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Abstract
Algerian poetry has always been interested in the question of Palestine in general and the sanctity of Jerusalem
in particular ever since the occupation. The French colonialism of Algeria bring the Algerian people closer to the
struggles of the Palestinian people. As a result, Algerian poets have written extensively in their poems abouth
Jerusalem. Such Algerian poems abouth Jerusalem are the focus of this study. Algerian poets express their
emetions for the bloodshed that befalls Palestinians, and they call for unity to achieve freedom and liberation
from the colonizer, a dream that combines both of the Algerians and Palestinians.
Keywords : Jerusalem in Algerian poetry, The impact of French colonialism, call for unity

ورة القدس يف الشعر اجلزائري احلديث
الدكتور :شاكر لقمان
جامعة أم البواقي ـ اجلزائرـ

لقد ساير الشعر اجلزائري قضية فلسطني بشكل عام

وعلى مجيع األصعدة؛ السياسية منها واالجتماعية والثقافية

وقدسية القدس بشكل خاص منذ بداية َحْبك خيوط
املؤامرة ضد هذه البقعة الطاهرة ،إذ مل مينع االستعمار

واحلضارية.
وكانت قضية فلسطني على رأس هذه القضااي مجيعا

الفرنسي الذي كان جامثا على صدر األمة اجلزائرية من

ابعتبارها رمزا مقدسا يسمو عن كل الرموز ،وحرمة ال تقبل

املشاركة الوجدانية إلخواهنم الفلسطينيني انطالقا من إمياهنم

املساس أبي شكل من األشكال.

القوي حبقيقة ما يربطهم ابملشرق العريب عامة وبفلسطني

و أتكيدا لذلك نورد كالما ملؤرخ اجلزائر أيب القاسم سعد هلل

وبيت املقدس خباصة؛ فنظم الشاعر اجلزائري أبياات حتمل

يف كتابه "دراسات يف األدب اجلزائري احلديث" إذ يقول( :

مشاعره الفياضة وأتمله لكل قطرة دم تراق على أرض

ولعل أهم قضية عربية احتفى هبا األدب اجلزائري هي قضية

فلسطني ولكل أنة تصدر من مهج أبنائها ،فسجلوا هذه

فلسطني ،فقد نوه هبا الكتاب يف الصحافة الوطنية ،وتغىن

الع ََبات أشعارا تدعو إىل مل الصف وكفكفة الدموع والسري
َ
قدما حنو احلرية اليت لطاملا تغىن هبا الشعبان اجلزائري

هبا الشعراء يف مناسبا متعددة مما جعلها شغل الرأي العام .
فكانت محالت التطوع لتحرير فلسطني ،وفتح مشاريع

والفلسطيين على حد سواء بسبب ما اكتووا به من ويالت

التَبعات ملساعدة الثوار.....،وقد اشرتك يف الدعوة إليها،

املستعمر البغيض .

والكتابة عنها كبار أدابء اجلزائر ومفكروها أمثال  :ابن

لقد واكب األدب اجلزائري احلديث بشقيه النثري والشعري

ابديس ،واملدين واإلبراهيمي ،والعقيب ،وحممد العد ،و

قضااي األمة العربية واإلسالمية عن كثب يف كل مراحلها،

سحنون فكتب عنها شيخ أدابء اجلزائر حممد البشري
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اإلبراهيمي سلسلة من املقاالت االفتتاحية يف (البصائر )

إثر ذلك اخلَب املشؤوم الذي نزل كالصاعقة على العرب

كانت نفيض عاطفة ومحية ،دعا فيها الشعب اجلزائري إىل

واملسلمني ،والقاضي إبفراد  55ابملائة من أرض فلسطني

مزيد من البذل ومشاركة الشعب العريب هذه القضية

للدولة اليهودية ،و 45ابملائة لدولة الفلسطينية ،نظَم الشاعر

القومية ،وهاجم فيها بعض األوضاع الرجعية يف الشرق

حممد العيد قصيدة بعنوان " تقسيم فلسطني" اليت يقول يف
2

آنذاك  .وخلد الشعراء شهداء ثورة  ،1936وأبطال معركة

أوهلا :

القسطل ،كما أهاجوا العواطف أثناء حرب ،1948

اي قسمة القدس أنت ضيزى مل يعدل القامسون فيك

وهامجوا التقسيم واندوا ابلثأر ،وتوعدوا اليهود  .كل ذلك يف

وفيها يعتَب الشاعر هذه القسمة غري العادلة (ضيزى)؛ ألن

شعر ينبض ابحلب لفلسطني والنقمة على أعدائها ،واحلزن

القامسني اقتطعوا للدولة اليهودية أكَب نسبة على حساب

على جزء غال من الوطن العريب هتدده الضياع ،وتقامسته

الفلسطينيني ،وكانت حصة اليهود على وسط الشريط

األهواء).

البحري ،من " أسدود" إىل " حيفا" تقريبا ماعدا "ايفا"،

مث يضمن املؤرخ كالمه أببيات للشاعر اجلزائري حممد العيد

علما أن األكثرية العربية متثل نسبة  65ابملائة مقابل 33

آل خليفة من قصيدة بلغت أبياهتا مخسني بيتا ،نظَمها

ابملائة من اليهود.

الشاعر جوااب عن رسالة شعرية وجها إليه الشاعر اجلزائري

وجند الشاعر اجلزائري يف هذه القصيدة يؤكد عروبة القدس

الشيخ أمحد سحنون ،وقد نشرت يف العدد عشرين()20

األزلية ،وال يشاركهم يف ذلك شريك ،ذلك أن عالقة

من جريدة البصائر سنة  1948حني يقول :

1

ُسري ابلنيب حممد صلى
اإلسالم ابلقدس قدمية ،تبدأ بيوم أ َ
هللا عليه وسلم من مكة املكرمة ،ومنه أعرج إىل السماوات

ت فال ََتُْر إن ابن يعرب انهض
قل البن صهيو َن َ
اغرتْر َ
للثار

العلى ،منذ ذلك اليوم أصبح اإلميان ابإلسراء جزءاً من

سرتى أمانيك اليت ش ـ ـ ـ ــي ْد َهتا منهارًة مع ركنك املنـهار

عقيدة املسلمني ،وحينما فرضت الصالة على املسلمني كان

القدس البن القدس ال مل ـ ــشرد متصه ــني ومهاجر غــدار

بيت املقدس قبلة املسلمني ،وعلى الرغم من دسائس

وملا تبادرت فكرة تقسيم فلسطني إىل دولتني؛ عربية

املعتدين الطامعني ومكائد الصهاينة املغرضني ،إال أن عالقة
3

ويهودية ،مع حتديد حول القدس منطقة دولية مبوجب تقرير

العريب املسلم ابتت وطيدة أكثر:

جلنتني؛ جلنة بيل  ،1937وجلنة وودهيد  ،1938هااتن

القدس للعرب من زمان لن يقبلوا فيه من شريــك

اللجنتان اللتان مت تعينهما على يد احلكومة الَبيطانية .

قد سامه األجنيب خسفا َّ
وهد من ركنه السـ ــميك

ومبوجب التقريرين ُر ممست خطة تقسيم فلسطني بقرار اجلمعية

مث يلتفت إىل بريطانيا اليت كانت راعية هلذا التقسيم اجلائر
4

العامة التابعة هليئة األمم املتحدة حتت رقم  ،181والصادر

واجملحف ،فيقول:

بتاريخ  29 :نوفمَب .1947

اي (لندرا) لو درى بنوان مل أيمنوا الغدر من بنيك

 1ـ حممد العيد آل خليفة ،ديوان حممد العيد آل خليفة ،دار اهلدى،
عني مليلة ،اجلزائر ،دط ،2010 ،ص .229

2ـ حممد العيد آل خليفة ،الديوان ،ص .286
 3ـ نفسه ،ص .286
4ـ نفسه ،ص.286
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سرا سباك ابلعسجد السبـيك
إخال شعب اليهود ًّ

انسجرت دماءً كما للبحر ابللجج
إخال (القبلة )
ْ
انسج ـ ـ ـ ـ ـ ــار

فصل الق ـضـااي حبكمها جلنةُ املليـ ــك؟
أهكذا تَ ُ
دل طغيا ُن أنكـ ــلرتا على ٍ
قد َّ
فناء هلا وشيـ ـ ــك

تشاجرت العمومة يف ذراهـا ولوالكم ملا وقع الشج ـ ـ ـ ـ ـ ــار

وقد كان موضوع التقسيم غري العادل برعاية جلنة "

العَبي للعريب خصــما هبا وكالمها ألخيه ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
غدا
ُّ

سريجون وودهيد" املكلفة ابلعمل على تنفيذ مقرتحات جلنة

الرتب فيها واحلـجـ ـ ـ ـ ــار
ترون هلا سوى العريب أهال وأتىب ُ
فليس هلا بال فمه لسـ ـ ـ ــان وليس هلا بال فمه ِجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

العربية واليهودية املقرتحتني ،وكذلك األراضي املزمع بقاؤها

حرم مب ـ ـ ـ ـ ــاح وشعب يستجري وال ُُيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أملْ يؤملْكم ٌ
8
ٍ
صنع العِجـ ـ ـ ـ ـ ــار
ونكبةُ أوجه ابلكشف غُـ ـ ـ مٍـر ملثل مجاهلا ُ
ت ولكن يف قلوبكم
ت لِظلمكم
كم
َّ
وضج ْ
احتج ْ
م

ترسيم حدود فاصلة بني املنطقتني؛
" بيل" ،كما ُعهد إليها ُ

حتت االنتداب الَبيطاين ،مما أاثر حفيظة حممد العيد مرة
أخرى فنظم يقول:

5

ت منه فبـؤ ِ
اي جلنة التقسيم ِح ْدت عن اهلدى وسخر ِ
ت
ُْ
ْ
ابإلنكار
القبلةُ األوىل اليت استصغَْرتـِـها هي للعروبة قبلةُ األنظـ ـ ــار
6
ويستطرد يف احلديث إىل أن يقول:

شددمت قهره ف َـعال انفجـ ــارا وعقىب شدة القهر انفجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ُْ

فبعد حترير الرقيق مجيعـ ـ ـ ــه ترضون َّ
رق سالئل األحرار
أَ َ

الصهيونية ـ بدعم من االحتالل (االنتداب ) الَبيطاين ـ يف

ارعوا عهده اي معشر احللفاء واألنص ــار
ردوا مجيل الشرق و َ

احنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار

دأب وهل ََتفى (البسوس) أو
إذ ْن
فاحلرب للعرب ـ ــي ٌ
ُ
ِ
(الفجار)
وملا أملَّ بفلسطني نكبة سنة  1948املتمثلة يف جناح

سيسجل التاريخ كل صغيـ ـ ـ ــرة وكبرية بواثئق األسف ـ ـ ـ ــار

السيطرة على القسم األكَب من فلسطني ،وإعالن قيام دولة

كما مل ينس الشاعر ما تقوم به بريطانيا منذ وعد بلفور يف:

إسرائيل الذي رافقته طرد الفلسطينيني من أراضيهم ومن

02نوفمَب  ،1917تلك الرسالة اليت أرسلها " آرتر جيمس

مساكنهم ،من حوايل عشرين مدينة وحنو أربعمائة قرية ،ومت

بلفور "إىل اللورد" وولرت دي روتشيلد " يشري فيها إىل أتييد

االستيالء عليها من قبل الصهاينة بغري وجه حق فكان

احلكومة الَبيطانية إنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني

مشاعره
أثرها على الشاعر حممد العيد ،ترمجت
َ
لتلك النكبة ُ
قصيدةٌ بعنوان " فلسطني العزيزة" ،يدعو فيها الفلسطينيني

عدد السكان ،فحرك هدا األمر الشاعر فأنشأ من قصيدة

إىل الصمود؛ألن عني هللا ترعاها وحتفظها ،فقال مطمئنا

الذين كانوا ميثلون نسبة ال تزيد عن  5ابملائة من جمموع
عنواهنا " بين التاميز " قائال:

7

بين (التاميز) قد ُجرمت كثي ـرا فهل لكم عند اجلَْور ازدج ـ ـ ـ ــار

إايها أبهنا ليست وحدها ،فحواليها إخوان لبوا النداء،
وجاءوا بعد استصراخهم مقدمني النفس والنفيس :

9

صـ ــبا تسوم (القبلةَ ) األوىل التمج ـ ـ ــار
نصبا و َغ َ
أيف أسواقكم َ

فلسطني العزيزة ال تراعـي فعني هللا راصدة تراعـ ــي

 5ـ حممد العيد ،الديوان ،ص .339
 6ـ نفسه ،ص .339
 7ـ نفسه ،ص .339

 8ـ العجار  :ثوب تلفه املرأة على استدارة رأسها ،مث َتلبب فوقه
جبلباهبا .والعجار يف العامية اجلزائرية هو
الَبقع الذي تستعمله املرأة لسرت وجهها
 9ـ حممد العيد ،الديوان ،ص.303

ŞAKİR LOKMANE/APJIR 2-3 (2018) 45-51

وحولك من بين عدانن جن ٌد كثري الع مد يزأر كالسبـ ـ ــاع
وخف إليك من كل البق ــاع
استصَر ْختِه للحرب لىب
م
إذا ْ
ُيود بكل مرَتَص وغايل ليدفع عنك غارات الضباع

كما أن قرار التقسيم املشؤوم كان أيضا له كبري األثر على
مشاعر شاعر جزائري آخر ،وهو الشيخ أمحد سحنون ،ففي
قصيدة عنوهنا بـ " فلسطني " ،ونشرت يف العدد الثامن،

مث يذكرها اببتالئها بصهاينة جياع ،والتاريخ يشهد أبهنم

بتاريخ  22 :صفر ،عام 1367هـ ابلبصائر يظهر نفسا

قدموا إىل فلسطني حفاة ،عراة ،جبناء ،ال يقوون على

مكلومة وعاطفة حرى َتاه ما أصاب الفلسطينيني بعد

خوض املعارك ،وينفي عنهم أي مكرمة ،فيقول:

10

القرار ،حااث إايهم على الصمود غري مبالني بسياسة

بُليت هبم صهاينةً جياعا فسحقا للصهاينة اجليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع

العدوان؛ ألن خلفهم إخواان رابضني لصد العدوان وتطهري
12

ستكشف عنهم اهليجاء سرتا وترميهم بكل فىت شج ـ ـ ـ ـ ــاع

األرض من دنس العجول:

وكيف يصادف العَبي جنحا وما أخالقه غري اخلـ ـ ـ ـ ـ ــداع

وموطن نسل الوحي بورك
أ مواطئ أقدام النبيني والرس ـ ــل
َ
من نســل

مث يعرج الشاعر على ذكر غرورهم بعد أن استولوا على جزء

فداك العدا ال تقبلي قسمة العـ ــدا وللموت سريي ال تبييت

( أو أجزاء) من أرض القدس سلبا وهنبا ،ظانني منهم أبهنم

على دخ ـ ــل

قادرون ،بل ومؤهلون على بلوغ مراميهم ،فيقول:

جارحكمهم عليك فإن هللا حيكم
وال حتفلي ابلناس إن َ
ابلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل

قد اشتهر اليهود بكل قــطر أبن طباعهم شر الطبـ ـ ـ ـ ـ ــاع

قد اغرتَّ اليهود مبا أصابوا أبرض القدس من بعض القالع
مىت كان اليهود جنود حرب وكفؤا لألعارب يف الص ـ ـ ـراع
هب العرب يف جيش عسكري ضد االحتالل
وبعد أن َّ
اليهودي لفلسطني قال الشاعر يصف اجليش العريب:

11

جيش من بين العلم رابض ليبعد عن أرض اهلدى
وخلفك ٌ
عابدي العِجل
إىل أن يقول :
مسلوب الكرى
لقد أقسموا أن ال تنام جفوهن ـ ــم وقد ابت
َ

العرب هبموا للدفـ ـ ـ ــاع
فلسطني العزيزة ال َتاف ـ ـ ــي فإن ُ
جبيش مظلم كالليل غطـ ـ ـ ــى ِحياَ ِ
لك كل سهل أو يف ـ ـ ــاع
َ
وما أسيافه إال جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم رجوم لليهود بال نـ ـ ـ ـزاع

مث ينتقل إىل قادة اإلسالم وزعماء الشرق وأغنياء املسلمني

لألمر املطـاع
يرابط يف ثغورك مستعـ ـ ـ ــدا على األ ُْهبات ْ

والشعراء كذلك يدعوهم إىل رص الصفوف ،كل من موقعه

بلد الرسل
ُ

13

سيهجم من مراكزه عليه ـ ــم هجوم اآلكلني على القصـاع

وشحذ العزائم واهلمم ،فيقول:

ويرتكهم على الغَباء صرعى وما أنصارهم غري النواعـ ــي

اي قادة اإلسالم هبوا لتنق ـ ـ ـ ـ ــذوا مهاجر إبراهيم ابلنفس

فالقارئ هلذه األبيات األخرية حيس بعبارات األمان

واأله ـ ــل

واالطمئنان يف املدد الذي سيصل وحيرر فلسطني من ربقة

واي زعماء الشرق ضموا صفوفكم ليصبح هذا الشرق جمتمع

الصهاينة املتغطرسني .

الشمل

 10ـ نفسه ،ص .303
 11ـ حممد العيد آل خليفة ،ص .304 ،303

12ـ أمحد سحنون ،ديوان الشيخ أمحد سحنون ،الديوان األول ،ط،2
 ،2007منشورات احلَب ،اجلزائر ،ص .120
 13ـ أمحد سحنون ،الديوان ،ص.121 ،120
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واي أغنياء املسلمني تسابقوا ......إىل البذل واإليثار ذي

مث ينتقل إىل تعداد قدسية املكان عَب الزمان الذي مافتئ
16

ساعة البذل

الصهاينة يدنسونه وينجسونه فيقول فيه :

و اي شعراء الضاد حثوا شعوبكــم بشع ٍر يداويها من اجلنب

فيا لك من معبد جنس ـ ـ ـوا حناايه ابلسوءة الباديـ ــه

والبخـل

واي لك من قبلة كدسـ ـ ـ ـوا مبحراهبا اجليف البالي ــه

وكذلك األمر يف قصيدة أخرى ،عنواهنا " فلسطني إان أجبنا

جياع ابن آوى هبا عاويه
و اي لك من حرم آم ـ ـ ـ ــن
ُ

النداء " ،أين خص القدس ومصر و سوراي وعمان بقوله
:

14

وبنَبة النادم على ما فرط يف حق فلسطني األبية من قبل

أهلها ،يقول :

17

إىل " القدس " نطرد منه اليهود إىل "مصر" ندفع عنها

فلسطني ال تيأسي إنن ـ ـ ـ ـ ـ ــي سأصلح يف الشرق أخطائيه

العدا

يوخبين اليوم وجداني ـ ـ ــه
لئن خنت فيما مضى إن ـ ـ ـ ـ ــه م

إىل " سوراي " كي نفك احلصار عن أرضها وجنيب النـ ـ ـ ــدا

وأمهلت قدسي هنب الذئـ ـ ــاب فألبسين اخلزي إمهاليـ ـ ــه

"لعمان" أن تصمـ ــدا
"لعمان" إ ْذ
َّ
ْ
صمدت للعـ ـ ـ ـ ــدا م
وحق م

وأعرضت عن صارخ من نداك وطاوعت يف الكيد شيطانيه

خالف الظلم أو أيمـ ـ ــدا
وم ْن
َ
هلُ َّم لنستأصل الظاملي ـ ـ ـ ـ ـ ــن َ

ومنحو من األرض حكم الطغـاة وما وطمد الظلم أو شيمـ ـ ـ ــدا

كما كان للقدس الشريف يف قلب الشاعر مكانة عظمى
كما يف قلوب العرب واملسلمني مجيعا ،لذلك يقول يف

أما شاعر الثورة مفدي زكراي فشعره يف القضية الفلسطينية

قصيدة معنونة بـ" رسالة الشعر يف الدنيا املقدسة " كان

غزير؛ فمن ذلك ما نظَمه خماطبا احلكام ليحرك مشاعرهم،

الشاعر قد ألقاها يف مهرجان الشعر بدمشق يوم

ويذكرهم مبقدسات هذه األرض الطاهرة ،وفيها بيت املقدس

23:سبتمَب ( أيلول) 1961حماوال لفت ال،ظار إىل عروبة

مسرى النيب صلى هللا عليه وسلم ،فيقول يف قصيدة ،عنواهنا

القدس الشريف وأصله املكني وجرحه الدفني ،دون أن

"فلسطني على الصليب " مبناسبة الذكرى الثالثة عشرة

ينسى الربط بني وضع بيت املقدس وبني ثورة اجلزائر الكَبى

لتقسيم فلسطني :

15

ملهمة الشعوب :

18

أانديك يف الصرصر العاتية وبني قواصفها الذاري ــه

قدس العروبة ـ واآلايت شاهــدة ـ ما انفك نغمره حبا

فلسطني...اي مهبط األنبيـآ واي قبلة العرب الثاني ــه
و اي حجة هللا يف أرضـ ــه و اي ِهبة األزل الساميه

طوااينـ ـ ـ ـ ـ ــا
واجلرح ما انفك يف أكبادان غدقـ ــا يسيل من دمه املسفوك

و اي قدسا ابع ـ ـ ـ ـ ــه آدم كما ابع جنته العاليـ ــه

عطفانــا

وحط ابن(صهيون) أنذالــه أبرضك ،آمرة انهيــه

رفع لكم
عز العروبة يف أعطاف ثورتن ـ ـ ــا إن تسندوا حربَنا تَ ْ
شانـا

14ـ نفسه ،ص .125 ،124
 15ـ مفدي زكراي ،ديوان اللهب املقدس ،موفم للنشر ،الرغاية ،اجلزائر
دط ،2007 ،ص279

 16ـ مفدي زكراي ،اللهب املقدس ،ص279
17ـ نفسه ،ص .285
18ـ نفسه ،ص .250
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فباركوا وطنا يغزو ( مثانيـ ـ ـ ـ ــة ) نشوا َن...كاملارد العمالق
جذالان
وثورة لشعوب األرض ملهم ـ ـ ـ ــة
ومسرانــا
ُ

اقحها بيضا
ْ
أحيت لو ُ

عظمت
كفرت بنعمة
من عصبة
ْ
ْ
ملاضيــها

منها عليها ومل تنظر

ويف اخلتام ُيب التأكيد على أن ارتباط اجلزائريني

تعنو لوثبتها الدنيا ،وتَكَْبهـ ـ ـ ـ ــا وتٌف ِهم الكو َن ابلرشاش

ابلفلسطينيني ومبقدساهتم روحيا ودينيا كان انطالقا من

معنانـ ــا

إمياننهم بقدسية هذه البقعة الطاهرة ،هذا من جهة ،ومن

مسا هبا الوعي ..ال ضعف..وال نزق وسادها العقل ،تفكريا

جهة أخرى إن ما عاانه ويعانيه إخواهنم يذ مكرهم ببشاعة

ورجحانــا

االستعمار وفظاعة االستدمار الذي يهدف ـ فيما يهدف ـ

وأما الشاعر عبد الرمحن العقون فلم يتأخر هو اآلخر على

إىل طمس اهلوايت وهنب الثروات.

مساندة إخوانه الفلسطينيني ومشاركتهم آالمهم اليت ُكبمدوها
بفضل التقسيم وحماواة النيل من القدس الشريف ،فيقول

ومل يكن األديب اجلزائري مبعزل عن هذه األوضاع اليت

:

19

القصائد إال دليل منهم على املعايشة الوجدانية والروحية

أرقت حزان ومنك البال مضطـرب والقلب خاض حبارا ال
ُياريها
نعم فكيف وحال القدس مزعجــة لكل حر فأحرى من
يعاني ـ ــها
وفلسطني تئن وهي شاكي ـ ـ ـ ــة من حر فتنة أهوال تقاسيـ ــها
اي غاداي ليهود الشرق قل هلـ ــم هل متلكن العبيد مع موالي ــها
فقد زعمتم وكان الزعم دأبك ـ ــم إ ْذ أنكم أمة هتوى خمازي ـ ــها
قد يزعمون أبن القدس منشؤهم وما دروا إمنا اإلسالم
حيميـها

اي أمة القدس ال حيزنِك مطمحهم فإن للقدس راب سوف

حيميــها
يكفيكم املسجد األقصى وقبلتنا أال وىل افتخارا وقد أوذيتم
في ــها
آهٍ على أمة القدس اليت بسطت
جمرميــها
19ـ عبد الرمحن بن العقون .

يقاسيها الفلسطينيون داخل أراضيهم وخارجها ،وما هذه

وسل
للجار إحساهنا ْ

والدينية واحلضارية اليت يشاركون هبا إخواهنم .
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