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إلى أشد ألوان  وما زالت تعرضت يحية التي مثل باقي المقدسات اإلسالمية والمس مقبرة بيسان مثلها 

االنتهاك بعد إعالن المؤسسة اإلسرائيلية الحرب الطاحنة عليها قاصدة من خالل هذه الحرب قلع الجذور  

 .  للشعب الفلسطيني في هذه البالد  التاريخية

 

 اإلسالمية  مقبرة بيسان 

 

بيسان بين ليلة وضحاها إلى الجئين في الشتات ومهجرين  مدينة األحياء في  1948حولت النكبة عام 

في الوطن، أما األموات فلم ينجوا هم أيضا من يد التخريب والتزوير والتدنيس كما يقول لسان حال  

ما زالت  المقبرة اإلسالمية في بيسان حيث تتناثر مئات القبور المهشمة والمتداعية عدا عشرات فقط 

متماسكة تقريبا وهي في طريقها للزوال. هذه القبور الناجية تشارك على طريقتها بتوثيق بعض مالمح  

 المدينة التي تتوسط طبريا وأريحا. 
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 تحطيم عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة مدينة بيسان 
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تشّكل شواهد المقابر التاريخية في مقبرة بيسان اإلسالمية وثائق حجرية   ،كما في مدن فلسطينية أخرى

تعكس بعض صور ومالمح الحياة االجتماعية، االقتصادية والثقافية لحقب خلت لم يكتب تاريخها  

 بالكامل. 

 

 حدى القبور بعد ان تم هدم الطرابش والشاهد إ

 

بعروس األغوار   1948تبدو المقبرة اإلسالمية في مدينة بيسان المهجّرة والتي كانت تعرف حتى 

 تداءات المتعمدة على قبورها وشواهدها التي نجا بعضها من التحطيم والعبث. كساحة حرب نتيجة االع 

ويالحظ أن الطرابيش الحجرية كانت تتوج رؤوس شواهد القبور لعلية القوم بينما كانت العمائم الحجرية  

   تتّوج شواهد قبور علماء الدين. 

ويالحظ أن أكثر منحوتات القبور في المقابر التاريخية كتبت بواسطة خط الثلث أو الخط الفارسي  

 وبطريقة الحفر البارز ال الحفر الغائر. 
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 الدفاع عن مقبرة بيسان وترميمها زان تتولى مؤسسة مي
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 انجاز تاريخي ومهم 

مواتهم في المقبرة  أمع بلدية بيسان بالسماح للمسلمين في دفن توصلت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان 

ليها  إن كان الوصول أالتاريخية بشكل رسمي، وعليه تم وضع سياج وبوابة للحفاظ على المقبرة بعد 

مع   ترميم القبور وصيانة المقبرة. على استصدار قرار بوعملت المؤسسة  مخالفة للقانون، كما  تعتبر

ن تم تهجير  أ تم اغالق المقبرة في بيسان، بعد  1948كما هو معروف للجميع بعد عام  اإلشارة إلى أن 

ت بالتكاثر حتى  ألى المدينة عائالت عربية للسكن هناك وبد إوطرد أهلها، ولكن في سنوات الحقة عادت 

م في مقبرة بيسان بل يتم  مواتهأنهم ال يستطيعون دفن أ ال إ كثر من خمسين عائلة، أصبح عددهم اليوم أ

 . و قرية الطيبة الزعبيةأجبارهم على الدفن في مقابر لقرى عربية قريبة من بيسان مثل قرية الناعورة إ

 

 بعد الترميم ووضع السياج بيسان لمقبرة صور مرفق ** 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 

 2020ذي نفذته مؤسسة ميزان في العام ال  سياج المقبرة والبوابة بعد الترميم


