
 

 

 

     

، والتي " األسئلة األربعة"في كل عام يسأل أصغر شخص في السيدر ( 2

 األخرى؟ لماذا تختلف هذه الليلة عن الليالي"يسأل كل منها بطرق مختلفة 

 .الليلة تختلف عن سائر الليالي ، ألربعة أسباب

في جميع الليالي األخرى نأكل الخبز، أما في هذه الليلة نأكل الفطير  ●

لماذا ؟ لتذكر الظلم وجميع أشكاله في العالم . بدال من الخبز' ماتزاه' 

 (.واجبنا أن نجعل كل جيل يتذكر)

ار ، أما هذه الليلة، في الليالي األخرى نأكل جميع أنواع الخض ●

لماذا ؟ ألننا نرفض غض النظر ". مارور"سنأكل عشب المريرة 

 .عن مرارة االحتالل ونلزم أنفسنا بإنهاء هذا الظلم

لماذا ؟ لنحزن على فراق . الليلة نغرق البقدونس في الماء المالح ●

 .شهداء الخليل ،واألرواح التى تم سلبها مع استمرار هذا الظلم

الليلة ، نستريح للحظة . يالي ال نجلس في مأدبة عشاءفي معظم الل ●

 .لنحتفل بوجودنا معا  

 

 إيما الزاروس -" ال أحد حر، اال عندما نكون جميعا  أحرارا  "
 

تجمع مئات األشخاص من خلفيات  -بعد مرور عام على اغتيال الدكتور مارتن لوثر كينغ  - 1969في الرابع من نيسان عام ( 1

، التي نسجت قصة تحرر " "سيدر حرية"صح في أول متنوعة في كنيسة في واشنطن العاصمة لالحتفال بالتقاليد اليهودية في عيد الف

يعني " سيدر. "اليهودية القديمة من العبودية مع النضاالت المعاصرة من أجل الحقوق المدنية وضد الحرب المستعرة في فيتنام

الليلة ، بعد مرور خمسين عاما  على بدء أول المستوطنين عملية نزع : الليلة نوضح جدول أعمالنا". جدول األعمال"أو " الطلب"

ملكية األراضي والمنازل الفلسطينية تحت االحتالل في الخليل ، نقف معا  هنا واآلن نؤكد على االلتزام بالتحرر في كل جيل ولجميع 

 .الشعوب

 

 سيدر الحرية في الخليل

يبدأ سفر الخروج ( 4

بإخبارنا بأن شعب إسرائيل 

أصبحوا كثيرين في أرض 

مصر وعندما جاء فرعون 

جديد إلى السلطة ، قام 

يتم تذكيرنا بأن . باستعبادهم

الظالمين في كل مكان وفي 

كل جيل يحاولون أن 

يخشوا الخوف من 

التهديدات الديمغرافية ، 

بدال من . لكن لن يتم خداعنا

ذلك ، نقدّس عادات 

القابالت شيفرا وبوا ، الذين 

وقفوا في تحٍد لقيادة فرعون 

بسبب قتلهم لألطفال 

عندما تصبح . اليهود

العنصرية والعنف مطلب 

يومي من الساسيين 

الجالسين في مكاتبهم 

وتجرد اإلنسانية من الذين 

يعيشون تحت سيطرة 

األقوياء ، نقف جنبا إلى 

جنب مع شيفرا وبوا في 

 .العصيان المدني
 

 

مع أسس المقاومة ( 5

التي وضعت بواسطة 

شيفرا وبوا ، موسى ، 

الذي على قيد الحياة 

ب شجاعتهم ، بسب

يجمع عائلته وشركائه 

شقيقه الذي يتحدث  -

نيابة عنه وشقيقته 

التي تتغنى بحرية 

فهم . اإلسرائيليين

يعملون معا للوقوف 

في وجه السلطة وبناء 

هويتهم الجماعية في 

هذه الخطوات نحو 

نواصل . المقاومة

اليوم تعزيز التكاتف 

والترابط من خالل 

الليلة نحتفل . المقاومة

تزامنا بإنهاء بال

االحتالل والسير نحو 

 .الحرية معا
 

يتضمن القص التقليدي لهذه القصة تعريفا  عن أربعة أطفال وكيفية ( 3

سنسأل الليلة عن القصة . تفاعلهم مع مسؤولية هذا الحدث وآثاره

 .والمسؤولية التي سنأخذها بعين اإلعتبار لنقصها على أطفالنا

ومة ، من هم الشخصيات المساهمين في ما هي نماذجنا األربعة للمقا

 التحرير؟

الذي يرى ألم المظلومين ويتسائل ما هي القوة التي " الطفل الحليف"نرى 

، " الطفل الظالم"يستطيعون التخلي عنها للتضامن مع اآلخرين و نرى 

الذي ولد إلطالة أمد الظلم والذي يؤمن يأن امتالك األشياء التي يحتاجها 

، المولود تحت " الطفل المضطهد"آلخرين و نرى يتطلب اضطهاد ا

نراهم يقودون . العبودية وكل خيار وكل حلم هو معركة شاقة بالنسبة له

المسيرة إلى الحرية والنضال من أجل الكرامة ، رغم أن بعض هؤالء 

الرابع هو الشخص الذي . األطفال ليسوا موجودين هنا ألنهم في السجن

ما يكفي ليطلبه ، ولكن الحقيقة هي أن هذا ندعي أنه ببساطة ال يعرف 

نختار عدم التخلي عنهم ، وندعوهم . الطفل يرى ويختار أن ينظر بعيدا  

 .الى حركتنا من أجل العدالة
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 (7)الى أرضنا 

 

 إلى أرضنا ،

 األقرب من كلمة هللا ،

 سقف من الغيوم

 إلى أرضنا ،

وهي بعيدة كل البعد عن 

صفات األسماء ، خريطة 

 الغياب

 إلى أرضنا ،

 صغيرة مثل بذور السمسم ،

والفوضى ... األفق السماوي 

 الخفية

 نا ،إلى أرض

 فقيرة كأجنحة الطواوج ،

وجرح ...  الكتب المقدسة

 الهوية

 إلى أرضنا ،

أرضنا المحاطة بالتالل 

 الممزقة ،

 كمين الماضي الجديد

 ألرضنا ، وهي جائزة حرب ،

حرية الموت من الشوق 

 والحرق

وأرضنا ، في ليلتها الملطخة 

 بالدماء ،

 جوهرة تلمع إلى أقصى بعيد

 ...ويضيء ما هو خارجها 

بالنسبة لنا ، في الداخل ، 

 !نختنق أكثر

 

من أثر الفراشة لمحمود 

 درويش
 

 

 (8)مارور 

 

 .تعادل مرير

 .عض في المر ، يعود عليك بالمر

من جميع األذواق الجسيمة ، الحلو 

 .والمالح و الحامض ، نطلبه من الشرق

ولكن ليس هذه . نحن بالعادة نبصقها

 .الليلة

 .مرارنا هذه الليلة يجب أن نتذوق

 .لدغة فشلنا ، تمتص جوهرها

كنا العبيد في مصر ، كما يذكرنا 

الهاجادا ، وما زلنا ، ولكن من الذي 

 يستعبدنا و على ماذا؟

 العظم الذي نمضغه هو عظمنا الخاص

فقط أستطيع أن أخبر نفسي أين تم إلقاء 

القبض علي ، حوصرت ، أمسكت 

ا في  بسرعة ، ملال  ولكن مرتاح 

 .لذي أعرفه جيد االصندوق ا

هذه هي اللحظة المناسبة لتسمية هذا 

 الصندوق ، لشعور الجدران ،

لدراسة أبعاد السجن الذي يجب أن 

 أختار لنفسي

 ال أستطيع االنضمام ألي شخص آخر ،

ال أستطيع الخروج معك، حتى أقيس 

 أسواري ثم أهدّها

 .الظالم في الضوء

المعروف . الخوف والصمت في الشتم

 .لشيء جديد ومثير للخوف المهجور

 .المر هو الطعم األول للحرية

" آرت أوف بليسينج ذا داي"من 

 "مارج بيرسي"بواسطة 
 
 

من تقاليد هذه الليلة أننا نسكب قطرة ( 6
من مشروبنا لكل من العشرة ضربات 

هذه طريقة . التي تمت على المصريين

صغيرة ورمزية نخلط فيها المشاعر 
بالتحرر من خالل تذكر  السارة المرتبطة

أن المصريين ، مجموعة أخرى من 

. البشر ، عانوا في أعقاب رحلة الحرية
سنركز الليلة على بعض المعاناة التي 

 .نشهدها هذه األيام

 المستوطنات ونزع ملكية األراضي. 1
 تقييد الحركة ونقاط التفتيش. 2

 حظر التجول. 3

 السجن. 4
 أنظمة الفصل. 5

 نطاق القضاءالقتل خارج . 6

 المراقبة. 7
 تدنيس األديان. 8

 المذابح والعنف الطائفي. 9

 قتل من يقف ضد الظلم. 10
  

 

في بعض األحيان نتخيل أن األمر يتطلب مجرد قائد ملهم أو لحظة وضوح واحدة للمئات ( 9

لرغبة في في الواقع ، يجب أن يكون لديك ا. أو آالالف أو الماليين للعمل تجاه العدالة والتحرير

. إنه يتطلب منا ، بغض النظر عمن نحن ، أن نتقدم دون معرفة ما سيحدث بعد ذلك. المخاطرة

يقال . في سفر الخروج هناك قصة على شخص يدعى ناشون، دخل الماء قبل ان ينشّق البحر

 .إن هذه هي الخطوة التى شقت البحر وخلقت طريقا للحرية

كيف يمكننا أن نلهم شعبنا ومجتمعاتنا ونتقرب أكثر  :عندما بدأنا بسؤال ، انتهينا بسؤال

َ  واحدا  لذلك، لكن أمامنا طريق طويل ال يمكن للواقع أن يتغير . للحرية؟ تعتبر هذه الليلة مثاال 
 .لكل من الظالم والمظلوم اال من خالل شرح لحقيقة ما يبدو عليه التغيير

 

 .مارتن لوثر كنغ االبن. د -" الظلم في أي مكان تهديد للعدالة في كل مكان"
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