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 تقديم                                       

 عن رفح

رفح هي مدينة من مدن فلسطين، والتي هي جزء من سوريا ولذلك تسمى بسوريا الجنوبية،      
عليه –وسميت بذلك باسم أول من نزل واختص بها، وهو فلسطين بن كوسجين من أبناء نوح 

ومن مدنها المشهورة : عسقالن والرملة وغزة وأرسوف وقيسارية ونابلس وأريحا وعمان  -السالم
جبرين، وقيل في تحديدها أنها أول أخبار الشام من ناحية الغرب وطولها للراكب  ويافا وبيت

 (.1)مسافة ثالثة أيام أولها؛ رفح من مصر ........وأكثرها جبال والسهل فيها قليل

وغزة مدينة قديمة، وهي إحدى الرحلتين المذكورتين في قوله تعالى: "رحلة الشتاء والصيف"     
شهور بالشام بينها وبين عسقالن نحو فرسخين من أعمال فلسطين، ويقال . وهي بلد م 2قريش:

إنها رابع مدينة بنيت على وجه األرض المقدسة، وهي ساحة الثوار والغزاة الفاتحين، وحوصرت 
عدة مرات واحتلها ودمرها اليهود واآلشوريون والمصريون والكلدانيون والفرس واليونان والرومان 

 واألتراك واألفرنسيون.والعرب والصليبيون 

ورفح الحديثة قائمة على أنقاض مدينة رفح القديمة، وهي مدينة "رافيا" التي ذكرها المؤرخ      
"يوسيفوس"، ومدينة رفح هي الحد بين مصر وسوريا، قال المهلبي: ومدينة رفح عامرة فيها سوق 

من الجند، ومن رفح إلى غزة  وجامع ومبنى وفنادق وأهلها من لحم وجذام، ولها والي يعاونه عدد
شجر جميز مصطف على جانبي الطريق نحو ألف شجرة، وكان فتحها فيما فتح من مدن الشام 

وقال ياقوت  -رضي هللا عنهما -على يد عمر وبن العاص في خالفة عمر بن الخطاب
 احه(: وال تزال تزرع شعيرا وقد طمرت الرمال معظم آثارها وعبث الزمان والسي626الحموي)

والعربان بالباقي، ومع ذلك فالظاهر فوق األرض من خرابئها يدل على ما كانت عليه قديما من 
الثروةة والعزة وأشهر آثارها إلى األن عمد من الغرانيت األسود وكسر من حجارة البناء الصلبة، 

والنحاسية  ةوكسر آنية الفخار والزجاج على أنواعها والفسيفساء وهرابات الماء وقطع النقود الفضي
والزجاجية من عهد الرومان والبيزنطيين والدول اإلسالمية األولى وآبار قديمة وحديثة وجبانة 

 قديمة وقبور أولياء.
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ضواحي رفح القديمة: الفقيرة، وهي شجرتا سدر قديمتا العهد يقال لكل منها الفقيرة تزورها      
 نساء البادية وينذرون لها النذر.

ميل ونصف جنوبي الفقيرة تقع خرائب"أم عمد" سميت بذلك لكثرة المدن العمد  أم عّمد: على نحو
 في خرائبها.

قبر الغبي:  وهو ضريح قديم مدرج، وحول الضريح شجر شائك علق فيه سرج الزيت إلنارة 
 الضريح وأهل البالد ينذرو له النذر.

 قبر القبة: على نحو ساعة من قبر الغبي وهو قبر وزار.

 حسن: وهو قبر قديم كقبر الغبي.قبر الشيخ 

قال المهلبي: والنخل فيها )رفح والعريش( كثير، وكذلك الكروم وشجر الرمان، وأهلها بادية 
متحضرون، ويأتي إليهم من بحر الروم طير من السلوى يسمونه )المرع( ويسمى األن بالفر 

 يصيدونه ويأكلونه .

وجاء في مختصر جغرافيه فلسطين : رفح ، آخر موضع إلى الجنوب الغربي من فلسطين،      
 وقد جعلت حدا لسوريا من قديم الزمان، وكان ملوك مصر يقفون عند رفح للدفاع من بالدهم.

وقد كانت مدينة عامرة بالسكان في األعصر الغابرة، وصارت في مدة طويلة خرابا ال أنيس     
ال فحد بالد الشام  بها، وهذا الحد ُوقع باالتفاق بين الحكومة العثمانية والحكومة المصرية، وا 
واألرض المقدسة وفلسطين من الجنوب؛ العريش، جاء في األنس الجليل، وأول حدودها يعني 

ض فلسطين من طريق مصر العريش، فهي الحد األول، أما رفح فهي الحد الثاني المتفق أر 
عليه، وقد صدر األمر السلطاني ببناء قلعة بها، ونقل إليها من حجارة قلعة "خانيونس" ثم صار 
بها دور وسكان، ثم انقسمت قسمين: قسم منها تابع لفلسطن، والقسم الثاني لبالد مصر، وفي 

ان ومنازل.كل منها سك  

فتح المسلمون رفح على يد عمر وبن العاص في القرن السابع الهجري، وبقيت تحت اإلدارة      
م، عندما احتل الصهاينة قطاع غزة. وبعد 1661المصرية كغيرها من مدن قطاع غزة حتى عام 

م.1692م، تم فصل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية عام 1661اتفاقية كامب ديفيد عام   
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وقد أحدث الفصل في رفح مآسي كبيرة إذ انقسمت العائالت في مدينة رفح إلى قسمين، بل      
إن بعض المنازل قد تم شقها من النصف ليكون أحداها في فلسطين واألخر في مصر، وكأن 
هذا الفصل قد جاء ليزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في مدينة رفح التي كانت قبل الفصل 

عض عائالتها تسكن على جانبي الحدود اليفصل بينهما فاصل.مدينة واحدة ب  

ن الشعراء هم المرآة الصادقة عن أوطانهم، فالشعر هو سجل مآثر العرب، يسجل       وا 
تاريخهم، ولذلك فإن الشعراء هم لسان األمة الصادق والمرآة التي تعكس صورة حياتها يحزنون 

المعبر عن اآلالم واآلمال وقد شغلت القضية  لحزنها ويفرحون لفرحها، فهم القلب الحساس
الفلسطينية الشعراء العرب من المحيط إلى الخليج ونالت أجمل ما كتبوا من شعر، وظلوا يتغنون  
بأمجاد العرب ومقاومتهم لالحتالل على الرغم مما حدث من تمزق وتقهقر وسيطرة األجنبي على 

 مقومات اأامة العربية.

الشعر الذي قيل في القضية الفلسطينية سنجد أن الشعراء العرب األحرار عند الحديث عن       
لم يتركوا شاردة وال واردة إال كتبوا فيها بدءا بوصف المدن المقاومة ومرورا بتأريخ العمليات 

البطولية ضد المحتل، وتخليدا لذكرى الشهداء الذين قضوا على ثرى هذا الوطن المسلوب ودفاعا 
 عن حريته.

وقد نال قطاع غزة النصيب األكبر من هذا الشعر؛ ألن قطاع غزة كان وما يزال رأس      
الحربة التي أقضيت مضاجع المحتل مما اضطره إلى الخروج منه وتدمير مستوطناته لعدم قدرته 

 على مواجهة الصورة الجهادية المباركة المنطلقة من قطاع غزة.

وجهها النضر، بعد أن صمدت واستظلت بسالح إن غزة قد شمرت عن ساعديها لتستعيد      
المقاومة، غزة العزة التهبت وألهبت العالم وأشعلت ثورة جديدة، فاستطاعت أن تعتلي عرش 

 القصائد العربية، فجاء الشعر فيها معجونا بالشموخ والثبات والعزة واالنتصار،

ال  س الحّق والثوابت التيوهكذا تستعمر غزة أوطان الشعر الصادق؛ ألنها تغرس في النفو      
تنازل عنها، وتنشررائحة البارود وحقَّ المقاومة، إنها ترفع راية الجهاد وعزة الدين، فدافع الشعر 

 عنها وعن إنسانيتها ونالت نصيبا موفورا من الشعر.    
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ورفح هي إحدى مدن قطاع غزة، وهي مدينة جنوبية ال تحظى باالهتمام الكافي الذي تالقيه      
دمها وبفضل التضحيات التي قدمتها وق -أوال-باقي المدن الشمالية، لكنها استطاعت بفضل هللا

أبناؤها أن تكون رمزا للمدينة المقاومة، وأن تحظى بمكانة مميزة في الشعر العربي من شعراء 
 عرب أو فلسطينيين.

 رفح في عيون الشعراء:

ية جنوبية لم تقدمه مدينة أخرى، بل إن عددا وما قدمته رفح من بطوالت؛ ألنها مدينة حدود     
كبيرا من قادتها الشهداء كانوا هم األشهر بين شهداء فلسطين، وسنجد أن الشعر الذي قيل في 
رفح أكثر حماسة وحزنا تحيط به الشجون واألحزان ويتضح من خالل ألفاظه الحماسة الشجية 

 من بيئته المقاومة.  ومن معانيه تفوح رائحة المقاومة أما صوره فمقتبسة 

وعند النظر فيما كتبه الشعراء عن رفح سنجد أنهم تحدثوا عن رفح باالسم وآخرون      
بالتضمين، وغيرهم ذكروا شهداء رفح ومعاركها أو األسير جلعاد أو تحدثوا عن مأساة )رشيل 

 كوري( أو غير ذلك مما يمس رفح من قريب أو بعيد.

ن أكثر الشعر الذي استطعت أن أصل إليه، وقد تراوحت عناويين أما ذكر رفح باألسم فكا     
القصائد بين: رفح، رفح الصمود، ورفح: بقية من حب وموت، على أطالل رفح، يقول )عبد 

 المعطي الداالتي( في قصيدة بعنوان )على أطالل رفح(:

 وكان هنا لنا بيت

 يضم أبي... يضم أخي

 وأختي       

 ضاعت األخُت! 

 ل منزلناوكانت حو

 شجيراٌت وأزهار 
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 أما )جهاد درويش( فيدعو لنصرة رفح )رفح الجريخة(:

 فاحمل ربيب األهل سيف مجاهد

 وانصر ربوع األهل والساحات

 وازرع بكفك في البيادر فرحة

 في غصنها يزهو ربيع حياة 

 ولتنهضي رفح بمجد مالحم

 ولتكبري دوما بأسد حماة

 يوما أن تعود(:وفي قصيدة أخرى له بعنوان )البد 

 هنا رفح

 مخيم الصمود ... روضة األسود

 وكوكٌب من السنا ... معراجه الخلود

 يرتل اآليات ... يبعث الوجود

 رغم الدجى فلسوف ينطق فجرنا ... البد تنكسر القيود

 رغم اللظى البد يعلو صوتنا ... ويزلزل األركان يعصف بالحديد

 رغم المجازر سوف نبعث من جديد

 رق شمسنا البد تش

 البد يوما أن نعود

شعار الشعب بالنصر واستفزاز الهمم  وهذا هدف الشعر بعث الروح وا 

 للعودة للمقاومة من جديد.
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أما )عبد الكريم العسولي( فآثر أن يصف رفح بأنها الصمود بعينة بعد تعرضها لمجزرة      
 رهيبة)رفح الصمود والمجزرة(:

 حمالك هللا يا رفح

 حزان والسببمن األوجاع واأل

 ومن غول على األبواب 

 ينهش لحم مقترب

والشاعر ال يطلب الحماية من هللا من العدو، بل من الصديق الذي يبيع كل شيء بالذهب      
 والدوالر:

 حماك هللا من خل 

 يبيع الحب بالدوالر والذهب

 وكعادة الشعراء يرفعون الروح المعنوية:

 فلم تهني

 وكنت الطود في شمم

 البيث في السحبوكنت 

 حماك هللا يا رفح

 هنا بالصبر والحجر

 تذودين عن الجد

 وعن مجدي وعن ولدي

أما )عدنان النحوي( فآلمه ما حدث لرفح من هدم وتدمير وقتل ألبنائها، وقارن بين ما حدث      
 لها وما حدث من جرائم في سجن )أبو غريب( في العراق، فالمأساة واحدة والقاتل واحد:
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 اليوم ما ترى في روابي         رفح من كوارث وابتالءوحسبك 

 ُجنت األرض في رباها وُجنت          حمالت الترويع واإلفناء

 كل دبابة تصب لهيبا                   صاعقا خاطفا وهوت اعتداء

 وجحيم من السماء من األر              ض ومن كل آلة رعناء

 فوق أطفالها وفوق النساء       والعمارات! لهف نفسي!تهاوت     

 ويصف )صالح البردويل( رفح بأنها الرجال:

 ال، لن نحيد لن نسلم أنملة

 رفح هنا .. رغم الدمار .. ورغم أنف المهزلة

 رفح ذراع البوصلة

......................... 

 واصرخ: فديتك يا رفح!!

 فعلى جماجمنا زرعنا الراية الخضراء يا أهل رفح

 شبل في رفحيا كل 

 يا كل أم في رفح

 يا كل حر بالمذلة ما سمح 

وكان للشاعرات نصيب كبير في المشاركة في االنتصار لرفح، تقول سمية وادي )مخطوطة 
 الجنوب(:

 "رفح" كما غنت مذابح موتها

 تحيى من الوجع انتصارا سؤددا
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----------- 

 دقنا أيا رفح فكوني أمنا 

 واستبشري نصرا عزيزا أقدما

 ن الذي أعطاك جمر عذابناإ

 أعطى السما وعد انتصار قد بدا

 وينشد ابن رفح )محمود الرنتيسي( من تركيا )رفح(:

 رفح جذور حروفها تحكي الفرح

 رفح ثالثة إخوة صبروا على مر السنين

 فكل هم مجترح 

 باب وبحر والنهار إذا صبح

 رفح الجياد العاديات وما تخفي مخلصا من صوتها أو ما ضبح

 رفح رفح 

إنه الشوق إلى مدينته الحبيبة هو ما جعله يكرر اسمها أكثر من مرة فخرا وشوقا، ورغم ما دمر 
األعداء في رفح وهدموا إال أن جذورة المقاومة فيها ما زال مشتعال، يقول )مازن اسماعيل أبو 

 مطير( في)رفح بين النار والبركان(:

 رفح الجنوب تبلي في ضواحيها 

 ئن من يضاهيها؟من في المدا

 كم دمروا فيها أحياًء بكاملها

 وأسقطوا األحجار فوق من فيها 
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 ومع ذلك إال أنها بقيت عزيزة كريمة  مع خيانة العرب والعجم:

 رفح الكريمة نور في العال تمضي 

 رب البرية يوم الحشر يدنيها

 رفح العزيزة تبكي هول غربتها

 رفح الجريمة خانك األهل من عرب وعجم

 الصمود أنت رمز عزتنارفح 

 ألمة العرب واإلسالم حاضرها وماضيها 

 هناك عامل مشترك بين الشعراء، وهو الحديث عن تخاذل الجميع عن نصرة الحق ووقوفهم

 صامتين أو مشاركين في الهدم والذبح، يقول )جمال الدرموني( في )رفح(:

 دعي يا رفح

 دعي صمتهم يستريح بصدر العمالة 

 تخرس ألسنة  الحزن 

 دعي وجهك المستباح يعري األكاذيب

 يفضح كل العلل

وما يثلج الصدر ويعري المتخاذلين هو الصمود ورد العدوان، ويفضح )أحمد حسن المقدسي(      
 في قصيدة )رفح( خيانة الخائنين:

 يا شعب كم جارت عليك معابر

 ونظام حكم بالعروبة كافر

 فمن الشمال عصابة نازية
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 ومن الجنوب نظام حكم فاجر

 يا يوسف البزي ُحسنك باهر 

 لكن حظك يا حبيبي عاثر

 خانتك أوباش الرجال فكلهم

 متآمٌر.. متآمٌر.. متآمرُ 

أما الشاعر المصري )جمال المرسي( فيتعاطف مع ما حدث لرفح ويصيح من كل قلبه )رفح(      
 ح نازف في جسد تأبى(:على عادة من يهتفون في المظاهرات: عاشت )رفح( في )جر 

 عاشت رفح

 سلمت رفح

 وعلى األذان نشيطة تصحو مهللة رفح

 وعلى الجراح أبية

 ترقى مآذنها رفح

................... 

 فإليك يا رفح الحبيبة فاصالن من الصياح

 عاشت رفح

 سلمت رفح

ويشارك )المتوكل طه( في قصيدة )رفح( الشعراء في عدم القبول بالذل والمهانة أو االستسالم      
 مهما فعلوا:

 مهما استباحوا بأرض هللا واجترحوا              لن نرفع الراية البيضاء يا رفح
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 لو أعادوا لنا القتلى بمعجزة                    وأعذر الشهداء الموت أو صفحوا 

ن أقاموا للذبح الذي ذبحواال  ، لن نسامح من حلوا بمعجزة                وا 

 ويتوعدهم بمقاومة مستمرة فال ينادون من هولها:

ن ناموا على َرَهب             وخلف كل ِّ جدار عندهم شبح  ال، لن يناموا وا 

وح( أبو جحج وما زال الشعراء يطورون خطابهم الصمودي لرفح بعد كل ما حل بها، يقول )خضر
 في )رفح الصمود(:

 رفح الصمود تحيتي وعزائي                من مهجتي ممهورة بدمائي 

 ويحاول أن يستنهض الهمم الواهنة:

 فلتنفضوا وهن السنين وجاهدوا              وتقدموا يا معشر العلماء 

 أما الحكام والملوك واألمراء فال أمل منهم:

 ا              في ساحة األمراء والرؤساء لم يسمع الحكام صوتك نازف

 وتدثروا يا عارهم بخنوعهم                وتمترسوا في قمة األهواء

 أما رفح عند )ناجي حمدان( فهي غضبة األسد وقبضة الرعد يقول في )رفح(:

 رفح تشدو

 تحاكي غضبة األسد

 تصافح قبضة الرعد

 تعانق روعة القمر

 تخاطب نخوة العرب
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حياة لمن تنادي، فالعرب قد ماتوا، وطواهم قبر الصمت، ولذلك فهو يصرخ بكل ألم دعوها  ولكن ال
: 

 دعوا رفحا 

 دعوها مع لهيب النار تلتهب

 دعوها مع هدير الموت تنتحب

 دعوها تكتب التاريخ

 في عنف وفي صبر 

 دعوا رفحا ومن فيها 

 دعوهم يشربون المجد

 من أنياب ساقيها

ن ال يستفيقوا؛ ألنهم لو استفاقوا سيقفون مع الظالم، ولذلك ينادي بل يصرخ هو نداء للعرب أ     
فيهم اتركوها وشأنها فسوف تنال وينال أهلها المجد والشهادة دونكم، ورغم القهر واإلهمال والتدمير 

 ستبقى رفح رمزا للصمود والتضحية والبذل والفداء: 

 وتبقى رغم كل القهر 

 رمز صمودكم رفح

 طول الليل  وتبقى رغم

 رمز بقائكم رفح

 وتبقى رغم صمت الناي 

 لحسن نشيدكم رفح

 وتبقى رغم جور القيد
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 عزم رجالكم رفح

 ونجم سمائكم رفح

 وفوق جبينكم رفح

 وتبقى عزكم رفح 

 وتبقى أرضكم رفح

 وتبقى سيفكم رفح

 وتبقى سيفكم رفح

إن التكرار هو إلحاح على جهة مهمة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها، فهو يسلط      
الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو يضع أيدينا على مفتاح 

 الفكرة المتلسطة على الشاعر.

نته عن الحب الذي يكنه الشاعر لمديإن كثرة تكرار كلمة )رفح( في قصيدة )ناجي( إنما تعبر      
المحبوبة، فاسمها يلح عليه في كل سطر من القصيدة كي يقول للقاصي والداني ال بديل ألهلها 

 عنها مهما حدث لها من األعداء من تدمير ومن األصدقاء من إهمال.

 با(:جويأسف أحدهم على أن رفح قد توحدت في ظل األحتالل وتقسمت في ظل األحرار )متع     

 وتوحدت رفح بظل عدونا            وتقسمت في عهدنا أحرارا

 أحرار ماذا؟! لم يزالوا فوقها     وعلى )األشاوس( وزعوا األدوارا

 أسفي علينا أمة قد فتت           وأساغت التفتيت واألشطارا

 أما )عالء الغول( فيصرخ متأوها مما حدث لرفح في )رفح: بقية من حب وموت(:

 غيم عابر فوق المدينة  للموت

 آه يا رفح الذين تناثروا في الشوك
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 في أحضان ذاكرة ممزقة ولون دماء

 من ذبحوا على مرأى من البحر القعيد

 وأخوة يتقاسمون غنائم الموتى على شمع العشاء 

والمتأمل لما كتب الشعراء عن رفح سيجد أنهم ذكروها في مقام المقاومة والممانعة، يقول      
 ل أبو زهير( في ) ليس من دين لهم(: )سهي

 لم تزالوا تلهثون 

 لو قتلتم كل طفل

 في رفح

 أوسحقتم كل بنت

 في الشمال وفي الجنوب

 لن تنالوا أي طعم للحياة

 أو حياة

أما )زهير أبو خاطر( فيتفاخر بصمود رفح على الرغم من اإلهمال الذي تعانيه، يقول في      
 )كنز األسرار(:

 يبت      من علية القوم الكباررفح التي قد غُ 

 قد فرطوا بحقوقها       سرا بليل أو نهار

 جثموا على أنفاسها      واستعذبوا وجع الصبار

 لكنهم لم يستطيعوا       شطب تاريخ الفخار

 سطع اسمها في غزة    رغم المكائد والحصار
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 فيها البنادق والخنادق     والمعابر والمطار

وعلى درب االفتخار بالصبر والصمود وقهر األعداء والحصار يسير )عبد الرازق البرغوثي(      
 في )قاهرة الحصار(:  

 رفح العال والسجن أحكم قيده        فقهْرُت قيَد السجن والسجان

 رفح التي ُقهر الحصار ببابها       وتالعبت بمكائد العدوان

 إذ كلُّ شيء صار باإلمكان  نسي المحاُل بأرضها ماذا اسمه   

إذن رغم األلم هناك األمل، ومع األنين والجراح هناك البطولة والكفاح، والبد للمسلمين في      
كل مكان أن يعرفوا معاناة إخوانهم من أبناء فلسطين ليعلموا مدى المأساة وحجم اآلالم واألتراح 

خوة الكاذبة من بعض األنظمة التي التي تعصف بهم، وعلى ذلك ما زال الشعراء يهاجمون األ
 غيرت عدوها ليصبح الفلسطيني فخانوا وأذلهم العدو:

 صْرُت العدو فكنُت مرمى سهمهم       وهم الذين حسْبُتهم إخواني

 صهيوُن صار حبيبهم وله انحنوا        يرجون بعض العطف واإلحسان

 ذعانلكنهم ظلوا على أعتابه                 متسولين مذلة اإل

 وتدوم قاهرة ااحصار على المدى       ويظلُّ فوق ترابها عنواني

إنها المرارة واأللم التي تفجرت في نفس الشاعر محتجا ومقرعا وساخرا من الوضع العربي      
 فحاول أن ينبه إلى التخاذل العربي كي تصحو األمة أمام هذه الهمجية الصهيونية الشرسة .

الجراح( يوضح )فارس عودة( الصورة الحقيقية لما حدث من مآٍس في وفي قصيدة ) نزف      
 رفح:

 باألمس ُصبت على جينين صاعقة        واليوم تشقى بزلزال العدا رفح

 أمسى الخراب على أطاللها شبحا         لما تجبر في أحيائها الوقح

 لهفي عليك ديار العز قد عصفت         بك المذابح واآلالم والُقرح
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 من ثم يعرج الشاعر على الملوك والرؤساء يناديهم لنصرة رفح، ولكنهم غدروا:و 

 ويل الملوك هل الكرسي أقعدهم         أم للمنية في أذهانهم شبح

 هذي أناملكم بالبدر شاهدة             وكم مريب لدفع العار ينتضح

جدة سعهم أن يفعلوا الكثير لنإن الشاعر يصب ألمه على القادة والملوك العرب الذين كان بو      
أبناء فلسطين لكن يبدو أن هؤالء الذين عينهم االستعمار قد ضمن سكوتهم، ونسوا عروبتهم ودينهم 
فانساقوا وراء شهواتهم وتركوا فلسطين لمصيرها الدامي، فلما يأس الشاعر من هذه األنظمة العميلة 

 الغادرة، توصل إلى حقيقة ما يرد العدوان:

 سهام البدر عن رفح           ومن يزال به عن أرضنا النزحفمن يرد 

 إال سيوفك يا قسام مشرعة             للردع يشقي بهالمستكبر الوقح

فدائما تولد للهمم من صلب المعاناة، وغالبا ما يعلو بريق الحرية من أتون العذاب والظلم      
مد وال يمكن أن يوقف المأساة أو أن يضوالتنكيل، إن كل تحبير للشعر ال تفي فلسطين حقها، 

 الجراح، إال أن وجود الشعر أفضل من ال شيء. 

ويذكر رفح )محمد أبو دية( على أنها ألف البداية للمقاومة مع ما أصابها من دماء هائل) ألف 
 البداية(:

 يا صاحبي هيا إلى رفح         بين النخيل ورملة البحر

 ارت عليها غولة الحفرشاهد ألوف بيوتها هدمت       س

يربط الشاعر بين مدن فلسطين فمن رفح إلى يافا إلى النهر تصديقا لقولنا: إن فلسطين من      
 البحر إلى النهر، ومن الشمال إلى الجنوب)رفح(:

 ألف البداية أنتِّ بسمله         والياء من يافا إلى النهر

أهل، )رفح( التي كانت بلدة وكان له فيها بيت و وفي ليلة مقتولة األسماء يتذكر )محمد األسمر( في 
 كما كان لنا دولة نناجيها )فلسطين(:
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 كانت ها هنا دولة 

 نناجيها فلسطين

 وكانت هنا بلدة 

 نناجيها أيا رفح

 وأمي كنت أذكرها

 تناديني أيا فرح

 فأين يسكن العرب؟!

فال يعرفون ما حدث في سؤال تعجبي عن مكان العرب، هل هم موجودون أم يسكنون على القمر 
 فلسطين وفي رفح.

ومن األشياء الالفتة لالنتباه في الشعر الذي قيل في رفح الحصار المفروض عليها من العدو      
الصهيوني والدول العربية؛ أي األعداء واألصدقاء والصورة األبرز في الحصار هو إغالق معبر 

اصة فتح المعابر لحركة األفراد والبضائع وخرفح، فيطالب الشعراء برفع الحصار وذلك عن طريق 
معبر رفح الذي من المفروض أن يكون بين منطقتين عربيتين مسلمتين، ومن هؤالء الشعراء 

 الشاعر المصري )صبري الصبري( في )ِلَم يسبتون(:

 البد  من فتح المعابر إنها             درب الوصول لثلة الضعفاء

 ت        للكهرباء وسائل استجداءفقدوا المشاعل لإلضاءة وانته

 فقدوا األمان كذا العالج وأصبحوا     بالسقم واألوجاع كالبؤساء 

ما أجمل أن يعرف الشاعر التفاصيل الدقيقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فال كهرباء وال 
لمعبر من فتح ا دواء وال عذاء، فانتشرت بينهم األمراض، ولذلك ينادي نداء التألم لما حدث البدّ 

 للضعفاء والمرضى، أما )جهاد درويش( فيخصص للمعبر قصيدة )أيا معبر(:

 فدى عينيك يا معبر.....!
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 سيأتي الفجر... يأتي الفجر يا معبر 

 فأنت بشارة البد...فأنت المدُّ واألبُحر 

 أيا معبر.. !!  أيا معبر.. !!

– رة فك الحصار الذي يفرضه العدو، ومصرفالمعبر هو األمل، وهو البشارة ، ففتحه يعني مباش
نسمع هذا الصوت المجاهد يطالب بفتح الحدود وعدم إغالقها، يقول )رفعت زيتون(  -أيضا

 )المعبر(:

 يا مصر أغلقت الحدود بوجهنا         وفتحتها يا للهوان لبيرنا

 حتى المعابر والمنافذ أغلقت            يا أيها المصريُّ ُعْد أترابنا 

 يعبر عن حزنه الشديد إلغالق الحدود والمعابر وخذالن المستضعفين في فلسطين :و 

 إني حزين يا ابن أهرام العرو          به أن تموَت على يديك زهورنا 

أما )محمد طارق الخضراء( فإنه يعدُّ إغالق المعابر جزءا من الحرب الضروس التي يشنها      
ق المعبر يؤدي إلى جوع اآلالف وموت المرضى وقلة الماء العدو على الشعب الفلسطيني، فإغال

 والزاد، ثم يتسأل مستنكرا: هل التي تغلق المعبر هي مصر التي يعرفها)أسطورة العنقاء(:

 سدوا المعابر أغلقوا أبوابها             وكأنها سجن طبي وبالء

 ومئات آالف تعاني جوعها            ومئات مرضى ال قرى ودواء

 لمعبر الخاوي وفي إغالقه           ضاق الحصار بأهلها وهواءفا

 ال زاد فيها والمياه شحيحة             والنور معدوم وال أالء

 هل هذه مصر التي في خاطري؟       أم أنها لي إخوة ورجاء

 لكنها العنقاء بالرغم مما ُيكاد إال أنها تنهض مجلحلة تصدُّ األعداء وتنتصر عليهم:

 مجلجلة بنار رمادها             وتحدت العدوان وهي دماء نهضت
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أما الشاعر المصري )ضياء الجبالي( فإنه يتحدث عن إغالق المعابر كخيانه وعمالة للعدو      
الصهيوني، فمن أغلق المعبر إنما باع الديار وباع المبادئ، بل إنه يصفهم باألغنام أمام األعداء 

 ض غزة باإلباء تكلمي(:ذئاب أمام شعوبها ) يا أر 

 ما راعنا.. إال تخاذل قومنا            وسط الديار بقول زور من فم

 ما عاقنا.. غير المعابر شادها         عمالؤنا.. من أجل كنز المبنم

 باعوا الديار.. مع المبادئ والهدى      نشروا النفاق مع الفساد الهادم

 شعوبها.. يبلي بحقد عارمعربا كأغنام.. وبطش ذئابها           ل

ويكتب )محمد بن نغموش( راثيا حال المعبر الذي كان فيه األمل، لكن أهل الردى قتلوا هذا      
 األمل:

 لك هللا يا معبر رفح كيف حظك مال

 وال عاد بك رحمة وال فيك ماويه

 يا معبر رفح لمناك ألن األمل ال زال

 لكن وضعك من أهل الردى فيه ماريه

هو ينصح أهل غزة بعدم تعليق اآلمال على الوعود واألوهام؛ ألن العرب ماتت وتحولت ثم      
 القصيدة إلى مرثية:

 فال تعلقوا أمالكم في وعد ختال

 كفاية وعود أوهام وأحالم ورديه

 رفح مبلق دونك ومن خلفك األنذال

 لكن القصيدة جاءت في العرب مرثية 
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ويصف مصطفى قاسم في) أنين غزة الثكلى( الذي يغلق المعبر بالخوان، ثم ينادي في العرب      
 أن يفيقوا من نومهم، وينادي على أهل غزة كي ينتفضوا في وجه العدو؛ ألنهم نسور مكانها مرتفع:

 دع المعابر يا خوان مبلقة

 أغلق حدودك حتى ال تدنسهم

 وال يطال أراضي غزة الحرب

 العرب: طال النوم فانتبهوا يا أمة

 أين البيارى؟ وأين العز والبضب؟؟

 الهنت يا غزة األبطال وانتفضي

 فالنسر منزله مهما هوى الشهب

إن من حق الشعراء أن يعبروا عن ألمهم وحزنهم لما حدث، ومن حقهم أن يلوموا ويقّرعوا،      
يخ حق فلسطين أن يتحملوا هذا التوبوأن يستعملوا ألفاظ الوخز المؤلمة، وعلى الذين قصروا في 

لعلهم يعودون إلى رشدهم وينحازون إلى جهاد الشعب ومقاومته، والتقربع والتأنيب ليس كرها أو 
 قطيعة أو حقدا إنما هو أقرب إلى التذكير بالتقصير.

وألن هذا الزمن هو زمن االنفاق مع اليهود، فإن )تركي حسن حمش( في)على معبر رفح(      
 من غزة أن تهلل لزمن المعابر الذي هو زمن الشدة وموت الضمائر:يطلب 

 ها هنا حطت رحال القهر يا زمن المعابر

 يا زمان دوخ األفعال واغتال الضمائر

 يا زمان الشدة الحمقاء والكسر المهاجر

 هللي يا غزة المجد على خفق البنود

 هللي هذا زمان االتفاق مع اليهود
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ويصف المعبر المغلق الذي يجتمع فيه العشائر طلبا لفتحه من أبي الفوارس، أنه معبر الموت      
 محصن بالبنادق والعساكر:

 ها هنا في المعبر المذبوح تجتمع العشائر 

 والقبائل تنتخي بأبي الفوارس

 والعناتر تمأل األفق صراخا فوق أحذية الحوافر

 دوائرها هنا يا معبرا دارت على فمه ال

 معبر الموت المحصن بالرماح وبالعساكر

 ها هنا حطت رجال القهر يا زمن المعابر

إنه االستهزاء األمثل بالحكام) الفوارس والعناتر( على شعوبهم ولكنهم أمام عدونا مثل األرانب،      
 لويصف )عبد الرحمن الطقي( في )غزة( إغالق المعبر بأنه موت ثان، أما الموت األول فهو قت

 اليهود للشعب:

 فالشعب يقتل مرتين: ببزة

 عند اليهود، وحين سد المعبر

وبأسلوب رائع يصف أعداء الشعب الفلسطيني، ويحددهم بثالثة: الصهيوني والعرب الذين      
 ساندوا ونصروا العدو، والعمالء، فهم جميعا شركاء في دم هذا الشعب:

 وثالثة شركاء في دم شعبنا 

 يتقطر يأتون من أنيابهم

 الباصب السفاح، والقوم األلى 

 نصروا العدو، وخائن متستر
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ودول الجوار لغزة ال ترى حق الجوار، بل إنها جعلت من غزة سجنا بإغالقها المعبر والحدود،       
 يقول )يحيى فلتون( في )صبرا آل غزة فإن هللا معكم(:

 فوا أسفا على دول جوار فال ترعى ذمام أو نزيل

 أبواب سجن يبلقها بإحكام ضليلمعابر غزة 

ومن أجمل ما ُكتب عن إغالق المعبر ما كتبه إبراهيم عيسى في مسرحة )حواجز عربية(      
وهي مسرحية شعرية تحكي قصة مجموعة من الناس يقفون على باب المعبر كي يمروا يحمل كل 
واحد منهم قصة وهما، ومن بينهم الرجل العجوز؛ أبو عبد هللا العزيز، والطالب؛ حسام، ورجل 

 وأحد رجال الشرطة، يقول:األعمال، 

 أبو عبد هللا العزيز: رباه إني ألتجي بدعائي           أن يدرج اسمي اليوم في األسماء

 ما عاد لي جلد

 أبو محمد:          تجلد إنهم                        ال يرأفون لحالة الضعفاء

 يمضي بال استيحاء حسام: قد بيعت األدوار في ألق الضحى               قبُض الرشا

ويمضي الشاعر في وصف الحالة على المعبر وصفا دقيقا، واصفا حالة الذل والمهانة التي      
 يتعرض لها الشعب على المعبر.

وكذلك ما يتعرض له من ابتزاز رخيص من القائمين على المعبر، فالذي يدفع يمر والذي ال      
 ريب فيمر بسرعة.يدفع يعود أو يموت إن كان مريضا، أما الغ

 الشرطي: فلتقض نحبك أو ليقضي النحب هو          فببير نقد لن تنال عطائي

 وأخيرا يهتف أبو عبد العزيز في الجموع التي تردد:

 إن الخسيس ستنتهي أيامه                والعز يشرق في ربا اإلسراء
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فح مدينة فلسطينية، وتذكر ر  وهناك كثير من الشهداء تحدثوا عن رفح كما يتحدثون عن أي     
كثيرا؛ ألنها في أقصى الجنوب فإذا ذكرت مدينة في الشمال أوفى قطاع غزة ذكرت رفح، يقول 

 )مأمون جراد( في )رسائل إلى غزة( :

 إلى بيت حانون رمز الصمود

 إلى رفح في مداها الحديد

 إلى خانيونس تاريخ مجد قديم جديد

 ريز( بين الدماء في القدس وغزة والخليل ورفح:وفي )دمع المآقي( يربط )وليد الغ

حراق  في أرض غزة ثار الجرح في ألم           وفي ربي القدس تقتيل وا 

 وفي ربي رفح وفي الخليل نرى             دم األحبة في األحياء يهراق

 ويرسل )زهير أبو خاطر( تحياته إلى رفح كما أم الفحم وبيت حانون في)عائد(:

 أنوارا           بدمع الفرح تستقبلوأم الفحم 

 إلى رفح تحياتي         ترنم باسمها واحفل

 وبشر بيت حنون        شعاع النصر قد أقيل

أما )عطا هللا أبو السبح( في) غزة ال تزال تقاتل( فيذكر مدنا كثيرة في قطاع غزة، وخاصة      
 الجراح: التي لقنت العدو درسا في الصمود والمقاومة وأثخنت فيه

 فأبت)خزاعة( أن تلين لبطشه             فارتد عن حوض الكماة خذوال

( يذعن صاغرا وذليال  من قلعة األحفاد في رفح جرى           )كالُقش ِّ

 وما أجمل األسى الذي يتحول إلى شرف عند )هالل الفارع(:

 ى رفحالكاس يا شاعري يسعى بها وجع               يمتد من غضبة المنفى إل
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وعندما يريد الشاعر أن يعير عن الكل الفلسطيني يبدأ برفح أو ينتهى بها، يقول )عبد الرحمن      
 مرجانه( في)شوكة في عيون صهيون(:

 لو أنك تسمع صوت األشياء

 من رفح .....حتى دان

أما ابن خانيونس فيذكر رفح من ضمن ما ذكر من مدن فلسطينية جيوشها أسود سيحرون      
 قصى بإن هللا:األ

 في رملة في طولكرم في المهد

 في خانيونس في أريحا في صفد

 يافا وفي رفح ولد

 في كل جزء عرس أقصانا استند

وقد سطرت رفح مالحم من البطولة والفداء مثلها مثل كل المدن الفلسطينية، كما قال )محمد      
 البع( في )لن نستيكن(:

 على المدى رغم الحواجز والقيود         في بيت حانون التي تأبي الهوان     

لى ربا رفح التي قد سطرت               قصص المالحم في الوغى ضد اليهود    وا 

لى جنين وكل شهر عندنا                 لم يخش من بطش الجنود وال الحشود  وا 

 إن الحرب بالصواريخ يصفها الشعراء بأنها حجارة من مسد :

 من غزة القسام

 فح البطولةمن ر 

 والقرارة والمبازي 

 والمخيم والمعسكر والبلد
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 أرسل لهم في كل ثانية لهيبًا من مسد

أما المواصي فهي مشهورة في رفح وخانيونس؛ وهي األرض الزراعية القريبة من البحر، يقول      
 )عبد الحميد عوض( في )ِقبلة العشاق(:

 من كؤوس الساقي هذي مواصينا وتلك مياهها            أنقى وأشهى

 وهواؤها يشفي العليل نسيمه           ورمالها كاألصفر البراق

 والبحر ذو صوت جميل شدوه        كهديل ورق في ذرا األوراق

أما )عيسى الشماس(، فيذكر رفح في ) كرنفال غزة ( باسم الجنوب، ورفح كثيرًا ما يقال عنها      
 )قلعة الجنوب الصامد(:

 بطي األرضالموت مزروع ي

 في ساح القطاع

 من الشمال إلى الجنوب

 الشهداء:    

إن ذكر الشهداء األبطال الذين قاوموا االحتالل يخلق لدى الجماهير حافزًا ليتمثلوا بهم ويسيروا 
على نهجهم، أما الشهداء في رفح فكان لهم نصيب كبير من القصائد التي ذكرتهم رثاًء وتمجيدًا 

رهم، ومدينة رفح قدمت من الشهداء العدد الكبير، فيهم من ذكره الشعراء وفيهم وذكراً لمحاسنهم ومآث
من لم يذكره، ومن أوائل الشهداء الذين تم تخليد ذكرهم في قصيدة ل)محمود أبو جندي(؛ وهو 
الشهيد )صالح شاكر( الذي نفذ عملية بطولية في )بيت ليد( بصحبة الشهيد ) أنور سكر( يوم 

 ، وقد ذكر الشاعر مناقب الشهيد وكيف زلزل الكيان المغتصب، يقول:م22/1/1661األحد 

 صالح اضرب وزلزل دولة الكذب            واسقي يهود بكأس دائم الوصب

 في بيت ليذا يدوي الصوت مرتعدا           يدكهم وبني صهيون في الجب

 في تببقد ظل )موفاز( و)بيريز( في رهب              والمشركين ودار الشرك 
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 صالح شاكر رمز الحق واألدب            جلعت )رابين( في هم وفي كرب

 إن الفضائل قد جاءتك طائفًة              من شدة الحب والعرفان تقترب

 ففزت بالجنة العلياء عن ثقٍة              وطرت بالفوز درع النصر والنجب

أما الشهيد )جمال عبد الرازق( الذي اغتاله الهود في طريق رفح خانيونس في      
 م، فكان يتغني بأمجاده )محمود أبو جندي( فيقول:22/11/2222

 جمال أنت ربيع الحب في وطني        وأنت زهٌر رماه النهر والمطر 

 من غدرواقتلوك غدرًا فباءوا لعنة وخزى          قد باء بالسخط من خانوا و 

 فطال هامك فوق النجم معتليًا        فوق الثريا وفوق السبع والقمر

ومن الشهداء الذين اهتزت لفقدهم رفح بل وقطاع غزة بكامله صاحب الخلق الجميل والعمل     
م، رثاه الشعراء ومنهم أبو 9/6/2226الوطني الدؤوب )جمال أبو سمهدانة( الذي ستشهد بتاريخ 

 النور: 

 لى أسد بكته غزة وقد زادت بواكيهاأبكي ع

 أبكي اليوم على جمال أبو عطايا يوم الوغى حاميها

 وآخر يقول: 

 ها قد سموت أبا عطايا للخلود         واختارك رب البرية والوجود

ومن عادة الشعب الفلسطيني أن يتوحد بكل أطيافه وفصائله عند تشييع الشهيد إلى مثواه،      
 يقول أحدهم:

 ئب القسام واألقصى مضوا        خلف اللجان والسرايا كالرعودفكتا

 قد أقسموا أن يثأروا لدمائك          ويزلزلوا العمالء مع كل اليهود
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م، نصيب من 19/12/2222وكان للشهيد )طارق أبو الحصين(، الذي استشهد بتاريخ      
 الرثاء، فرثاه )هشام غانم(، فقال:

 طارقًا        لكنه شوق الرجال إلى الرجالال، لست بالدمعات أرثي 

 هو فارس طرق القلوب فهللت        وغدا حصينًا بالفعال وبالمقال

 رجل المنابر والمحابر والوغى       في السلم صال وطالما في الحرب جال

 ورثاه موسى أبو جليدان في )رثاء فارس التوحيد( :

 سافرت يا ليث المعامع عن محطات البوار

 ي عليك أبا محمد المعالم والديارتبك

 من للمنابر والمحابر والحواجز والقفار؟!

 من للبنادق والخنادق والقنابل والببار؟!

 برهنت أن الدين نوٌر للهدى تحميه نار

 فببار نعلك يا صديقي فوق هامات الصبار

د )أبو بالل(؛ هيويواصل )موسى أبو جليدان( بأسلوبه الشعري العذب رثاء الشهداء فيرثي الش     
م،  في )رثاء شهيد(، 12/2/2222وهو الشهيد: سمير حسني أبو السعود، الذي استشهد بتاريخ 

 مصبرًا نفسه بأنه شهيد :

 ماذا أقول أبو بالل والنقي        هو زرعك المعهود في الحلقات

 القلب يحزن والنفوس كليمة     وعيونها سكبت من العبرات

 نا        يدني الشهيد ويرفع لدرجات لكن وعد هللا فيه عزاؤ 

م، وهي العصف المأكول فكان لشهدائنا نصيب األسد 2212أما الحرب األخيرة على غزة      
في الرثاء، ومن أكثر الشهداء الذين رثاهم الشعراءالشهداء القادة الثالثة الذي اغتالهم العدو يوم 
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أبو شماله، ومحمد برهوم، يقول )عطاهللا أبو م ، وهم: رائد العطار، ومحمد 21/9/2212الخمبس 
 السبح( في )ترجل الفرسان(:

 يا رائد العطار كنت سليَلُه           حتى غدوت لنا بها أحلى وسام

 يا رائد العطار كنت عيوننا         تهفو إلى العلياء عاما بعد عام

ام، اديا إياه باسمه أو رائد القسويمضي الشاعر في ذكر مناقب الشهيد القائد؛ رائد العطار من     
 رائد األحرار إلى أن يذكر زميله، قائال: 

 بمحمد ومحمد في نهجكم هو        نهج أحمد في الكمال وفي التمام

وآثر )هشام غانم( أن يشارك في رثاء القادة الثالثة بقصيدة بعنوان )العصف المأكول ....      
 زفاف القادة(، يقول:

 طار      سيرتنا إلى القدس كتبنا من دم الع

 وبرهوم الذي يختار       يوم الثأر والعرس

الة      وغوٌل مثل شماله  وفي األوطان رحَّ

ويضيف )هشام( إلى هؤالء القادة قائدا سبقهم إلى الشهداء، وهو الشهيد سالمة  البحابصة      
 ه، يقول:م، مع ثلة من إخوان2/9/2212)أبو سالم(، الذي استشهد يوم السبت 

 أبو سالم وقد شهدت       حجارة األرض أفعاله

 فال وهللا ال نرضى        مقابل عزهم ذال

 زمان الذل واإلذعان       واإلرجاف قد ولى

 أما )عبادة عواد( فيذكر كثيرا من الشهداء في قصيدة )مشاعل النصر(:     

 رفح التي بثياب العز زينها من الشهادة أبرار وفرسان

 رائد العز عطار محررهم يا نعم صنع الفتى بالحق مزدانعن 
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 وصحبه خير أعوان وما جدهم محمد الحر إخوان 

 أبو خليل في اإلمداد بصمته من باطن األرض أو إن شئت شطآن

 شمالة المجد روحكما سمت وعلت 

 فوق السحاب وتحت الترب جثمان

 وأبو بالل بدرب هللا قد نقشت آلثار نظمي إذ صد عدوان

 وأبوسالم سالمه جئت من علم وكل أهلك للرحمن قربان

 ويشارك )خالد جراد( في رثاء القادة في قصيدة بعنوان )رثاء القادة(، يقول:

 يا رائد الفرسان في ساح الوغى        زاد الردى نصيبا في عذاباتي 

 ومحمد المقدام صناع الفدا            يا رفقة األحرار عطرا ملء ساحاتي

 بهم رفح األباة وأهلها          فتوشحت حزنا يشي بشكاتيفجعت 

ومن الشهداء الذين تم اغتيالهم خارج فلسطين ابن رفح القائد المفكر؛ فتحي الشقاقي، الذي      
 م، فقد رثاه )أنس شعبان(، يقول:26/12/1661اغتاله العدو بتاريخ 

 السنينإليك سيأتي رثائي األخير            فأنت الشقاقي تاج 

 فنم يا شقاقي بصدر القصور        هلل تسمو مع الساجدين

 شقائق شوقي إليك شقاقي            ضرائب دربي إليك نزين

ولم يقتصر رثاء الشهداء على الشهداء القادة بل تعداه إلى الشهداء، فهو هو )هشام غانم(      
ينظم قصيدة رثاء في الشهيد؛ محمد علي عثمان، لكنه ال يذكره صراحة، بل هي قصيدة مهداة إلى 

 روحه، يقول:

 هذا الجهاد سبيلنا وطريقنا              من شك في جدواه فهو فاشل

 ق الصالحين مصيرها       المجد في الدنيا ومجد آجلهذي طري
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 للناس أعمار ستمضي بعدها           من هذي الدنيا وكل راحل

 م:16/2/2226أما الشاعرة )منى(، فقد رثت الشهيد؛ أسامة فوزي بريص الذي استشهد بتاريخ 

 دمع الرثاء 

 في األفق بدر قد تزين بالدما

 أسد تمسك بالعقيدة مبدأ

 لألوطان عهد األنبياء ليعيد

 طوبى لمن عشق الشهادة مطلبا

 ليعيش في دار التقى عيش البقاء

وهناك من الشهداء الذين أثروا فينا جميعا، وهم ليسوا من العسكريين، وأحدهم الشيخ؛ نظبر      
م، 21/12/2229اللوقا، والذي كان من أشهر خطباء المساجد في رفح، الذي استشهد بتاريخ 

 ير أبو خاطر في )شمس نظير(:فرثاه زه

 لنظر اللوقا شمس هدى            قد أشرق في األفق ضياها

 رفح بعد )اللوقا( ثكلى              فرحيل البالي أبقاها

 قد أفجعها قد أرقها                 قد روى بدماه ثراها

 ومنابرنا راحت تبكي                كم كنت كثيرا تهواها

 باقية              في جنة ربي سكناها إن غبت فروحك

ولم يقف الشعراء في الرثاء عند شهداء رفح من القادة أو غيرهم، بل تعداه إلى من قتلوا على     
أرض رفح، وهم ليسوا من أهلها، فراشيل كوري أمريكية قتلتها الجرافات اإلسرائيلية بتاريخ 

( فلسطينية في رفح، فرثاها )يحيى األسطلم، وهي تتصدى لها لعدم هدم البيوت ال16/2/2222
 في قصيدة )مأساة راشيل كوري(:
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 عضي على الجرح ال تستصرخي رفح

 يكفي دليال على اإلجرام ما لقيت 

 تلك الفتاة التي من َقْتلها ُفضحوا 

 راشيل كوري من األمريك منبتها

 من فتية ضند)بنتاجونهم( سبحوا 

 مالوا إلى الحق واصطفوا لنصرته

 و يوضح كيف اغتيلت، يقول:ثم ه

 راشيل حالت دوين الهدم فانسحقت

 تحت الجنازير عمدا داسها الوقح

وشارك في رثائها الشاعر )عبد الكريم العسولي( في)راشيل كوري(، يصفها بأنها حمامة      
تطوف في سماء مدينة رفح لترى البؤس والدمار، فبكت لحالنا وسكن قلبها، فتنقلت بين البيوت 

 المهدمة تكفكف عبرات ساكنيها إال أن الوحش فرمها تحت عجالته:

 وقفت تصد جريمة بجسمها

 ن بؤس وعش قطاةوتذوذ ع

 فإذا بوحش األرض يهدر بالردى

 ويدقها تحت الثرى دقات

 ويحيلها حلما تبعثر في الردى

 يبكيه شعٌب متعب النظرات

وهكذا ينام الشهداء بسالم، تنشدهم أوزان الشعر تغردهم أغنية في كل العالم إن من أهم ما      
التي سطرت فيها رفح أسمى معاني خطه الشعراء عن رفح معاركها، وخاصة المعارك األخيرة 
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البطولة والفداء، وقد بدأ )هشام غانم( حدثيه عن عملية بطولية، هي تدمير المعبر عند بوابة صالح 
م، التي حفر لها األبطال نفقا تحته ومن ثم 12/12/2222الدين والمسماه؛ براكين الغضب بتاريخ 

 قاموا بتدميره، قال:

 واحفروا األنفاق في بر وبحر          دمروا المعبر، يكفي من عبر   

 بوركت تلك األيادي، بورك            كل من ساعد فيها أو حفر

 واجعلوا شارون في سلطانه             مثل عجل عاجز بين البقر

أما )زهير أبو خاطر( فتحدث عن معركة )الوهم المتبدد(، الذي بدده رجال المقاومة فالح      
 المقاومة أسطورة الجيش الذي ال يقهر:الفجر وحطم جنود 

 وهم تبدد وانقضى والفجر الح           وجنودهم قد جندلت وعال النواح

 أسطورة الجيش الذي ال يقهر            قد حطموها أسدنا في كل ساح

 من حيث ال يدري األعادي جاءهم       من تحتهم موت ونار واجتياح

التي أبدت المقاومة ذكاء وصبرا منقطع النظير أن أسروا جنودا  وكان من نتائج هذه المعارك     
م، وقد سمى )صبري الصبرى( 21/6/2226وكان من أوائل المأسورين )جلعاد شاليط( بتاريخ 

 قصيدة باسمه، قال فيها:

 عجبا لجلعاد األسير النادي             باألسر يحيا وافر اإلرغام

 إطالقه من قبضة الجالد     )جلعاد شاليط( أسير يرتجى        

 وفيها مقارنة بين هذا األسير وأسرى حركة المقاومة الفلسطسنية الذين ال يلتفت إليهم أحد:

 فالكل في الدنيا البريبة همه            هذا األسير المترف المتمادي

 فآالف األسرى ال يكترث لهم أحد، أما شاليط فال بد من فك أسره حتى يعود إلى أهله:

 آالف أسرانا الكرام قيودهم            أدمت معاجم غزة ورشاد
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 دون اكتراث من رجال سياسة         هرعوا جميعا في صراخ منادي

 البد من فك األسير بسرعة           كي ما يعود ألهله بوداد

ولدن، جأما في )كنز األسرار( ل)زهير أبو خاطر(، فيتحدث عن أسر جنديين، هما: شاليط وهدار 
 هذه رفح المهملة المغيبة عن تفكير عليه القوم:

 رفح التي قد غيبت         من عليه القوم الكبار

 )شاليط( يعرف بأسها      والضابط الشحط )هدار(

 في قبضة القسام قد        وقعوا فألبسهم خمار

 صندوقها لبز كبير         قد فاض باألسرار

إذن رفح ومع إهمالها إال أنها علمت العدو دروسا قاسيا فأسرت )شاليط وهدار(، وهذا ما يثبته     
 )مصطفى منصور( في )هدار...أنت في رفح( مفتخرا أن المقاومة الباسلة قد أسرته:

 أهدار ال مرحى بذئب غادر              فلقد وقعت هنا بفخ اآلسر

نها         مادت بكم درتم برأس دائر        رفح رمال المعجزات وا 

 رفح الشموخ، قلعة شماء                 عالية ومقبرة لجيش عابر

 رفح ثراها قصة وحكاية                   نشدو بها من شاعر لشاعر

وهذا )عطا هللا أبو السبح( يفتخر بالشهيد )رائد العطار( الذي أسر )شاليط( في )وترجل الفرسان(، 
 يقول:

 قت شاليط كـحأقر قاتل              وبقرت بطن الليل فانبلج الُهمامقد سُ 

 وعن أسر )جلعاد( يتحدث )عباده عواد( في)مشاعل النصر(:

 جلعاد لما سبي كم من أنجم سطعت فكم نجوما ستسطع إن أمثاله بانوا
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جرام العدو الص1/9/2212أما الجمعة السوداء في       هيوني، م، والتي أظهرت بوضوح جبن وا 
 فيقول عنها )خالد أبو جراد( في )في يوم الجمعة القاتل(:

 رفح الصمود سمت لتعلن أنها في ركب أسياد األنام تسير

 لتقول لألبرار: هبوا إنما الدنيا متاع والمعاش يسير

 إن خنتم موت الشهادة إنه عز وذاكم أجل قصير 

مجاالت شتى في وصف ما حل بهذه وبعد هذا االستعراض لما قاله الشعراء في رفح في      
المدينة من أحوال ومآسي أو وصف بطوالت أهلها الصابرين المقاومين الذين قدموا التضحيات 
الجسام في سبيل هللا أواًل، ثم في سبيل قضيتهم العادلة ودفاعًا عن أنفسهم وعن أوطانهم؛ ألن رفح 

محور األحداث في العالم، فهي مهد جزء من غزة والتي هي جزء من فلسطن التي كانت وما زالت 
الديانات السماوية، ومقصد الغزاة على مر التاريخ، وما يجري فيها من أحداث تتفاعل معها األمة 
العربية واإلسالمية بكل مكوناتها، وخصوصًا ما جرى وما يزال يجري ألهل غزة الصمود بشكل 

ة من األمة؛ وهم الشعراء الذين جادت عام، وألهل رفح بشكل خاص، وهذا ما أثار قريحة فئة معين
 قريحتهم بالهم والحزن، وبما يعتمل في نفوسهم من غضب وغيره على األهل المحاصرين.

إن الزمن في غزة يختلف عن باقي األزمنة في باقي األمكنة، إنه ليس زمن التأمل بل هو      
لمشتعلة؛ ألن القيمة الوحيدة زمان االنفجار، ليس زمن االسترخاء، لكنه زمن اقتحام الظهيرة ا

لإلنسان في غزة هي مدى مقاومته لالحتالل، وهناك إدمان في غزة لهذه القيمة النبيلة التي تعلمها 
أهلها بالتجربة وبالعمل، فغزة ال تتباهى بأسلحتها وثوريتها وميزانيتها، بل إنها تقدم لحمها المر، 

لكالم في غزة وال للخطابة؛ ألن مسام الجلد وتتصرف بإرادتها وتسكب دمها، ليس هناك مجال ل
 هي التي تتكلم عرقًا ودمًا.

 ق من هنا يتمنى العدو أن تغرق في البحر فيغرقها بالدم؛ ألنها الدرس الوحشي والنموذج المشر      
إن غزة ليست مدينة ثرية، بل إنها أفقر المدن وأشدها بؤسًا،    .ألهل الشرق والغرب على حد سواء

لكنها أكثر شراسة، فهي األقدر على تعكير مزاج العدو وراحته، إنها كابوس، فبرتقالها ملغوم، 
وأطفالها بال طفولة وشيخوخها بال شيخوخة؛ ألنها كذلك فهي أجمل المدن وأصفاها وأغناها وأكثرها 

 جدارة بالحب.
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ن غزة ليست أسطورة، بل هي مدينة فقيرة صغيرة تقاوم تحرر نفسها من صفات ولغات إ     
العرب ومن غزاتها في وقت واحد؛ ألنها من مواليد النار، أما العرب فمن مواليد االنتظار والبكاء 

 على الديار.

من  ووالسر في ذلك يكمن في مقاومة غزة التي هي مقاومة شعبية متالحمة تريد طرد العد     
ثيابها، إن عالقتها بالجماهير هي عالقة الجلد بالعظم، ومن هنا فغزة عصية على االنكسار والبيع 
والشراء، فهي تجارة خاسرة للسماسرة، فهي منكبة على الرفض والجوع والعطش والتشرد والتعذيب 

 والحصار والموت.

تطع أن تصرح به وسائل إنها حكاية الشعراء يجتازون كل الحدود فيصرحون بما لم تس     
اإلعالم، لقد جعلوا من الشعر سجاًل للتاريخ والحوادث التي رافقت العدوان الصهيوني، بل إنها 

 تجاوزت التاريخ؛ ألن الشاعر يظل طليقًا حرًا  ينتمي إلى معان سامية.

إن الشاعر عبر عما يغلي في نفوس الماليين من العرب والمسلمين، فكان أصدق من أي      
 كالم أخر موجه أو مسيس مغاير ألهداف هذه األمة في التحرر.

 
 


