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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

انتصـــار ســــوريــا والهلع اإلسرائيلي

عقيل الشيخ حسني
معلومتان بعيدتان الواحدة عن األخرى كل البعد ،بالشكل ال
أكثر .أما يف املضمون ،فإنهما متكاملتان .ومن غري املمكن أن
تكونا غري ذلك يف نظر كل من يعرف طبيعة الذئب اللطيف
املتباكي خوفاً من احلمل املفرتس .يف نظر كل من يعرف
الطبيعة اإلجرامية الصهيونية .تلك الطبيعة اليت كمثل
ب�ين آالف األم�ث�ل��ة ،جتيز للمرابي شايلوك «ت��اج��ر البندقية
لوليام شكسبري» أن يقرض أحدهم ما ً
ال على أن يقطع له هذا
األخري قطعة حلم من جسده بزنة رطل كامل إذا ما تأخر يف
تسديد املبلغ ولو لدقيقة واحدة .وكاد أن ينفذ حكمه اللئيم
هذا لوال حيلة قضائية بارعة.
املعلومة األوىل هي عن ديبلوماسي بريطاني سابق يعرتف
ب��أن الرئيس ال��روس��ي ف�لادمي�ير بوتني ق��د جن��ح يف س��وري��ا وأن
هذا النجاح يعرض أوروب��ا للخطر .وبالتالي ،فإن على الغرب

أن يستعد ل��ذل��ك ...ك�لام من ال��واض��ح أن تصديقه والعمل
مبقتضاه يضع أوروب ��ا يف موقع املواجهة احلامية مع روسيا.
مواجهة من النوع ال��ذي ال يبقي شيئاً من أوروب��ا وال ي��ذر .من
النوع ال��ذي يتحدث عنه مثل عربي شهري يقول قائله« :أن� ُ�ج
سعدُ ،فقد هلك سعيد».
املعلومة الثانية ه��ي ع��ن سعد ال��ذي يُطلب إليه أن يصعد
إىل سفينة النجاة ويهرب بأقصى السرعة من أوروب ��ا حن��و...
فلسطني.
ليلة شبيهة بالبارحة شبه قطعة الليل بقطعة الليل :خالل
ثالثينات القرن املاضي ،مت «إنتاج» أدولف هتلر الذي حقق ما
يتمتع به من كاريزما ،ووضع يده على أعلى سلطة يف أملانيا،
بفضل ش�ع��ارات انتهازية منها ،ولعل أهمها م�ع��اداة السامية.
وتبعاً لذلك ،تعرض اليهود لالضطهاد ال ألنهم ساميون ،بل
ألن ق��ادة احل��رك��ة الصهيونية واألث��ري��اء الصهاينة م��ن ورث��ة
شايلوك وق ��ارون كانوا قد راه�ن��وا على حصاني السباق معاً

وعقدوا اتفاقيات مع كل من اخلصمني اللدودين ،الربيطانيني
والنازيني ،يف وقت واحد ،وبالشكل املفتوح على أسوأ أشكال الغدر
واخليانة .واالضطهاد الذي تعرض له اليهود يف الثالثينات ،ثم
مع اندالع احلرب العاملية الثانية ،مل يكن غري «خدمة» قدمها
هتلر «املتحدر من أسرة يهودية» للمشروع الصهيوني ،بقدر ما
أسهم يف إرعاب يهود أوروبا وإجبارهم على اهلجرة حنو فلسطني.
بكالم آخر ،ميكن القول أن صعود النازية ،خالل فرتة الثالثينات،
وان ��دالع احل��رب العاملية الثانية،عام  ،1939واستمرارها حتى
العام  ،1945مل يكن غري الغبار الكثيف الذي أثري للتغطية على
اهلجرة اليهودية ومقدمات إقامة الدولة الصهيونية يف فلسطني
عام .1948
ومنذ العام  1948حتى اليوم ،ما ت��زال ماكينة الكالم عن
حمرقة يهود الشتات و«عاليت» (صعودهم حنو ما يسمونه جبل
صهيون) تهدر بشكل يومي وتضع يهود أوروبا والعامل حتت ثقل
كابوس اإلبادة الذي يزعمون بأنه يتهددهم والذي ال ميكنهم
أن يتخلصوا منه إال باهلجرة إىل أرض امليعاد.
وهنا تتضح العالقة التكاملية بني املعلومتني :روسيا املنتصرة
بانتصار سوريا أصبح خطرها على أوروب��ا والغرب كبرياً إىل
احل��د ال ��ذي ينبغي فيه ل�لأوروب�ي�ين وللغربيني أن يستعدوا.
وخصوصاً لليهود ...أن يهاجروا إىل فلسطني.
وتلك هي بالضبط خالصة الدعوة اليت وجهها ،قبل أيام،
وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ�ي�ل��ي أف�ي�غ��دور ل�ي�برم��ان ،إىل ي�ه��ود أوروب ��ا
باهلجرة إىل إسرائيل .وهذه الدعوة تتكرر ،كما هو معلوم ،على
ألسنة املسؤولني الصهاينة يف كل مرة يتعرض فيه بلد أوروبي
لعملية إرهابية أو يتفوه فيها مسؤول يف بلد ما بكالم يفسر على
أنه تهديد للغرب .ولكي تظل هذه الدعوة مفتوحة بشكل يومي،
فإن األجهزة الصهيونية ال تعدم وسيلة من وسائل اخ�تراع ما
يلزم من أحداث تستلزم حث اليهود على اهلجرة.
من هنا نفهم ،مث ً
ال ،كيف أن موقعاً يهودياً ،متجراً أو مقربة
أوما شابه ذلك ،يلحق به أذى -كبري أو صغري -يف كل مرة يتم
فيها تنفيذ عمل إرهابي يف بلد أوروبي .كما يعطينا ذلك فكرة
إضافية عن العالقة بني األجهزة الصهيونية وتلك الغربية
املرتبطة بالصهيونية ،من جهة ،وبني اإلرهاب من جهة أخرى،
بوصفه أداة تنفيذية يف خ��دم��ة امل �ش��روع الصهيو-أمريكي.
واأله ��م م��ن ك��ل ذل��ك أن االن�ت�ص��ار ال �س��وري ال يعين ارت�ف��اع
منسوب اخلطر الروسي املزعوم على أوروبا ،بقدر ما يعين أن هذا
االنتصار قد عمق الورطة اليت يعيش فيها الكيان الصهيوني
منذ انتهاء عصر اهلزائم وابتداء عصر االنتصارات.
ورط��ة ال ختفف منها هجرة املزيد من اليهود إىل فلسطني
احملتلة ،بل على العكس من ذلك جتعلها هذه اهلجرة أكثر
حدة بقدر ما تسهم يف رفع منسوب كثافة االحتشاد اليهودي
يف األراضي احملتلة ،بشكل يرتفع فيه منسوب فاعلية الضربات
اليت ستوجه إىل الكيان الصهيوني فيما لو جترأ هذا الكيان
على ممارسة شغفه املعروف بالعدوان.

هل أخطأت روسيا بالرهان على تركيا؟
عمر معربوني
مل تكن روسيا يوما ذات بعد متددي واستعماري ال يف نظرتها
وال يف سلوكها ،بل على العكس متاما فروسيا احلالية هي
امتداد لإلحتاد السوفياتي يف كثري من القضايا ومن بينها
النظرة والسلوك املرتبطني باملنطقة اليت تعترب جما ً
ال حيوياً
لروسيا ،حيث كان اإلحتاد السوفياتي داعماً لقضايانا وعلى
رأسها قضية فلسطني ،ووقف اىل جانبنا يف الكثري من احملطات
املفصلية ،وهو امر يعرفه القاصي والداني وال ضرورة لتكراره.
واملقدمة املقتضبة ليست حماباة للروس وال هي نوع من انواع
املديح ،وامنا استخدمت هذه املقدمة ألشري اىل ان الدول اليت
ال متلك سياسة استعمارية تبقى عاجزة عن فهم تفاصيل
ال�ش�ع��وب األخ ��رى ودق��ائ��ق ال�ت��اري��خ ،وهو
ما ميكن تب ّينه من تصرحيات املسؤولني
ال � ��روس وم ��داخ�ل�ات وك �ت��اب��ات ال�ك�ت��اب
واخل�براء الذين يظهر عندهم قصور يف
تفسري ال �ص��راع واق�ت�ص��ار التفسري على
العناوين األس��اس�ي��ة ،دون ان نالحظ ان
هناك ما يلزم من العمق يف مدى فهمهم
لطبيعة ال� �ص ��راع س ��وى ان �ه��م ي �ق��ارب��ون
القضايا يف عناوينها واحياناً انطالقاً من
ردات الفعل عليها.
ط�ب�ع�اً حن��ن ه�ن��ا ام� ��ام م��وض��وع معقد
ب ��ل ش ��دي ��د ال �ت �ع �ق �ي��د جي ��ب ان ننطلق
يف م�ق��ارب�ت��ه م��ن خ�ل�ال ض� ��رورة تفهمنا
لسياسة ومصاحل روسيا ،كما ننطلق يف
فهمنا للصراع من كون ما خنوضه هو
معركة دفاع عن الوجود ال نستطيع ان
ُنلزم حلفاءنا بكل مفاهيمنا وتفاصيلنا،
وكما على احللفاء ان يتفهموا ايضاً
خماوفنا وهواجسنا من بعض القضايا
اليت منتلك فيها خرب ًة وباعاً طوي ً
ال ،غري
متناسني ما قدمته روسيا وال ت��زال من
خالل املشاركة العسكرية املباشرة ومن
خالل الدعم السياسي الالحمدود يف كل احملافل اإلقليمية
والدولية.
يف البعد امل�ب��اش��ر ل�ل�ص��راع ال ��ذي متتد خ�ي��وط امل��ؤام��رة فيه
علينا وعلى روسيا (اإلحت��اد السوفياتي سابقاً) اىل أمد بعيد،
حيث سبق إط�لاق املعركة على منطقتنا عمل حثيث أدّى
اىل تفكيك اإلحت��اد السوفياتي الذي كان عام ً
ال حامساً يف
إضعاف قدراتنا على املواجهة وحماوالت تفكيك دول املنطقة،
وال�تي أدّت يف النهاية اىل اإلستفراد بسوريا كدولة مواجهة
وح�ي��دة يف مواجهة الكيان الصهيوني مب ��ؤازرة اي ��ران الدولة
البعيدة جغرافياً ،وال�تي كانت يف حالة التأسيس والصعود
مبوازاة وضع سوريا يف حالة العزلة واإلستفراد.
إذن حنن وروس�ي��ا يف املوقع ذات��ه ،وعلى املسؤولني ال��روس ان
يعلموا ان صعود روسيا احلالي ما كان ميكن ان حيصل لوال

الدور الذي متارسه روسيا حالياً يف سوريا ،وهو دور بال شك هام
ولكنه ال يتجاوز بأهميته ما صنعه اجليش السوري على مدى
سنوات من خالل الصمود الكبري واإلستثنائي .ففي مكان ما،
وهو جزء كبري من احلقيقة ،روسيا يف سوريا من اجل روسيا،
حيث يدرك ال��روس ان سقوط الدولة السورية وتفكك سوريا
سيكون وبا ً
ال عليهم.
من خالل معرفتنا ببعض خبايا السياسة الروسية نعلم ان
الرئيس بوتني نفسه مع كامل فريقه يعرفون انهم مل حيققوا
النصر الكامل على اإلرهاب ،ولكنهم يعتقدون على ان ما حصل
يكفي لدفع األمور باجتاه التسوية السياسية.
ممّا ال شك فيه ان وص��ول دونالد ترامب اىل س�دّة الرئاسة
األمريكية والتصاريح اليت ادىل بها جلهة رغبته يف التعاون

مع الرئيس بوتني حول كل القضايا ترك اثراً كبرياً يف العقل
السياسي ال��روس��ي ال ��ذي ب��دأ يتجه اىل سياسة ضبط ايقاع
الصراع بد ً
ال عن خوضه ،وهو من وجهة نظر السياسيني الروس
سيساعد يف ختفيض ّ
ح��دة الصراع وإنهائه من خ�لال إش��راك
الدول ذات التأثري على اجلماعات اإلرهابية وأعين هنا تركيا
اليت يعتقد الروس انهم  -اي األتراك  -قد حسموا أمرهم وهم
على طريق اإلستدارة الكاملة ،وهو ما ال نعتقده وال نؤمن به
ن�ظ��راً خلربتنا ومعرفتنا بالعقل «اإلخ��وجن��ي» ال��ذي حيرك
السياسة الرتكية.
وحتى نكون صادقني مع انفسنا ،ال بد من اإلشارة اىل األمور
بشكل واض��ح دون اي م ��واراة او تربير ،فما ج��اء من ختفيض
حلجم القوة العسكرية الروسية يف سوريا رغم انه ال يؤثر يف
البعد العمالني العسكري حيث تستطيع روسيا تعزيز قواتها

خالل ساعاتّ ،إل انه رسالة مزدوجة يف اجتاهني للمحور الذي
تدعمه روسيا وللمحور املعادي وعلى رأسه امريكا.
قد يكون من العقالنية يف ظل ص��راع متشعب ومعقد أن ال
تشعر ع��دوك ان��ك حققت فيه اهل��زمي��ة الكاملة وان تسحبه
باجتاه املفاوضات إلنهاء الصراع ووضع اسس إلنطالقة جديدة،
وه��و ما تفعله روسيا برأيي ولكنه لن يصل باألمور اىل حيث
ترغب جملموعة من اإلعتبارات .فمن خالل متابعتنا للمواقف
الرتكية املتصاعدة واليت ال تتناسب مع نتائج امليدان ،حيث
من غري املمكن ان حتصل تركيا ومن تدعم من اجلماعات يف
السياسة على ما عجزوا يف احلصول عليه يف امليدان ،وهو ايضاً
ما ال تستطيع روسيا ان تفرضه ملخالفته ألبسط قواعد وقوانني
ال�ص��راع وه��و أم��ر سيشكل عقبة كبرية يف مباحثات استانة
ال�ق��ادم��ة حيث ال ميكن ان تقبل الدولة
ال �س��وري��ة مب�ش��ارك��ة اإلخ� ��وان املسلمني
الذين يتمثلون بـ «الفصائل العسكرية»
ال�تي و ّق�ع��ت على وق��ف اط�لاق ال�ن��ار على
طريقة الصفقة ،وهو امر حساس ويرتبط
مبستقبل سوريا برمته ولن يصل برأيي
اىل مرحلة دف��ع األم��ور حنو املسار الذي
ترغب به روسيا وسيعيد األمور اىل وضعها
األول.
امر هام ال يبدو ان روسيا تعلمت منه،
وهو سلسلة اخل��داع والغدر ال��ذي مورس
بعد ك��ل وق��ف إلط�ل�اق ال �ن��ار س ��واء من
تركيا او من امريكا ،حيث ال االت��راك
اب ��دوا م��ا يكفي م��ن ال�ص��دق وال امريكا
يبدو انها حتى يف مرحلة ترامب ستكون
م �ث�ل ً
ا خم�ت�ل�ف�اً ع ��ن اإلدارات ال�س��اب�ق��ة،
وكالمي يف احلقيقة يستند اىل متابعة
ن��ظ ��رة واج� � � ��راءات اإلدارة األم�يرك �ي��ة
اجل� � ��دي� � ��دة .ف �ت�رام� ��ب اص � �ب� ��ح حم ��اط� �اً
مبجموعة م��ن اجل �ن��راالت ذوي النظرة
احل� ��ادة ول ��ن ي �ك��ون ق� ��ادراً ع�ل��ى التملص
م��ن احملافظني اجل ��دد (اص �ح��اب نظرية
الفوضى اخلالقة) ،سواء عرب شركات األسلحة والنفط اليت
ميلكونها وال مراكز األحب��اث وال��دراس��ات ال�تي باتت ق��وة ظل
مؤثرة يف صياغة السياسة األمريكية.
اذن الصراع سيستمر وسيكون على روسيا ان تتعلم اكثر انه
ال ميكن ان تكون فريقاً يف الصراع وضابطاً إليقاعه يف الوقت
ذات ��ه ،ولكن ال��وص��ول اىل ه��ذه املرحلة سيكون مكلفاً ،فهذه
«إسرائيل» تعمل يف العلن ويف اخلفاء على توفري ما يلزم يف
البعدين العسكري واإلستخباراتي للجماعات اإلرهابية ،وهذه
تركيا اليت بدت الناطق الرمسي باسم الكيان الصهيوني يف
الكثري من القضايا ،إضاف ٍة اىل ّ
أن اردوغ��ان ميتلك القدرة
على اإلستدارة من جديد حنو امريكا والسعودية وقطر يف
اللحظة اليت تبدو فيها اشارات األمريكيني حنوه اجيابية ولو
باحلد األدنى.

فادي قنبر يفاجئ اإلسرائيليني
مصطفى يوسف اللداوي
خبري
فرح العدو اإلسرائيلي إذ انقضت احتفاالت رأس السنة امليالدية
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وفنون ،وواصلوا السهر بعدها يف املالهي والكازينوهات ،وقد اطمئنوا
ٍ
إىل يقظة أمنهم ،وجاهزية جيشهم ،وحسن تقدير أجهزتهم ،وحكمة
قادتهم وقدرتهم على ضبط األمن وسالمة املواطنني ،وكانوا قد تباهوا
أمام دول العامل بأمن كيانهم ،وسالمة مرافقهم ،ومتعة احتفاالتهم،
وأعلنوا جاهزية فنادقهم الستقبال السياح ،واستعداد مالهيهم ودور
السهر الكبرية إلحياء أمجل احلفالت ودعوة أشهر املطربني واملطربات،
وأمجل الراقصات واالستعراضيات ،يف الوقت الذي طغى اخلوف والقلق
على كربيات العواصم الدولية.
مكان آخر ،ومن زاوي ٍة خمتلفة ،ظنوا أنها
فجاءهم «فادي قنرب» من ٍ
األكثر أماناً واألشد حتصيناً ،واألبعد عن املخاطر ،فاجتمعوا فيها،
وحتلقوا حوهلا ،ولكنه كان يرتبص بهم وينتظر ،وخيطط هلم ويدبر
ملهامجتهم ،وهو الفلسطيين املقدسي املسكون بالثورة ،واحلامل باحلرية،
املوجوع املتأمل ،احلزين الباكي على ما أصاب مدينته ،وما حل بأهله
وشعبه ،وما يدبر ملسجده وخيطط ألقصاه ،فقرر أن يهاجم رمز القوة،
وعنوان الصلف والكربياء ،فاقتحم اجلنود ببزاتهم ،وعلى أكتافهم

بنادقهم ورتبهم ،وعلى صدورهم نياشينهم ،وأراد أن يصيب بعمليته قلب
جيشهم ،وحمط اعتزازهم ،ليمزق الصورة اليت بها خييفون اآلخرين،
وليطفئ اهلالة اليت بها يعتقدون أنهم األقوى واألكثر تفوقاً ،فحصد
بشاحنته الكثري ،وداس��ت عجالته اآلخرين ،وما زال غبارها ال��ذي مل
ينقشع حيبس أنفاسهم ،وحيشرج أرواحهم ويرجف قلوبهم خوفاً وفزعاً.
يكتف فادي بأن يدهمهم مر ًة واحدة ،وأن يدهسهم مبقدمة شاحنته،
مل ِ
بل ارتد عليهم راجعاً ،وكر عليهم ثاني ًة لينال منهم أكثر ،وليصيب
فر وجنا ،أو أنه
بشاحنته اليت باتت شاحنة اإلنتفاضة من ظن منهم أنه َّ
ناج من سالحهم ،وأن آخرين من
سلم وعاش ،وقد كان يعلم أنه غري ٍ
بعيد سيمطرونه بطلقاتهم ،وسيعدمونه رمياً برصاصهم ،حاله كحال
كل الشهداء السابقني ،ولكنه ما كان خيشى هذا املصري ،ومل يتجنب
واندفاع قبل أن ينالوا منه،
بعزم وقو ٍة
كر عليهم من
وقوعه ،بل َّ
ٍ
جديد ٍ
ٍ
وتصيبه رصاصاتهم القاتلة ،ولو ُقدِّر له أن يكر عليهم الثالثة فما كان
ليرتدد ،ولكن الشهادة كانت بانتظاره ،وأهازيج الفرح كانت تطرب
آذانه وتفرح قلبه.
هم ينكرون علينا أننا نقاومهم ونقاتلهم ،وأننا نفكر يف كل السبل
للنيل منهم ،بينما هم ال ينكرون على أنفسهم جرائمهم ضدنا ،وال
اعتداءاتهم علينا ،إذ قبل عملية شاحنة القدس بأيام ،برأت حماكمهم
العسكرية قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف ،ومل توجه له تهمة القتل
العمد ،وإن كانت قد دانت استخدامه للقوة املفرطة ،بينما شهد العامل
كله على اجلرمية اليت اقرتفها هذا اجلندي ،الذي أطلق النار على
ملقى ،ال يشكل خطراً على أحد ،وال
الشريف بينما كان على األرض
ً
حيمل بني يديه سكيناً أو سالحاً يهدد به حياتهم ،ولكن هذا اجلندي
الذي قرأ املوافقة يف عيين الضابط الذي يقف إىل جواره ،أطلق عليه
ال�ن��ار وقتله ،ث��م ج��اءت احملكمة العسكرية ف�برأت��ه ،وان�ب�رى رف��اق��ه يف
اجليش للدفاع عنه والوقوف إىل جانبه وتأييده يف جرميته.
ماذا أبقى لنا العدو حتى ال نقاومه ،وما الذي مل يستهدفه فينا حتى
ال نقاتله ،وعالم نسامله ون َؤ ِّمنه ،وخندمه ونساعده ،أم أنه يظن أن هذا
الشعب قد استخذى وألقى سالحه ،وأنه قد استنوق يف مواجهته ،وأصبح
كاحلمل يف مقارعته ،فما ارتكبه حبقنا ،وم��ا سلبه من أرض�ن��ا ،وما
اقرتفه من جرائم يف حق أبنائنا ومقدساتنا ،كايف ألن نقاتله بأيدينا،
وأن منزقه بأظافرنا ،وأن نركله بأقدامنا ،وأن نستخدم ض��ده كل
سالح ممكن ،وأن نلجأ إىل كل وسيل ٍة ناجعة لقتاله ومقاومته ،ولعل ما
ٍ
نقوم به اليوم هو فعل الشرفاء ،وسبيل الكرماء ،وطريق األعزاء ،ومنهج
األح��رار ،وعليه حترتمنا األمم وتؤيدنا الشعوب ،وتتأسى بنا الثورات،
إذ ما عرفت البشرية شعوباً احتلت أرضها وختاذلت ،وأهينت شعوبها
وفرطت ،ونهبت خرياتها وسكتت ،وديست كرامتها ولوثت مقدساتها
وقبلت.
ظنوا أن الشعب الفلسطيين قد استمرأ الذل ،ورضي باهلوان ،و َق ِب َل
باالحتالل ،وع��ض على اجل��رح واستكان على احل��ال ،عجزاً وضعفاً،
وخوراً وقلة حيلة ،وخضع لألمر الواقع واستسلم لقوة اإلحتالل ،وأقر
بتفوقه وجربوته ،وحصانته ومنعته ،وصعوبة اخ�تراق أمنه أو جتاوز
حتصيناته والنيل منه ،ومل يعد يتطلع إىل التغيري ،وال ترنو عيونه إىل
احلرية ،وأنه تعب ومل ،ويأس وقنط ،وجزع وخاف ،وقلق واضطرب ،ومل
يعد يسعى للقتال وال يستعد للمقاومة ،وبات ينأى بنفسه عن املقاومني
ال واعتقا ً
ويتخلى عنهم ،بعد أن أوجعه العدو قت ً
ال ،وتدمرياً وحصاراً،
ومصادر ًة وعقاباً ،وبعد أن ضيق عليه اخلناق باملعابر واحلواجز ،وباجلدر
وال �ب��واب��ات ،وب ��اإلج ��راءات األمنية واحل �م�لات العسكرية ،وبالتنسيق
واإلخرتاق.
َ
اطمأن بال سلطات اإلحتالل إىل سالمة إجراءاتهم ،ودقة حتليالتهم،
وصوابية استنتاجاتهم ،بأن الشعب الفلسطيين قد عقر حصانه ،وثلم
سيفه ،وساخت يف األرض أقدامه فلن ينهض ملقاومتهم ولن يثور ،ولن
يغضب ولن ينتفض ،ولن يطلق النار ولن يفجر العبوات ،ولن يقنص
ولن يقذف باحلجارة ،ولن يطعن ولن يدهس ،ولن يقاوم ولن يعاند،
فقد بات وحيداً ضعيفاً ،يفتقر إىل النصري ويشكو من اجلار والقريب.
اليوم يبكي رجاهلم ،وتنتحب نساؤهم ،ويدخل احل��زن إىل بيوتهم،
ويسكن األسى قلوبهم ،ويلون السواد ثيابهم ويطغي عليهم يف حياتهم،
ويذوقون من كأس املر قلي ً
ال ،ويتجرعون من اهلوان شيئاً ،وإن كان ما
أصابهم ال يرضي الفلسطينيني وال يشفي غليلهم ،وال يعوضهم عن
فواجع مصائبهم ،وعظيم من فقدوا ،وكثري ما خسروا ،ولكن حسبهم
أنهم يقاومون بثبات ،ويواجهون بصمود ،ويتحدون بأمل ،ويقاتلون
هلدف ،ويسعون لغاي ٍة عظيم ٍة ،جيعلهم ال يتوقفون عند حد ،وال يقفون
سد ،حتى يصلوا إىل غايتهم ،وينقذوا قضيتهم ،وحيرروا من العدو
أمام ٍ
وطنهم ،ويعودوا بعز ٍة وكرام ٍة إىل ديارهم.

