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ــدأ  ــكاد يه ــر، ال ي ــد خطي ــرات لتصعي ــًة ومؤش ــل« 2021 بداي ــان »ابري ــهد نيس ش
ــدس. ــا: الق ــكان هم ــة وامل ــك أن القضي ــة، وذل ــى الواجه ــددا إل ــود مج ليع

اعتــداءات االحتــالل ومســتوطنيه، فــي بــاب العامــود وحــي الشــيخ جراح واملســجد 
األقصــى، أدت إلــى اشــتباك فلســطني كاملــة، بقدســها وضفتهــا وغزتهــا وداخلها 
احملتــل وحتــى شــتاتها، وكان الـــ 18 مــن أيــار، وهــو يــوم اإلضــراب الشــامل، عنوانــا 

وطنيــا وحدثــا تاريخيــا لــم تشــهده فلســطني منــذ العــام 1936.

فــي أيــار »مايــو« 2021، انتفضــت القــدس دفاعــاً عــن محــاوالت إيقــاع نكبــة جديدة 
ــي  ــالل ف ــود االحت ــدات جن ــدس، وعرب ــب الق ــي قل ــعبنا ف ــاء ش ــن أبن ــق 500 م بح
ــاب العامــود، وصــوالً إلــى محاولــة املســتوطنني اقتحــام املســجد األقصــى فــي  ب
الثامــن والعشــرين مــن رمضــان )10 أيــار( فــي مــا يُطلــق عليــه »مســيرة األعــالم«، 
وهــو احلــدث الــذي أجــج األوضــاع، ودفــع إلــى أن تهــب مــدن وبلــدات الداخــل احملتــل 
ــيخ  ــى والش ــرة لألقص ــتات، نص ــات والش ــزة واخمليم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي والضف

جــراح والقــدس.

توتــر األوضــاع علــى األرض بــدأ بقمــع شــرطة االحتــالل للمقدســيني الذيــن اعتــادوا 
بعــد اإلفطــار اجللــوس علــى درجــات بــاب العامــود، حيــث اســتخدمت طيلــة ليالــي 
ــي  ــاص املعدن ــت الرص ــة وأطلق ــاه العادم ــات املي ــة ومركب ــرطة اخليال ــان، ش رمض
وقنابــل الصــوت والغــاز مــا تســبب بإصابــة املئــات واعتقــال العشــرات مــن األطفال 

والشــبان والشــابات.

ــدأت االعتصامــات  ــام، حــني ب لكنهــا، كانــت منــذرة بالتفجــر قبــل ذلــك بعــدة أي
فــي حــي الشــيخ جــراح، وكانــت تقابــل بقمــع وحشــي وتنكيــل واعتقــاالت بحــق 

أهالــي احلــي واملتضامنــني معهــم.

ــاول  ــطينياً، يح ــزالً فلس ــة 28 من ــه قضي ــى أن ــراح، عل ــيخ ج ــى الش ــر إل ال ينظ
ــطني وكل  ــة كل فلس ــا قضي ــا، إمن ــتيالء عليه ــاً االس ــذ 49 عام ــتيطان من االس
فلســطيني، حيــث جوهــر االشــتباك الدائــر اليــوم واملســتمر منــذ النكبــة، واملرتكــز 

ــتيطان. ــدس، االس ــون، الق ــية: الالجئ ــاور رئيس ــة مح ــى ثالث عل

اشتباك فلسطين كاملًة

>(K[)MX[ !L*شهادات ومشاهد من الهبة

./��K`W وm? K' �E)M(>( اR7(ر>{ اK>"#%&`7 ا7;@(  *



ي ل

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

151

ــت  ــني أعلن ــر« 2020، ح ــرين أول »أكتوب ــي تش ــر ف ــدأ التوت ــراح ب ــيخ ج ــي الش ف
محاكــم االحتــالل قرارهــا بتهجيــر 28 عائلــة مــن احلــي، وهــي عائــالت مهجــرة فــي 
ــاء القــدس كالطالبيــة  األصــل منــذ النكبــة مــن عــدة مــدن كيافــا وحيفــا وأحي

ــون. والقطم

ــة  ــي نكس ــط، فف ــذ 2009 أو 1972 فق ــدأ من ــم يب ــراح ل ــيخ ج ــد الش ــن، تهوي لك
ــالل  ــرب واحت ــروف احل ــتغالل ظ ــة باس ــات الصهيوني ــت العصاب ــران 1967، قام حزي
مــا تبقــى مــن فلســطني، واالســتيالء علــى منــزل يعــود لعائلــة »الشــنطي« وكان 

أصحابــه فــي ذلــك الوقــت بدولــة الكويــت.

العائــالت الـــ 28 متتلــك وثائــق تثبــت ملكيتهــا لــألرض وللبيــوت، بعــد اتفــاق بــني 
وزارة اإلنشــاء والتعميــر األردنيــة، التــي كانــت حتكــم وتديــر أوضــاع مدينــة القــدس 
ــروا«،  ــطينيني »االون ــني الفلس ــغيل الالجئ ــوث وتش ــة غ ــرة، ووكال ــك الفت ــي تل ف
والتــي تقضــي مبنــح بيــوت للعائــالت مقابــل تخليهــا عــن بطاقــة الالجئــني. لكــن 
ــة  ــت ملكي ــت دون تثبي ــران 1967 حال ــة حزي ــة ونكس ــي املنطق ــات ف االضطراب

البيــوت.

وفــي تفاصيــل االتفــاق، فــإن العائلــة التــي تقــوم ببنــاء مجتمــع صالــح للعيــش، 
وبيئــة ايجابيــة كإنشــاء حديقــة وزراعــة أشــجار وبنــاء جــدران وتلتــزم بدفــع اإليجار 
ومســتحقات امليــاه والكهربــاء ملــدة ثــالث ســنوات، تتملــك األرض، وهــو مــا قامــت 

بــه الـــ 28 عائلــة واســتحقت البيــوت. 

ــان  ــت جمعيت ــني قام ــراح، ح ــيخ ج ــد الش ــي تهوي ــما ف ــام 1972 كان حاس الع
اســتيطانيتان )جمعيــة اليهــود الشــرقيني وجمعيــة اليهــود الغربيني( واملســجلتان 
ــى  ــة، بتســجيل العقــارات باســمها، معتمــدة عل ــات املتحــدة األميركي فــي الوالي
ــني  ــن قوان ــذي س ــالل ال ــاء االحت ــة بقض ــتوطنني، مدعوم ــن املس ــزورة م ــق م وثائ
خاصــة لســرقة بيــوت املقدســيني وممتلكاتهــم وأراضيهــم في ســنوات اخلمســينات 
ــة  ــة طيل ــر األخالقي ــة وغي ــر القانوني ــني غي ــك القوان ــتمرت تل ــتينات، واس والس

ــام 2017. ــي ع ــا ف ــابقة، وكان آخره ــنوات الس الس

بعــد مطالبــة اجلمعيــات االســتيطانية واملســتوطنني مبــا يدعــون أنهــا أمالكهــم، 
ــي،  ــي احل ــرك أهال ــام 1875، حت ــود للع ــم وتع ــت ادعاءاته ــق تثب ــم وثائ وأن بحوزته
ــني  ــود محام ــدم وج ــاً )لع ــاً يهودي ــي، محامي ــرن املاض ــات الق ــي ثمانين ــوا ف وعين
ــفوا  ــل أن يكتش ــم، قب ــن حقوقه ــع ع ــة( ليداف ــك املرحل ــي تل ــم ف ــرب أو ندرته ع
ــق  ــالل أغل ــاء االحت ــتيطانية، وأن قض ــات االس ــح اجلمعي ــم لصال ــر عليه ــه تآم أن

اشتباك فلسطين كاملًة شهادات ومشاهد من الهبة
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ملــف القضيــة بعــد أن ثبــت امللكيــة للمســتوطنني، الذيــن اعتبــروا أهالــي احلــي 
الفلســطينيني مســتأجرين لديهــم، فــي عامــي 2009  و2010 قامــت شــرطة 

ــوة. ــي بالق ــن احل ــف م ــوت ونص ــة بي ــالء ثالث ــتوطنوها بإخ ــالل ومس االحت

ــع  ــان، مبن ــة رمض ــع بداي ــا م ــد تدريجي ــدأت تتصاع ــود، فب ــاب العام ــة ب ــا حكاي أم
االحتــالل املقدســيني مــن اجللــوس علــى درجــات بــاب العامــود، مــا أدى إلــى اشــتعال 
مواجهــات متفرقــة فــي محيــط البلــدة القدميــة، وباألخــص بــاب الســاهرة، شــارع 
صــالح الديــن، شــارع نابلــس، شــارع الســلطان ســليمان، وحــي املصــرارة، لتنتقــل 

الحقــا إلــى معظــم أحيــاء مدينــة القــدس.

تعاملــت شــرطة االحتــالل بوحشــية مفرطــة مــع األهالــي فــي القــدس، ووقعــت 
مئــات االصابــات وعشــرات االعتقــاالت بــني صفــوف املقدســيني، الذيــن استبســلوا 
فــي الــرد علــى اســتفزازات االحتــالل ومحاوالتــه منعهــم مــن ممارســة طقوســهم 

الرمضانيــة. 

ملــع تطبيــق »تيــك تــوك«، الــذي نشــر عبــره املقدســيون مقاطــع فيديــو انتشــرت 
بكثافــة لشــبان يطــاردون مســتوطنني ويلقونهــم أرضــاً ويشــبعوهم ضربــاً 
ويهينــون شــرطة االحتــالل مبواجهتهــم مــن مســافة صفــر باحلجــارة وعبــوات املــاء 

ــدي. ــراك باألي ــتيكية والع البالس

مــدن وبلــدات الداخــل احملتــل، نقبهــا ووســطها ومثلثهــا وجليلهــا، شــهدت فــي 
بدايــات أيــار »مايــو« مســيرات واعتصامــات حاشــدة، امتــدت علــى كامــل التــراب 
الفلســطيني، انطلقــت الفعاليــات املنــددة بتهويــد القــدس وحصــار غــزة 
واالســتيطان فــي يافــا، فــي مدينــة حيفــا مســاء الـــ 27 مــن نيســان »ابريــل« 2021، 
حلقــت بهــا أم الفحــم ويافــا فــي الرابــع مــن أيــار، ثــم خــرج طلبــة جامعيــون فــي 
حيفــا مــرة أخــرى فــي اخلامــس مــن أيــار رفضــاً لتهويــد الشــيخ جــراح،  لتلحقهــم 
الناصــرة، فتصبــح حيفــا والناصــرة عنــوان لالحتجاجــات، ثــم تلتحــق عــكا واللــد 
ــا  ــر وكفركن ــدة املك ــروم وجدي ــد الك ــرة ومج ــبع وطم ــر الس ــب وبئ ــة والنق والرمل
ونحــف وشــفاعمرو وعبلــني ورهــط وكفــر قاســم والطيبــة وكابــول وكفــر ياســيف 
ــر األســد  ــا ودي ــة والبعينــة جنيــدات ووادي عــارة وجســر الزرق ونحــف وباقــة الغربي
وجلجوليــا ورهــط وشــقيب الســالم وعــني ماهــل وكفــر منــدا والزرازيــر وكفــر قــرع 

والبعنــة والطيــرة والطيبــة.

ــات  ــق الفعالي ــن أعم ــدة م ــي« واح ــاد الوطن ــبوع االقتص ــات »أس ــت فعالي كان
ــات  الوطنيــة التــي نظمــت فــي مــدن وبلــدات الداخــل احملتــل، إضافــة إلــى جداري
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ــن. ــوارع وامليادي ــة والش ــاحات العام ــألت الس ــة م وطني

وبحســب تقاريــر صحفيــة، فــإن عــدد املعتقلــني مــن الداخــل احملتــل علــى خلفيــة 
مشــاركتهم فــي أحــداث الهبــة، وصــل منــذ نهايــات نيســان وأيــار وحتــى منتصــف 
حزيــران إلــى أكثــر مــن 2200 معتقــل، بينهــم 204 فــي مدينــة اللــد، فيمــا أغلــق 

وألول مــرة فــي الداخــل احملتــل مدخــل بلــدة جديــدة املكــر باملكعبــات االســمنتية.

من نيسان إلى أيار.. امتداد وتعمق الهبة

ــذت  ــي أخ ــة، الت ــى املواجه ــزة إل ــة وغ ــت الضف ــان، انضم ــي 23 و24 نيس ــي يوم ف
بالتصاعــد، ووصلــت ذروتهــا حــني قامــت فصائــل املقاومــة فــي غــزة بقصــف عــدة 
مــدن وبلــدات اســرائيلية، أبرزهــا »تــل أبيــب«، فيمــا كانــت الضربــة األولــى لضواحي 
مدينــة القــدس مســاء العاشــر مــن أيــار، مــا أدى إلــى انــدالع مواجهــة عنيفــة بــني 
ــي  ــم ف ــب 1948، معظمه ــهيداً واصي ــا 253 ش ــى خالله ــالل، ارتق ــة واالحت املقاوم
الفتــرة مــا بــني 10-21 أيــار، فيمــا قتــل 12 اســرائيليا. إضافــة إلــى 53  شــهيد ارتقوا 
برصــاص جنــود وشــرطة االحتــالل واملســتوطنني منــذ بدايــة العــام 2021، منهــم 

41 ارتقــوا فــي الهبــة األخيــرة.

ــم  ــن، 4 منه ــات الوط ــدن ومحافظ ــف م ــى مختل ــهداء الـــ 53  عل ــوزع الش وت
ــس،  ــة نابل ــن محافظ ــرة، و14 م ــا وطم ــم وحيف ــد وأم الفح ــي الل ــهدوا ف استش
وثمانيــة مــن اخلليــل، وســبعة مــن رام اهلل، وأربعــة فــي كل مــن جنــني وطولكــرم، 
وثالثــة فــي كل مــن القــدس وســلفيت، واثنــان مــن أريحــا، وشــهيد واحــد فــي كل 

ــاس. مــن بيــت حلــم وطوب

الثامن عشر من أيار.. إضراب » من البحر إلى النهر«

شــكل الثالثــاء، الثامــن عشــر مــن أيــار، يومــا عظيما مــن أيام الثــورة الفلســطينية 
ــام   ــر ع ــراب الكبي ــداً اإلض ــاً، وحتدي ــذ 85 عام ــبوق من ــر مس ــراب غي ــرة، بإض املعاص
1936، والــذي اندلعــت شــراراته حــني قتلــت مجموعــة فلســطينية مقاومــة فــي 
ــوا فــي  ــاً، كان ــني وجرحــت ثالث ــا يهودي ــل( 1936 بالقــرب مــن عنبت 15 نيســان )ابري
طريقهــم إلــى »تــل أبيــب« وفــي اليــوم التالــي استشــهد فلســطينيان علــى أيــدي 
ــاه« فــي بيــارة بالقــرب مــن يافــا، فوقعــت صدامــات عنيفــة بــني العــرب  »الهاغان
ــت،  ــوت واحلواني ــرات البي ــت عش ــة، وأحرق ــاء اخملتلط ــي األحي ــاً ف ــود خصوص واليه
وقتــل يهــودي وجــرح نحــو خمســني. وبعــد ثالثــة أيــام ســيطرت احلكومــة 
البريطانيــة علــى الوضــع وفرضــت حظــر التجــول علــى يافــا وتــل أبيــب وجوارهمــا 
وأعلنــت حالــة الطــوارئ، فيمــا أعلنــت يافــا اإلضــراب العــام وتبعتهــا مــدن وقــرى 
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ــى  ــة إل ــرة اليهودي ــف الهج ــدم وق ــي ع ــا ف ــة بريطاني ــا لسياس ــطني، رفض فلس
ــطني. فلس

فــي إضــراب 2021، ردت كل فلســطني، مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، ومــن غربهــا إلــى 
شــرقها، ومــن بحرهــا إلــى نهرهــا، علــى ظنــون االحتــالل وتوقعاتــه، والــذي عمــل 
منــذ 73 عامــا علــى تفرقــة الفلســطيني عــن الفلســطيني، وإذ باللــد تخــرج نصرة 
ــني  ــدس، وع ــرة للق ــل نص ــزة تقات ــى، وغ ــرة لألقص ــرج نص ــدس تخ ــدس، والق للق
احللــوة والبقعــة يخرجــان نصــرة لغــزة، والضفــة تهــب نصــرة للجميــع، والناصــرة 
وحيفــا ويافــا وعــكا وأم الفحــم واخلليــل وســلفيت وأريحــا وكامــل التــراب والوجــود 

الفلســطيني، يتوحــد ثائــراً فــي وجــه االحتــالل.

ــة  ــزاب، وجلن ــة، واألح ــوى الوطني ــه الق ــل، أعلنت ــن الداخ ــرار م ــدء كان الق ــي الب ف
املتابعــة العربيــة، واألطــر واحلــركات السياســية والثقافيــة الفلســطينية، تبعتــه 
كافــة الفصائــل والهيئــات الرســمية والشــعبية والنقابــات والعمــال فــي الضفــة 
وغــزة والشــتات، ودعــت حركــة فتــح إلــى يــوم نفيــر علــى جميــع نقــاط االحتــكاك 
واملواجهــة، فخرجــت مئــات املســيرات فــي معظــم مــدن وقــرى ومخيمــات 
ــرة،  ــيرة رام اهلل والبي ــا مس ــة كان أبرزه ــيرات ضخم ــت مس ــا خرج ــطني، كم فلس
وعلــى علــى احلــدود اللبنانيــة – الفلســطينية استشــهد شــاب لبنانــي برصــاص 
جيــش االحتــالل بعــد أن اقتــرب عشــرات الشــبان مــن الســياج الفاصــل رشــقوا 
ــراج العســكرية باحلجــارة وثبتــوا فوقهــا علــم فلســطني، فيمــا شــارك اآلالف  األب
ــالل  ــل االحت ــث اعتق ــطينية، حي ــة – الفلس ــدود األردني ــة احل ــرة ضخم ــي مظاه ف
شــابني بذريعــة تســللهما إلــى الداخــل، فيمــا خرجــت عشــرات التظاهــرات فــي 

ــة نصــرة لفلســطني. ــة واســالمية وأجنبي عواصــم ومــدن عربي

ومتيــز اإلضــراب بشــموله جميــع مناحــي احليــاة؛ إذ أُغلقــت احملــاّل التجاريــة 
واملؤّسســات اخلاصــة، وامتثــل املوظفــون والعمــال والطلبة للقــرار، رغــم التهديدات 
التــي أطلقتهــا أذرع املؤسســة اإلســرائيلية وأربــاب العمــل اليهــود بفصــل العّمــال 
الفلســطينيني، الالفــت هــذه املــرّة أن اإلضــراب لــم يكــن مجــرّد يــوم يُعّطــل فيــه 
املوظفــون والطلبــة عــن أعمالهــم ومدارســهم، بــل بــدت احلــركات الشــبابية معــه 
فــي أوج نشــاطها فــي القــرى واملــدن، التــي شــهد بعضهــا تظاهــرات وتـَـوزّع شــبان 
ــزام  ــى االلت ــم عل ــى أعماله ــني إل ــّث اخلارج ــا حل ــرى ومخارجه ــل الق ــى مداخ عل
بالقــرار، فيمــا ُعقــدت بعــض النــدوات الثقافيــة وورش العمــل وحلقــات النقــاش، 
وجــرت فعاليــات رســم وتوعيــة لألطفــال والناشــئني حــول األوضــاع التــي تشــهدها 
ــراب  ــذا اإلض ــاز ه ــراب. وامت ــوم اإلض ــي لي ــتغالل إيجاب ــي اس ــة، ف ــي احملتل األراض

اشتباك فلسطين كاملًة شهادات ومشاهد من الهبة



ي ل

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

155

بااللتــزام الذاتــي الشــعبي، مــن دون احلاجــة إلــى ضغــوط أو دعــوات. ففــي إضرابــات 
االنتفاضــة األولــى، كانــت قــوات مســلحة بالســالح األبيــض أو املسّدســات جتــوب 
القــرى واملــدن فــي الضفــة، لفــرض إغــالق احملــال التجاريــة ومنع العمــال مــن التوّجه 
إلــى أراضــي الـــ48. وعّبــر الفلســطينيون عــن فرحــة كبيــرة بنجــاح اإلضــراب بهــذه 
الشــمولية وهــذا االلتــزام الكبيــر، غيــر املســبوقنَي منــذ انتهــاء االنتفاضــة األولــى 
ــر، علمــاً أنــه ســبقت ذلــك دعــوات متكــررة إلــى اإلضــراب خــالل  علــى أقــّل تقدي
احلــروب علــى غــزة وغيرهــا مــن األحــداث الداميــة، لكنهــا لــم تنجــح إاّل نســبياً. 
فمثــالً، عنــد ارتقــاء شــهداء فــي بلــدة مــا، يصيــر اإلضــراب تلقائيــاً عــادة احترامــاً 
لــدم الشــهداء وحــداداً عليهــم ولضمــان أوســع مشــاركة فــي تشــييعهم، لكــن 
مــا لــم تشــهده فلســطني منــذ االنتفاضــة األولــى هــو املشــاركة الكبيــرة علــى 

امتــداد مســاحتها.

شهادة من غزة:

وسام عويضة: أنا رجل بذاكرة مزقتها الطائرات

ــل  ــا إبــن حــي الرمــال، تربيــت هنــاك، وكان مركــز حياتــي كلهــا، أســكن حــي ت أن
الهــوا، وكان مطعــم أبــي عنــد مفتــرق الســرايا وســط مدينــة غــزة، قضيــت نصف 
حياتــي تقريبــا بــني مطعــم أبــي وبيتنــا فــي مركــز حــي تــل الهــوا عنــد مفتــرق 
املاليــة، وقضيــت باقــي حياتــي أدور فــي هــذه الدائــرة التــي تشــكل مركــز قطــاع 
ــي،  ــم مــن معاملهــا جــزء مــن ذاكرت ــة، ويشــكل كل معل ــة زاوي غــزة، أعرفهــا زاوي
اســتهدفت هــذه احلــرب كمــا ســابقاتها هــذه الدائــرة بأعــداد هائلــة مــن الغــارات 
التــي ال ميكننــي عدهــا، دمــرت الكثيــر مــن املبنــي واملعالــم التــي كانــت تشــكل 

ذاكرتــي حرفيــا.

أشــعر دائمــا أنــي رجــل بذاكــرة مزقتهــا الطائــرات، هــذا االحتــالل العنصــري اجملــرم 
ــني  ــوال يوم ــارع ط ــى ش ــارع إل ــن ش ــة م ــي املدين ــا. أدور ف ــوه ذاكرتن ــض ش البغي
كاملــني، أبكــي بصمــت مدينتــي التــي حتولــت إلــى أشــالء، مربــع كامــل في وســط 
املدينــة الــذي كان قلبهــا النابــض، ووجههــا الــذي يعبــر عــن رغبتهــا باحليــاة مدمــر 
ــركام  ــة، ال ــت مفتوح ــا زال ــا م ــة ألن جروحه ــارج اخلدم ــة خ ــوارع كامل ــا، ش متام

والســيارات احملطمــة فــي كل مــكان.. 

كانت هذه الضربة موجهة لقلب مدينة غزة.

ــي  ــم ف ــم، ورغبته ــة وذاكرته ــذه املدين ــاء ه ــى أبن ــة إل ــة موج ــذه الضرب ــت ه كان
ــتحقونها. ــة يس ــاة كرمي حي
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أنا لست بخير أيها العالم، 

وال الناس في مدينتنا احلزينة

غدا سنحصي ثقوب القنابل

والغائبني

غدا يا مدينتا احلزينة

يوم ثقيل

ألف طائرة حتوم فوق رأسي اآلن، 

املدينة كلها 

واليوم التالي بعد احلرب

صباح اخلير أيها العالم القبيح

احلــرب ليســت صواريــخ ودمــار وشــهداء فحســب، فهنــاك حيــاة كاملــة مــن األرق 
فــي انتظــار الصواريــخ، وهنــاك القلــق علــى تفاصيــل احليــاة اليوميــة الغيــر عاديــة 
أثنــاء احلــرب، وهنــاك امللــل اخمليــف وانــت جتلــس فــي بيتــك بانتظــار أن ينتهــي كل 

هــذا اجلنــون.

ثم كيف سنعيد ترتيب كل هذه الفوضى بعد احلرب

على األرض املكشوفة للطائرات 

املدينة، والناس، والشوارع، والكائنات، وزوايا الذاكرة، 

وكل هذه احلياة التي تدور على حافة القلق

في االنتظار، 

كل األشياء معلقة 

حياة تدور على حافة القلق

الليل طويل جدا في مدينة حترثها الطائرات 

وكل األشياء مؤجلة حتى تنتهي احلرب 
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فتعود املدينة البائسة إلى حالها

بجراح نازفة 

ورغبة هائلة باحلياة

على األرض املكشوفة للطائرات 

حياة 

رغم أنف احلرب.

ــوارع،  ــات، والش ــرة، واملكتب ــل الذاك ــل تقت ــب، ب ــني فحس ــل اآلمن ــرائيل ال تقت إس
ــات والطيــور، قــد نفهــم احلــرب وويالتهــا، لكــن كيــف نفهــم هــذا  وحتــى احليوان

ــئ، ــق كل ش ــون بح ــرام اجملن اإلج

ــات الزينــة التــي كانــت تزيــن مدخلهــا  عمــارة كحيــل، مبكتباتهــا ومراكزهــا ونبات
شــاهدة علــى اجلرميــة. قضيــت فيهــا عــدة أشــهر أدس اللغــة العبريــة فــي مركــز 
نفحــة للتدريــب، وكنــت أنــوي العــودة قريبــا ألمت مــا بــدأت. ســنبني كل مــا تهــدم، 

وتكمــل حياتنــا رغــم أنــف االحتــالل.

شهادة من الشيخ جراح:

ــت  ــف البي ــرقوا نص ــة.. س ــرات املراقب ــف وكامي ــى الهات ــاة عل ــرد: حي ــل الك نبي
ــا ــالء وبقين ــالط والط ــوا الب ــة ومنع واحلديق

نبيــل الكــرد )77 عامــاً(، الــذي فقــد نصــف بيتــه عــام 2009 بعدمــا أجبــره االحتــالل 
علــى إخالئــه، قــال لـــ »شــؤون فلســطينية« فــي شــهادته عــن احليــاة فــي الشــيخ 
جــراح: نحــن ال نعيــش حيــاة طبيعيــة أبــداً، حياتنــا قلــق، وخــوف مــن أن نتعــرض 
ألذى فــي أيــة حلظــة، خــوف مــن أن نفقــد بيوتنــا وذكرياتنــا وأن نهجــر مــرة ثانيــة، 
ــتيالء  ــتوطنيه االس ــالل ومس ــاوالت االحت ــت مح ــوال الوق ــا وط ــدى يومي ــذا، نتح ل
علــى حينــا وإخراجنــا مــن بيوتنــا لتســليمها للمســتوطنني وإقامــة مســتوطنة 

جديــدة فــي قلــب ومركــز القــدس.

أعيــش معظــم وقتــي جالســاً أراقــب كاميــرات املراقبــة التــي نشــرتها فــي محيــط 
البيــت، خشــية أن يقــوم مســتوطنون بإيذائنــا، ومنــذ شــهرين ال أنــام قبــل الثالثــة 
فجــرا، فحــن معتــادون علــى تخريبهــم ومهاجمتهــم للبيــوت فــي ســاعات الليــل 

املتأخرة.
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لكــم أن تتخيلــوا أننــا أحضرنــا بالطــا منــذ 13 عــام إلعــادة تأهيــل املطبــخ واحلمــام، 
لكنهــم ال يســمحون لنــا بــأي ترميــم فــي بيوتنــا، لــذا بقــي البــالط علــى حالــه 
ــا مــن إدخــال »الدهــان« لطــالء  ــالث ســنوات منعون ــل ث ــى مدخــل البيــت. وقب عل
ــت  ــدران البي ــث أن ج ــة، حي ــوداء باخلفي ــاس س ــر أكي ــه عب ــا بإدخال ــت، فقمن البي
تآكلــت منــذ ســنوات وأصيبــت بعفــن ورطوبــة كبيريــن، فقمنــا أنــا وزوجتــي وأوالدي 

بطــالءه.

كان لــدي حديقــة فيهــا أزهــار وأشــجار، الــذي لــم يســرقوه قطعــوه ودمــروه، خاصة 
ــوف / ــى »يعك ــذي يدع ــتوطن ال ــا أرى املس ــر وأن ــعر بالقه ــون، أش ــون والليم الزيت

ــذي  ــي ال ــني زيتون ــا أراه ب ــرقوها، وأن ــي س ــة الت ــي احلديق ــل ف ــو يتنق ــوب« وه يعق
رويتــه بعرقــي. حتــى أنهــم دمــروا حديقــة أنشــئناها تخليــدا لذكــرى الشــهيدة 

راشــيل كــوري.

ــت  ــت تنب ــرة كان ــي كل م ــع، وف ــا بالتقطي ــون، الحقوه ــجرة ليم ــا ش »كان لدين
مجــددا، إلــى أن قــرروا إزالتهــا مــن جذورهــا! هــذا هــو االحتــالل، هــذا هــو 
ــجر  ــطيني واألرض والش ــان الفلس ــق االنس ــا، بح ــم بحقن ــتيطان، وإجرامه االس

واحلجــر الفلســطيني.

وأضــاف: نحــن نعيــش حياتنــا علــى الهاتــف وكاميــرات املراقبــة، حــني كنــت أعمــل 
قبــل عــام 2015 فــي شــركة ســجائر القــدس وأتتنقــل يوميــا بــني رام اهلل والقــدس، 

أقــوم بعشــر اتصــاالت هاتفيــة لالطمئــان علــى عائلتــي.

 الشــيخ جــراح هــو هويتنــا، أصلنــا وثباتنــا علــى هــذه األرض، جوهــرة القــدس، كل 
مــا يحيــط بنــا هــو احتــالل، نحــن الوســط الفلســطيني العربــي الــذي يقــف ســدا 
أمــام تقســيم القــدس، أمــام خطــة االحتــالل للوصــول إلــى مــا يســميه »القــدس 
الكبــرى« و«احلــوض املقــدس« والــذي يســتهدف مــن خاللــه أحيــاء وبلــدات أخــرى 

كمــا يجــري فــي ســلوان اليــوم. 

ــم  ــة معظ ــي قضي ــلوان وه ــراح وس ــيخ ج ــة الش ــي قضي ــي ف ــك املبك املضح
املقدســيني فــي ظــروف كهــذه، كهالــدم فــي األشــهر األخيــرة فــي جبــل املكبــر 
والعيســوية وواد اجلــوز والطــور والثــوري وواد احلمــص وبيــت حنينــا ومخيم شــعفاط 
ــه  ــل هدم ــم مقاب ــالل عليه ــا االحت ــي يفرضه ــات الت ــي الغرام ــا، ه ــت صفاف وبي
بيوتهــم! يهدمــون بيتــك ثــم يطالبونــك بدفــع تكاليــف الهــدم! او جبرونــك علــى 

»املـُـر« بــأن تهــدم منزلــك بيديــك.
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فــي الشــيخ جــراح، يطالبهــم االحتــالل بدفــع غرامــات بســبب تأخيــر خروجهــم 
مــن بيوتهــم وإخالئهــا لصالــح اجلمعيــات االســتيطانية..

يتابــع الكــرد ســرده املؤلــم: اآلن فرضــوا علينا غرمــة بقيمــة 70 ألف شــيقل، بحجة 
ــات  ــد اجلمعي ــتأجرين عن ــا مس ــار أنن ــى اعتب ــت، عل ــار البي ــع إيج ــن دف ــا ع تخلفن
االســتيطانية! وفرضــوا علــى مــن ســبقونا فــي اإلخــالء والتهجيــر غرامــة بقيمــة 
20 ألــف شــيقل، ومت تغــرمي عائلــة حنــون أعــوام 2010/2009 بـــ 80 ألف شــيقل، حتى 
أنهــم قامــوا بتدفيعهــم ثمــن نقــل مقتنياتهــم وعفشــهم وكان احلســاب 13 ألــف 
و86 شــيقل، رغــم أنهــم ألقــوا كل شــيء فــي ســاحة مفتوحــة قــرب ارض الوكالــة 

فــي احلــي، وحــني ذهبــوا جلمعــه لــم يجــدوا منــه 10%.

»يوميات من الشيخ جراح«

مشهد 

ــدار  ــى ج ــومة عل ــطني، املرس ــة فلس ــتفزت خارط ــار، اس ــن أي ــة الـــ 25 م ــي ليل ف
منــزل عائلــة عطيــة، املهــدد بالتهجيــر، مســتوطنا متطرفــا اســمه »يونــي«، فقــام 
ــه  ــت علي ــث نُقش ــدار حي ــة اجل ــب بقي ــة تخري ــة، ومحاول ــة الفني ــب اللوح بتخري

ــالت املهــددة. ــع العائ أســماء جمي

ــة، ومت االســتيالء  ــذي رســم اجلداري ــو اســنينة، ال ــاد اب بعدهــا بســاعات، اعتقــل إي
ــة«، وهــو: فرشــاة طــالء! ــى مــا يســميه االحتــالل »مــواد حتريضي عل

مــع ســاعات املســاء، أعــاد األهالــي واملتضامنــون معهــم رســم اخلارطــة، وهــو األمر 
الــذي لــم يــرق لشــرطة االحتــالل التــي اقتحمــت محيــط منزلــي الكــرد وعطيــة 
فــي ســاعات الليــل املتأخــرة، وقــام عمــال تابعــون لبلديــة االحتــالل مبحــو اخلارطــة 
ــي  ــك األهال ــد متس ــي تؤك ــرى، الت ــة األخ ــعارات الوطني ــات والش ــة الكتاب وكاف
ببيوتهــم وحيهــم، وأســماء العائــالت علــى شــكل أوراق شــجر. وابلغهــم بوقاحــة 

ــة! أن اجلــدار ملــك للبلدي

****

مشهد

ســفاهة شــرطة االحتــالل ومخابراتــه، أنهــا تتســمع علــى مــدار الوقــت علــى كل 
كلمــة تقــال فــي الشــارع، وتراقــب كل نافــذة وبــاب، كل مــن يدخــل ويخــرج، وكمــا 

صــرخ أحــد أبنــاء عائلــة عطيــة: »لــم يبــقَ لنــا إال النفــس«.

اشتباك فلسطين كاملًة شهادات ومشاهد من الهبة
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ــول  ــون ح ــوا يتجمع ــبانا كان ــالل ش ــرطة االحت ــت ش ــاءات قمع ــدى املس ــي إح ف
ــام عيــد الفطــر الســعيد، حــرم  طاولــة شــطرجن أمــام أحــد املنــازل. وفــي أحــد أي
اجلنــود أطفــال احلــي مــن اللعــب بواســطة الدراجــات الهوائيــة، كمــا منعهــم مــن 
اللهــو بطائراتهــم الورقيــة فــي الهــواء، وصــادروا حتــى الباللــني التــي كانــت بألــوان 

علــم فلســطني بيــد األطفــال.

»لعبــة فطبــول فــي الشــارع، طائــرة ورقيــة بيــد طفــل، فرشــاة ألــوان لرســم جــدار 
ــاب البيــت، تهــم يعاقــب عليهــا االحتــالل«. يقــول شــاب  بيتــي، لعبــة شــطرجن ب

مــن عائلــة عطيــة املهــددة.

يحيــل االحتــالل احليــاة فــي الشــيخ جــراح إلــى مســتحيلة، كمــا تصفهــا الشــابة 
ــوف  ــتطيع الوق ــك ال تس ــل أن ــل: »تخي ــن بالترحي ــن املهددي ــي م ــالمية، وه آالء الس

أمــام بيتــك، أيــة حيــاة هــذه«.

ــة  ــطينية املدين ــى فلس ــد عل ــة« والتأكي ــي »الهب ــهيد ف ــض.. أول ش ــد تنتف الل
واســتعادتها

ــواره  ــة، وج ــط املدين ــري وس ــجد العم ــاحة املس ــن س ــد م ــة الل ــت انتفاض انطلق
ــن  ــي الـــ 28 م ــد ف ــان، وبالتحدي ــهر رمض ــات ش ــي نهاي ــة، ف ــدة القدمي ــن البل م
ــني  ــل ب ــت األعنــف فــي اشــتباكات الداخــل احملت ــار، وكان رمضــان، العاشــر مــن أي

ــتوطنني. ــالل واملس ــوات االحت ــطينيني وق الفلس

وفــي 11 أيــار )مايــو( 2021، استشــهد الشــاب موســى حســونة، ليكــون أول 
ــة، وأصيــب آخــرون برصــاص مســتوطنني متطرفــني فــي شــارع  شــهيد فــي الهب
كان يســمى قبــل النكبــة »شــارع يافا-القــدس« فيمــا أطلــق عليــه االحتــالل اســم 

ــح«. ــبيل صب ــميه »س ــة نس ــن منطق ــب م ــو قري ــور«، وه »دوار الزه

 فــي اليــوم التالــي، 12 أيــار، وقعــت مواجهــات عنيفــة بــني األهالــي وقــوات االحتالل، 
ــرائيلية  ــلطات اإلس ــت الس ــا فرض ــهيد، فيم ــييع الش ــازة تش ــت جن ــي هاجم الت
»حالــة طــوارئ خاصــة« فــي مدينــة اللــد، شــملت اإلغــالق الشــامل ومنــع التجــول، 

ونشــرت قــوات مــن وحــدة »حــرس احلــدود« فــي املدينــة ألول مــرة.

ــا  ــة دعم ــى املدين ــو، إل ــني نتنياه ــابق بنيام ــالل الس ــة االحت ــس حكوم ــل رئي وص
ــة«. ــتعادة املدين ــا اس ــا: »علين ــرطة، مصرح ــود والش ــني اليه للمتطرف

املفتــش العــام للشــرطة اإلســرائيلية، يعقــوب شــبتاي، قــال بعــد أن نقــل مكتبــه 
ــم نشــهد  ــة، إن »األوضــاع التــي نشــهدها ل ــة ملتابعــة األوضــاع األمني ــى املدين ال

اشتباك فلسطين كاملًة شهادات ومشاهد من الهبة
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ــطينية  ــة الفلس ــى االنتفاض ــارة إل ــي إش ــر 2000 )ف ــي أكتوب ــى ف ــل حت ــا مثي له
الثانيــة.«(

ــداث  ــام  لألح ــإن األي ــد، ف ــة الل ــي بلدي ــو ف ــي عض ــحادة وه ــداء ش ــب ف وبحس
شــهدت اعتقــال 80 فلســطيني، أحدهــم طفــل قــام برمــي »بصلــة« علــى شــرطة 
ــد  ــاد بع ــل، وع ــم يعتق ــونة ل ــهيد حس ــل الش ــتوطن قات ــا املس ــالل، فيم االحت
جرميتــه للنــوم فــي بيتــه، واعتقــل فــي اليــوم التالــي ليفــرج عنــه الحقــا بحجــة 

ــات. ــتكمال التحقيق اس

وحتــى منتصــف حزيــران، اســتمرت هجمــات املســتوطنني علــى املمتلــكات 
الفلســطينية، والتــي كان آخرهــا مهاجمــة مدرســة الــرازي وتخريــب محتوياتهــا، 

ــة. ــي املدين ــالمية ف ــرة اس ــواهد مقب ــم ش ــا حتطي وقبله

قدمــت اللــد خــالل الهبــة 204 أســير، بحســب شــهادة احملامــي تيســير شــبان فــي 
حديثــه لـ«شــؤون فلســطينية«، وعشــرات االصابــات بــني أهلها.

فــي اللــد حيــث يعيــش الفلســطيني علــى بعــد عشــرات األمتــار مــن اليهــودي، 
هنــاك فــرق بــني عامــود اإلنــارة الــذي يضــيء فــوق رأســه، فهــو إمــا بــال عامــود، أو 
بإضــاءة خافتــة، إضافــة إلــى أن الشــارع الــذي يعيــش فيــه الفلســطيني ضعيــف، 
وغيــر معتنــى بــه، وفــي الغالــب »زفتتــه« باليــة. فيمــا يعيــش اليهــودي بشــوارع 

واســعة وشــرحة ونظيفــة وعصريــة، وكهربــاء فائضــة عــن حاجتــه للنــور.

ــازل  ــة إلــى خمســة من ــني ثالث ــد تهــدم ســلطات االحتــالل ســنوياً مــا ب وفــي الل
عربيــة، أي العقــد األخيــر شــهد هــدم مــا يقــرب مــن الـــ 40 منــزالً، وهي السياســة 

التــي ينتهجهــا االحتــالل منــذ النكبــة.

شهادات من اللد:
بلسم شرايعة.. رئيس بلدية عنصري و »نواة توراتية« تعيث فساداً

ــى  ــهادتها عل ــي ش ــطينية« ف ــؤون فلس ــت لـ«ش ــد، قال ــن الل ــرايعة م ــم ش بلس
ــة،  ــارات عربي ــاك ح ــهلة. هن ــيطة وس ــة بس ــد مختلط ــد كبل ــاة بالل ــة: احلي الهب
ــة، وحــارات مختلطــة فيهــا عرب)مســلمني ونصــارى( ويهــود وروس  وحــارات يهودي

ــني .  وأثيوبي

ــواة  ــرة »الن ــنوات األخي ــي الس ــاءت ف ــى أن ج ــة، إل ــد هادئ ــي الل ــاة ف ــت احلي بقي
ــن. ــري متديّ ــة عنص ــس بلدي ــة«، ورئي التوراتي
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ــة، وعــدم ترخيــص  ــوت العربي ــل سياســة هــدم البي ــذ زمــن طوي ــد تعيــش من الل
البنــاء حتــى لــو كان لزيــادة غرفــة معيشــية واحــدة، وإهمــال متعمــد وواضــح فــي 

البينــة التحتيــة للحــارات العربيــة، وال ســيما اإلنــارة والشــوارع.

يقلقهــم صــوت اآلذان فــي اللــد، واملنبعــث مــن مســجدي دهمــش والعمــري، لدرجة 
أن رئيــس البلديــة العنصــري دخــل دهمــش القريــب مــن احملطــة املركزيــة للباصــات 
عــام 2017 وطالــب املصلــني بوقــف صــالة العيــد والتكبيــرات. كمــا حاولــوا عــدة 

مــرات شــراء املســجد مــن الوقــف االســالمي لكــن الطلــب رفــض قطعيــاً.  

مت محــو الكثيــر مــن إثــار وتاريــخ وجمــال اللــد، ومــا تبقــى بضعــة مصانــع صابــون 
وخــان احللــو وهــو أشــبه بفنــدق لعابــري الســبيل، واملســجد العمــري الذي شــهدت 

ســاحته ومحيطــه معظــم أحــداث الهبــة األخيــرة.

بــدأت هبــة اللــد، بوقفــة احتجاجيــة فــي ســاحة املســجد العمــري، اســتجابة ملــا 
يتعــرض لــه حــي الشــيخ جــراح وبلــدة ســلوان، وبعــد دقائــق مــن الهتــاف واالغانــي 
الوطنيــة، بــدأت الشــرطة – والتــي منحــت ترخيصــا للوقفــة- بإلقــاء قنابــل الغــاز 
ــى كل  ــداء عل ــة واالعت ــي املنطق ــة ف ــني العربي ــير الدكاك ــبان، وتكس ــى الش عل
عربــي متواجــد هنــاك بطريقــة مســعورة، ومــا أشــعل الفتيــل أكثــر قيــام شــاب 
ــم  ــه، ث ــم الفلســطيني مكان ــارة ورفــع العل ــم االحتــالل عــن عامــود إن ــزال عل بإن
اشــتعلت املواجهــات بــني األهالــي مــن جهــة وشــرطة االحتــالل واملســتوطنني مــن 

اجلهــة املقابلــة.

فــي يــوم جنــازة الشــهيد حســونة، جــاء مشــيعون مــن معظــم البلــدات العربيــة 
احمليطــة، وكانــت جنــازة كبيــرة وتليــق بالشــهيد واللــد، مــا دفــع قــوات االحتــالل 
ملهاجمتهــا بعنــف وإيقــاع اصابــات بــني صفــوف املشــيعني. ويومهــا وصلــت أولــى 
احلافــالت احململــة باملســتوطنني األكثــر عنصريــة ودمويــة قادمــة مــن مســتوطنات 
الضفــة وباالخــص يتســهار وايتمــار القريبيــن مــن نابلــس وآرائيــل غــرب ســلفيت، 
ــة  ــوا مبهاجم ــم، وقام ــد وترويعه ــي الل ــع أهال ــا لقم ــم خصيصي ــع به ــن دُف والذي

بيــت عــزاء الشــهيد.

وفــي تلــك األيــام خرجــت عــدة مظاهــرات اســتفزازية للمســتوطنني، الذيــن جائــوا 
ــد  ــاء الل ــة أحي ــي كاف ــون ف ــوا يتنقل ــدس، وكان ــة والق ــتوطنات الضف ــن مس م

ــى مــرأى مــن اإلعــالم مدججــني بالســالح، وعل

العبــري، الــذي كان يتهــم العــرب بتأجيــج األوضــع وكأنــه ال يــرى تصرفــات 
االحتــالل. وشــرطة  املســتوطنني  واســتفزازات 
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كان املســتوطنون يتعمــدون التحــرش بالعــرب، برفعهــم أعــالم االحتــالل، والهتــاف 
بالشــتائم والتهديــدات، محاولــني إســكات الصــوت الفلســطيني، ويعملــون علــى 
ــوف  ــي خ ــبب ف ــا تس ــم م ــة بيوته ــة ومهاجم ــاء العربي ــي األحي ــب ف ــارة الرع غث
النــاس مــن مغــادرة بيوتهــا، وتشــكيل جلــان حمايــة وحراســة، فكانــت اللــد فــي 
ذلــك الوقــت كانــت تدفــاع بشــبانها وأهلهــا عــن وجودهــا، وتســتقبل مســاندين 
ــم..  ــة وغيره ــا والرمل ــة وياف ــة الغربي ــم وباق ــبع وأم الفح ــر الس ــدس وبئ ــن الق م
ــري  ــجد العم ــتوطنني املس ــن املس ــتهدافا م ــتعاال واس ــع اش ــر البق ــت أكث وكان
ــا  ــو زكري ومحيطــه ومســجد النــور، الــذي هاجــم رئيــس البلديــة إمامــه عــادل أب
ــس  ــن رئي ــدر م ــت تص ــض كان ــة حتري ــد كل كلم ــق ض ــوت ح ــه كان ص ــار ألن الف
البلديــة، وحاولــوا املســتوطنني إيذائــه والهجــوم علــى املســجد فــي موعــد صــالة 

العشــاء خــالل أحــد ليالــي الهبــة.

ــو  ــفوعوت« وه ــمى »ش ــود املس ــد اليه ــراب عي ــد، واقت ــان والعي ــة رمض ــد نهاي بع
العيــد الــذي يأكلــون فيــه كل شــيء أبيــض كاألجبــان واأللبــان، خفــت حــدة التوتــر، 
وخــرج مســتوطنوا الضفــة مــن اللــد، فيمــا أبقــى حــرس احلــدود تأهبــه، وتبقــت 
ــلحة  ــوالت مس ــوم بج ــة تق ــواة التوراتي ــتوطنيه الن ــن مس ــلحة م ــات مس جماع

فــي املدينــة.

وستســتمر األمــور فــي الهــدوء أكثــر بعــد عــدة أيــام، لكنهــا ســتبقى مشــتعلة 
فــي رأس رئيــس البلديــة، الــذي يأخــذ االمــور بشــكل شــخصي، ويعتقــل كل مــن 

يهاجمــه ولــو بكلمــة، كمــا حــدث مــع الشــيخ يوســف البــاز.

أخيــراً، قمنــا فــي منتصــف حزيــران بعمــل بــازار لدعــم املصالــح العربيــة فــي اللــد، 
وكان حدثــا مهمــا فــي ظــرف حســاس، وحدنــا أكثــر وأدخــل الفرحــة فــي نفــوس 
ــد  ــي عي ــام ف ــي كل ع ــيحية ف ــا املس ــه اخوانن ــا يفعل ــابه مل ــو مش ــا، وه أطفالن
ســانت جورجيــوس، حيــث تكــون املدينــة بأكملهــا فــي عطلــة ويندمــج املســلمون 

واملســيحيون فــي الفــرح.

شهادة احملامي تيسير شعبان: احليز العام في اللد فلسطيني واملدينة لنا

ــا أقــود ســيارتي  الســاعة اآلن هــي العشــرة والنصــف مســاًء، أحتــدث معكــم وأن
فــي وســط اللــد، شــاعراً براحــة تامــة، أقــود بــال خــوف، فاملدينــة مدينتــي، مدينــة 

فلســطينية بــكل مــا فيهــا.

قدمنــا خــالل هبــة الكرامة، شــهيد و204 أســير وعشــرات االصابــات، منــازل أحرقت 
وممتلــكات خربــت ودمــار فــي كل حــي عربــي، لكــن هــذا ال يخرجنــا مــن مدينتنــا، بل 
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ــوا مبســتوطنني متطرفــني مــن مســتوطنات  ــة. باقــون فــي اللــد. جائ ــا صالب يزيدن
الضفــة وبخاصــة القــدس واخلليــل وغيرهمــا ليرهبوننــا، رحلــوا وبقينــا.

اللــد التــي يحــاول عبثــا االحتــالل تهويدهــا، ويفشــل فــي كل مــرة، هــي أكبــر مثــال 
علــى خــروج مدينــة منتصــرة مــن آثــار النكبــة. فنحــن اليــوم 30 الفــاً بعدمــا كنــا 
ــز  ــد حي ــز العــام لل ــة، احلي ــوم 30 % مــن املدين ــة 500، نشــكل الي ــي زمــن النكب ف

فلســطيني.

يكتــب محمــد بعــد احلليــم وهــو طالــب دكتــوراة مــن مدينــة بئــر الســبع، خــالل 
قيامــه بعمــل بحــث فــي مدينــة اللــد، أن اســتعادة اللــد فلســطينيا بــدأت منــذ 
ــذي دفــع ســلطات االحتــالل فــي  ــات القــرن املاضــي، وأن الســبب املركــزي ال ثماني
الســنوات األخيــرة إلــى تكثيــف سياســاتها االســتعمارية بشــكل خــاص فــي هــذه 
املدينــة فــي محاولــة الســتعادة الســيطرة عليهــا مــن جديــد. مــن هنــا ميكــن فهم 
حــّدة املواجهــات بــني الســلطات اإلســرائيلية وبــني فلســطينيي املدينــة فــي الهبة 
ــى أنهــا  ــم يُحســم بعــد، وعل ــني طرفــني ل ــل ب ــى أنهــا اســتمرار لصــراع طوي عل
ظهــور جلــي ملواجهــة رمبــا قــد عمــد الطرفــان طويــاًل لعــدم اجلهــر بــه ألن ذلــك كان 
ــًدا علــى مشــروعيهما؛ اإلجنــاز الفلســطيني فــي اســتعادة احليــز  سيشــكل تهدي
ــددًا  ــه مج ــيطرة علي ــة للس ــتعمارية اجلاري ــلطة االس ــاعي الس ــة، ومس ــن جه م
مــن جهــة أخــرى. لقــد اتخــذ فلســطينيو املدينــة قلــب مدينتهــم الفلســطينية 
املُســتعاد، واملُهــّدد مــن جديــد، مســرًحا الحتجاجهــم. وقــد قوبلــت هــذه الســيطرة 
الفلســطينية علــى قلــب املدينــة وهذا االحتجــاج بشراســة احتاللية، ألن الســلطة 
رأت فيــه تهديــًدا جديـًـا لســيطرتها، ورأت باالحتجــاج، إن لــم يُقمــع، اعتراًفــا وقبــواًل 

باإلجنــاز الفلســطيني.

ويــرى عبــد احلليلــم، ان املشــهد الثقافــي الفلســطيني الــذي تطــّورَ فيمــا تبقــى 
مــن البلــدة القدميــة هــو جــزء مــن مشــروع اســتعادة أكبــر ملــكان املدينــة وزمانهــا. 
مركــزا علــى تأســيس املقاهــي العربيــة، كاملقهــى الــذي رممــه محســن الصــح عــام 
2004 »كان هــذا املقهــى ثالثـًـا الثنــني حديثــي العهــد مجاوريــن، والحًقــا منا مشــهد 
ــطت  ــة، نش ــر ثماني ــد األخي ــالل العق ــا خ ــل عدده ــى وص ــة حت ــي النرجيل مقاه
ــهد  ــه مش ــق. إن ــة الضي ــة القدمي ــب املدين ــاحة قل ــي مس ــتثناء ف ــا دون اس كله
ثقافــي متفــرّد ال تعرفــه مــدن أخــرى مــن مــدن الســاحل الفلســطيني مــن حيــث 
جتّمعــه املُكثّــف هــذا، وحجمــه، وحيويتــه، واقتصــاره علــى الفلســطينيني. خــالل 
العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين، ومــع تطــور مراكــز جتاريــة عصريــة أخــرى فــي 
املناطــق اليهوديــة فــي اللــد، فقــدت املنطقــة القدميــة حيويتهــا بحيــث قــام التجار 
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اليهــود، املتقدمــون فــي الســن مبعظمهــم، بإغــالق متاجرهــم التــي لــم تعــد جتنــي 
أرباًحــا. هــذا التحــول رافقــه إهمــال كبيــرٌ مــن قبــل الســلطات للبنــى التحتيــة، 

وســرعان مــا التفــت أهــل املدينــة إلــى مدينتهــم وإلــى فرصتهــم فــي إحيائهــا.

وحــول اســتعادة املدينــة، عــام 1996 جنــح أهــل اللــد فــي افتتــاح مســجد دهمــش 
ــه  ــت في ــة وارتكب ــة املدين ــركات الصهيوني ــت احل ــذ احتل ــا من ــد أن كان مغلًق بع
أبشــع مجازرهــا. وقامــوا بشــراء متاجــر واســتئجار دكاكــني علــى وشــك اإلغــالق 
ــا  ــد أن كان فيه ــذا وبع ــاً، هك ــة جزئًي ــة ومهّدم ــاٍن مهمل ــاحات ومب ــم س وترمي
بضعــة محــاٍل جتاريــة بأيــد فلســطينية أصبــح قلب البلــدة يعــّج بالفلســطينيني. 
ــعينيات  ــالل التس ــول خ ــذي حت ــكول« ال ــات أش ــي »رم ــتعادة ح ــى اس ــة إل إضاف
ــكنية  ــقق الس ــى الش ــطينية إل ــالت الفلس ــول العائ ــة دخ ــة نتيج ــة عربي ملنطق
التــي خلــت تدريجًيــا مــن عائــالت املســتوطنني بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل 
ــت  ــذي كان ــز ال ــتعادة احلي ــكال اس ــن األش ــكل م ــت بش ــذا مت ــة. به ــوب املدين جن
عليــه املدينــة قبــل احتاللهــا، وصــارت غالبيــة ســكان املدينــة وجتارهــا والناشــطني 
فيهــا، ليــاًل ونهــارًا، مــن الفلســطينيني. كل هــذا يُضــاف ويشــكّل امتــدادًا جغرافًيــا 
ــي  ــذي بُن ــراء« ال ــة اخلض ــرب، »الواح ــمال والغ ــن الش ــة م ــة احمليط ــاء العربي لألحي
كحــي عربــي فــي الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــالت حي احملطــة. و»ســامخ حيط« 
و»احملطــة« و»شــنير« والتــي كان معظــم ســكانها مــن العائــالت التــي قدمــت مــن 
منطقــة بئــر الســبع ابتــداء مــن الســتينّيات. يســكن هــذه األحيــاء فلســطينيون 
فــي بيــوٍت أرضيــٍة ميلكونهــا، وتظهــر كأي قريــة عربيــة أخــرى مــن ناحيــة وضــوح 
حدودهــا ومعاملهــا، وتشــبه فــي ذلــك أحيــاء اجلواريــش والربــاط فــي مدينــة الرملــة 
اجملــاورة. لكــن مــا مييــز هــذا التطــور فــي اللــد هــو أن كل هــذه األحيــاء التــي تطورت 
اعتمــادًا أيًضــا علــى البنــاء غيــر املرخــص مــن قبــل الســلطات ورغًمــا عنهــا، باتــت 
تشــكل مــع البلــدة القدميــة وحــي »رمــات اشــكول« املُســتعاديْن منطقــة واســعة 
ــع  ــرة تق ــطينية كبي ــدة فلس ــا بل ــو أنه ــا ل ــطيني، كم ــاحق فلس ــا الس معظمه

إلــى الشــمال مــن البلــدة اليهوديــة التــي توســعت إلــى اجلنــوب.

هــذا التطــور والــذي فصــَل إلــى حــد كبير بــني فلســطينيي املدينــة ومســتوطنيها، 
ضــرب عــرض احلائــط باملصطلــح االســتعماري »املدينــة اخملتلطــة«. وقوبــل مبحاوالت 
ــرة  ــتيطانية كبي ــاريع اس ــطة مش ــمال بواس ــة الش ــن جه ــه م ــلطة تقويض الس
أبرزهــا: املنطقــة الصناعيــة والبنكيــة التــي أقيمــت إلــى الشــمال مــن حــي الواحة 
اخلضــراء؛ واحلــي الســكني »جانــي أفيــف« الــذي بُنــي لصالــح املســتوطنني الــروس 

فــي التســعينيات إلــى الشــمال مــن حيــيْ احملطــة وشــنير.

اشتباك فلسطين كاملًة شهادات ومشاهد من الهبة


