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رجا لـ«البناء» و«توب نيوز» :ال �أمن لهذه الأ ّمة
وال �أمان � اّإل بانت�صار فل�سطين والإجهاز على الكيان ال�صهيوني

لأطفال غ ّزة� ...سالم
} الدكتورة مهى شومان جباعي

حاوره سعد الله الخليل
لم تعد تكفي المقابر ولم تعد تتّسع المالجئ .لم تو ّفر
طائرات العدو ال مدارس وال مالجئ وال مساجد وال كنائس.
تح ّولت المدارس إلى مالجئ فمقابر ...ال عجب ،ففي القاموس
الصهيوني القتل كما التدمير والحرق .في زمن الموت تح ّولت
برادات الخضار إلى برادات حفظ الجثث .أعيتها الكهرباء
المقطوعة فتح ّولت إلى خزانات موت.
في غزّة ال لون يطغى على اللون األحمر وال رائحة سوى
يدب على األرض أضحى هدفا ً «مشروعاً»
رائحة الدم .ك ّل ما ّ
صاح
لمن ال يعترف بالشرائع وال بالقوانين ...وحده السالح
ٍ
يصرخ في وجه من به صمم .ولكن ،يبدو ألاّ حياة لمن تنادي.
ربما يسمعون بعد سقوط الشهيد رقم  ،2000وربما لن
يسمعوا أو لن يستمعوا ،ال عجب وال استغراب في زمن أصبح
فيه اإلنسان مج ّرد رقم في عدّاد ،تمتلئ الصفحة فتُقلب ،ويبدأ
الع ّد من جديد.
«البناء» التقت المسؤول اإلعالمي في الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة أنور رجا ،وكان حوار عن القضية
األساس ،وعن المقاومة والبطولة والشهداء .عن غزّة العزّة،
وعن صمود أهلها الميامين ،وأيضا ً عن بعض عرب متخاذلين
ومتواطئين ،وعن صهيونية بغيضة تظ ّن أ ّنها التنين ،وال تعلم
أنّ أمتنا صرعت في التاريخ أكثر من تنين.
{ ب�ع��د م��ا ي �ق��ارب ال�ش�ه��ر ع�ل��ى العملية
ال��ع��س��ك��ري��ة ،ك��ي��ف ت� � ��رون ه � ��دف ال��ع��دو
الصهيوني من هذا العدوان؟

هدف العدوان األول والنهائي يكمن في
ضرب روح المقاومة وثقافتها .العدو يرمي
إل��ى أن يشعر الفلسطيني بأنه محبط وال
غطاء له ،و بأنه معلق بين السماء واألرض،
وبأنّ البحر من أمامه والعدو من ورائه .هذا
الهدف المعلن والواضح ،ومن يريد أن يقرأ
ويح ّكم عقله ي��درك أن ال��ع��دو الصهيوني
ب��دأ يأخذ طابعا ً متسارعا ً في مسعاه منذ
العدوان العالمي على سورية وعلى محور
المقاومة .والمعركة متواصلة منذ عقود
لكنها تك ّثفت منذ العدوان على لبنان ،2006
إذ واجه حزب الله العدوان البربريّ وانتصر
ّ
مخطط العدو.
بمعنى االنتصار الذي أفشل
ث � ّم ج��اء ما يسمى بالربيع العربي ،وكان
مدبّر له .واليوم بدأت تتكشف الحقائق لمن
ال يدرك أو لمن ال يقتنع إال حين يلمس لمس
اليد .فهيالري كلينتون تتحدّث في مذ ّكراتها،
ونتنياهو يعلن ع��ن حلف «إس��رائ��ي��ل��ي» ـ

هدف العدوان الأول
والنهائي �ضرب
روح المقاومة
وثقافتها
عربي على خلفية ما يجري في غ ّزة ،والهدف
االنقضاض على رأس ال��رم��ح ال��ذي يمثله
الشعب الفلسطيني في المواجهة .لكن الرمح
متعدّد ال���رؤوس ،وقضية الصراع العربي
ـ الصهيوني قضية أم��ة .وم��ن يتحدّث من
منطق النزاع الفلسطيني ـ الصهيوني يدخل
في الحماقات وعقلية اإلفساد ،وج ّربوا ضرب
الحاضنة باستهداف سورية .فشلوا خالل
ثالث سنوات واآلن عبر العدوان على غ ّزة.

أي مدى
{ غ� �زّة منطقة م�ن�ك��وب��ة ،إل ��ى ّ
الشعب الفلسطيني قادر على التح ّمل؟

هناك من يقول إنّ العين ال تقاوم المخرز.
وال��واق��ع يقول إنّ قتل آالف الفلسطينيين
وال��دم��ار الهائل ليسا إال لتركيع المواطن

نظام الإخوان الم�سلمين على الم�ستويين ال�سيا�سي وال�شعبي �سقط
ورهان «حما�س» على تركيا قاتل
الفلسطيني وإذالله .الضريبة كبيرة والجرح
ن���ازف ،وال ب � ّد أن نوفر مق ّومات الصمود.
ونمتلك ج��زءا ً من تلك المق ّومات ،وتحالف
المقاومة قائم ،والمعركة تقول إن المقاومة
انتصرت وكسرت شوكة العدو وكبرياءه،
وب��دأ الحديث عن الجيش الصهيوني غير
القادر على القتال ،والجندي المدلل الذي
يقاتل من وراء الدروع والدبابات .ومع بدء
المواجهة يبدأ الصراخ .لقد سقطت نظرية
الجيش الجبار العظيم الذي ال يقهر ،لقد ُقهر
وأ ُ ّ
ذل وم��ا زال يُقهر منذ ح��رب تشرين إلى
اليوم .الشعب المضرج بدمائه المتماسك
يقول نريد أن تستمر المقاومة وتعيد لنا أدنى
حقوق الحياة بكسر الحصار ،وهذا أدنى ما
يطلبه.

{ ع� ��دد ال� �ش� �ه ��داء ي �ق �ت��رب م ��ن 2000
وم ��ا زال ه �ن��اك م��ن ي�ح� ّم��ل الفلسطينيين
المسؤولية ،لماذا؟

بكل صراحة ،لنسير في المعركة ،علينا أن
ّ
نشخص واقعنا ونعرف في أيّ حقل ألغام
نسير .اآلن التشخيص أساس أيّ مواجهة.
هناك من يقول إنّ المقاومة تد ّمر وال سبيل
س��وى المفاوضات وال��ذه��اب إل��ى أحضان
العدو ،وإنّ المفاوضات قدر تحت عناوين
ع���دّة ،وي��ت��ح��دث��ون ع��ن ال��م��ق��اوم��ة م��ن باب
الخسائر المادية .صحيح أنّ هناك خسائر
مادية كبيرة ،لكنّ هناك ربحا ً لشخصية
األمة والمقاومة ،هناك ربح لفلسطين ويجب
أن تكون قضية فلسطين في سلّم أولويات
البرنامج الدولي ولو كان من بوابة الدم.

{ ماذا جلبت المفاوضات للفلسطينيين
على الصعيد المادي؟

 20سنة من النفاق ،من خراب إلى خراب،
من تنازل إلى تنازل .القضية الفلسطينية
من حق مطلق تاريخي إلى تجزئة القضية،
إل��ى البحث ع��ن الحفاظ على ال��ت��ن��ازالت،
والعودة لحماية المربعات األولى ونسيان
القضية الكبرى ،والبدء بالتفريط بالقضية،
وبدأنا نتحدث عن تبادل أراض .وث ّمة مَن
يل ّمع األمور ويفلسفها ،فالمفاوضات حالها

من حال من يج ّرب المج ّرب ،واليوم هناك
من يركب موجة المقاومة لتحسين شرط
التفاوض ،ولكن بعد هذا الثمن الغالي يجب
عدم السكوت ع ّما يدبر الغتيال رأس القضية
الفلسطينية ِباسم المفاوضات ،وعلينا تثمير
الدم بالسياسة ع ّز ًة لشعبنا بكل المعاني.
وفك الحصار عن المعابر وفي الوقت نفسه
االحتفاظ بسالح المقاومة وتعزيزه بل تعزيز
تحالف المقاومة .الغريب أن نجد من يسعى
إلى إجهاض هذا االنتصار عبر محاور تتنافس
من بوابة وقف العدوان على غ ّزة ،أن يكون
له حصة من دمنا وتسوية ما يجري سواء
المحور السعودي المصري «اإلسرائيلي» ،أو
التركي القطري الذي يغازل حماس .والسلطة
في رام الله تبدو أكثر المستفيدين عبر إخفاء

على رغم الخ�سائر
الب�شرية والمادية
ربحت فل�سطين
ق�ضيتها
أوراقها القديمة واالنطالق من جديد تحت
شعار المقاومة.

{ انتقد الملك ال�س�ع��ودي الصمت غير
المب ّرر إزاء م��ا يجري ف��ي فلسطين ،كيف
تلقيتم خطابه األخير؟

الخطاب مريض لرجل مريض قرأه بالنيابة
عنه أحدهم .خطاب ينسجم مع سياسة آل
سعود وحجمهم وتحالفاتهم وتواطئهم على
فلسطين وطعناتهم لسورية وتمحورهم مع
محور اإلره��اب التكفيري .وفيه من المرض
والغباء الشيء الكثير.

{ تقول الصحافة األلمانية إن السعودية
تطالب آالف الجنود المصريين بالمرابطة
ع�ل��ى ح��دوده��ا م��ع ال��ع��راق وح�م��اي�ت�ه��ا من
«داع� � ��ش» ،أي���ن ال �ج �ي��ش ال �س �ع��ودي وأي ��ن
صفقات األسلحة؟

هذا ثمن المال السياسي .وهم يعرفون
أن جيشهم المر ّفه ومن الداخل خ��ا ٍو ،قائم
ع��ل��ى ت��ك��دي��س األس��ل��ح��ة .ي��ج��ري الحديث
عن  63مليار دوالر كرابع جيش من حيث
التسليح ،أي بعد أميركا والصين روسيا،
في ظل ثقافة عسكرية قائمة على التبارز
وال��ت��ب��اه��ي بالحجم العسكري وصفقات
السماسرة والعائلة المالكة كعملية غسيل
أموال وغياب العقيدة القتالية والعسكرية
الواضحة ،وغياب العدو الواضح الذي يؤدّي
إلى تخبّط الجيش ،فتارة يصبح عدّوه اليمن
وت��ارة مصر ،وط��ورا ً سورية ،وعندما يتوه
القرار السياسي خرج مرسي زعيم اإلخوان
المسلمين ليرسل الجيش المصري ليقاتل
في سورية ،وعندما يتناغم النظام المصري
مع السعودي الستثمار الحاجات االقتصادية
للشعب المصري يختل ال��وزن وال��ت��وازن،
ويحمي آل سعود أنفسهم ب��دم��اء الجنود

ال�شباب اللبناني يرف�ض التطاول على جي�ش الوطن
على «فايسبوك» التقوا ،ربما كانت مبادرة فردية ،لكنها
بعفويتها كانت بحجم الوطن .الشباب اللبناني يتضامن مع
جيش الوطن ،يرفض المساس به وبهيبته ،والتطاول عليه
والتحريض ضدّه.
على «فايسبوك» التقوا« ،لملموا» االقتراحات وجمعوها ،وق ّرروا
يؤسس لتح ّرك
االعتصام أمس عفويا ً في ساحة الشهداء ،على أن َّ
أكبر يوم الجمعة المقبل .هناك ،في ساحة الشهداء التقوا أمس،
قد يكون عددهم قليل نسبياً ،لكن لوجودهم بح ّد ذاته ،أهمي ًة قد ال
تضاهيها أخرى في هذه األيام.
رفع الناشطون الفتات مؤيّدة لعمليات الجيش ،كتبوا عليها
عبارات مثل« :عينك علينا وقلبنا عليك»« ،أطلق نيرانك ال ترحم»،
و«الثأر لشهداء الجيش».
وقبل أن يو ّقعوا على علم َْي لبنان والجيش اللبناني ،وبعدما اتفقوا
على استمرار النشاطات المؤيدة للجيش .ألقت الزميلة اإلعالمية
والناشطة نعمت بدر الدين كلم ًة جاء فيها« :أيها اللبنانيون ،ها هو
اإلرهاب عند نوافذ بيوتكم ،فعرسال ليست بعيدة عنكم ،وعصابات
«داعش» ال تف ّرق في ما بينكم .بالنسبة إلى داعش فإن ذبح كل من ال
يبايعها حالل ،ال ه ّم إن كان سنيا ً أم شيعيا ً أم درزيا ً أم مسيحياً .فال
تفتحوا أبوابكم للموت اآلتي من الشرق السحيق.
يخوض أبطال الجيش اللبناني حربا ً وطنية ضد اإلره��اب،
ويرتقي له فيها شهداء وجنوده البواسل يُجرحون .هم أهلنا
وأخوتنا وأبناؤنا .وفي هذه الحرب ،ال مجال للوسطية أو الرمادية:
فإما نكون مع الجيش أو نكون مع اإلرهاب .وعندما نكون مع الجيش

فإننا نكون مع أهلنا في عرسال ومع أنفسنا ،ال كما ير ّوج المراوغون
واالنتهازيون من أن الجيش يحارب أهل الس ّنة .إنّ نواب «داعش»
ّ
المتلطين
في البرلمان ووزراءها في الحكومة وزعماءها السياسيين
خلف أسماء مختلفة ،هم شيوخ الفتنة وأمراء حروب المحاور التي
كدًسوا بسببها ث��روات طائلة .ونحن اليوم نطالب بمحاسبتهم
جميعا ً من دون استثناء ...هؤالء ال تغطية سياسية لهم إلاّ من
خارج الوفاق الوطني .وكشفوا أنّ مواقفهم التحريضية والمليئة
بالسموم والكراهية إنما تنطلق من فكر التط ّرف والتكفير واإلرهاب
الذي تحمله «داعش» .هؤالء ليسوا ن ّواب األمة ،وسياسيا ً خطابهم
يختلف عن خطاب تيار المستقبل ،هم ببساطة اتباع المسمي نفسه
أميرا ً للمؤمنين ،أبو بكر البغدادي .ولذلك وجب عزلهم ومحاسبتهم
ّ
وكف ألسنتهم ،من دون خوف أو تردّد من ر ّد فعل هنا أو هناك .ال
نصير لهم بين اللبنانيين إلاّ من كان على شاكلتهم من أنصار
البغدادي وهم قلّة».
وتابعت« :لنقف ص ّفا ً واحدا ً ويدا ً واحدة مع الجيش اللبناني،
نطالب بدعمه وتسليحه وتجهيزه لالنتصار في المعركة ض ّد
اإلره���اب .نحن مطالبون اليوم بحماية ظهر الجيش من خالل
م��ح��اص��رة دواع���ش ال��داخ��ل والمشككين بوطنية المؤسسة
العسكرية،
ومطالبون باالنتصار ألهلنا في عرسال ونعمل من أجل ّ
فك
محنتهم وتحريرهم من االحتالل الداعشي ،وبرفع الصوت جميعا ً
ضد الفاشية الدينية من أجل القضاء عليها والتوقف عن أوهام
محاورتها».

المصريين .فبعد إشعالهم الفتنة في العراق
يعلمون أن النار ستمتد إليهم ويدركون أنّ
جيشهم خا ٍو غير قادر على المواجهة.

{ أعلنت تركيا أن حماس قدّمت مطالبها
للتهدئة ،هل أصبحت أنقرة حامية الحمى
ورافعة راية فلسطين الوحيدة؟

من المؤسف أن حماس ما زالت تتعاطى
م��ع ه��ذه ال��ك��ي��ان��ات السياسية على أنها
مرجعيات ق��ادرة .نظام اإلخ��وان المسلمين
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ي س��ق��ط ،وعلى
المستوى الشعبي سقط أي��ض �اً ،ومسرح
العبث الممتد من دافوس إلى باخرة مرمرة
وكل الدور التركي أصبحا واضحين .وحين
اإلعالن عن أسر الجندي قبل اتضاح الحقيقة
أول من قال سيسعى إلى إطالق سراحه كان
أردوغ���ان رج��ل أميركا في المنطقة ،وي��داه
ملطختان بدماء الفلسطينيين والسوريين.
إنّ رهان حماس على تركيا خاطئ ال بل قاتل،
وهذه العالقات أدّت إلى مزيد من التشرذم في
القضية الفلسطينية ،ال بل إنّ الهجوم على
غ ّزة استخدمه البعض بذريعة الهجوم على
حماس ،واستطاعوا لعب هذه اللعبة .الهدف
ّ
وفك
ضرب المقاومة وتحطيم إرادة شعبنا
عالقة الشعب مع قضيته ،وعلى حماس أن
تقوى بشعبها وتعيد قراءة المشهد وترتيب
أوراق��ه��ا وتموضعها ،وأن تعود إل��ى محور
اللمقاومة وهذا يستلزم بناء جسور ثقة ،ليس
في الخطاب السياسي فقط  ،بل عبر خطوات
على أرض الواقع ومواقف واقعية بالسلوك
والممارسة.

{ ف ��ي ال��ق��اه��رة ت�س�ت�م��ر ال��م��ش��اورات
الفلسطينية ،ما هي أبرز المطالب؟

موقفنا من أداء السلطة في هذا العدوان
وم��ن النظام في مصر على خلفية الحرب
واض��ح ،عندما كان يذهب خالد مشعل إلى
القاهرة في مباحثات ما يسمى بالوحدة
الوطنية والمصالحة وفي مباحثات 2008
\  ،2009كان يقول «أنا ال أذهب إال إذا كانت
الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة مشاركة،
فنحن ح��ل��ف واح����د» ،أ ّم���ا اآلن ،ونتيجة
المحاور ،وربما من حسنات األم��ور ،أننا لم
نذهب في ظل هذه الضغوط ،خصوصا ً في
ظ ّل الخشية من خلخلة الموقف الفلسطيني
في ما يسمى بالورقة الفلسطينية .على رغم
أن الورقة الفلسطينية فيها مطالب وحقوق
أقل ما يمكن تلبيتها ،فهل يقبل بها العدو؟
العدو سيواصل عدوانه بطريقة أو أخرى،
ويريد في النهاية اتفاقية معابر تضمن له
السيطرة .يريد اتفاقا ً يضمن أهدافه .هذا ما
يفكر به العدو عندما يسيل المال السياسي
ال��ق��ذر وب��أي��دي ق���ذرة ،معنى ذل��ك الدخول
إل��ى الهيمنة على إرادة الناس وإحباطهم
والسيطرة على لقمة عيشهم بالمال الساسي
واب��ت��زاز السكان في قصة ترميم منازلهم
وفرض رقابات دولية لمنع إدخال السالح،
مجسات إلكترونية وح ّتى سياسية
وزرع
ّ
للتجسس على المقاومة.

{ لماذا لم يرسل العدو الصهيوني وفده
المفاوض إلى القاهرة؟
العد ّو ليس مأزوماً ،هو مرتاح ولديه حلف

سياسي .صحيح أنه مني بخسائر وهو في
ّ
وضع صعب ،لكنه في المقابل يحظى بحلفاء
من األنظمة الرسمية العربية ،والوقت ليس
ضاغطا ً عليه ،ويريد أن ينجز أكثر بالسياسة
ويستمر عسكرياً .يريد أن يفاوض بالنار قبل
أن يضع شروطه على الطاولة.

{ هل مصير القيادة الصهيونية في خطر
بعد الفشل في غزّة؟

الخالفات بين تيارات العدو تشير إلى أن
نتنياهو أمام «فينوغراد» جديدة .نتنياهو
د ّم��ر وقتل ،لكنه لم ينجز ما ذهب إليه ،أي
تحطيم إرادة المقاومة .الخوف اآلن ليس من
نتنياهو ،فمصيره في أيدي حلفائه العرب،
وم��ن أل��ق��ى ل��ه ب��ط��وق ال��ن��ج��اة ،أي الحلف
الرسمي العربي مع غطاء أوروبي ـ أميريكي،
كل ذلك يجعل نتنياهو مطمئنا ً نسبياً .لكن
في المعايير االستراتيجية ،نتنياهو خسر،
وهيبة الكيان كسرت في المعركة الب ّرية.

{ ل ��م ي � ��ؤتِ إط �ل��اق ال� �ص ��واري ��خ على
ال�م�غ�ت�ص�ب��ات ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ث��م��اره بمعنى
إسقاط قتلى أو تدمير مواقع ،لماذا؟

خطاب الملك
ال�سعودي مري�ض
وين�سجم مع �سيا�سة
�آل �سعود وحجمهم
العبرة في المعركة الب ّرية .هذه الصواريخ
أث���ارت الهلع وال��ف��زع وال��رع��ب ف��ي نفوس
الصهاينة ،هم يعلمون أنّ هذه الصواريخ
م��ؤ ّث��رة ،لكنّ هناك قسما ً غير فاعل نتيجة
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��م��دى ع��ل��ى ح��س��اب ال���رأس
المتفجرة .المعادلة االس��اس في المعركة
الب ّرية .وجوهر الصراع يح ّتم عليك بأن ليس
مهما ً أين تصل قذائف المقاتلين ،بل أين تصل
أقدامهم .وهذا ما كان يفعله الفييتناميون مع
أميركا.

{ ث� ّم��ة دع ��وات لتقديم «إس��رائ �ي��ل» إلى
أي مدى يمكن
محكمة الجنايات الدولية ،إلى ّ
الوصول إلى تلك المحكمة؟

من الجيد أن يُعمل على ذلك .وعلى رغم أن
كثيرين ممن يدركون أنّ ذلك لن يأتي بنتائج،
ف��إن ال���دم الفلسطيني ل��ي��س ب��ح��اج��ة ألن
يستنزف م ّرة أخرى .هذه المحاكم تستثمر
لجرائم ّ
توظف سياسياً ،كما حدث مع اغتيال
رفيق الحريري في لبنان .استنفر العالم
ومجلس األمن ،أ ّما الشعب الفلسطيني الذي
يُغتال كل يوم ،فال أحد من هذا العالم يح ّرك
ساكنا ً إزاءه .ليساوي المجتمع الدولي 10
آالف شهيد جريح بدم رفيق الحريري .هذه
من المفارقات في القانون الدولي.

{ فلسطين غدا ً وما بعد غد ،كيف يراها
أنور رجا؟

ال أم��ن لهذه األم��ة وال أم��ان إال بانتصار
فلسطين وإن��ه��اء ه��ذا الكيان الصهيوني.
وعندما تتك ّرس ه��ذه الثقافة في السلوك
والتربية واألخ�لاق واإلع��داد بكل المعايير،
حينئذ فقط تنتصر فلسطين .فكل المعارك
ت��دار لينتشي ال��ع��دو ،لكن شعبنا سيبقى
رأس حربة في مواجهة المشروع الصهيوني،
وستبقى فلسطين عاصمة كل مواطن عربي
مقاوم ومناضل.

ألطفال غزّة نرسل الزّهر والحلم
القصيدة والكلمات
نبضات القلب وخفقات الروح
وأناشيد النصر والعودة

ألطفال غزّة عالم من لوز وس ّكر
حلوى العيد وفرح العيد
وأراجيح تسافر مع الحلم
وال تعود إال مح ّملة بالزّهر
والياسمين...

ألطفال غزّة القمح والرغيف
وكعك عُجِ َن بالمحبّة
ُ
وطيِّ َب بالحنان
وألف ألف فطيرة من عسل ...وسالم

ألطفال غزّة اللُّ َعب والهدايا
وفراشات الحقول وأقواس القزح
لهم امتداد السهول اآلمنة وخرير الجداول
وهمس الرياحين في أعياد المطر

ألطفال غزّة بساتين الليمون وكروم العنب
وضحكات ّ
القطافين على دروب العودة ك ّل مساء
لهم الورد والزنبق وغنج الياسمين
وما زرعته أيدي الجدّات
في أطباق من ّ
فخار وطين
لهم طيب النرجس وعبيق الزعتر
وبوح األقحوان للسنونوات العائدة

ألطفال غزّة كتاب ...ممحاة ...وقلم
وحقيبة مدرسية تخبِّئ خطايا األطفال البريئة:
فرض لم ُينجز ،وعالمة خجولة في الحساب
والكثير الكثير من قصاصات ورق
لرسوم وحكايا ونوادر

ألطفال غزّة الدواء والدعاء
وقبلة شفاء ...وحضن أمان
أغطية بيضاء من عافية
وأمصال تضخّ الصبر في العروق
فالفجر ال ب ّد آتٍ
والجراح وإن آلمت ...أنفاق عبور

ألطفال غزّة سالم وتحيّة
وانحناءة تقدير
ألطفال كتبوا التاريخ بأقالم ال ّرصاص
فأسقطوا معادلة الخوف وال ّرصاص
في عالمهم أضحوا القضيّة ونحن ال َكتَبة
هم المشهد ونحن الحضور
هم الكرامة ونحن النّصب

ألطفال غزّة عبارات الشكر واالمتنان
ألطفال علّموا العالم
كيف يمكن لحضنٍ صغي ٍر
أن يحتضن وطنا ً
ٍّ
وألكف بريئة
أن تحمل قضيّة

ألطفال غزّة ستصل سفينتي
فحمولتها ال يدركها قراصنة البحر
وال يمكن مصادرتها في ميناء أسدود.

ورحلت �أ ّم ن�صر!
} يوسف مع ّنى
أخيراً ،أغمضت أ ّم نصر ،سهجنان غسان ،عينيها ورحلت
حالمة بلقاء ابنها الشهيد إياد قصير ،الذي لم يتس ّن لها وداعه
كما ب��اق��ي األ ّم �ه��ات ال�ل��وات��ي و ّدع ��ن أب�ن��اءه��ن إل��ى حيث مدافن
الشهداء.
بقي قلب أ ّم نصر معلّقا ً حيث جثة ابنها الشهيد ،كانت ال
تزال تنظر إلى الفراغ ،تستعيد صورته التي بقيت تؤ ّرقها حتى
اليوم األخير من حياتها ،وكأنّ األرض ك ّفت عن الدوران.
ومثلما تغيب ال�ش�م��س ،ه�ك��ذا رح�ل��ت وه��ي تحمل روحها
معها ،وع�ن��دم��ا التقت ابنها الشهيد ص��رخ��ت بأعلى صوتها
«ولدييييييي» ،وجاءها صدى صوته« :أ ّمييييييييييي».
غائب ترتجف ضلوعها ،وتدمع عيناها
كانت كلّما نادته وهو
ُ
وتتذ ّكر طفولته وخربشاته على حيطان الجيران ،وصخبه
وإيمانه بقضيّته...
إن�ه��ا ال��ذاك��رة تستعيد أل ��وان ذل��ك ال�غ�ي��اب ال�ص��اخ��ب لجسد
ابنها.
صحيح أنه هو من ق ّرر أن يبقى ملتصقا ً بتراب فلسطين التي
كانت بوصلته الوحيدة ،وأ ّنها هي من ق ّررت أن تبقى متيقظة ال
تغمض لها عين ،تراقب نجما ً يحوم في الفضاء قبل أن يصبح
نيزكا ً ويختفي .في حين بقي العدو الصهيوني بدوره يمعن في
عدوانيته القذرة ،ولم يكشف حتى اآلن عن وجوده ال في مقبرة
األرق��ام وال في غيرها ،والسبب الرئيس ألن المقاوم الشهيد
كان قد ن ّفذ أكثر من مئة عملية بطولية على مواقعه وجنوده...
وقد تطول الالئحة في تعداد هذه العمليات ومواقع تنفيذها.
كانت الراحلة الغالية أ ّم نصر تتميّز بأنها تركت إرثا ً عظيما ً
كما ع��د ٍد من األ ّمهات المناضالت في سبيل األرض والوطن،
وكان بيتها مركزا ً للمناضلين الذين كانت تستقبلهم واحدا ً تلو
اآلخر ،ومنهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة وما
بدّلوا تبديالً .كما كان بيتها مق ّرا ً لعوائل كثيرة ،عوائل الشهداء
واألحياء من الشمال والبقاع والجبل وبيروت والجنوب.
قد تعجز الحروف عن التعبير ع ّما في قلوبنا ،وكنّا نتمنّى لها
الصبر على فراق ابنها.
فما أعظم شعورك ودم��وع��ك التي كنّا نتابعها ون��راه��ا بين
سطور الحياة يا أ ّم الشهيد.
فلله دركِ أيتها األ ّم ،مهما كتبنا وبذلنا بالعطاء فلن نفيك
حقك .كنتِ أسطورة جنوبنا ،وع� ّزا ً نفتخر به ،ونحمله أيقونة
على صدرنا وصدور أطفالنا.
نعم أ ّيتها األ ّم المناضلة ،نعاهدك أن يبقى اس�م��ك منارة
لأل ّمهات ،مرفوعا ً وعاليا ً يطاول السماء التي احتضنت ابنك
الشهيد ،وأن نستم ّر على متابعة رسالتك التي أحببتها وناضلت
ألجلها.
نعم ،وشكرا ً لك على تربيتك أبناءك الذين كانوا وسيبقون
ق��دوة لمجتمعهم وأهلهم ورفاقهم ،من الدكتور نصر الدين،
وطالل ومحمد وخليل ،والشهيد البطل إياد وبناتك الكريمات،
ال��دك�ت��ورة رن��دة وف �ي��روز وأروى .ويبقى ع��زائ��ي الكبير إلى
زوجتي العزيزة رندة.

