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HAYAT 
 حيیاةة

 
SABR 
 صبر

 
SHUKR 

 شكر
 
 
 
 
 

ةة في يیووممغززّ   
 

 
نائمم.  طط لكنن ليیسس االكللّ ليیلة ممططررةة في االمتووسّ   
بجانبب االميیناء. نارريیة  اشخصص يیررمي أألعاب  

  بعضض أأنحاء االمدديینة مظظلمة بسببب اانقططاعع االكهھررباء. 
. تقرريیبا ا وو أأخررىى تلقاهه في نفسس االووقتتتفقدد اابنهھ أأممّ   
بسببب االقنابلل ماء. قتلى وو جررحى ارر يیررااقبنن منن االسّ ررااتت بددوونن ططيیّ ططائ  

ة. قتلى وو جررحى بسببب االقنابلل. ة ااألباتشي تبحثث عنن أأهھھھدداافف بشرريیّ وو مررووحيیّ  F16ططائررااتت   
ارر على جناززةة. اباتت تططلقق االنّ االددبّ   

االجنوودد يیهھرربوونن منن االخووفف.   
ة تصابب. سرراائيیليیّ عة إإمددررّ   

رر. بب منن ددااخلل بيیتت مددمّ االمقاوومة تصووّ   
طط.تططلع االشمسس في االمتووسّ   

 
ةة.هھھھذذاا حصلل االيیوومم في فلسططيینن٬، في غززّ  كللّ   

ةة.وو االحيیاةة مستمررّ   
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(((PRÒLEG))) 
 

 نشأةة كتابب
 

ررموجودداا. هھھھذاا االكتابب نشأ بدوونن قصد. كتابب صورر بدوونن آآلة تصويیر أأوو مصوّ  بغي أأنن يیكوننهھھھذاا االكتابب ال يین  
 

ززررعهھا؟ لكن كيیف ال تنبت االبذررةة ااذذاا تمّ   
 

حصل في ما أأذذكرهه هھھھو ما  . أأووللّ عب ددوونن االوصولل إإلى أأيي حلّ سنة كبرنا وو نحن نرىى صورر االرّ  . سنة تلوةة االفلسطيینيیّ من االقضيیّ  ا٬، عاشش ططولل حيیاتهھ قريیبطلمتوسّ ل يینتميمن  كلّ 
روونن بالحجاررةة أأيیديي وو مراافق وو أأكتافف أأططفالل في عمريي. ال تحتاجج إإلى خبرااء٬، أأيي ططفل سنة وو شاهھھھدتت في االتلفازز مجموعة من االجنودد يیكسّ  11عندما كانن عمريي  1987االعامم 
ائريین وو كانن االقصد االثّ  دد أأساليیب ضدّ بارردد ليیحدّ  سيیاسيّ  . بعد ززمن ططويیل أأددرركت أأنن هھھھذهه االمشاهھھھد حدثت بسبب قرااررمن عمرهه يیفهھم االخطأ عندما يیرىى ررجل يیؤذذيي ططفل 11ـفي اال

يین دداائما يیفعلونن هھھھذهه االذيي ررأأيیتهھم وو ليیس فقط في فلسطيین. أأددرركت أأنن االمحتلّ من عانى من هھھھذاا االعذاابب ليیس فقط ااألططفالل  يیطرةة على ااألعدااء. أأددرركت أأيیضا أأننّ ااالحتوااء وو االسّ 
1939وو عامم  1707يء عامم نا عانيینا نفس االشمع من يیحتلونن. أأددرركت أأنّ  ااألشيیاء  

 
  

: قدررةة االبقاء على  االصموددفت على معنى كلمة االعامم تعرّ  في هھھھذاا. 2009ةة في االعامم غزّ  إإسراائيیل ة االرصاصص االمصبوبب عندما هھھھاجمتهھھھذاا االكتابب بدأأ ررحلتهھ ددوونن قصد بعد عمليیّ 
تأثيیر يیشرحح وو يیفهھم من خاللل  وو االتحويیل ااإليیجابي بعد االصعوباتت وو االصرااعاتت. في فلسطيین كلّ االتقويیة  عن فنّ داائد٬، االكفاحح. هھھھي عباررةة قيید االحيیاةة٬، عدمم ااالستسالمم٬، مقاوومة االشّ 

قة في من حولهھم.دمة وو االحزنن تجد االفرحة في االحيیاةة وو االثّ ااحتضانن وو ررعايیة من قبل االمجتمع. لذلك ررغم االصّ قتيیل وو جريیح وو يیتيیم وو أأررملة يیجدوونن  اا. كلّ ة جدّ إإيیمانن وو ثقافة قويیّ   
ة.االبشريیّ  االحيیاةة ااستمراارر معجزةة جوهھھھر لوصف االحديیث االمفهھومم يیكونن أأنن يیمكناا مودد إإذذاالصّ   

 
يیورر ااألسودد وو االقروودد وو االطّ  ٬، ماتتةةلحيیوااناتت في غزّ ل غيیرةةاالصّ  حديیقةاالاالحيیوااناتت ددااخل  ٬، ماتت2009مودد. أأثناء االقصف عامم صّ د تماما معنى االة أأررىى أأنهھا تجسّ هھھھناكك قصّ 

مارر تحت ااألنقاضض فجلس أأصحابب االحديیقة٬، أأبب وو اابنهھ٬، االجوعع. بعد اانتهھاء االحربب٬، أأصحابب حديیقة االحيیوااناتت ووجدوواا االموتت وو االدّ بعضهھم بسبب االقصف وو بعضهھم بسبب 
وواا عددد نعم٬، حميیر. أأخذروواا. ال يیستطيیعونن أأنن يیأتواا بحيیوااناتت أأخرىى ألنن االحصارر يیمنعهھم وو ددااخل قطاعع غزةة ال يیوجد سواا كالبب وو قطط وو حمامم وو ددجاجج وو حصن وو حميیر. ليیفكّ 

ررهھھھم على وشع (في غزةة االحمارر يیدعى أأبو صبر ألنهھ لديیهھ صبر كبيیر) وو أأتواا بصبغ للشعر وو قامواا برسم خطوطط بيیضاء وو سوددااء على جسمهھم٬، بعدهھھھا قامواا بقصّ  من االحميیر
ةة.في غزّ  شكل فرشاةة. هھھھكذاا نشأ االحمارر االوحشيّ   

ة. يیعيیشونن في خيیالهھم وو في حرااء االعربيیّ ةة وو كأنهھم في االسافانا ااألفريیقيیة أأوو في االصّ خاررجج غزّ  ونن أأنهّھميیظنّ تهھم ٬، برااءتهھم جعلااألططفالل معجبيین كاننبعد اافتتاحح االحديیقة من جديید 
بالي  وقت خطر فياالخيیالل. في ذذااكك االعلى  دداائما بيیتغلّ  االوااقع. بيینغنيللكاتب  "جميلة حياةال" ةقصّ ووااقعهھم أأحراارر وو سعدااء وو في سالمم. االكبارر يیحمونن االصغارر في فلسطيین مثل 

ا بعنواانن " مشرووعع لتصويیر فيیلم ووثائقيّ  ررتت أأنن أأبددأأة وو معناهھھھا فقررّ االقصّ ة وو من هھھھذهه م االعديید من هھھھذهه االحميیر االوحشيیّ نا بإمكاننا أأنن نتعلّ أأنّ  لعرضض قصص االمقاوومة وو  ٬،"ةغّز  من زيرى�
مودد في فلسطيین.االصّ   

 
ة. من االمساعدااتت ااإلنسانيیّ  ططنّ  10.000ـب أأيیضا لةة مختلفة وو محمّ جنسيیّ  50من  اشط وو صحفيّ ن 700بهھا قواارربب  9نن من ة االمكوّ يیّ شارركت في أأسطولل االحرّ  2010في عامم 

الوورراا ة اشطة وو االصحفيیّ ديین من أأجل هھھھدفف ووااحد. االنّ االعالم موحّ  يین وو أأكراادد وو أأترااكك وو أأناسس من كلّ نزوويیلي وو االتقيیت مع يیهھودد وو مسلميین وو مسيیحيیّ رركبت بدعم من االتلفزيیونن االف
جديیدةة.ا في ااألسطولل٬، تصفهھ كسفيینة نوحح ر أأيیضاالتي تسافأأررااوو   

 من  31ـصباحح اال. ل أليي حدّ ضونن للخطر لكن لم نكن نتخيیّ نا معرّ ا نعلم أأنّ وو مواادد إلعاددةة االبناء. كنّ  ةة وو تعليیميیّ ةة وو إإيیصالل مساعدااتت ططبيیّ على غزّ  كسر االحصارر االبحرييّ  هھھھدفنا هھھھو
نا كانن يیخطفونهھم  ددااخل االميیاهه منّ  نناجواالنّ . صاصص االحيّ آآخريین بالرّ  53وو جرحح  10مقتل في با سبّ توو يیستولي على االقواارربب م ةااتهھ االخاصّ يیهھاجمنا بقوّ  االجيیش ااإلسراائيیليّ  كانن مايیو

لت ة تأجّ لحميیر االوحشيیّ ة٬، أأمر عجيیب. قصة ااة فلسطيینيیّ ةة قبائل بدوويیّ ليینا عدّ ااةة وو حوا متوااجديین أأمامم قطاعع غزّ ب. كنّ قدد االحرااسة ووسط صحرااء االنّ سجن مشدّ إإلى  ة وو يیأخذوونهھماالدووليیّ 
"مرمرةة تحت االنيیراانن" لم االوثائقيّ يیة أأخرجنا االفة. بعد االحدثث بسنّ حريیّ ااآلنن يیجب عرضض ما جرىى في أأسطولل اال ألننّ   

 
عليیهھم من قبل االجنودد.  ةيین من ااالعتداائاتت االيیوميیّ االمزااررعيین االفلسطيینيیّ فاعع عن يین يیقومونن بالدّ إإلى مجموعة ناشطيین وو صحفيیّ  متنضم٬، إإ2014بعد مروورر أأرربع سنوااتت٬، عامم 

ةة وو عشت بعض ااأليیامم تحت االقصف.بقيیت ثالثة أأشهھر في غزّ   
ا" االووثائقيّ لم يیل االفهھھھدفي أأنن أأتعرفف بشكل عميیق على االقطاعع وو أأنن أأبحث االقصص لكي أأكمّ  . ذذهھھھبت ددوونن آآلة تصويیر وو ددوونن حاسوبب٬، يیراافقني كتب وو ددفاتر فحسب "ةغّز  من زيرى�

(عالمة تجارريیة آللة تصويیر محترفة) فطلبتهھا منهھ وو  Nikonسي لوااء أأنادديیكم٬، يیمتلك . لكن مانو بيینيیداا٬، أأحد مؤسّ رريید االتركيیز في االحيیاةة وو في االوااقعني ال أأرريید أأنن أألتهھي٬، فقط أأألنّ 
ةة. ة في غزّ االصورر عن االحيیاةة االيیوميیّ رر لكن ددوونن قصد حصلت على أألوفاتت نني وو تجبرني أأنن أأررىى االوااقع من االبعد. أأنا لست مصوّ كانت االعدسة االوحيیدةة االصالحة هھھھي ووااحدةة تمكّ 

ة تتوقف من ة االحميیر االوحشيیّ ة. بعد أأيیامم قليیلة بدأأ االقصف وو قصّ اا. وو أأخيیراا االتقيیت باألبب وو ااإلبن االلذاانن ررسما االحميیر كحميیر ووحشيیّ تجارربب جميیلة جدّ فت على أأناسس وو عشت تعرّ 
جديید.  

شابي سارّريیا تظهھر االفكرةة: ننشيء كتابب. تأأنن أأفعل. أأثناء االحديیث مع  ماذذاا عليّ  تترفكّ ةة وو في غزّ  شخاصص االذيي تركتهھم خلفيفي ااأل تترفكّ  بالنسيیاأأثناء ررجوعي إإلى   
ة.بدوونن حميیر ووحشيیّ  رر كما جعلواا في غزةة حمارر ووحشيّ لنشارركك االجميیع بالقصص فإنهھا تستحق االقرااءةة. فأنشأنا كتابب صورر بدوونن مصوّ  نعم٬، سنقومم بفعلهھ  

 
ر أأنفسنا ذكّ ر٬، لنمثل ززماننا يیجب عليینا أأنن نسمع وو نتدبّ  مارر. في ززمن اانحطاططعب وو االدّ ظامم من ووررااء االرّ وو قدررةة تكويین االجمالل وو االنّ  منهھ هھھھو فنّ ما ررأأيینا وو االذيي نحاوولل أأنن نتعلم 

 أأشرسس معركة ليیست ضدّ  رنا أأننّ ووجد ليیذكّ ةة بل عن أأنفسنا أأيیضا. هھھھذاا االكتابب ةة. لذلك٬، هھھھذاا االكتابب ليیس فقط عن غزّ ا هھھھكذاا٬، ااستطعنا أأنن نقومم بعد االشدّ أأيیضا فنحن في بالددنا كنّ 
تني م. هھھھذاا هھھھو االذيي علّ يینا وو يیرفعنا٬، فسيیفشليینقّ  ددوونن تحريیر ددااخليّ  ييّ وو ماددّ  تحريیر خاررجيّ  ااخل. أأييّ االذيي يیسكن وو يیفسد وو يیحتل أأنفسنا من االدّ  االشرّ  بل ضدّ  االخاررجيّ  االعدووّ 

فلسطيین وو هھھھو ما أأرريید أأنن أأشاررككم إإيیاهه.  
 

دداابيید سيیغارّراا سوليیر  
2014بيیتيیراا.   
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1. ةةثالثث محاووالتت لدخولل غزّ    
 

ةة. سافرتت من كاررااكاسس خولل إإلى غزّ صاصص االمصبوبب ااستطعت االدّ ة االرّ أأثناء االشتاء بعد مروورر سنة من عمليیّ  2009عامم االفي  نزوويیال مع ززميیليین: بيیسيینت وو ف –
بيین في سيیناء.االمروورر عبر مسارر االمهھرّ خولل ررغم محاوولتهھم هھم لم يیستطيیعواا االدّ ة لكنّ هھھھو بالنسيیاني وو بيیبيیانة وو هھھھي فنزوويیليیّ   

أأنحاء االعالم وو كثيیر منهھم يیهھودد.  ةة وو االتقيیت بأشخاصص من كلّ شهھدتت ررأأسس االسنة االجديیدةة في غزّ   
م وو مخيیّ  ة االتابعة لمبارركك تجبرني على االخرووجج فالتقيینا االثالثة في االقاهھھھرةة وو من هھھھناكك ذذهھھھبنا إإلى االقدسس وو بيیت لحم وو االخليیلاالمصريیّ ساعة االحكومة  72بعد 

هھھھذهه االكلمة كانت ااسم ططفلة يیتيیمة صغيیرةة. ة: حيیاةة.منا كلمة عربيیّ عائدةة. هھھھناكك تعلّ   
 

خرجنا من ااسطنبولل ي مرمرةة. متن االمابة على يیّ ةة مع أأسطولل االحرّ بيیع أأحاوولل من جديید ددخولل قطاعع غزّ أأثناء االرّ  2010في االعامم  تركيیا وو معنا مئاتت  –
سيیفديیت  االصحفيّ أأشخاصص من بيینهھم  10ا أأسفر عن مقتل باحح ممّ ة هھھھاجمتنا في ووسط االبحر قبل االصّ ة ااإلسراائيیليیّ تت االخاصّ ااأأنحاء االعالم. االقوّ  ااألشخاصص من كلّ 
زووليین امم منقطعيین وو معقب. قضيینا ثالثة أأيیّ ط إإلى صحرااء االنّ في أأسدوودد. من االمتوسّ  ا إإلى االميیناء ااإلسراائيیليّ ذوونخأأةة بل ع االوصولل إإلى غزّ كيیليیسالرر. لم نستط

 م عائدةة وو كلّ جوعع إإلى االقدسس وو بيیت لحم وو االخليیل وو مخيیّ سنوااتت. منعنا إإذذاا من االرّ  10ةة ددخولل إإسراائيیل لمدّ من ا جن بئر االسبع وو بعدهھھھا ررّحلونا وو منعونفي س
ة.ة االغربيیّ االضفّ   

 
أأشهھر بيین  3ةة. عشت لل مرّ أأددخلهھ ألووّ  نيطعت ددخولل االقطاعع من جديید وو لكن كأنّ سنوااتت ررجعت إإلى االقاهھھھرةة وو بعد اانتظارر دداامم أأسبوعيین ااست 4بعد مروورر 

مودد االحيیاةة وو االصّ  في أأنا أأستكشفيیومم وو  100بيیع. أأشهھر ططويیلة أأثناء فصل االرّ  3يیتونن. يین وو أأشجارر االبرتقالل وو أأشجارر االزّ ة وو أأشجارر االتّ ااألررااضي االزررااعيیّ 
نة االخامسة منذ نشأةة االفكرةة.سّ ت االلحظة تمّ . وو في هھھھذهه االّ ابقة٬، مثل ررحالتي االسّ ألقومم بعمل فيیلم ووثائقيّ  االفلسطيینيّ   

لإللتقاء مع أأهھھھلي وو ألكتب هھھھذاا االكتابب وو  بالنسيیاماتت في تارريیخ فلسطيین. قضيیت أأسبوعا تحت االقصف حتى عدتت إإلى الث بدأأتت ااحدىى أأشرسس االهھجلشهھر االثّ في اا
لعوددةة من جديید.حّضر لأل  

 
 
 

2. االبحر االمغلوقق   
 

تي ة االووااررقق االحربيیّ ططرفف االزّ من  ماتتللهھج اأأسبوعيیّ  ضوننادديین االذيین يیتعرّ يیّ االعديید من قصص االصّ ةة سمعت الثث االذيي قضيیت في قطاعع غزّ خاللل ااألشهھر االثّ 
ط من أأمامهھا.ططة بصحرااء االنقب وو سيیناء وو االبحر ااألبيیض االمتوسّ ةة عباررةة عن ووااحة محابحارر. قطاعع غزّ تغلق اال  

ة ة ااإلسراائيیليیّ لطاتت االعسكريیّ ة. االسّ سفيینة فلسطيینيیّ  خرجج منهھا أأييّ وو ال تمن نصف قرنن  منذ أأكثرفيیهھا  ترسوة ال فن ااألجنبيیّ اا. االسّ ة صغيیرةة جدّ االمواانئ االفلسطيینيیّ 
.ة االمحتلّ إإسترااتيیجيیّ حسب  3كيیلومترااتت أأوو تقليیصهھ لـ 10إإلى  وو ذذلك حسب االمفاووضاتت. من االممكن تمديید االحدّ يید للصّ  أأقصى غيیر مستقرّ  ااتفرضض حدّ   

أأنّن أأيیضا كيیف  ونن عليّ ة. يیقصّ بسبب ااإلعتداائاتت االيیوميیّ  4.000قارربب من أأصل  100 ااألخيیر فقط كانن يیقلع رييّ صعيید االعسكهھ قبل االتّ ادديین يیشرحونن لي أأنّ يیّ االصّ 
هھم ال يیحتاجونن لتشريیح فآثارر ي على مقبرةة االقواارربب أأددرركك أأنّ نيیطلعونكانواا . عندما ادديین يیخطفونن وو يیسجنونن يیّ أأنّن مئاتت االصّ عشرااتت االقواارربب تسرقق وو كيیف 

أأكثر من حيیاةة. ةة ااألوولى فاستطاعواا إإنقاذذهھھھا لتعيیشي االمرّ ف ة. كثيیر من االقواارربب لم تمتووااضحدووبب االقذاائف وو االنّ   
د االمالكم وو مرااقبو االبحارر يیعزموننا لنأكل سمك.لكن ررغم كل ذذلك٬، محمّ   

 
 
 

3. ااألررضض االجريیحة   
 

االحبوبب ا نفي منطقتعع. وورراائنا االبساتيین وو االحمضيیاتت وو اةة في جنوبب االقطفف عليیهھ هھھھو خزااعة وو أأررااضيیهھا االمزررووعة االممتدّ االتعرّ  ةة بدأأتتلل مكانن في قطاعع غزّ أأووّ 
وو مقابلنا االحدوودد مع إإسراائيیل.  

. يیأتونن ليیصبحواا ددررووعا النسيیامدرريید٬، بارريیس٬، أألكويي٬، مورروو وو بلقة٬، ال غواايیراا٬، اصباحح أأثناء ووقت االحصادد. هھھھم أأناسس من م اشطيین في لوااء أأنادديیكم يیأتونن كلّ االنّ 
ارر ررغم ااتت يیطلقونن االنّ وو بعض االمرّ اصة. عاددةة يیصيیبونهھم وو بعض ااألحيیانن يیقتلونهھم. ارر من االقنّ ااررعيین يیتعّرضونن إلططالقق االنّ ة ألنّن عند عدمم مجيیئهھم٬، االمزبشريیّ 

ارر يیكونن في االهھوااء أأوو في ااألررضض وو ططالقق االنّ حة ألنن إإاشطيین ناجة االنّ هھم يیرتدوونن لباسس مميیّز وو ووااضح. ررغم ذذلك٬، ااسترااتيیجيیّ يین مع أأنّ اشطيین االدووليیّ ووجودد االنّ 
صاصص يیطلق على أأمتارر قليیلة من أأررجلهھم. لحصادد يیحصد. وو لكن بعض ااألحيیانن االرّ اا  

. ددووررةة االموتت وو االحيیاةة تتجددد. بيین آآثارر خطوااتت 2014ة االجرفف االصامد عامم . لكن كل هھھھذاا سيیجّرفف في عمليیّ ةة أأخرىىبالمناجل وو ااأليیديي ااألررضض تنبت نورراا مرّ 
مل يیجريي في ااألنفاقق تحت ااألررضض.باتاتت وو سيیبقى االنّ من جديید لتنبت االنّ جالل سيیحفروونن وو سيیزررعونن ساء وو االرّ اباتت٬، االنّ االدبّ   

 
ززيیتونن من أأررااضي فلسطيین. عند هھھھذاا االمشهھد  شجرةة ليیمونن وو مليیونن شجرةة برتقالل وو مليیونن شجرةةقلعت إإسراائيیل مليیونن شجرةة تيین وو مليیونن  1948منذ عامم 

يیح تغنيیهھ وو هھھھي . االرّ اماء غداا ستمطر ددمد حقل. أأبي٬، االسّ ر أأغنيیة تقولل: أأبي٬، االحقل لم يیعةة. وو أأتذكّ وّ فت أأيیضا بالقهھا جرّ ألنّ  بالنسيیافي ال بونتا" "ر بساتيین أأتذكّ 
تبكي. أأبي٬، هھھھا هھھھم ووصلواا. ووحوشش لحم مع عصافيیر من حديید. أأبي٬، ال٬، ال تخافواا٬، وو قولواا ال٬، أأنا أأنتظركم.   

.واا عن االبكاء فقد أأعلنواا لنا االحرببأأبي٬، هھھھم يیقتلونن ااألررضض. أأبي٬، كفّ   

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
 
 

	  

(18)

(24)

(32)
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4. ااإلحتاللل   
 

وولة وو صنعواا هھھھيیكلة االدّ  انيعداادد االسكّ االتّ  فرضا مانيیة وو ااإلنتداابب االبريیطانيّ ة ألررااضي فلسطيین. االخالفة االعثال يیعرفف االكثيیر عن عمليیة ااإلستيیطانن االبطيیئة وو االخفيیّ 
هھھھيیكلة كهھذهه فالصهھايینة  لم تكن موجوددةة أأييّ  مجتمع االتقليیدييّ من أأجل شرااء وو بيیع ااألررااضي. قبل ذذلك٬، في اال 20وو االقرنن االـ 19خاللل االقرنن االـة وو االملكيیة االخاصّ 

لكيین ي االذيي ااشترووهھھھا كانت في حوززةة االما% من ااألررااض90% وو االـ80يیحسب أأنّن ما بيین االـتغلّواا هھھھذهه االقواانيین االجديیدةة للبدء بشرااء ااألررااضي. ونن ااسااألووررووبيیّ 
يین.بالء االمحليیّ االنّ  وو هھايینة٬، نظامم االحكم االعربيّ موااجهھة خمس أأعدااء أأشّدااء: اامبرااططورريیيیّتيین٬، االصّ  ة أأجبروواا علىااألغلبيیّ  لوننيیشكّ نن االذيین وو االمزااررعو يین.فلسطيینيیّ اال  

 
ة إإززددااددتت من % مسلمونن. االممتلكاتت االيیهھودديیّ 85% مسيیحيیّونن وو 10% يیهھودد وو 5كانن مكّونن من  عب االفلسطيینيّ االشّ  19في بداايیة االقرنن االـ ر أأننّ نن نتذكّ عليینا أأ
اني كانن يیمتلك نصف ااألررااضي تقريیبا وو االنّصف االثّ  ااإلنتداابب االبريیطانيّ  20. في االقرنن االـ1948% عامم 7حتّى ووصلت االـ 19لقرنن االـ% خاللل اا3% إإلى االـ1االـ

ططن. مواا 700.000% من ااألررااضي بالقّوةة وو ططرددتت أأكثر من 78ة االجديیدةة ااحتلّت االـ٬، االّدوولة ااإلسراائيیليیّ 1948بعد االحربب عامم  كانن في أأيیديي االفلسطيینيیيّین. لكن
بقي % من ااألررااضي وو أأددخلوهھھھا في أأوّولل حدوودد لدوولتهھم. 95% وو االـ90ة على ما بيین االـوو بعد إإنشاء االقواانيین االّالززمة٬، ااستولت االّدوولة االصهھيیونيیّ  1962عامم 
مليیونن مستوططن جديید وو ة االغربيیّة فأكملت ااحتاللل فلسطيین وو أأتت بنصف فّ ةة وو االضّ إإسراائيیل ااحتلّت غزّ  1967% من أأررااضيیهھم فقط. عامم 5ونن لفلسطيینيیّ ل

ة االجديیدةة.ووأأسكنتهھم في ااألررااضي االمحتلّ   
 

. بعد سنة ووااحدةة بدأأ أأكبر وو أأططولل غوططاتت من قبل االمقاوومةنن من غّزةة بسبب االتكاليیف ااإلقتصادديیّة إإضافة إإلى االضّ وترااجع االمستوططنونن ااإلسراائيیليیّ  2005عامم 
االقطاعع االّصغيیر. حصارر في االتّارريیخ ضدّ   

 
 

5. االمجتمع   
 

.االّشعب االفلسطيیني كانن يیعيیش من ااألررضض وو مع ااألررضض كباقي شعوبب االعالم وو بطريیقة ليیس مختلفة عن االقروونن االماضيیة 20االقرنن االـ في بداايیة  
وو كانت  ااألررااضي كانت ممتلكاتت ااإلقطاعيیيّین وو االنّبالء بل معظم ااألررااضي كانت ممتلكاتت االمجتمع ليیست كلّ  هھا عن فلسطيین وو عن أأررضنا هھھھو أأنّ ما أأخفي عنّ 

مترااددفاتت. لذلك معظم  وو أأيیضا مصطلحاتت ساكن وو ممتلك وو بوررجوااززيي ارريیخمترااددفاتت ططواالل االتّ  مزااررعع وو مجتمع وو شعب كانتصطلحاتت . ممشاععررااضي أأ
رووبب وو االّسيیطرةة. ة كانت تعني االّضراائب وو االخدمة االعسكريیّة وو االحة أأوو االجمهھورريیّ االقرىى عاررضواا توّسع االحكومة االمركزيیّة االمدنيیّة بشّدةة. االحكومة أأوو االملكيیّ 

الحح وو االقواانيین فرضت االحيیاةة االحديیثة على االحيیاةة االقروويیّة.لكن بقّوةة االسّ   
ةة من ااألسالفف وو أأهھھھداافهھا االحفاظظ على سالمة ااألررضض وو ووحدةة االمجتمع وو االعدلل في قواانيینهھا مستمدّ  .ة أأوو مشاعععى مشايیسمّ نظامم حيیاززةة ااألررااضي في فلسطيین 
وو مثل  لنسيّ مثل االحقل االب على ااإلستقراارر وو ااإلستداامةررااضي وو شراائهھا وو ااستغاللهھا االمكثّف أأوو االفردديّي. هھھھذهه ااألهھھھداافف تسعى توززيیع االحقولل. تمنع وو تثبّط بيیع ااأل

جموعاتت االنّبالء وو منعوهھھھا بالمعاوونة مع م لل. االمحتليّین ااألترااكك وو االبريیطانيیيّین وو ااإلسراائيیليیيّین أأعلنواا االحربب على االملكيیّة االجماعيیّة منذ االيیومم ااألووّ محكمتنا للميیاهه
ااألررضض. االمقاوومة االفلسطيینيیّة من مزااررعي ااألقويیاء نشأتتمع  ااممداالمحليیيّین في االمدنن وو االقرىى. بعد هھھھذهه االصّ   

وو مبارركك. ااألررضض ملك  ااكرةة االجماعيیّة االفلسطيینيیّة وو في ذذااكرةة شعبنا٬، ااألررضض لهھا أأصل جماعيّ هھھھو سّر مكتومم. لكن في االذّ ما تبقّى االيیومم من ررووحح ااألررضض 
ميیع وو هھھھي ااألمّم وو ااألساسس.للج  

 
 

6. د للجميیعووااح ررببّ    
 

نن وو يیهھودد وو مسيیحيیّونن وو مسلمونن وو ددررووزز. أأصل كّل هھھھذهه ااألدديیانن هھھھو يیعيیش منذ آآالفف االّسنيین سامريیّو ككااألدديیانن االسماوويیّة. هھھھنا فلسطيین أأررضض مقّدسة لجميیع
. ال فرعونن وو ال قيیصر وو ال ملك وو ال حتى االّرسل أأنفسهھم ال إإلهھ إإال هللا إإبرااهھھھيیم وو من بعدهه موسى وو عيیسى وو محمد. ررسل ووااحد تلو ااآلخر لتكراارر ررسالة سهھلة:

يیستطيیعونن أأنن يینافسواا االحّق االوحيید٬، جوهھھھر كّل شئ٬، خالق االخلق.  
سم االخليیفة أأوو ألجل ااتت االبشريیّة االذيي أأخرجت من االجنّة٬، تنسى بسرعة. قتلنا أأنفسنا وو ظظلمنا بعضنا االبعض ززوورًراا بإسم االّربب أأوو بإسم ااإلمبرااططورر أأوو بإلكن االذّ 

ااتت أأكثر مكانن تعّرفت فيیهھ على االمسيیحيیّة االتقليیديیّة. إإبرااهھھھيیم فتح ةة بالذّ حتاللل أأوو االتقّدمم أأوو االثّوررااتت. لكن ليیس هھھھذاا هھھھو ما ررأأيیتهھ في فلسطيین. في غزّ ااإلنتقامم أأوو ااإل
ااألجوااء كانت تذّكرني بأصل االكنائس  .ميیالدديیّةاال تافاتتاالهھوو وواالبخورر االرموزز يینما ب ةة خمس ساعاتتلمدّ  قدااسا يیس بوررفيیريي حيیث حضرتتلي كنيیسة االقدّ 

أأنّن شخص سامريّي (االّسامريیّة . هھھھو من قّص علّي كانن يیصلّي باسل٬، صديیقي االبدووييّ  أأيیضا وو بدااخلهھاالقديیم  وومانيیّة االقديیمة. ززررتت مع إإبرااهھھھيیم االمسجد االعمرييّ االرّ 
.فلسطيینيّ  ددررززييّ  في هھھھذاا االكتابب توجد قصيیدةة شعر للقاصم٬، شاعر ووططنيّ  سطيینيیّونن االباررززوونن.إإعتقادد قديیم منسوبب لليیهھودديیّة) كانن أأحد ااألسرىى االسيیاسيیّونن االفل  

 االقضيیّة االفلسطيینيیّة وو رردّدةة فعل االناسس في االشاررعع كانن ااحترااما لهھؤالءةة. كانو هھھھناكك من أأجل ددعم وو ألوّولل مّرةة٬، تعّرفت على يیهھودد متديیّنيین في غزّ  2009عامم 
االكتابب.جالل االحكماء. ررجالل من أأهھھھل االرّ   

 
عي نحو االنّورر هھھھو ااألساسس وو مسؤليیّة كّل ووااحد منّا وو مسئوليیّة االشّر ليیس في ااآلخر وو ال في ااإلختالفف مع ااآلخر بل في أأنفسنا. محاوولة االتغلّب على االظّالمم وو االسّ 

ركة االكونيیّة لكنّنا لم نخسر بعد.نوحح٬، مروورراا بآددمم وو حوااء وو قابيیل وو هھھھابيیل في هھھھذهه االمع من بعدنحن في مرحلة خسراانن كّل جيیل من ااألجيیالل.   
 

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
 
 

	  

(36)

(38)

(52)
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7. هھھھويیّة وو مقاوومة   
 

مليیونن وو نصف  م في االعالم. ددااخل إإسراائيیل يیعيیشارريیخ. االهھويیّة هھھھي االجذعع االّرووحاني للّشعوبب وو بصمتهھبعد اانتصارر االمحتّل٬، أأوّولل ما يیحاوولل فعلهھ هھھھو حذفف االتّ 
ن مؤّسسة االثّقافة االعربيیة ووجدتت في تلك االمناهھھھج االمفرووضة عليیهھم وو االمترجمة للعربيیّة م من االمناهھھھج االصهھيیونيیّة. ددررااسة عمجبريین على االتعلّ  مليیونن فلسطيینيّ 

انن. االطالبّب خطأ. ليیست مجّرددةة صدفة. في نفس االوقت٬، االسيیاسيیّونن يیناقشونن تقليیص االتعليیم باللّغة االعربيیّة. االلّغة االعبريیّة هھھھي االّسائدةة في كّل مك 16.225
. يیعلّمونهھم أأنهّھ ال يیوجد شئ ااسمهھ فلسطيین أأوو فلسطيینيیيّیونن وو ةهھم في غّزةة وو االّضفّ تارريیخهھم في محاوولة لفصلهھم عن إإخواانويیّتهھم وو االفلسطيینيیيّیونن يیمنعونن من تعلّم هھھھ

لّغة االعبريیّة هھھھو لاالتكلّم بلكن  .لم يیكونواا موجودديین وو لن يیوجدوواا أأبداا. يیسّمونهھم عربب إإسراائيیل وو إإذذاا تكلّمواا االلّغة االعربيیّة يیتعّرضونن للشبهھة وو ااإلعتقالل وو االفقر
إلعالمي في شركة حتى االمديیر اا االنّطق بلغة ااألسيیادد وو ااألقويیاء وو االمنتصريین. مئاتت االقرىى حذفت من االخاررططة وو ااستبدلت أأسمائهھا االعربيیّة بأسماء عبريیّة.

وو ااإلنجليیزيیّة ألنّن إإضافة االلّغة االعربيیّة ستكّونن "ااإلززعاجج في إإسم االمحطّاتت باللّغة االعربيیّة. يیقولل أأنهّھ يیكفي ااستعمالل االلّغة االعبريیّة يیسمع منع أأنن االقطارر االعاّمة يی
االّرحلة".  

حلّلت مئاتت االكتب االتعليیميیّة وو لم تجد االطالّبب االيیهھودد االّذيین يیأتونن من كّل أأنحاء االعالم على كرهه االعربب. ددررااسة في جامعة عبريیّة في االقدسس  سنة يیربّى 67منذ 
أأيّي صوررةة تظهھر االعربب "كأشخاصص عادديیيّین".  

سائر االمحتليّین. غارر يینسونن. هھھھذاا ما يیكّرررههنن وو االصّ وو بالتّأكيید تبليیغ تارريیخ االنّكبة االفلسطيینيیّة فعل مالحق. االكبارر يیموتو  
 

 بالنسيیاوو مملكة  أأررااغونن مملكةعاما. عندهھھھا بدأأتت أأعرفف ما هھھھي  18حتى بلغت  ال يینبغي أأنن نستغربب من كّل هھھھذاا فأنا لم أأعلم شيیئا عن تارريیخي االحقيیقيّ 
نن (من ددعمواا ملوكك االبربونن ) وو من هھھھم االبوتيیفليیّوكاررلوسس في ااسبانسا ااألررشيیدووققاالمواالي (من ددعمواا ٬، من هھھھم بابتيیستا باّسيیتسالميیّة وو االمسيیحيیّة٬، من هھھھو ااإل

قروونن. بدأأتت أأقرأأ وو أأكتب  3ّدةة تقاليیدنا وو قواانيیننا وو كيیف منعواا لغتنا لم وو كيیف منعواا ٬1714، ااإلعتدااء على برشلونة عامم 1707ة عامم ٬، حرقق شاططبفي ااسبانيیا)
لنا جوهھھھر  كتب االتي أأووصلتاالمزااررعع وو االقرىى وو بفضل االعائالتت وو االقروونن في  3لغتي عندما كبرتت وو ااستطعت تعلّمهھا بفضل من حافظواا عليیهھا لمّدةة هھھھذهه االـ

تارريیخنا.  
 
 

8. االميیكانيیكي في شاررعع عمر االمختارر   
 

االدرّرااجة االنّارريیة تصرفف االقليیل من االوقودد  اسس لم يیواافقوني االرأأيي وو يیقولونن لي أأنهّھ جنونن لكنّ ارريیّة. معظم االنّ جّولل في غّزةة هھھھي ااستخداامم ددرّرااجة نأأفضل ططريیقة للتّ 
وو هھھھي ددرّرااجة نارريیّة من االّصيین ووصلت إإلى غّزةة عن ططريیق  40كيیلومتر. فاشتريیت دداايیونن  45ستويیة  وو االذيي تبلغ ططولهھا نقّل في أأررضض موو هھھھي سريیعة للتّ 
جوددتهھا ليیست جيیّدةة. ااألنفاقق لكن بالطّبع  

. هھھھناكك في شاررعع عمر االمختارر بابب وو ددلّونا على ميیكانيیكيّ فبقيینا أأنا وو صديیق لي منقطعيین في ووسط االمديینة٬، سألنا بعض االشّ  تعطّل٬، خيیط االقابض أأيیّامم ةبعد بضع
م مع صديیقي االذيي صلّح ددرّرااجتنا في االشاررعع وو هھھھو يیتكلّ نادديیق وو ااألددووااتت. تركك أأبو حسن شغلهھ وو بدأأ يیااستقبلنا أأبو حسن في ووررشة صغيیرةة مظلمة وو مليیئة بالصّ 

هھھھو تونسي فرنسي. أأيین االعالم؟ أأيین االمسلميین؟ يیسألهھ أأبو حسن. لماذذاا نسواا فلسطيین؟-  
.يیورروو 2ما يیعاددلل  ٬،شوااكل 10بعد ددقائق قليیلة كانن قد أأكمل االتصليیح وو أأخذ منّا   

ت لكنهّھ لم يیرضى. حاوول مخجالهھھھذهه االمّرةة لم يیأخذ منّي ااألجرةة. أأصرررتت عليیهھ  لفي االمثقوبب لكنّ ررجعت إإليیهھ مّرتيین أأخرىى لتغيیيیر االّزيیت وو تصليیح االّدووالبب االخ
مكانك أأنن تأتي وو سأساعدكك. إإذذاا حصل معك مشكلة مع االنّقودد بإ وو قالل لي وو هھھھو يیمسكهھا في يیدهه: ال تقلق٬، ظة جلديیّة قديیمةمرةة أأخرىى حتى أأخرجج من جيیبهھ محف
ا هھھھو محاصر في غّزةة وو بفرصص قليیلة.هھھھو االذيي يیعرضض علّي مساعدتهھ بيینم  

من فوقق االدرّرااجة االنّارريیة. ماذذاا أأستطيیع أأنن أأقولل؟ ررجعت وو أأنا أأفّكر: سنلتقي مّرةة أأخرىى. هھعتووددّ نظر إإلى ااألررضض وو إإلى االّسماء. ررجعت من هھھھناكك أأ  
 
 

9. االقطّ االّذيي كانن مكتوبب لهھ االموتت   
 

نهّھ ططائرةة بدوونن ططيیّارر قصفت مكانن ما. ذذهھھھبنا إإلى مستشفى االّشفاء مشيیا على أأررجلنا لنعرفف إإذذاا سقط ررنّن االهھاتف في االبيیت االذيي أأسكن فيیهھ قربب االميیناء. االظّاهھھھر أأ
هھھھناكك جرحى أأوو قتلى. عند ووصولنا بدأأتت االّشجاررااتت للحصولل على معلوماتت من ااألططبّاء وو لكن في ااألخيیر تبيیّن أأنّن االخبر ليیس صحيیحا.  

ة ة وو ووجدنا على ااألررضض قطّ ونن االحصولل على كأسس من االقهھوةة من آآلة االقهھوةة االقديیمة. سمعنا صوتت قطّ بعض االّزمالء ذذهھھھبواا ليیدّخنواا وو آآخريین كانواا يیحاوول
ما مشهھد. رربّ لونهھا برتقالي فنزلت ألددااعبهھا وو شاهھھھدتت برعب أأنّن أأحد أأررجلهھا كانت مكسوررةة. ال تستطيیع االمشي بل تزحف ززحفا وو االجميیع ااندهھھھش أأمامم هھھھذاا اال

على ااألقل ألنهّھا لن  لتريیيیحهھا قتلهھااالبشر. سألناهھھھم إإذذاا كانن من االممكن  ننإإذذاا كانن من االممكن عالجهھا وو قالو لنا أأنهّھم بصعوبة يیعالجوددهھھھستهھا سيیّاررةة. سألنا ااألططبّاء 
ةة فقالل لنا أأنّن بإبتسامة وو برجل مبتورر فضوليّ  تستطيیع االعيیش وو ستموتت من االجوعع فقالواا لنا أأنّن االقليیل من ما عندهھھھم هھھھو للبشر. في نفس االوقت ااقتربب منّا شاببّ 

االمبتسم يیتكلّم معنا٬، أأخذ أأحد االقطّ وو ووضعهھ في صندووقق وو  بيیتهھ تعّرضض لقصف مرووحيیّة ااألباتشي قبل سنة وو قتلت أأخاهه لكّن هھھھو بقي على قيید االحيیاةة. بيینما االشاببّ 
بدأأ يیلعب معهھ.  

ريیق شطّ االبحر وو ووصلنا إإلى أأبعد نقطة من فوقق ااألحجارر. االبحر وو في ططريیق االرجعة مشيینا ببطء وو سكوتت لكن لم نرجع إإلى االبيیت بل مشيینا إإلى االميیناء عن طط
االّسماء سوددااوواانن وو ال يیلمح في االّسماء أأيّي نجمة.   

ددااعب االقطّ بكّل حنانهھ وو بعد لحظة ططويیلة٬، االقطّ االبرئئ أأصبح جزءاا من االبحر إإلى ااألبد. االّشابّب   
تقالي فأووالدد أأصحابب االبقّالة ووضعواا لهھم ماء للشربب.في االيیومم االتالي٬، ظظهھرتت في االشاررعع عّدةة قطط بنفس االلّونن االبر  

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
 
 

	  

(72)

(64)
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10. بابل   
 

بيیعة وو االربّب. في ذذلك االّزمانن االيیهھودد كانواا قوما ررّحالة وو قبل سنيین عديیدةة في مديینة بابل االرنّانة بني برجج ضخم. كانن يیمثّل غروورر قّوةة وو علم ااإلنسانن ضّد االطّ 
وهه بابل.يیدةة وو سمّ بدوونن أأمالكك فرأأوواا هھھھذاا االبرجج كعالمة غطرسة االحضاررةة االجد  

االذيي تحّولل  ررووتنبيیرغغإإسراائيیل االمعاصرةة تبيیّن ووجهھهھا للفلسطيینيیيّین في قطاعع غّزةة من خاللل االحدوودد االمغلقة. في االشمالل٬، أأمامم بيیت الهھھھيیا٬، تقف محطّة ططاقة 
بيین مسلميین وو  موااططن فلسطيینيّ  11.000االقديیمة  كانن يیسكن في هھھھذهه االمديینة االكنعانيیّة 1948االفحم إإلى كهھرباء. من خلف بيیت الهھھھيیا توجد مديینة عسقالنن. عامم 

نة موقع سكن مسيیحيیيّین. بعد ووصولل االجيیوشش ااإلسراائيیليیّة٬، فرضض حصارر على االمديینة حتى ااتمامم ترحيیل سّكانهھا إإلى غّزةة. لعشرااتت االّسنيین أأصبحت هھھھذهه االمديی
د أأكثر االمدنن تلويیثا للبيیئة في أأحد أأكثر االبلداانن تلويیثا في االعالم.لليیهھودد االمهھاجريین من كل االعالم وو حّولل ااسم االمديینة إإلى أأشكلونن. االيیومم تعتبر أأح  

ميیرااتت وو أأجهھزةة في االشرقق٬، أأمامم حقولل االحبوبب االكبيیرةة٬، تمتّد أأسواارر االّسيیطرةة االّتي تحتويي على أأبرااجج مرااقبة بنظامم تحّكم عن بعد كّل بضعة أأمتارر. االكا
فف االبشريیّة. تمّر االمرااكب االمصفّحة وو االمرااكب االعسكريیّة وو االّشاحناتت بشكل يیومي من فوقق االحقولل ااستشعارر االحركة تمّكنهھم من تصويیب االرّشاشاتت إإلى ااألهھھھداا

 أأيي لمنع نمّو أأيّي نبتة أأوو شجرةة. يیبّررروونن أأفعالهھم بأنهّھا من أأجل ااألمانن ألنّن االفلسطيینيیيّین بإمكانهھم ااإلخباء بيین ااألشجارر. بضع أأمتارر ٬،االفلسطيینيیّة لقّص االعشب
دمونن االطائرااتت االّزررااعيیة لرشّش االحقولل االضخمة بالمبيیدااتت االحشريیّة.خلف ااألسواارر يیستخ  

في االبّر وو االبحر وو االجّو لمرااقبة االشعب االمحلّي. كباتت االرووبوتيیّةاالمرتستخدمم كّل ااألنوااعع من   
لكن االتّارريیخ علّمنا أأنن برجج بابل يیقع.  

 

11. فّرقق تسد   
 

الة للتّحّكم بمن ااحتلّواا وو تقليیص قّوتهھم هھھھي تفريیقهھم وو ززررعع االفتنة بيینهھم. هھھھذهه االّسيیاسة تنسب للمقدوونيیيّین فّرقق لكي تحكم. االمحتلّونن يیعلمونن أأنّن االطّريیقة ااألكثر فعّ 
ووبب االحاليیّة بيین ااألقواامم لكن االّروومانن هھھھم من قامواا بمماررستهھا في كل االمتوّسط. االفرنسيیّونن وو االبريیطانيیّونن وو ااإلسبانن كانواا معلّميین في االتفريیق. كثيیر من االحر

اتت االبريیطانيیّة وو االفرنسيیّة. ااإلمبرااططورريیّ اء في أأفريیقيیا وو آآسيیا سببهھا ااإلختالالتت االمولّدةة من قبل ااألشقّ   
.أأيیضا أأررااغونن مملكة وو ااألندلس تحطّم في االمسبّبة هھھھي كما كاستيیيیّا مملكة جدااررةة هھھھيإإحتاللل وو تقسيیم وو إإباددةة مئاتت ااألقواامم ااألصليیّة في أأمريیكا االالتيینيیّة   

 
شخص صابر.  300.000. هھھھناكك االقدسس االذيي يیوجد فيیهھا مة إإلى عّدةة أأقسامم. هھھھناكك ددوولة إإسراائيیل حيیث يیعيیش مليیونن وو نصف مليیونن فلسطيینيّ فلسطيین االيیومم مقسّ 

وو االذيي  تقريیبا. وو هھھھناكك سّكانن االّشتاتت . هھھھناكك غّزةة االلتي تحتويي على مليیونيین فلسطيینيّ هھھھناكك االّضفة االغربيیّة االذيي يیعيیش فيیهھا مليیونيین وو نصف مليیونن فلسطيینيّ 
تقريیبا. موزّزعيین بشكل ررئيیسي بيین ااألررددنن وو لبنانن وو سورريیة وو تشيیلي. يیبلغ عدددهھھھم ثمانيیة ماليیيین فلسطيینيّ   

. االفلسطيینيیيّینمليیونن نسمة حسب ااإلحصائيیاتت. ددوولة إإسراائيیل أأّسست شبكة قانونيیّة لمرااقبة وو تفتيیت وو تفريیق  14وو  11االفلسطيینيیّونن يیبلغ عدددهھھھم ااإلجمالي ما بيین 
فّة االغربيیّة وو ال االقدسس وو ال قطاعع غّزةة. سّكانن االقطاعع لفلسطيینيیيّین في االخاررجج ال يیستطيیعونن ززيیاررةة إإسراائيیل وو ال االعيیش فيیهھا وو ال يیستطيیعونن حتى ززيیاررةة االضّ كّل اا

ووااجج من بعضهھم وو ال االتعلّم وو االعمل مع زّ فّة االغربيیّة وو ال االقدسس وو سّكانن االضفّة االغربيیّة ال يیستطيیعونن ززيیاررةة االقطاعع. فال يیستطيیعونن االال يیستطيیعونن ززيیاررةة االضّ 
ووااجج بفتاةة من بيیت لحم سيیفقد حقهّھ في االعيیش أأوو االّرجوعع إإلى مديینتهھ. عائالتت وو أأررااضي وو قرىى وو حكايیاتت وو من االقدسس االزّ  بعضهھم. فمثال إإذذاا أأرراادد فلسطيینيّ 

فة في تميیيیزهه االعنصريي. من ااألعلى إإلى ااألسفل هھھھم: يیهھودد إإسراائيیليیيّین ثّم أأحبابب مفّرقيین بأسواارر وو جنودد. االحكومة ااإلسراائيیليیّة تفرضض خمس هھھھويیّاتت هھھھرميیّة مختل
فّة االغربيیّة ثّم فلسطيینيیّو قطاعع غّزةة. كّل ما كنت في ددررجة أأسفل٬، كّل ما ااززددااددتت االقيیودد وو قلّت االحقوقق.فلسطيینيیّو إإسراائيیل ثّم فلسطيینيیّو االقدسس ثّم فلسطيینيیّو االضّ   

 
باتت.ا ززاالو فلسطيینيیيّین ررغم كّل االَعقعندنا االيیقيین بأنّن االفلسطيینيیيّین مال نستطيیع أأنن نعرفف االمستقبل٬، لكن   

 

12. ااألممّ    
 

أأصدقاء وو ناشطونن كل يیومم ااثنيین٬، يیجتمع أأقرباء ااألسرىى االّسيیاسيیيّین وو أأسرىى االحربب أأمامم مبنى االّصليیب ااألحمر االّدوولي. أأّمهھاتت وو نساء وو آآباء وو أأشقّاء وو 
إإمرأأةة يیشّد إإنتباهھھھي فصّوررتهھا فإبتسمت لي وو سلّمت عليیهھا بأددبب. بعد أأشهھر من هھھھذاا االمشهھد عرفت قّصتهھا. يیخوضونن إإضراابب ططعامم تضامنا مع ااألسرىى. ووجهھ  

في لبنانن. تزوّوجت في عمر باكر وو اانتقلت إإلى حقولل صبراا وو شاتيیال. هھھھذهه االحقولل  عائلة ررحابب كنعانن هھھھربت من فلسطيین وو هھھھي وولدتت في مخيیم االّزعترييّ 
أأبيیدوواا من قبل االكتائب االلّبنانيیّة بدعم من االقّوااتت  مدنيّ  6.000وو  2.000تارريیخ فلسطيین أأثناء االحربب ااألهھھھليیّة االلّبنانيیّة. ما بيین تعّرضت إإلى أأبشع االمذاابح في 

من تشويیهھاتت وو  بلوماسيیيّینااإلسراائيیليیّة االموّجهھة بأيیديي آآرريیيیل شارروونن. مئاتت ااألططفالل قتلواا وو كثيیر من االنّساء ااغتصبن وو قتلن. ما ووجد من قبل االصحفيیيّین وو االد
أأهھھھواالل فضيیعة لدررجة أأنهھ ال يیستطيیع أأنن يیكتب إإنسانن عنهھا.  

 1995جت من جديید وو سافرتت إإلى تونس حيیث أأصبحت شاعرةة مهھّمة. عامم شخص من عائلتهھا قتلواا٬، من بيینهھم ززووجهھا٬، وو اابنتهھا ضاعت. ررحابب تزووّ  54
اابنتهھا ما ززاالت على قيید االحيیاةة. بعد بضع أأشهھر ووصلتهھا مكالمة: "أأّمي٬، أأنا  ا أأننّ ررجعت إإلى غّزةة وو بعد خمس سنوااتت أأحد ااألشخاصص االنّاجيین من لبنانن أأخبرهھھھ

وو االكتائب االّلبنانيیّة فاألمّم  ٬، االمقاوومة االّلبنانيیّة ططرددتت االجيیش االصهھيیونيّ 2000ميیمنة". لم تمت بل يیقيیت على قيید االحيیاةة وو تربّت مع جيیراانهھا. في نفس االعامم٬، عامم 
ى االحدوودد. ميیمنة اانتظرتت وواالدتهھا يیومم تلو يیومم وو هھھھي تشاهھھھد كيیف كانت االعائالتت تلتقي بعد فرااقق دداامم نصف قرنن لكن وواالدتهھا لم وو االبنت ااتّفقن أأنن يیلتقيین عل

تطاعع أأنّن تظهھر. ررحابب لم تستطع االوصولل ألنّن االّسلطاتت لم تمنحهھا االتّصريیح. ااضطرررنن لإلنتظارر عاميین آآخريین حتى علم بقّصتهھّن صحافّي من غّزةة وو ااس
سنة٬، أأمّم وو اابنتهھا ااستطاعتا االّرجوعع إإلى بعض. ميیمنة قالت: "ااآلنن  24ة باإلماررااتت االعربيیّة االمتّحدةة. فأخيیراا وو بعد فرااقق دداامم ما لقاءاا في قناةة تلفزيیونيیّ يینظّم لهھ

آآمنت بالمعجزااتت وو ااألمل. أأخيیراا ووجدتت حّب أأّمي".  
عتا االّلقاء مّرةة أأخرىى فقط.اغّزةة وو ااألخرىى في بيیرووتت وو ااستطلكن ااإلحتاللل مستمّر وو ااألمّم وو اابنتهھا ما ززاالتا متفّرقتانن٬، ووااحدةة في   

 

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
 
 

	  

(84)

(88)

(94)
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13. حبس االمثابرةة   
 

كثيیر منهھم مع مروورر ااأليیامم في غّزةة ااستطعت كسب بعض ااألصدقاء٬، معظمهھم صحفيیيّین وو فنّانيین. تعّرفت على أأصدقائهھم في جباليیا وو االبريیج وو ررفح أأيیضا. 
 17عاما في ااألسر" رربما يیكونن أأكبر منّي بسنتيین أأوو ثالثث. "هھھھذاا أأسر  20أأشارروواا إإلى ووااحد منهھم: " قضى عاما. بيینما كنّا نتكلّم بإررتيیاحح٬،  40يیبلغونن حواالي 

" يیقولل لي صديیقي. نظرتت إإليیهھم مّرةة أأخرىى ووااحداا ووااحداا. ال أأحد يیستطيیع أأنن يیتخيیّل كّل ما مّروواا بهھ لكن هھھھناكك أأمر 4أأعواامم"٬، "وو أأنا  5عاما"٬، "ذذااكك أأسر 
م٬، لم يیستطيیعواا كسر إإررااددتهھم.ووااضح: لم يیستطيیعواا هھھھزيیمتهھ  

 
في سجونن ددوولة إإسراائيیل.  فلسطيینيّ  5.000تّم ااعتقالهھم أأوو أأسرهھھھم. حاليیا يیوجد أأكثر من  فلسطيینيّ  800.000يیحسب أأنّن  1967لفلسطيین عامم  منذ ااإلحتاللل االتّاممّ 

أأسرىى سيیاسيیّونن٬، نشطاء وو صحفيیّونن وو مفّكروونن من أأجل إإعتقاددااتهھم. يیوجد فيیهھم أأسرىى من ددوونن تهھم وو هھھھم  يیوجد فيیهھم أأسرىى حربب٬، االمقاووميین. يیوجد فيیهھم
ططفل يیحاكمونن  1.000أأسيیر تحت االسّن االقانوني أأيیضا.  200م م يیشّكلونن خطر محتمل. وو يیوجد فيیهھأأسيیر يیقالل أأنهّھ 200ااألسرىى ااإلدداارريیّونن االذيي يیبلغ عدددهھھھم 

. أأسروواا حتى االمئاتت من االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن وو أأعضاء االبرلمانن. إإسراائيیل من االّدوولل االقليّیلة االتي تشّرعع االتعذيیب لكنهّھم سنويیّا من قبل محاكم عسكريیّة
 ة ضدّ ماتواا تحت االتعذيیب وو آآالفف يیعانونن من االخلل االنفسي. هھھھذاا هھھھو االهھدفف االحقيیقي. االلجنة االشعبيیّ  فلسطيینيّ  100محكم". حواالي  يیصفونهھ كـ "ضغط جسدييّ 

من االحّرااسس ااإلسراائيیليیيّین. كثيیر من  % من ااألططفالل االفلسطيینيیيّین االمعتقليین تعّرضواا لعنف جسدييّ 74تقريیراا يیوّضح أأنن  2014االتعذيیب في إإسراائيیل نشرتت عامم 
منهھ هھھھي مماررسة  لحقيیقيّ عذيیب وو االعنف ال يیستخدمم للحصولل على معلوماتت بل االهھدفف اا. االتّ هھھھؤالء ااألططفالل وُوضعواا في أأقفاصص وو بعضهھم تعّرضض للعنف االجنسيّ 

ال توجد عائلة فلسطيینيیّة  االّسيیطرةة: االفلسطيینيیّونن يیجب أأنن يیفهھمواا أأنن هھھھناكك سيیّد وو عبد وو االسيیّد هھھھو االوحيید االذيي يیستطيیع أأنن يیعاقبهھ. هھھھذاا يیعرفهھ كّل االفلسطيینيیيّین٬،
ددوونن شهھيید أأوو أأسيیر.  

بشكل ووااضح في ووااجهھة االبيیت. هھھھم فخر االعائلة وو فخر االحّي وو فخر االمجتمع.  عندما نزوورر بيیت أأحد ااألسرىى االمحّررريین نلقى دداائما الفتة بصوررتهھ وو ااسمهھ
ااألسرىى هھھھم االمثالل. ااألبطالل. االّصابروونن.  

 

14. قتل االجمالل   
 

لم  لم يیهھربواا ووقضيیت أأيیامم قليیلة تحت االقصف. كنت بجواارر االميیناء وو قريیب من االمباني االحكوميیّة االتي تقصف كّل ليیلة. شاهھھھدتت أأنّن االنّاسس في بداايیة االقصف 
لغرفة ليیموتواا سويیّا إإذذاا يیستعجلو في مشيیهھم. لماذذاا؟ ألنهّھ ال يیوجد أأيّي مكانن للفراارر إإليیهھ. في غّزةة ال يیوجد ملجأ. سمعت أأنن بعض االعائالتت كانواا يینامونن في نفس اا

لجمالل نائماتت بشظايیا في ررؤؤووسهھن وو ررأأيیت ووقعت االمصيیبة عليیهھم. في مستشفى االشفاء ررأأيیت آآباء يیحملونن في أأيیديیهھم أأووالددهھھھم االممّزقيین٬، ررأأيیت ططفالتت في قّمة اا
شبابب بدوونن أأررجل٬، مغمى عليیهھم٬، ددوونن أأنن يیعلمواا ما حصل لهھم.  

مدااررسس/مالجئ  7جامعاتت.  4حضانة وو  70مدررسة٬،  200وو خاللل خمسيین يیوما٬، آآليیاتت االحربب ااإلسراائيیليیّة قصفت من االجّو وو االبّر وو االبحر  2014عامم 
شخص أأصبح مشّوهه  3.000. يیحسب أأنن 500سبّبت في مقتل وو جرحح مئاتت االمدنيیيّین. عددد ااألططفالل االقتلى تجاووزز االـتابعاتت لوكالة االغوثث تعّرضت لهھجوماتت ت

أأططفالل كانواا يیلعبونن بالكرةة في شاططئ غّزةة؟ كيیف ااتّخذ قراارر تصحيیح االمسارر وو إإططالقق االقذيیفة  4أأوو معاقق. ماذذاا كانن يیفكر من أأططلق قذيیفة االمدفعيیّة ااألوولى على 
قتلتهھم جميیعا؟االثّانيیة االتي   

% من االقتلى.75حايیا االمدنيیيّین شّكلواا ةة تقارريیر من مؤّسساتت ددووليیّة وو مؤّسساتت حقوقق ااإلنسانن٬، االضّ حسب عدّ   
مسجد آآخر تعّرضض ألضراارر بالغة.  200ر بشكل كامل. مسجداا ددمّ  70  
في جباليیا كانن أأحد االمساجد االذيي ددّمر وو االذيي يیبلغ عمرهه  د االعمرييّ ووحح. االمسججأ للرّ ن مقّدسة٬، أأماكن سالمم وو صالةة وو مللكثيیر من االفلسطيینيیيّین تعتبرهھھھذهه أأماكل

عاما.  1365  
االقبورر االقديیمة االتّابعة للكنيیسة تعّرضت ألضراارر أأيیضا.  

حيیوااناتت حديیقة االحيیوااناتت قتلواا مّرةة أأخرىى.  
وو عمداانن االّدخانن االمتصاعد. مرررتت من كّل االقطاعع من  آآخر مشهھد أأتذّكرهه هھھھو ططريیق االّرجعة في االسيیّاررةة عبر شاررعع صالحح االّديین٬، بيین حفر وو بيیوتت مّدمرةة

عرباتهھم االبطيیئة٬، كيیف مديینة غّزةة في االّشمالل إإلى معبر ررفح في االجنوبب. من خاللل نافذةة االسيیّاررةة كنت أأشاهھھھد كيیف كانن االمزااررعونن يینقلونن االخضرووااتت  في 
نواا االمنظّفونن يیكنسونن االشوااررعع وو يیزيیلونن ااألووساخخ. االحربب كانت باددئة لكّن كانن االبائعونن يینتظروونن االمشتريین ووهھھھم جالسونن أأمامم أأبواابب محّالتهھم وو كيیف كا

االنّاسس كانت تأبى أأنن توقف حيیاتهھا. رربما هھھھذاا هھھھو االجمالل.  
 

15. قتل االحقّ    
 

. مانوة تصويیر عالء عندما فاجأتني االحربب. كنت أأعمل في حاسوبهھ االمحمولل لمعالجة االصورر االتي إإلتقتطهھا مع آآل االوثائقيّ  كنت في مكتب صديیقي االصحفيّ 
ااستعمل فيیهھ ااستطعت أأنن أأررىى كيیف كانت تتساقط أأوّولل قذاائف االحربب وو تتصاعد أأعمدةة االّدخانن ااألسودد من خاللل االنّافذةة فصّوررتت االمشهھد. ذذااكك كانن آآخر يیومم 

(خالد حمد) بعد أأيیّامم قليیلة. لكن أأوّولل  االدرّرااجة االنّارريیّة. في ذذلك االمكتب ذذااتهھ أأخذتت بيین يیديّي آآلة تصويیر فيیديیو االتي صاحبت من كانن يیصّورر بهھا حتى االموتت
حافة. في نفس االمبنى كانن يیعمل ة من االصحفيیيّین كانن حامد شهھابب٬، سائق فريیق تلفزيیونن وو االذيي ااستهُھدفف بصاررووخخ أأمامم بابب أأحد االمباني االتّابعة للصّ ضحيیّ 

ل ما كانن يیحصل في غّزةة. وو أأررااغونيیسيیّة (إإسبانيیّة) فعلواا كّل ما بوسعهھم لنق مصعب وو إإسابيیل ددوونن ررااحة. فلسطيینيّ   
بيیت صحفي. االنّاططقة بإسم االجيیش  11مكتب إإعالمي وو 12. حسب تقريیر لمركز غّزةة لحّريیة ااإلعالمم قصف صحفيّ  17يیومم٬، إإسراائيیل قتلت  50خاللل االـ

ااتت أأهھھھداافف مشرووعة. أأتوقّع أأنهّھم كانواا وو بالذّ ااإلسراائيیلي كتبت ررسالة لجريیدةة نيیو يیورركك تايیمز تقولل فيیهھا على أأنن االّضحايیا هھھھم "إإررهھھھابيیّونن مع كاميیرااتت وو ددفاتر" 
سالرر وو هھھھو يیحمل آآلة يیليیفديیت كيیي مرمرةة في االميیاهه االدووليیّة. االجنودد ااإلسراائليیّونن قتلواا ساالمابعندما ااعتدوواا على  2010مايیو عامم  31بنفس االتّفكيیر صباحح يیومم 

ليیلة. في إإسطنبولل٬، بنتهھ قالت لنا أأنّن وواالدهھھھا كانن يیعلّمهھا لتصبح صحفيیّة.  تصويیر االفيیديیو في يیديیهھ. ووضعواا االّرصاصة بيین عيینيیهھ عن بعد بضعة أأمتارر ق  

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
 
 

	  

(104)

(116)

(96)
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16. أأشرعة وو رريیاحح   
 

كتب "أأوودديیسة أأووليیسيیس" وو هھھھي عباررةة عن قصيیدةة تنقلهھ في سفر على متن باخرةة حولل االمتوّسط للّرجوعع إإلى بيیتهھ٬، إإلى بنيیلوبي وو  هھھھوميیرووسسقبل آآالفف االسنيین 
تيیليیماكك وو للّرجوعع إإلى إإيیتاكا.  

 
ل كّل من تبقّى ملوكك االكاثوليیك أأمروواا بطردد كّل االمسلميین وو االيیهھودد ااإليیبريیيّین أأوو تغيیيیر دديینهھم. بعد قرنن من االّزمانن يیؤمر بترحيی 1502وو عامم  1492عامم  بيین

وو االجزاائر وو تركيیا. مسلمونن  وو أأليیكانتي للوصولل إإلى تونس يینيیةوو دد نسيیالاتت االعائالتت االيیائسة أأبحرتت من مواانئ بيیناررووسس وو مونكوفا وو بافأألو 1609منهھم. عامم 
وو يیهھودد وو براابرةة وو سفارردديیيّین ااستقبلواا حسن ااإلستقبالل في ااألررااضي ااإلسالميیّة.  

 
يیهھم فحملهھم الفف من االّالجئيین االجمهھورريیيّین تجّمعواا أأمامم ميیناء أأليیكانتي خوفا من هھھھجومم أأتباعع فراانكو. قبطانن باخرةة ستانبرووكك االبريیطانيیّة أأشفق علآآ 1929عامم 

االحصارر االفاشي وو أأنقذهھھھم من موتت محقّق وو قاددهھھھم إإلى االجزاائر.ووهھھھربب من   
 

عاملتهھم االحكوماتت ااألووررووبيیّة كمن يیحمل االوباء. من ميیناء آلخر ووصلواا في آآخر االمطافف  من االمحرقة  ررحلواا مبحريین بعد أأننآآالفف االيیهھودد االنّاجيین  1947عامم 
أأشخاصص. 3ارربب وو بعد معركة قاسيیة ماتت ااتت االبريیطانيیّة االقإإلى فلسطيین. لكن عندما ووصلواا هھھھاجمت االقوّ   

 
من  ططنّ  10.000جنسيیّة مختلفة. متوّجهھيین إإلى قطاعع غّزةة لكسر االحصارر وو معهھم  50ااجتمع في إإسطنبولل أأسطولل ددوولّي مكّونن من نشطاء من  2010عامم 

قواارربب. 6االمساعدااتت. االقّوااتت ااإلسراائيیليیّة تعّدتت على االـ  
 

. صاررووخخ موّجهھ يیصيیبهھ في أأحد أأوّولل أأيیّامم االحربب كسر االحصارر من االدااخل محّمل ببضائع فلسطيینيیّة للعالم االخاررجيّ  ةة"٬، قارربب بنيیّةبني "فلك غزّ  2014عامم 
فأصبح متفّحما.   

 
كالمعتادد٬، قواارربب جديیدةة وو أأوودديیسيیاتت جديیدةة ستبقى تطلع من مواانئ االمتوّسط.  

 
 

17. ما أأحيیا االنّاسس جميیعاوو من أأحيیاهھھھا فكأنّ    
 

ند االمسلميین وو االيیهھودد٬، في االتوررااةة وو االقرآآنن. من يیقتل نفس بريیئة فكأنهّھ قتل االبشريیّة بأكملهھا٬، وو من أأحيیاهھھھا فكأنّما أأحيیا االبشريیّة مكتوبب في االكتب االمقّدسة ع
جميیعا. ااإلنجيیل يیوثّق ذذلك.  

 
% من االشعب كانواا يیدعمونن 90إإلى % 80أأجريیت عّدةة ااستطالعاتت في إإسراائيیل وو ااألررقامم كانت مخيیفة. بيین  2014غّزةة عامم  أأثناء االعمليیّة االعسكريیّة ضدّ 

غّزةة. ررغم هھھھذهه ااألررقامم يیجب االتّسائل: من هھھھي هھھھذهه ااألقليّیة االتي تعترضض على االحربب؟ وو يیجب االتّسائل أأيیضا: ماذذاا يیقولونن االيیهھودد في  االعمليیّة االعسكريیّة ضدّ 
االعالم؟ االدوولة االصهھيیونيیّة تقولل أأنهّھا تمثّلهھم٬، هھھھل هھھھذاا صحيیح؟  

 
ة جليیلة. أأهھھھلهھا ماتواا في االمحرقة. تتذّكر كيیف ررأأتت من نافذةة بيیتهھا أأوّولل موكب من االقّوااتت االنّاززيیّة. ة يیهھودديیّ في االقاهھھھرةة٬، عجوززةة أألمانيیّ  تعّرفت على هھھھيیديي اايیبستيین

ررتت أأنن سس. حيینئذ قرّ ناكانواا يیرتدوونن ااألززيیاء وو ااألحذيیة االعسكريیّة. عندما ززااررتت إإسراائيیل ررأأتت ااألززيیاء وو ااألحذيیة االعسكريیّة وو حلفت أأنهّھا لن تكونن من هھھھؤالء اال
ة عمرهھھھا في مساعدةة االمالحقيین في أأيیّامنا: االفلسطيینيیيّین. تقضي بقيیّ   

 
أأيیضا. أأهھھھلهھ ااستطاعواا االفراارر من االنّاززيیيّین وو ووصلواا إإلى فلسطيین. قّص علّي كيیف كانواا  وو يیهھوددييّ  في ستوكهھولم إإلتقيیت مع ددرروورر فايیليیر٬، من أأصل أألمانيّ 

يین من االقّوااتت ااإلسراائيیليیّة االجديیدةة. االيیومم أأصبح أأحد االمنظّميین ألساططيیل االحّريیة.يیخبئونن في بيیتهھم االفلسطيینيیّن االهھاررب  
 

بمنصب  من أأفريیقيیا االجنوبيیّة إإلتحق بحركة نيیلسونن مانديیال. ووااجهھ نظامم االتميیيیز االعنصرييّ  تعّرفت على ررووني كاسريیلس من خاللل ووسائل ااإلعالمم. يیهھوددييّ 
عدوّوهه كانن لهھ صديیقا ووفي: االموسادد وو االّدوولة ااإلسراائيیليیّة. ررئيیس جوااسيیس االثّوررةة وو في ووقتهھا ااكتشف أأنّن   

ضامن مع فلسطيین.هھھھو بذااتهھ أأصبحواا ررموززاا للتّ وو لذلك دديیسموند توتو٬، مانديیال   
 

من كّل ما خبّئواا عنهھا. ا أأميیر غولدمانن هھھھي اابنة أأحد ررؤؤساء االموسادد االّسابقيین. منذ ططفولتهھا تربّت في قلب االّدوولة وو عندما ززااررتت ااألررااضي االمحتلّة تحقّقت بنفسهھ
االيیومم هھھھي أأحد االمتحّدثيین بإسم االْشميینستيیم٬، االطلبة االعصاةة االّذيین يیفّضلونن االّسجن على ااإلنضمامم إإلى االجيیش.  

 
صبحت عامل يیتّضح مع كلماتت االحاخامم رروونن أأيیجن من مونت لایر: "إإسراائيیل كانت لعّدةة سنوااتت االعامل االموّحد لليیهھودديیّة لكن االيیومم أأ تحطّم االحلم االصهھيیونيّ 

تفريیق وو موااجهھة بيین االمجتمعاتت االيیهھودديیّة ".  
 
 

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
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18. االقّديیس جورردديي٬، االشهھيید االفلسطيیني   
 

ااإلمبرااططورريیّة. جورردديي أأمر بمالحقة  وو فلسطيینيیّة من االّلد. إإقتدااءاا بأبيیهھ إإلتحق بالجيیش. كانن ووقت االتمّردد االمسيیحّي ضدّ  رروومانيّ  االقّديیس جورردديي كانن اابن جندييّ 
في االسّر كانن من االمتمّردديین االذيین يیرفضونن تأليیهھ ااإلمبرااططورر وو االّدوولة االّروومانيیّة. لذلك االّسبب حكم عليیهھ باإلعداامم وو أأعدمم.االمتمّردديین فرفض ألنّن   

 
ضر. في تفاجئواا من االمسلميین في االّلد ألنهّھم كانواا يیحتفظونن بإحتراامهھم للقّديیس جورردديي االذيي كانواا يیسّمونهھ االخ 1098عندما ووصل االصليیبيیّونن إإلى فلسطيین عامم 

ررووبا وو اانتشر تلك ااأليیّامم االقّديیس جورردديي كانن يیحترمم من االمسلمونن وو االمسيیحيیّونن. بعد االّرجوعع من االحرووبب االصليیبيیّة٬، قّصة االقّديیس جورردديي ووصلت إإلى أأوو
أأثيیوبيیا وو ددوولل أأخرىى أأيیضا. تقديیسهھ بسرعة إإلى نابوليیس٬، أأررااغونن٬، كاتالونيیا٬، أألكويي وو بايیبوررتا وو صارر ررااعي إإنجلتراا وو االبرتغالل وو االيیونانن وو ررووسيیا وو  

 
مسيیحيیّونن تقريیبا. في ذذااكك االعامم ووصل إإلى االمجموعاتت االمسلّحة االصهھيیونيیّة  1.500كانواا مسلميین وو  18.500نسمة.  20.000كانن عددد سّكانن االّلد  1948عامم 

شاحنة  1.800ن. االسّكانن تّم ترحيیلهھم وو تقسيیمهھم. أأتواا بـشخص وو كثيیر من االنّساء ااغتصب 400أأمر من إإسحاقق رراابيین: "يیجب ططردد سّكانن االّلد". قتل أأثناء االطّردد 
دداافيید بن غورريیونن في  االّصهھيیونيیّة لنقل كّل ما تّم نهھبهھ من االبيیوتت االفلسطيینيیّة. االمؤرّرخخ ااإلسراائيیلي بيیني مورّريیس ووثّقهھ كلهّھ وو أأّكد هھھھذهه االمعلوماتت مؤّسس االّدوولة

مذّكرااتهھ للحربب.   
لقّديیس جورردديي في االكنيیسة ااألووررثوددووكسيیّة في غّزةة. نضالل االشهھيید االفلسطيیني ما ززاالل حيیا.أأثناء االّربيیع٬، ووجدتت ررمز اا 2014عامم   

 
 

19. غّزةة وو جالوتت   
 

االتقواا في وواادد االبطم . إإخوةة ددااوووودد  وو االجيیش االيیهھوددييّ  االجيیش االفيیلستيّ االتقاليید االيیهھودديیّة وو االمسيیحيیّة وو ااإلسالميیّة تعرفف قّصة االمقاتل جالوتت وو االفّالحح ددااوووودد. 
ىى ااألعدااء للقتالل معهھ بتجنّب االمعركة عضاء في جيیش االيیهھودد وو هھھھو يیمضي ااأليیّامم في ررعي االغنم وو إإحضارر االطّعامم. جالوتت االذيي كانن أأقوىى االجنودد٬، تحدّ كانواا أأ

ر" ددااوووودد رردّد عليیهھ قائال: صغيی ددوونن مذبحة. االجميیع كانواا يیهھابونن منهھ لكّن ددااوووودد قّدمم نفسهھ للقتالل. االملك ططالوتت قالل لهھ: "جالوتت مقاتل ططواالل عمرهه وو أأنت شاببّ 
ّن ددااوووودد ررفض "كنت أأررعى غنم أأبي  ططواالل حيیاتي. عندما كانن يیأتي أأسد أأوو ددبّب وو يیهھاجمواا كنت  أأقتلهھم ووأأنقذ االغنم" ططالوتت وواافق وو أأعطاهه سيیفهھ وو ددررعهھ لك

قق بمقالعع في يیدهه. جالوتت غضب عندما ررأأىى أأنن من تقّدمم هھر وو خبّئهھا في جيیبهھ وو ااقتربب من االعمالألنهّھ كانواا كبارراا وو ثقاال عليیهھ. إإلتقط خمسة أأحجارر من االنّ 
اا وو صغيیر وو ااعتبر ذذلك إإهھھھانة فقالل لهھ: "ااقتربب وو سأعطي لحمك للطيیورر االمتوّحشة وو االوحوشش". جالوتت بدأأ باإلقتراابب شيیئا فشيیئا فأخذ ددااوووودد حجر للقتالل شاببّ 

ووضعهھ في االمقالعع وو بضربة ووااحدةة هھھھزمم جالوتت.  
 

ائرااتت ة وو االطّ ائرااتت االحربيیّ ائرااتت بدوونن ططيیّارر وو االطّ ناعيیّة وو االطّ لعالم تهھاجم ااحدىى أأفقر وو أأعزلل االمناططق في االعالم. ااألقمارر االصّ أأحد أأقوىى جيیوشش اا 2014عامم 
يیر بصالبة. غواارريیخ وو االمدّمرااتت االحربيیّة وو االغّوااصاتت وو االمدفعيیّة وو االمدرّرعاتت وو االدبّاباتت االمحّملة بأحدثث االتقنيیاتت تهھاجم االقطاعع االصّ االمرووحيیّة وو االصّ 

خ وو عشرااتت ااآلالفف من جنودد االقّوااتت االخاّصة يیحاصروونن االمكانن من كّل االحدوودد. في ااألنفاقق تحت ااألررضض٬، عشرااتت أأفراادد االمقاوومة برااجماتت االصواارريی
االرّشاشاتت يینظّمونن االدفاعع. نشأوواا وو هھھھم يیستخدمونن االمقالعع وو ال يیهھابونن االموتت.  

 
 

20. ططائر االعنقاء االجريیح   
 

سنة على ااألقّل. عاشش فيیهھا االكنعانيیّونن وو االمصريیّونن وو االفيیلستيیّونن وو بنو إإسراائيیل وو االفرسس وو  4.000دنن االعالم. أأصلهھا يیرجع إإلى مديینة غّزةة من أأقدمم م
ةة ااحتلّت وو فتحت اائيیليیّونن. غزّ االيیونانيیّونن وو االّروومم وو االيیهھودد وو االمسيیحيیّونن وو االبيیزنطيیّونن وو االعربب وو االمسلمونن وو االصليیبيیّونن وو االعثمانيیّونن وو االبريیطانيیّونن وو ااإلسر

ويیلة يیعمل عندما يیصل إإلى نهھايیة حيیاتهھ االطّ  ائر ااألسطوررييّ هھھھذاا االطّ  يیقولل أأننّ  أأووبيیديي وومانيّ اعر االرّ بب ططائر االعنقاء ررمزهھھھا. االشّ ما لذلك االسّ مّرااتت ال تحصى. رربّ 
جديید. االمسيیحيیّونن االقدماء يیعتبروونن هھھھذهه ااألسطوررةة وو االذيي عّش بعيیداانن االقرفة وو يیحرقق االعّش وو هھھھو بدااخلهھ حتى يیتحّولل إإلى ررمادد. وو من هھھھذاا االّرمادد سيیلد من 

.جديید وو ااإلحيیاء. االعربب يیسّمونن هھھھذاا االطائر االعنقاءأأصلهھا يیرجع إإلى االيیونانن وو االفرااعنة ررمزاا للتّ   
 

االمحن وو تحّمل االّصدمة وو ما هھھھو ما لذلك سّكانهھ ططّورروواا ما يیسّمى في علم االنفس بالّصمودد وو هھھھو عباررةة عن قدررةة موااجهھة مّرااتت عديیدةة. رربّ  تقطاعع غّزةة جرح
فس ف بيیكتورر فراانكل ( عالم االنّ أأهھھھّم٬، قدررةة االتقّويي وو االتّأقلم بإيیجابيیّة من ووررااء ااأللم. كيیف ال يیقعونن في االحقد وو ااإلنتقامم وو االيیأسس من بعد كّل هھھھذهه ااألهھھھواالل؟  ااكتش

نن معنى لمعاناتهھم هھھھم االوحيیدوونن االّذيین كانواا يیتحّملونهھ وو يیتعلّمونن منهھ. حسامم االّذيین يیجدوو أأووالئكاالنّاجي من أأووسويیتش) في معسكرااتت ااإلعتقالل أأنّن  االيیهھوددييّ 
شرحح لي في مكتبهھ أأمامم االبحر أأنّن صمودد االشعب االفلسطيیني لهھ نقطتانن مركزيیّتانن. أأوّولل نقطة هھھھي االهھيیكلة االعائليیّة وو  )ةفسيیّ االنّ  حةللصّ  ةةغزّ  برنامجاالنونو (عضو 

انيیة هھھھي أأنهّھم لم يیزاالواا يیحتفظونن باإلعتقاددااتت وو بكة تعاوونن بيین كّل ااألفراادد االّصغارر وو االكبارر فال أأحد يیبقى ووحدهه أأبداا. االنّقطة االثّ ااإلجتماعيیّة االتقليیديیّة االتي تكّونن ش
عبة يیصبروواا.اتت االصّ االتقاليید االّلذاانن يیمنحانن لهھم االمعنى في االحيیاةة وو يیجعلونهھم جاهھھھزيین لكّل ااحتمالتت هھھھذهه االحيیاةة. في ااألووقاتت االّسعيیدةة يیشكروواا وو في ااألووق  

 
 
 
 
 

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
 
 

	  

(136)

(140)

(154)
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21. آآددمم وو حوااء   
 

لربّب. أأكلواا من فاكهھة االبشريیّة نشأتت من آآددمم وو حوااء حسب إإعتقاددااتنا. كانا يیعيیشانن في االجنّة بسالمم وو ططمأنيینة لكن في يیومم من ااأليیّامم٬، االشّر جذبهھم لعصيیانن اا
ررؤؤيیتهھ كجزء من ووحدةة أأوو كعناصر منفصلة. بعدهھھھا ااستشعروواا إإحساسس شجرةة االعلم وو تعلّمواا أأنهّھ يیوجد االخيیر وو االشّر وو أأنّن كّل عنصر من عناصر االخلق يیمكن 

االّربّب وو ذذرّريیتهھم أأنن  االخجل وو االخوفف ألوّولل مّرةة. هھھھكذاا حصلواا على االحّريیة لفعل االخيیر أأوو االشّر لكن تسبّبواا ألنفسهھم بالطردد. هھھھذاا هھھھو االذنب ااألصلّي فعاقبهھم
الفف بسيیط في هھھھذهه االقّصة. يیقولل هللا في االقرآآنن أأنّن آآددمم لم يیخنهھ بل نسي االعهھد االّذيي عاهھھھد هللا عليیهھ وو أأنهّھ يیعانواا بالّدمم وو االعرقق. في ااإلعتقادد ااإلسالمي هھھھناكك إإخت

هھم بل سّماهھھھم خلفاء حّس بالّذنب أأيیضا فتابب لكي يیهھتديي من جديید وو لذلك أأصبح أأوّولل ررسولل. هللا لم يیعاقب آآددمم وو حوااء وو االبشريیّة كلهّھا بالمعاناةة من أأجل ضعف
في االكونن. هھھھكذاا أأّسس االطريیق للّرجوعع إإلى ااألصل وو إإلى االفطرةة. فالخيیر هھھھو االّرجوعع إإلى  أأنهّھم مسؤووليین عن االمحافظة على االنّظامم االطبيیعيّ  ااألررضض٬، يیعني

هھھھو االّسيیر إإلى االتفّرقق.  رّ االتّوااضع وو االتّوااززنن وو االمحافظة على االجمالل بيینما االشّر هھھھي االعنجهھيیّة وو االفوضى وو تدميیر االجمالل. االخيیر هھھھو االّرجوعع إإلى االوحدةة وو االش
اا عندما قالل: "االكتابب االذيي يیجب أأنن يیكونن دداائما مفتوحا هھھھو كتابب االطّبيیعة".غاوودديي فهھم ذذلك وو بيیّنهھ بطريیقة بسيیطة جدّ   

 
دوونن بالمناجل وو في صباحح أأحد ااأليیامم ررأأيیت في حقولل خزااعة ززووجانن مع اابنتهھما. كانواا يیحصدوونن االقمح مع أأجدااددهھھھم وو إإخواانهھم. كانواا قاعديین على رركبهھم يیحص

ائرااتت االحربيیّة كانت تزئر وو بضع مئاتت ااألمتارر عنهھم كانن يیختبئ االقنّاصة ووررااء االتّل وو يیصّوبونن عليیهھم. لكّن االعائلة كانت بأيیديیهھم. من فوقق ررؤؤووسهھم االطّ 
ر إإليیهھم. ما هھھھو االسّر في قلوبهھم وو االّذيي ال نعرفهھ؟بسالمم وو سعاددةة وو قّوةة بمجّردد االنظمبتسمة وو كنت أأحّس   

 

22. أأخالقق وو أأضوااء   
 

تيینّي٬، قالل: "شعب جاهھھھل يیشّكل أأددااةة عميیاء لتدميیر نفسهھ" وو ززاادد على ذذلك أأنهّھ ال يیكفي بالتعليیم فنزوويیال قرأأتت أأنّن سيیمونن بوليیبارر٬، قائد ااإلستقاللل االّال في 
٬، بل يیحتاجج أأخالقق وو أأضوااء. ااألكادديیميّ   

العب. هھھھم أأسرىى كّل أأنوااعع هھھھم منقسمونن وو محتلّونن وو أأددخل عليیهھم االفقر وو االفسادد وو االتّ  لحظة في تارريیخهھم. االعربّي وو فلسطيین غاررقونن في أأسوأأ ما االعالمرربّ 
سل االكّذاابيین. لكن من بيین كّل هھھھذاا االظّالمم هھھھناكك نورر صغيیر يیسطع بتوااضع وو بعض ااألحيیانن ال نرااهه وو ال يیتركونا نرااهه. ما يیعرفهھ االديیكتاتورريیاتت وو االخدعع وو االرّ 

ررغم عشرااتت االّسنيین من االحرووبب وو االّدمارر. حسب  ااستطاعع أأنن يیكونن أأحد أأكثر االمجتمعاتت االمثقّفة وو االمؤدّدبة من االعالم االعربيّ  االمجتمع االفلسطيینيّ  االقليیل هھھھو أأننّ 
معاتت لهھذاا جا 10بابب يیقولونن أأنّن أأوولويیّتهھم هھھھي االتعليیم ففي غّزةة يیوجد %. معظم هھھھؤالء االشّ 98تبلغ  بابب االفلسطيینيّ معلوماتت االبنك االعالمي٬، نسبة االتعلّم بيین االشّ 

يین وو يیعيیشونن تحت ااألساسس. هھھھذهه معلوماتت مدهھھھشة إإذذاا نظرنا إإلى االّصعوباتت االهھائلة االتي يیتعّرضض لهھا االطّالبب وو ااألساتذةة آلنهّھم محاصريین وو محجوززيین وو محتلّ 
االقصف.  

ي االظّالمم. ع بكّل قّوةة في عالم غاررقق فالقق وو في هھھھذهه االجزئيیّة فلسطيین تسطأأضوااء االتعليیم ال تعني شيیئا ددوونن ااألخ لكنّ   
. في االحيیاةة تعليیم االقلب وو ااإليیمانن وو ااألخالقق هھھھو ما يیعطي لإلنسانن معنى وو ططريیق وو االمنطق شئ أأساسّي لإلنسانن لكن تعليیم االعقل  

 
 

23. بناتت ااألندلس   
 

نا. ااشتريینا ززعتر وو ززيیت االّزيیتونن وو تمر وو امم ذذهھھھبت أأنا وو باليیريیا االفنزوويیليیّة إإلى سوقق ااألندلس لنشتريي االطّعامم للنّاشطيین االّذيین يیسكنونن في بيیتيیومم كباقي ااأليیّ 
. عند ووصولل االسيیّاررةة ززيیتونن وو لبن وو فاكهھة وو خضرووااتت وو بيیض وو كعك وو كميیّة كثيیرةة من االقهھوةة. ططلبنا سيیّاررةة أأجرةة ألنّنا كنّا ااثنيین فقط محّمليین بعشريین كيیسا

بدأأنا ننقل ااألغرااضض .   
هھھھّن بأززيیاء وو حقائب االمدررسة وو بدوونن أأيي كلمة بدأأنن يیحملن ااألكيیاسس وو ووضعنهھّن في االسيیّاررةة. بعدهھھھا من عمر 12أأوو االـ 10مّر من هھھھناكك مجموعة ططفالتت في االـ

وو بدوونن تودديیعة أأكملن ططريیقهھّن إإلى بيیوتهھّن حيیث يینتظرهھھھّن االعشاء .  
عندما ررجعت إإلى االبيیت قلت في نفسي أأنّن أأووالدديي يیجب أأنن يیكونواا هھھھكذاا.  

 
 
 
 
 
  

حيیاةة  
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ELS POEMES 

أأمنيیاتي يیجب أأنن تتحقّق بأشرعة وو رريیاحح  
بطرقق معوّجة فوقق االبحارر  

 أأررىى أأنّن االّريیح االّشمالّي وو االغربّي يیتسلّحانن ضّديي
االّريیح االشلوقق وو االّسرووقق يیجب أأنن يیساعدووني  

مع أأصدقائهھم االّريیح االجنوبّي وو االّشماليّ   
وو بطلب متوااضع لريیاحح االجبالل  
أأنن يیكونواا منصفيین في نفخهھم  

نّن االخمسة يیحقّقونن لي االّرجعة وو أأ  
 

أأووسيیاسس ماررتش  
(14)  

 
+ 
 

 االسفنن االبططيیئة تضيیع في بحارر خططررهھھھا مجهھوولل
 

 سالباددوورر اايیسبرريیوو
(20)  

 
+ 
 

 سأعودد دداائما
 لشطّنا

 ااألموااجج ال تتركني
 أأّماهه

 أأبتعد كثيیراا
 

 مارريیا دديیل مارر بونيیت
(22)  

 
+ 

 
 

نهّھارر آليیاتت ألوولي ااأللبابب إإنّن في خلق االسماووااتت وو ااألررضض وو ااختالفف االّليیل وو اال  
 

االقرآآنن االكريیم٬، سوررةة آآلل عمراانن  190آآيیة  –  
(28)  
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ساعة االشمس في االسجنِ   
لد سربا من االكائناتتقغيیم يی  

هھھھتافاتت شعب لمن يیصعدوونن إإلى حتفهھم باسميین  
ووخوفف االطغاةة من ااألغنيیاتت  

على هھھھذهه ااألررضض ما يیستحق االحيیاةة  

 محمودد ددرروويیش
(40)  

 
+ 
 

ليیوممنارر بيین يیديّي اا  
 تعلن غيیومم عاليیة
 خريیف ممطر

 وو االحيیاةة تصبح غريیبة
بيین هھھھذاا االهھدووء االكاذذبب  
 االحيیاةة تحرقق

 خاضعة لدووررةة تدوورر
 حديیدةة مغرووززةة بالّدااخل
 كالّسكيین االذيي

 يیزيید في غمق االجرحح
 االّدماء االّداافئة تتدفّق
 حركة تدفّقهھا

 كالبندوولل االذيي يیعودد 
ألصلهھ دداائما  

 هھھھنا نمشي في دداائرةة
جداا االال ووعي االحيّ   

وو نحّس االسنيین خفيیفة  
ثقيیل على االموتت  
 لكنهّھ ليیس موتي

 
 مونتسيیّرااتت أأبيیيیّو

(46)  
 

+ 
لم أأحمل يیوما بندقيیّة على كتفيّ   

وولم أأسحب ززنادد سالحح   
كّل ما أأملكهھ شجن نايي   
ووفرشاةة أللونن أأحالمي   

ووززجاجة حب  
هھھھو إإيیمانن ال يیتزحزحح  
وو حّب ال نهھايیة لهھ  
لشعبي االذيي يیعاني  

 
 توفيیق ززيیّادد

(48)  

s

s
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 THE POEMS

 أأبي٬، سيیّد االّسماء وو ااألررضض
 أأنا أأثني عليیك ألنّك لم تعطي هھھھذهه ااألشيیاء
 لألذذكيیاء وو االعالميین وو بيیّنتهھا للبسطاء

 
متى للقديیس ووفقا ااإلنجيیل  

(54)  
 

+ 
 

"قالل هللا تعالى: "أأنا عند االمنكسرةة قلوبهھم من أأجلي  
 

حديیث قدسي وورردد في كتابب بداايیة االهھداايیة لإلمامم االغزاالي  
(58)  

 
+ 

 
ااهه من ووططن ااألوّوليین كم اابتعدنا عنهھ  
ااهه من ووططن ااآلنن أأذذكرهه بدموعع حمرااء  

غر يیوجب عليیك أأنن تحبهّھ لألبد؟أأنن تكونن ووططنك في االصّ   
 

االذيي أأمامهھ أأصبح متوااضعا ٬،هھھھو االوططن االذيي أأحبّ   
لم أأهھھھجرهه أأبداا٬، لم أأهھھھجرهه أأبداا  
أأجبرووني على االّرحيیل  

 
 االّرصافي
(62)  

 
+ 
 

 أأنا كنت أأسألك بفاررغغ االصبر
 قل لي٬، متى سنذهھھھب إإلى االقدسس؟

 قل لي٬، متى سنذهھھھب؟
 عندما ااألسالكك االنّحاسيیة تكسر وو االخطّ يیصبح أأخضراا

 حيینئذ سنذهھھھب
 عندما يیصبح االحفيیف مستمراا من غزةة إإلى االخليیل

 حيینئذ سنذهھھھب
 عندما لم يیعد يیكتب ااسمي بالحبر ااألحمر

 حيینئذ سنذهھھھب
 إإذذاا٬، لن نذهھھھب أأبداا؟
 إإذذاا بقي تفكيیركك هھھھكذاا

  نذهھھھب أأبدااال٬، لن 
 

 إإيیسابيیل بيیريیث
(120)  

 
 

s

s

s
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إإنتظارر ااألشيیاء تحصل ددوونن أأنن . االصبر هھھھو ااإلنتظارر مع االعمل وو ااإلصراارر ليیس  ااإلنتظارر ددوونن االتحّركك حتى لو االحّل بعيیداا
 نفعل كّل ما بوسعنا هھھھو هھھھرااء٬، كما تقولل االقّديیسة تيیريیسا

 
 أأنتوني غاوودديي 

(76)  
 

+ 
 

 منبع كّل مصائب ااإلنسانن ليیس االموتت٬،
 بل االخوفف من االموتت

 
 أأبكتيیتوسس
(80)  

 
+ 

 
 إإذذاا تنشروونن االموتت تعطونن معنى أأكبر للحيیاةة

 نحن هھھھنا بأيیديینا االعارريیة
 االموتت يیمنع عنك كّل شئ

 وو أأنا مع كّل موتة يیخرجج لي أأشقّاء جددد
 

 ماكس أأووبب
(102)  

 
+ 

 بإمكانهھم أأنن يیقتلوكك
 أأوو بإمكانهھم أأنن يیضحكواا عنك أأوو أأنن يیكشفوكك

 كّل هھھھذهه تفاهھھھاتت
لوعي هھھھو ما لهھ ثمناا  

 إإنّك لن تكونن شيیئا إإذذاا لم تكن شعبا
 وو أأنت لألسف قد ااخترتت
 بعد سكوتك االّصاررمم
 تمشي بقناعة

 االمثالل االذيي يینفع هھھھو غالي 
 وو يیجب أأنن تكونن مثالّي في كّل شئ

 مثالّي في كّل ااألووقاتت
 يیجب أأنن تنسى نفسك

 عليیك أأنن تصبح كّل ووااحد من شعبك
 وو تجعل حزنهھم حزنك

ضبكوو غضبهھم غ  
 وو هھھھكذاا ستصبح تماما

عيین هللا وو في أأعيین االنّاسس في  
  وو ستصبح شعبا لألبد

 
 بيیسيینت أأندرريیس ااستيیيیيّیس

(138)  

s

s

s
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 أأررددتت أأنن أأحكي لك
 قصة عندليیب قد ماتت
 أأررددتت أأنن أأحكي لك

 االقصة
 لوال أأنهّھم قّصواا شفتايي

 
 سميیح االقاسم

(118)  
 
 
+ 
 
 

 أأررضض
 قديیمة
االبوتقة من  

 وو االحزنن
 أأررضض

االعيینيینمن االموتت بدوونن   
 وو االّسهھامم

 
 فيیديیريیكو غاررثيیا لورركا

(134)  
 
 
+ 
 

 ااألحيیاء يیريیدوونن االموتت في ووططنهھم
 ال يیوجد أأبواابب مفتوحة
 وو ال بحارر مفتوحة
 وو ال أأيیديي مفتوحة
 ملئى بالقلوبب

 كّل يیومم إإيیمانن فوقق االخوفف
 كّل يیومم مرآآةة من االنّارر
 معجزةة كبيیرةة

 ااألحيیاء يیموتونن وو ااألموااتت يیحيیونن
ااءمهھرجانن من ااألضو  

 قطاعع من ااألررضض مولّعة
 االبحر أأصبح مرآآةة من االنيیراانن
 وو ررصاصص مصبوبب على ااألططفالل

 ررؤؤووسهھم تدوورر
 في االشوااررعع بعد نزعهھا من أأكتافهھم

 
 سهھيیر حّمادد

(114)  

s

s
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 أأنا من أأططرقق بابك

 على كّل ااألبواابب٬، على كّل ااألبواابب
 لكنّكم لن تستطيیعواا ررؤؤيیتي
 ططفل ميیّت ال يیُرىى

 
 تحّولت إإلى حفنة ررمادد

اثرتت بفعل االّريیاححتن  
 

 ناظظم حكمت
(146)  

 
+ 
 

 االجمالل هھھھو بهھاء االحقيیقة 
 

 بالتونن
(150)  

 
 
+ 
 

 ووررثت ااألمل من أأجداادديي
 وو االصبر من آآبائي
 وو من كالهھھھما االّلقب
 االذيي أأستخدمهھ ااآلنن
 للتكلّم معكم

 
 ميیكيیل ماررتي إإيي بولل

(170)  
 
 
+ 
 

 بحر من ااألحزاانن تزئر في أأمعائنا
 كّل االقلوبب االيیائسة تحرقق بنيیراانن أأبديیّة

 
 اابن ااميیرةة
(174)  

 
+ 
 

 االكبارر يیموتونن وو االّصغارر يینسونن
 

 ددااوووودد بن غريیونن
(176)  

s

s

s

s
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 صوررتك في عيیني
 وو ااسمك في فمي

 
 تعيیش في قلبي
 لكن أأيین تختبئ؟

 
 اابن عربي

 في االصّحة االمسترجعة
 في االخطر االمختفي
 في ااإلنتظارر ددوونن ذذااكرةة

 أأكتب ااسمك
 

 وو بقدررةة االكلمة
 حيیاتي تبدأأ من جديید
يیكوولدتت فقط ألتعّرفف عل  
 أللفظ ااسمك

 
 حريیّة

 
 باوولل إإيیدوواارردد

(142)  
 

+ 
 

 فاصبر
 

االقرآآنن االكريیم٬، سوررةة غافر  – 55  
(152)  

 
+ 
 

 أأكثر من مجّردد موجاتت لبحر يیجاووررنا
 نغنّي لك االمستقبل٬، ااسمك االشجاعة

 ااسمك فلسطيین
 

 يینتزعونن أأشجارركك من حقولك االبنيیّة
االغد كأنهھم يیستطيیعونن قلع جذوورركك في  

ميیدفنونن أأططفالك وو ااإلبتسامة في ووجوهھھھهھ  
وو يیريیدوونن أأنن تصبح أأررضك بورراا  

 
 سيیكبر االّزيیتونن وو يیبقى آآالفف االّسنيین
 لكي تغنّي االطيیورر ااسمك٬، االشجاعة

 ااسمك فلسطيین
 

 يیويیس يیاكك
(124)  

s

s
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لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

قدررةة على تعکيیر مزااجج  ووليیست أأررقى االمدنن ووليیست أأکبر االمدنن. وولکنهھا تعاددلل تارريیخ أأمة. ألنهھا أأشد قبحاً في عيیونن ااألعدااء٬، ووفقرااً ووبؤساً ووشرااسة. ألنهھا أأشدنا
ا کذلك فهھي أأجملنا ووأأصفانا ووأأغنانا ووأأکثرنا االعدوو ووررااحتهھ٬، ألنهھا کابوسهھ٬، ألنهھا برتقالل ملغومم٬، ووأأططفالل بال ططفولة ووشيیوخخ بال شيیخوخة٬، وونساء بال ررغباتت٬، ألنهھ

جدااررةة بالحب.  
د فصدقنا أأنفسنا نظلمهھا حيین نبحث عن أأشعاررهھھھا فال نشوهھھھن جمالل غزةة٬، أأجمل ما فيیهھا اانهھا خاليیة من االشعر٬، في ووقت حاوولنا أأنن ننتصر فيیهھ على االعدوو بالقصائ

االقصائد عن شفاهھھھنا٬، فرأأيینا االعدوو ووقد أأتم بناء االمدنن وواالحصونن وواالشوااررعع. ناوواابتهھجنا حيین ررأأيینا االعدوو يیترکنا نغني .. ووترکناهه يینتصر ثم جفن  
.وونظلم غزةة حيین نحولهھا إإلى أأسطوررةة ألننا سنکرهھھھهھا حيین نکتشف أأنهھا ليیست أأکثر من مديینة فقيیرةة صغيیرةة تقاوومم  

 
 

 محمودد ددرروويیش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لن آآتت إإليیك
 بل عد أأنت لنا

 
 عد يیا صديیقي
 فكلّنا ننتظركك

 
 غسانن كنفاني

(200)  
 

+ 
 

 وو إإذذاا ووجدتهھا فقيیرةة
 ال يیعني أأنّن إإيیتاكا خدعتك
 أأصبحت حكيیما

 فستعلم ما يیعني ااإليیتاكا
 

 كابافيیس
(200)  

 
+ 
 

 لن يیتبقى شئ سواا االبحر
 موجة تتحدىى تلو ااألخرىى  

 
 سماحح سبعاوويي

(204)  
 
 
 
 

 
  

s

s
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صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
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شكر  
 

ما شئ من ما أأعمل.م لما نشأ هھھھذاا االكتابب وو ال رربّ أأرريید أأنن أأشكر كل االذيي بدوونن ووجوددهھھھ  
أأشكر أأبواايي االلذاانن ززررعا االبذررةة االتي ما ززاالت تكبر  

هھدااء االعشرةة من االمابي مرمرةة االذيي علّمونا ثمن االحيیاةة وو االّدفاعع عن االحّق وو ةة. وو االشّ باسل ااألتوني٬، فنّانن من جباليیا رراافقني في ططرقق وو أأحالمم قطاعع غزّ  وو أأشكر
ططفل وو ططفلة. وو االمواانئ  500شهھيید في االحربب ااألخيیرةة على قطاعع غزةة وو خاّصة ألررووااحح االـ 2.100بي ددوولس ألنّن هھھھذاا االكتابب كتب في بيیتهھا. وو االـاالجمالل. وو ما

سنا.) وو فايیش بارريي. وو ااألررضض٬، كتابب يیجب أأنن يیقرأأ دداائما ألنهّھ يیصلنا مع االّسماء وو مع أأنفالنسيیا) وو لوررتا (حقولل بالنسيیاوو كالدرروونة (جبالل في ب  
 

أأشكر في مديینتي:  
وو أأوّولل  2005مم تشابي سارّريیا وو ميیكيیل ررااموسس من سرتت معهھم سنيین عديیدةة وو شارركت معهھم في مشارريیع كثيیرةة وو شّكلواا ددعم وو ددفع لعمل أأوّولل فيیلم ووثائقي لي عا

على  Sembra Llibresربيیس من شركة  . أأنتونيیو ررااموسس وو مارريیا ددوولس٬، أأشكرهھھھم ألنّن بسببهھم وولد هھھھذاا االكتابب. جواانن كاررليیس خيی2014كتابب لي عامم 
إإلى كاررااكاسس. تشابي  النسيیاشجاعتهھ لدعم مشرووعع كتابب مستقّل كهھذاا في أأووقاتت صعبة كهھذهه. بيیسنت تشانزاا االذيي رراافقني منذ عشريین عاما في مغامرااتت من ب

من غّزةة. جواانن كانتارريیروو االذيي حقّق االمستحيیل. ددااني وو مارريیانن وو  النسيیاجيینيیس ززميیل قديیم وو أأبّب وو صانع مثابر. تامر وو جاللل حمداانن فلسطيینيیّانن بلنسيیّانن من ب
ا. اليیا. بيیناررووزز وو وو لورريینا وو ررووبيین. ااألرّراابب. غالة. مارريیة فريیشاسس. كيیكي نابارّروو وو بيیسنت ماررتي وو االمزااررعيین االذيین يیزررعونن وو يیحبّونن أأررضنا. مارركك وو أألب

وو االّرااحة. الوورراا أأررااوو وو لوكاسس مارركو وو جورردديي سالبيیا وو سيیرجي بيیتاررتش وو بيیل ثابايیا وو باكو  فريیديیس (قرىى في بالنسيیا). االصحفيیّونن االذيین يیوااجهھونن االخوفف
تاررتش وو سامويیل ثيیرددااهه وو خوررخي ررااموسس وو خيیرمانن كابايیيیروو وو أأنتونيیو بيیداالل وو ررووجيیر باالهه وو سيیرجي بيیكاثو وو إإغناثيیو ثافراا وو بيیسنت باررتالل وو جوسيیب بيی

أأيیّامنا االحاليیّة. شعبنا االذيي تعّرضض لإلهھھھانة وو سوء االمعاملة وو ررغم ما  االمواالي فيهھم نقلواا قصص شعبنا. غيیيیيّیم أأغويیوهه وو عائلتهھ. ددووميینغو وو أألبيیرتت مونتونن ألنّ 
اا وو ذذوو شجاعة وو ذذوو عجائب سّريیة.يیريیدوونن أأنن نصّدقق هھھھو شعب ذذوو جذوورر قديیمة جدّ   

 
فنزوويیال:أأشكر في   

االمظلمة في االحبس وو ااأليیامم االمشرقة في كاررااكاسس. جوررجي االباسك االبلنسيیانّي االفنزوويیلّي. بانيیسة وو أأووسكر وو بيیبيیانا االتي رراافقتني إإلى فلسطيین أأثناء ااأليیامم 
من يینايیر.  23أأليیخاندرروو وو ثايیروونن وو تريیستانن وو جوهھھھانة وو يیانن االذيي تعلّمت معهھم أأقّص االقصص. تيیسا. عائلة غاليیانو. سّكانن حّي غوااررااتارروو وو خواانن 

مت كانن ملجأ وو جنّة. االسّكانن ااألصليیيّین في بيیريیخا وو ااألماززوونن. االعامليین في االتلفزيیونن وو االصحفيیيّیونن االوثائقيیّونن وو االصحفيیّونن مع من تعلّ  االغواارراايیراا رريیبانو االذيي
يیمنتيیل وو وويیليیامم بوو جاهھھھدتت بجانبهھم. غوستابو بوررجيیس وو كاررنن ميینديیث وو ليیليیانن بالسيیر وو أأنخيیل باالثيیوسس وو ساوودديي وو ااإلخوةة يیغريیس. أأندرريیس إإيیثارّراا وو يیورريي 

قروونن.  5االمسيیطرةة منذ  كاستيیيیّو وو إإيیرنيیستو بيیيیيّیغاسس وو ماوورريیثيیو ررووددرريیغث وو أأثيیيیل لوبيیث االذيي فتحواا ااألبواابب للناسس ليیستطيیعواا أأنن يینطقواا بما أأسكتتهھم االقّوةة
لحيیاةة وو جعل ااألحالمم تتحقّق.مايیسالونن وو أأنيیبالل ألنهّھم ساعدووني في االتعّرفف على االلّغة االعربيیّة وو ااإلسالمم. هھھھوغو تشابيیث لمنح اا  

 
أأشكر في فلسطيین:  

مع ااألندلسّي تحت  مانو بيینيیداا االذيي جعلنا نكسر االحصارر على غزةة وو االذيي سهھّل لي آآلة تصويیر لكي يینشأ هھھھذاا االكتابب. باليیريیا كوررتيیس االفنزوويیليیّة االتي عاشت
محترمونن٬، أأتمنى حضورر ززووااجهھم االّراابع وو ثمرهه من بعد. عالء االعلولل  االقصف وو مع االنّاسس ددوونن خوفف. مصعب بشيیر وو إإيیسابيیل بيیريیث صحفيیّونن وو أأشخاصص

مم. أأبو أأميیر وو كفاحح وو فادديي وو صحفّي ووثائقّي ال يیستغنى عنهھ. إإبرااهھھھيیم لفتح االكنيیسة وو تارريیخ غّزةة االقديیم لي. ووسامم عابد االخطّاطط ألمانتهھ وو لفنهّھ االمبارركك مع ااألقال
كريیستيیانن وو تشيیمو وو فيیّراانن وو إإيیبانن وو أأرريیاددنا وو ددااليیة وو ميیغيیل أأنخيیل. أأبو حسن. االقطط االتي ماتت وو االتي لم  ررووىى وو أأنس وو إإسرااء وو خالد وو محمد وو سليیم وو

دةة. االحميیر عن حيیاةة االبشر. حيیاةة من مخيیم عائ تزلل على قيید االحيیاةة. كّل ااآلباء وو ااألّمهھاتت االذيین يیحبّونن أأبنائهھم بال حدوودد. لمن أأنقذ حيیاةة االنّاسس. لمن دداافع
ة.االوحشيیّ   

 
أأشكر في االعالم:  

عبد االمؤمن آآيیة وو عبد أأليیخاندرروو بيیدرريیغالل. أأندرريیس غيیخارّروو وو عبد االنّورر ألنهّھم أأووضحو لي عالم االّرموزز. ددااوووودد وو عبد االّصمد وو أأحمد من قريیة ددوونن فاددرريیكي. 
ألنهّھم بيیّنواا لنا االتقاليید وو االقروويیّة وو حاجة إإعاددةة تكويین االبشر.االنّورر برااددوو ألنهّھم شرحواا لنا االّرووحانيیّة من االمصدرر. فيیليیكس ررووددرريیغو مورراا وو برااددوو إإيیستيیبانن   

 
وو االمؤرّرخونن وو االمترجمونن في االنهّھايیة أأعتذرر من االمزااررعيین وو االّصيیّادديین وو االشعرااء وو االصحفيیيّین وو علماء ااألنثرووبولوجيیا وو علماء االّديین وو االفالسفة وو االكتّابب 

ذرر بشّدةة أأكثر من كّل ااألقرباء وو ااألصدقاء وو االّزمالء وو االمقّربيین من أأجل كّل ااألخطاء االذيي ااررتكبتهھا في وو االمصّورروونن ألنّني سلكت ططرقهھم ببالء. وو أأعت
االطريیق.  
شكراا.  

حيیاةة  
 

صبر  
 

لمدننليیست غزةة أأجمل اا  
 

شكر  
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