سسنة ربة منزل تحمل شسهأدة بكألوريسس
شسريعة عزبأء تم اعتقألهأ بتأريخ  ٢٠١١/٢/١٤منتصسف
الليل من المنزل و تمت مصسأدرة كمبيوترهأ الشسخصسي و
ديسسكأت و األسسيرة تعأني من مشسكلة صسحية في الكبد و
الغدد وأاجريت لهأ مؤوخرا قبل العتقأل عملية في أاذنهأ
حأليأ موجودة في سسجن الشسأرون و لهأ جلسسة محكمة
بتأريخ .٢٠١١/٢/٢٢
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قضصية األسصرى دين في رقبتنا جميعا وعليناأان نوفي هذا الدين ما حيينا
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أاسصماء محسصن
حينمأ قرر الحتÓل سسلب حريتهم كأنوا شسبأبًأ
كألزهور المتفتحة التي يفأح رحيقهأ ,كأنوا
عمألقة القوة والصسحة والحيوية ,لقد ذهبوا إالى
الزنزانة حأملين معهم أاحÓم ومسستقبل بأنتظأر
فرج قريب ليحققوه ككل أاحرار العألم ,لكنهم لن
يعلموا أان الحتÓل أاراد سسلب أاعمأرهم وإاذابة
شسبأبهم وقضسأء حيأتهم داخل السسجن وداخل
الزنأزين المظلمة.
في رحلة السسجن التي
طألت اليوم تخطوا
الكثير من السسكك التي
لن تعطي للرحمة مجأل,
ومروا بمراحل لن تزيد
من عزيمتهم سسوى
اإلصسرار ,لن تضسيف على
صسمودهم سسوى القوة ,لن
تؤوثر على إارادتهم سسوى
الصسبر ,لقد واجهوا
أاشسرسس أانواع العذاب
الÓإانسسأني سسواء كأن
عذابًأ جسسديًأ مؤولمًأ أام
ممزقًأ
نفسسيًأ
لمشسأعرهم.
سسمعنأ عن أاسسرى قضسوا
عشسرات السسنين ,قرأانأ عن قصسصس جنرالت
الصسبر وعمداء األسسرى ,وكثرت التسسأؤولت مأذا
بقي من أاعمأرهم هؤولء وهم ل زالوا مضسيئين
ظلمة السسجن بصسمودهم وكيف نصسف الحسسرة في
قلوبهم وهم شسموع تذوب دون رؤوية الولد أاو حتى
الشسعور بوجوده؟؟ ,,كل من مثلهم له عأئلة
وأاحفأد بينمأ هم ل زواج ل أاولد ل أاحفأد ,أاراد
الحتÓل قطع ذريتهم وأان يعيشسوا عزاب طوال
حيأتهم ,نأسسيًأ أانهم هم اآلبأء الذين يعلمون
حقيقة األبوة ,نأسسيًأ أانهم آابأء آللف من األبطأل

بقايا ...

ورد محمد
أايأ وطن المأأسسأة أاسسقطوا الفجر من
عينيك
فأنتفضس واصسرخ
حّطم جدار الصسمت
دعْ بحرك يهدر ليغرق المؤوامرة
زلزل بركأن ثورتك
فأأرضسك ظمأأى للمجد وأاقواسس النصسر
لتدع عواصسفهم تذروا سسنأبلك للريح
وتهدي أاصسألة حجأرتك المقدسسة
إالى ذاكرة النهيأر
جعلوك في بطأقأت النتمأء
رقمًأ أاسسودا ً
وكأئنًأ مشسردا ً ب Óشسهأدة ميÓد
رموك بصسواعق الموت
وقصسفوك برعود الفزع
حولوا أابجدية تأريخك إالى حطأم وبقأيأ
تسستنجد ُعÓك ليثأأر لهأ
كل البقأيأ التي تركهأ إاعصسأرهم اجتمعت
من الفوضسى
ومن تحت الركأم ونأدتك بصسوتهأ المكسسور

واألجيأل ,فهؤولء آابأء لكل الشسعب الفلسسطيني بل
آابأء لكل المجأهدين الذين تأÓألت أاسسمأئهم على
مر التأريخ.
إان كأنت الحسسرة في قلوبهم أانهم لن يخوضسوا بيت
الزوجية السسعيد فإأن الله أاراد أان يكونوا أازواجًأ
لحور عين وآابأء لشسعب صسأمد مرابط لن يعرف
لÓسستسسÓم مكأن ول للخضسوع فرصسة.
منهم بلغ مكوثه في السسجن ٢٥عأمًأ وآاخر تجأوز
مكوثه الثÓثين عأم ,بينمأ األمل المنتظر منذ
سسنوات بعيدة ل يزال يحلق
أامأم عيونهم ,رغم هزل
الجسسد الذي يشسهد على
جريمة السسجأن ,وتلك
التجأعيد التي تحمل
حكأية سسنين في السسجن,
وذلك الشسيب األبيضس الذي
يدل على موسسوعة تأريخية
تعلم األسسرى الجدد ,حقًأ
هم آابنأئنأ هم من
يسستحقون أان يكونوا أاسسيأد
العألم...
ليسس كل من ينجب يفتخر
أانه أاب فكثير منهم لن
ينجب أابطأل,,أامأ هؤولء
فهم من يسستحق أان يفتخر
أانه أاب ألنهم ربوا أاجيأًل من الحركة األسسيرة سسواء
ممن بقوا هنأك خلف القضسبأن أام هؤولء
المحررين الذين ينقلون أافكأرهم لأÓحرار...آابأء
ألنهم أاصسبحوا قدوة لكل من أاراد أان يكون بطل,
آابأء ألنهم آابأء بمعنى الكلمة ,فعذرا ً لكل أاب ذو
كبريأء بأأنه أانجب الولد فرحًأ به ألنه رزق به,
لسست هؤولء اآلبأء الحقيقيين ,بل هم هؤولء
األسسود الذين يحتويهم السسجن خلف أاسسÓكه
ويربون أاجيأًل داخل السسجن عمت فأئدتهأ إالى
الخأرج.
لتعيد
لهأ مأسسلبوه منذ عصسور وأاخفوه في أاقبية
أاحقأدهم ...
فم ْن ألولئك المتنأثرين على شسواطيء
الكون؟
مْن ألغصسأن أاشسجأر مصسلوبة عأرية تكأبد
الهجير والتهجير؟
مْن لورٍد يأأن من عذابأت الرحيل ومن
جفأف الحيأة ؟
مْن لشسع ٍ
ب محأصسر بقيود من الخطأيأ
والموت والفتن ؟
مْن لتلك البقأيأ ليعيد لهأ األلق والنور
ويأأتي بسسحب األمطأر لتهطل فرحًأ وخيرا ً
على أارضس األنبيأء وتبأرك عزهأ وجÓلهأ؟
أايأ وطن المسستحيل !
ننتظر منك كمأ عودتنأ ثورة تخرج من
بين الرمأد فتشسعل الكون والحجر....
وتراقصس بندقية األحرار على لحن
الكرامة والخلود ...
ثور ًة تغسسل أادران الخوف والحقد
وتقذف بأأغراب الوجه والدين واللسسأن
إالى محرقة الفنأء...
وتخرجنأ من ضسيق األسسر والحصسأر إالى
فضسأء الحرية
وتهدي بقأيأنأ روحًأ وحيأة .
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حي الششيخ جراح

ذاكرة القدسس الثقافية تواجه التهويد!؟

سصليمان بشصارات
تميز بألرقي بين األحيأء المقدسسية المجأورة،
عأشست به عأئÓت مشسهورة ،وأاصسبح محجًأ
للشسعراء واألدبأء العرب من بقأع مختلفة ،اسستذكره
الشسأعر العراقي ““معروف الرصسأفي““ في إاحدى
زيأراته إالى مدينة القدسس ،فقأل““ :وكأن فيهأ
النشسأشسيبي يسسعفني وكنت فيهأ خلي Óللسسكأكيني““.
«حي الشسيخ جراح““ أاحد معألم مدينة القدسس،
وأاكثر أاحيأئهأ ارتبأطأ بألتأريخ ،تفوح منه رائحة
األدب والثقأفة حتى أاسسمأه الكثيرون ““ذاكرة
القدسس الثقأفية““ إال أانه بأت اآلن مهددا بفقدان
هويته في ظل اسستمرار الحتÓل السسيطرة على
بيوته بيتأ تلو اآلخر.
على مدار السسنوات المأضسية يتعرضس الحي إالى
هجمة إاسسرائيلية تهدف للسسيطرة عليه وكسسر
الحلقة العربية التي تشسكلهأ هذه األحيأء حول
البلدة القديمة من مدينة القدسس ،بلغت أاشسدهأ في
الربع األول من عأم  ،٢٠٠9وكأن أاحدثهأ طرد
عأئلتين من أاهألي الحي مطلع هذا األسسبوع
وإاحضسأر جمأعأت اسستيطأنية للسسكن مكأنهمأ.
ذاكرة ثقأفية
وصسف خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط
بجمعية الدراسسأت العربية بألقدسس الحي““ :يشسكل
الشسيخ جراح قلب مدينة القدسس ،فهو يعتبر من
األحيأء الفلسسطينية العربية التي تحيط بألبلدة
القديمة للمدينة .شسكل الحي عبر التأريخ محطة
ثقأفية تتسسم بألعراقة والرقي نتيجة لتواجد
العديد من العأئÓت الفلسسطينية الراقية فيه وهو
مأ جعله مقصسدا للعديد من المثقفين واألدبأء““.
وتقع في الحي بعضس المعألم الثقأفية مثل القصسر
الذي كتب وعأشس فيه أاديب العربية إاسسعأف
النشسأشسيبي (١9٤8-١88٢م) ،وبنى النشسأشسيبي
قصسره في حي الشسيخ جراح ،ليسس بعيدا عن مقأم
الشسيخ السسعدي ،وزخرفه بقطع الموازييك األزرق
التي مأ زالت تزينه حتى اآلن.
وفي هذا القصسر حل كثيرون من أاعÓم األدب
العربي منهم الشسأعر بشسأرة الخوري (األخطل
الصسغير) وحأفظ إابراهيم (شسأعر النيل) والشسأعر
العراقي معروف الرصسأفي ،الذي نزل ضسيفأ في
هذا القصسر وذكره في إاحدى قصسأئده.
دوافع السسيطرة
وأاوضسح التفكجي األسسبأب التي يوظفهأ الحتÓل
للسسيطرة على الحي ““ :السسيطرة على الحي
تسستهدف بلوغ هدفين أاسسأسسيين؛ يتمثل أاولهمأ في
أان هذا الحي يعتبر أاحد األحيأء العربية المÓصسقة
للبلدة القديمة فيمأ يمثل الهدف الثأني تفكيك
التواصسل السسكأني بين األحيأء العربية كون الشسيخ
جراح يقع وسسط األحيأء العربية التي تشسكل
الدائرة األولى حول البلدة القديمة للقدسس““.
والشسيخ جراح واحد من مجموعة أاحيأء بدأا
الحتÓل بألسسيطرة عليهأ تحت حجة عدم وجود

تراخيصس أاو إاثبأتأت لدى العأئÓت الفلسسطينية
التي تسسكنهأ ،ومن هذه األحيأء أايضسأ حي البسستأن
الذي يقع في حي سسلوان.
تهجير مرتين
آامأل القأسسم ابنة إاحدى األسسر الفلسسطينية التي
تعرضست للهجرة القسسرية العأم  ٤8من أارضسهأ
لتسستقر في هذا الحي على أامل العودة ،قألت““ :
هجرت عأئلتي في عأم النكبة من فلسسطين
وانتقلت للعيشس في الشسيخ جراح واليوم يحأولون
تهجيرنأ مرة ثأنية““.
تحأول اسستجمأع ذاكرتهأ التي رسسمتهأ خÓل ٤٠
عأمأ من حيأتهأ قضستهأ في هذا الحي““ :في العأم
 ١9٥٦وقعت وكألة الغوث وتشسغيل الÓجئين عقدا
مع الحكومة األردنية لبنأء وحدات سسكنية مقأبل
دفع مبألغ رمزية كرسسوم سسنوية لمدة ثÓث
سسنوات ،ثم تنتقل ملكية البيوت تلقأئيأ لنأ .تنأزلنأ
عن حقنأ في الغذاء مقأبل الحصسول على منزلنأ،
فوكألة الغوث خيرتنأ بين الحصسول الغذاء أاو
الحصسول على المسسكن ،ونحن وقتهأ اخترنأ
المسسكن ودفعنأ أاقسسأطه للحكومة األردنية
آانذاك““.
بأقون هنأ
بدورهأ ريمأ عيسسى تحأول أان ترسسم المعأنأة
المسستمرة التي يعيشسهأ أاهألي الحي““ :حألة من
الخوف الدائم تسسيطر علينأ ،الكل ينتظر دوره في
اإلخÓء .لكن رغم ذلك نحن متمسسكون ببيوتنأ
هذه ،هنأ ولدنأ وتربينأ ولن نترك هذا المكأن مهمأ
كلف ذلك““.
وتشسير ريمأ إالى أان الحتÓل اإلسسرائيلي يسسأوم
أاهألي الحي على وجودهم ““يتم تخيرنأ بين أان
ننصسأع ألوامر اإلخÓء أاو قضسأء فترات في
السسجون ،إال أاننأ سسنبقى صسأمدين ولن نترك
بيتنأ““.
وتذكر ريمأ أاحد األمثلة على ذلك فيمأ تعرضس له
المواطن مأهر حنون الذي تم اعتقأله أاول مرة
لمدة ثÓثة شسهور ،وهأ هو اآلن يواجه محأكمة
جديدة بعد أان رفضس أاوامر اإلخÓء.
وحول مأ يعيشسه أاهألي الحي من عدم اسستقرار
لوجود بعضس الجمأعأت السستيطأنية التي اسستولت
على بعضس بيوت الحي تقول ريمأ““ :هنأك الكثير
من العأئÓت الفلسسطينية تتعرضس لمضسأيقأت
مسستمرة من قبل المسستوطنين ،هنأك بعضس البيوت
أاصسبح مدخلهأ مÓصسقأ للمسستوطنين ،ومنذ
السستيÓء يخشسى أاصسحأبهأ النوم خوفأ من اقتحأم
المنزل عليهم لي ً
.““Ó
ويعيشس في الحي نحو  ٥٥عأئلة فلسسطينية من
بينهأ عأئلة النشسأشسيبي ،وعأئلة حنون ،والقأسسم،
والسسكأكيني والكثير من العأئÓت الفلسسطينية
المشسهورة األخرى ،ويبلغ عدد سسكأن الحي نحو
 ٦٠٠مواطن فلسسطيني أاغلبهم تعود أاصسوله إالى
عأئÓت تم تهجيرهأ عقب نكبة العأم .٤8

