نيسان شهر الشهداء
ظ" "لت ش" "هورن" "ا الفلس" "طينية ط" "وال ه" "ذا ال" "قرن ،ش" "هور ك" "فاح ون" "ضال
ط"وي"ل م"ن اج"ل ال"وص"ول ال"ى الح"ري"ة واالس"تقالل وال"عودة ال"ى ارض
ال"وط"ن ،وك"ان"ت ش"هور م"ألى ب"ال"تضحيات ال"نفيسة ال"تي ق"دم"ها اب"ناء
ش" "عبنا رخ" "يصة ف" "ي س" "بيل ت" "حقيق ال" "كرام" "ة ال" "وط" "نية وان" "جاز ال" "غاي" "ة
والهدف.
وك " "ان ن " "يسان ب " "ني ت " "لك ال " "شهور ،شه " "ر ب " "ذل وع " "طاء وشه " "ر ش " "هادة
واس"تشهاد وش"رف ،ت"صاع"دت ف"يه امل"واج"هات م"ع ال"غاص"بني ل"الرض
ال" "طهور ،واش" "تدت ف" "يه امل" "ؤام" "رات ال" "صهيون" "ية ال" "حاق" "دة ع" "لى ث" "ورت" "نا
وق " "ادت " "ها ورم " "وزه " "ا ،ف " "نفذت ف " "ي ال " "عاش " "ر م " "ن ن " "يسان ع " "ام 1973
ج"ري"مة اغ"تيال ح"اق"دة س"تبقى ف"ي ج"بني ال"صهيون"ية واس"رائ"يل وص"مة
ع"ار ل"ن ي"غفره"ا ال"تاري"خ ،ض"د ال"قادة ال"رم"وز ك"مال ع"دوان واب"و ي"وس"ف
ال "نجار ،وك "مال ن "اص "ر ف "ي "ال "فردان" ب "بيروت ،ون "فذت ف "ي ال "سادس
عش "ر م "ن ن "يسان ع "ام  1988ج "ري "مة م "ماث "لة ض "د ال "قائ "د ال "ثوري
ال"عظيم خ"ليل ال"وزي"ر ،ام"ير الشه"داء "اب"وج"هاد" ال"ذي م"ا ان ذاع ن"بأ
اس" "تشهاده ح" "تى ت" "أج" "جت االن" "تفاض" "ة ال" "شعبية لج" "ماه" "يرن" "ا ب" "بال" "غ
ال"عنفوان م"ن ج"دي"د ،م"واج"هة ب"ارادة ف"والذي"ة ك"ل آل"ة الح"رب ال"صهيون"ية
فسقط خاللها اربعة وعشرون شهيدا ً في ذلك اليوم.
وف" "ي ن" "يسان م" "ن اع" "وام س" "اب" "قة س" "قط ال" "شهيد ال" "قائ" "د ع" "بد ال" "قادر
ال " "حسيني ف " "ي م " "عرك " "ة القس " "طل ع " "ام  ،1948وس " "قط ع " "لى اي " "دي
ال"عصاب"ات ال"صهيون"ية ال"تي ارت"كبت م"جازره"ا ال"نازي"ة ف"ي دي"ر ي"اس"ني
شهداء عديدون.
وت" "طول ق" "ائ" "مة الشه" "داء ل" "تغطي االرض م" "ن غ" "زة ال" "ى ال" "ضفة ،وك" "ل
م" " "دن وق" " "رى وم" " "خيمات وط" " "ننا فلس" " "طني وت" " "متد ال" " "ى اغ" " "وار االردن

وت" "طول ق" "ائ" "مة الشه" "داء ل" "تغطي االرض م" "ن غ" "زة ال" "ى ال" "ضفة ،وك" "ل
م" " "دن وق" " "رى وم" " "خيمات وط" " "ننا فلس" " "طني وت" " "متد ال" " "ى اغ" " "وار االردن
وال" " "كرام" " "ة وج" " "رش وعج" " "لون وج" " "بل ال" " "شيخ وال" " "بقاع وج" " "نوب ل" " "بنان
وط"راب"لس ،وت"غطي البح"ر امل"متد م"ن ح"يفا ال"ى غ"زة وم"ن ب"يروت ال"ى
ت "ون "س ،وم "سيرة التح "ري "ر ال "تي ان "طلقت م "ن ق "لب االل "م الفلس "طيني
تتواصل كحاجة وجودية ملحة ،وضرورة وطنية وداللة حضارية.
ول " "م ت " "كن ع " "ظمة اس " "تشهاد ق " "ادت " "نا واب " "طال " "نا وم " "ناض " "لينا ف " "ي ب " "ذل
ارواح "هم رخ "يصة م "ن اج "ل ال "وط "ن وحس "ب ،ول "م ت "كن ف "ي ف "عل امل "وت
ال " "ذي ارادوا ان ي " "صنعوا م " "نه ال " "حياة ،ب " "ل ك " "ان " "ت ع " "ظمة ذل " "ك ف " "ي
ت " "واص " "ل ف " "عل ح " "قيقتنا الفلس " "طينية وتج " "ذر ارادت " "نا ال " "وط " "نية ،ال " "تي
واص " "لت ال " "نضال وال " "كفاح ف " "ي ك " "ل امل " "راح " "ل وال " "شهور واالي " "ام دون
ت"راج"ع او ك"لل ،ب"ل ان ف"يض الشه"داء ك"ان ي"دف"عنا ال"ى امل"يدان اك"ثر،
وك "ان ي "فعمنا ب "اآلم "ال اك "ثر وي "جعلنا ن "ردد "س "أرى لح "ظة االن "تصار
س"أراه"ا ب"عيني رف"يقي" ،وته"تف ج"ماه"يرن"ا "ب"ال"روح ب"ال"دم ن"فدي"ك ي"ا
شهيد ،وياشهيد ارتاح ارتاح احنا نواصل الكفاح".
ل"قد اس"تشهد اب"طال"نا دائ"ما ً وه"م واق"فون وم"قدم"ون ال ي"تراج"عون ف"ي
ك "ل امل "عارك وامل "واق "ف وامل "واج "هات وف "وق ك "ل ال "ساح "ات ،ف "منهم م "ن
فج"ر دب"اب"ات ال"عدو بح"زام"ه ال"ناس"ف ك"ال"فسفوري ورب"حي .وم"نهم م"ن
ك"ان ي"سير ب"ثقة ع"جيبة ب"ني ال"قذائ"ف وال"رص"اص ،م"رت"ب ال"هندام ط"وال
اي "ام ال "قتال خ "الل اي "لول ف "ي االش "رف "ية ،ه "ادءا ً ح "ليق ال "ذق "ن ،مظه "ره
يبعث على اطمئنان كل من يراه ،ذلك هو الشهيد الرمز:
ال "قائ "د ك "مال ع "دوان ال "ذي ك "ان ي "متلك ال "قدرة ع "لى ان ي "فكر به "دوء.
ي "ضع خ "طط ال "عمل وي "قسم ال "عام "لني وي "تاب "ع ال "تنفيذ ،وع "ندم "ا يس "لم
ك"ادرا ً ع"م ً
ال ي"خبره ب"ال"تفصيل ع"ن ك"ل ال"صعوب"ات ال"تي ت"حيطه ،وع"ن
ال "ظروف امل "عوق "ة وع "ن ض "رورة م "واج "هة التح "دي واالن "تصار ف "يه ،ث "م
يترك للكادر ان يبادر ويتصرف كما يريد.

ال "ظروف امل "عوق "ة وع "ن ض "رورة م "واج "هة التح "دي واالن "تصار ف "يه ،ث "م
يترك للكادر ان يبادر ويتصرف كما يريد.
ك" " "ان ال" " "شهيد ال" " "قائ" " "د ي" " "نظر ال" " "ى ال" " "عال" " "م ال" " "عري" " "ض ع" " "بر ال" " "قضية
الفلس "طينية ،ف "يقول ح "تى ت "كون ق "وم "يا ً ،وح "تى ت "كون ام "ميا ً الب "د ان
ت"كون فلس"طينيا ً اوالً .ك"ان ي"نقل اف"كاره وت"صورات"ه ع"اري"ة م"ن ال"رت"وش
واس"ال"يب امل"جام"لة ،ك"ان"ت ال"حقيقة ب"ارزة ف"ي ك"لمته وال"فكرة واض"حة
في حديثه .فال مكان للمجامالت على حساب الثورة واملبادئ.
وك " "ان ق " "مة ف " "ي التح " "دي وال " "تجاوز ال " "بناء ،ي " "تقن ف " "ن ال " "ثورة وي " "حفظ
دروس"ها ع"ن ظه"ر ق"لب وي"لقنها ل"لناس .ع"ظم ال"كلمة ف"ي ف"كره وع"قيدت"ه
واجل العمل في نضاله وكفاحه اليومي الدائب.
وع"ندم"ا رف"عت ال"ثورة ش"عاره"ا "اي"ها ال"رف"اق اص"عدوا ال"ى ال"جبل" ك"ان
اول م" "ن ل" "بى ال" "نداء ،ف" "قام ب" "تنفيذ االم" "ر وت" "حقيق ال" "شعار ،واص" "بح
اع "الم ال "ثورة ي "صدر م "ن ج "بال الس "لط وم "ن ك "هوف "ها .واخ "رج ج "ري "دة
ف"تح واش"رف ع"لى ادارت"ها وع"بأ ل"ها ال"كوادر وال"كفاءات ،وك"ان"ت ك"لمات"ه
الذع" "ة ق" "ارص" "ة تج" "لد الخ" "طيئة ف" "ي مه" "ده" "ا ب" "اس" "واط ال" "حق وت" "كشف
االنح" "راف" "ات ب" "وض" "ع ال" "حقائ" "ق ع" "اري" "ة ت" "حت ن" "ور ال" "شمس .وت" "صدى
ل" "لصحف ال" "صفراء ال" "تي ك" "ان" "ت ت" "كيل االت" "هام" "ات ل" "قادة ال" "ثورة ب" "قلم
ج "ارح وح "قيقة ن "اص "عة ،ف "تغلب ع "ليها دون ان ت "نل م "نه ه "ذه ال "تهم او
ت "ثنه ع "ن ع "زم "ه ،ب "ل زادت "ه اي "مان "ا ً ب "نفسه وث "ورت "ه وق "درت "ه ع "لى ال "تغيير
وال"تبدي"ل .ك"ان ي"كره اله"زي"مة وال ي"عرف االس"تسالم وي"تمنى ل"و ي"صبح
قنبلة زمنية تنفجر كل يوم وتصيب اعداءه.
وكان رفيقه في الشهادة الرمز القائد :
اب" "و ي" "وس" "ف ال" "نجار ،م" "تميزا ً ه" "و االخ" "ر ب" "ني ال" "رج" "ال ،ي" "خفي خ" "لف
م"رون"ته ت"صلبا ً ف"ي ال"حق وت"مسكا ً ب"امل"بدأ ق"ل ل"ه ن"ظير ،وك"ان ن"موذج"اً
ب"ارزا ً ل"جيل فلس"طيني ك"ام"ل ع"بر ع"نه ب"كل ن"قاء ث"وري اص"يل .وع"ندم"ا
ش "ارك ف "ي ال "قتال ض "د اغ "تصاب فلس "طني ع "ام  ،1948خ "رج ب "بتر

ب"ارزا ً ل"جيل فلس"طيني ك"ام"ل ع"بر ع"نه ب"كل ن"قاء ث"وري اص"يل .وع"ندم"ا
ش "ارك ف "ي ال "قتال ض "د اغ "تصاب فلس "طني ع "ام  ،1948خ "رج ب "بتر
في يده حمله عالمة ظلت تذكره بقضيته وبالثمن الذي تستحقه.
وح" "ني وق" "ف ع" "ام  1965ب" "ني ت" "لك ال" "ندرة م" "ن ال" "رج" "ال ال" "تي اع" "لنت
ان "بثاق ال "ثورة الفلس "طينية وح "ددت ل "ها ه "دف التح "ري "ر ال "كام "ل ،ك "ان
اب"و ي"وس"ف ن"موذج ال"تواص"ل ف"ي ال"نضال .ول"م ي"كن ب"ذل"ك ي"مثل ن"فسه
ب"ل ي"مثل ج"يله ب"أك"مله ،وه"و ال"جيل ال"ذي ل"م يخ"ذل"ه ،ف"لبى ال"دع"وة ح"تى
اصبحت احدى اقوى حقائق التحدي في املنطقة.
وع" "ندم" "ا دخ" "ل ع" "ال" "م ال" "قيادة ،ظه" "رت م" "ن خ" "الل اس" "لوب" "ه ف" "ي ال" "عمل
م " "يزات ت " "راث " "ه ال " "نضال " "ي ،ف " "هو ل " "م ي " "كن ذل " "ك ال " "نموذج امل " "تطرف م " "ن
ال "رج "ال ،ول "م ي "كن ذاك ال "نموذج امل "رن ،ب "ل ك "ان م "زي "جا ً م "ن ال "تطرف
وامل "رون "ة ،م "ن ال "صراح "ة امل "طلقة وال "صمت ،م "ن االي "جاز ف "ي الح "دي "ث
واملمارسة املستمرة.
ف" "ي ل" "يلة ال" "ثام" "ن م" "ن آذار ع" "ام  1955ن" "قلت ع" "رب" "ات ال" "بول" "يس ف" "ي
ق"طاع غ"زة اب"و ي"وس"ف م"ع ث"مان"ني م"ن اخ"وان"ه امل"ناض"لني ال"ذي"ن ق"ادوا
ت" "ظاه" "رة الج" "ماه" "ير ال" "كبرى ف" "ي ق" "طاع غ" "زة ض" "د مش" "روع س" "يناء،
ل"يرغ"موا امل"سؤول"ني ع"لى ال"غائ"ه ،وق"د ب"دا م"قيدا ً بس"لسلة ط"ول"ها )(80
م"ترا ً .ق"ال اب"و ي"وس"ف الب"د م"ن تح"طيم الس"لسلة ،والب"د م"ن م"نع دب"اب"ة
ان ت"فتح ال"شارع ال"ذي ي"سيطر ع"ليه امل"تظاه"رون م"ن ج"دي"د .والب"د م"ن
م"نع ب"نادق ال"جيش م"ن ت"فري"ق الج"ماه"ير ال"تي تحتش"د ف"ي ال"شوارع
ف"ي ح"رب س"ياس"ية .وع"رف ان ت"لك ال"الب"د ال ي"مكن ان ت"تأت"ى اال اذا
ام " "تلك ش " "عبنا الفلس " "طيني الس " "الح ،ف " "ال " "بندق " "ية وح " "ده " "ا ه " "ي ال " "تي
تس "تطيع ان تح "مي امل "كاس "ب الج "ماه "يري "ة ال "تي ت "حققها ف "ي ح "رب
ال "شوارع ال "سياس "ية .ل "قد ت "علم اب "و ي "وس "ف ال "كثير وع "لم ال "كثير ،ال "ى
ان ج "اء امل "علم اخ "يرا ً ،ال "ثورة الفلس "طينية املس "لحة ال "تي اص "بح ف "يها
ق "ائ "دا ً وم "علما ً ي "نظم ويعب” ويخ "طط ،وي "ول "ي اه "تمام "ا ً ب "ال "غا ً لح "ماي "ة

ان ج "اء امل "علم اخ "يرا ً ،ال "ثورة الفلس "طينية املس "لحة ال "تي اص "بح ف "يها
ق "ائ "دا ً وم "علما ً ي "نظم ويعب” ويخ "طط ،وي "ول "ي اه "تمام "ا ً ب "ال "غا ً لح "ماي "ة
الج "ماه "ير ال "لبنان "ية والج "ماه "ير الفلس "طينية م "ن ان ي "دف "عها ال "عمالء
وامل"ندس"ون ال"ى ال"تعادي وال"صدام .وه"و م"ا ج"عله ي"نسى ن"فسه وي"همل
ذات"ه ف"ي س"بيل ت"حقيق ال"تالح"م ب"ني ش"عبي امل"صير ال"واح"د وال"قضية
الواحدة.
ك"ان"ت امل"سيرة ه"ي ك"ل م"ا ي"همه ف"امل"هم ه"و ال"تداف"ع وال"تالح"م ع"لى ذات
ال" "درب ،ف" "لن يخس" "ر ف" "ي س" "بيل ذل" "ك س" "وى ح" "يات" "ه  ..وح" "يات" "ه ل" "دي" "ه
رخ" " "يصة خ" " "اص" " "ة اذا ت" " "علق االم" " "ر ب" " "رج" " "ال ي" " "تداف" " "عون وراء رج" " "ال،
وب "مسيرة ت "مضي ال "ى غ "اي "تها ك "ما ي "فهمها وي "ري "ده "ا وك "ما ي "جب ان
ت "كون .ل "ذل "ك ل "م ي "كن اس "تشهاده م "فاج "ئا ً ،ف "ال "ذي ي "عيش ح "يات "ه ك "لها
م"ناض" ً
ال ت"ظل ال"شهادة ن"صب ع"ينيه دائ"ما ً .واب"و ي"وس"ف ال"رج"ل ال"قائ"د
ال"بطل ل"ن ي"نمحي م"ن ذاك"رة امل"قات"لني ف"ي س"بيل الح"ري"ة ف"ي فلس"طني
او لبنان وعلى امتداد رقعة االرض العربية.
اما رفيقهم في الشهادة:
ال" "قائ" "د ال" "بطل ك" "مال ن" "اص" "ر ،ف" "كان ي" "لقب "ب" "ضمير ال" "ثورة" .اح" "ب
الج"ميع م"ن ث"وارن"ا واح"به الج"ميع ،وك"ان رم"زا ً ك"بيرا ً ي"ناض"ل م"ن اج"ل
وح "دة ه "ؤالء ال "ثوار ال "تي ق "ات "ل "ال "ضمير" م "ن اج "ل ال "وص "ول ال "يها،
ب" "ان" "بل دواف" "ع ال" "حب ل" "لثورة ،وال" "تفان" "ي م" "ن اج" "ل ت" "كري" "س ت" "ماس" "كها
ووح "دت "ها .وك "ان "ت اه "م امل "عارك ال "تي خ "اض "ها واس "تشهد وه "و ي "صب
م "ن ق "لبه دم "ا ً م "ن اج "لها ،ه "ي ق "ضية ال "وح "دة ال "وط "نية ب "ني ف "صائ "ل
ال"ثورة ،وك"ان ل"ه راي مح"دد ف"ي ه"ذا امل"جال ل"م يه"تز اي"مان"ه ب"ه ح"تى
آخر لحظة في حياته.
رأى ان ال"قضية الفلس"طينية ان"ما ول"دت م"ن ج"دي"د ،م"ن خ"الل ال"ثورة
وال"كفاح املس"لح ،وب"ال"تال"ي ف"ان م"ن ح"ق ال"ذي"ن ي"موت"ون وي"قات"لون ان
ي"قودوا امل"رح"لة .وع"لى ك"ل ح"ملة ال"بنادق وامل"لتزم"ني بخ"ط امل"قات"لني ان

وال"كفاح املس"لح ،وب"ال"تال"ي ف"ان م"ن ح"ق ال"ذي"ن ي"موت"ون وي"قات"لون ان
ي"قودوا امل"رح"لة .وع"لى ك"ل ح"ملة ال"بنادق وامل"لتزم"ني بخ"ط امل"قات"لني ان
ي "تواج "دوا ف "ي ج "بهة واح "دة وع "لى ارض واح "دة ع "بر ال "تنظيم ال "ثوري
امل"وح"د ال"ذي ل"ن ي"نتهي ال"نضال ال"دؤوب م"ن اج"ل ت"حقيق وح"دة اداة
الثورة الفلسطينية اال بتحقيقه.
ك"ان ك"مال ن"اص"ر ك"تاب"ا ً ك"بيرا ً ت"ناول"ته ف"جأة ري"ح ع"ات"ية مج"رم"ة ف"مزق"ت
ص " "فحات " "ه ،ون " "ثرت " "ها ف " "ي ك " "ل ات " "جاه ،فخس " "رت ال " "ثورة رج " " ً
ال م " "فكرا ً،
ص "اح "ب ك "لمة ش "جاع "ة وه "ادئ "ة وع "اق "لة وث "وري "ة اي "ضا ً .وك "ان "ت ق "يمة
ال "كلمة ان ت "كون ك "ذل "ك ف "ي امل "راح "ل الخ "طيرة ال "تي ت "مر ب "ها ال "ثورة.
وك" "ان يتح" "دث ب" "صمت دون ان ي" "جعل االخ" "ري" "ن ي" "حسون ب" "معان" "ات" "ه،
وك" "ان ي" "تحسس م" "واق" "ع الخ" "طر فيتح" "دث ل" "كن ب" "دون ال" "م ،وي" "نذر ب" "ال
ض " "جيج ،ويح " "ذر ب " "ال " "تزام ك " "ام " "ل .واالن " "سان ال " "كبير ف " "قط ه " "و ال " "ذي
يس"تطيع ان ي"جترح ه"ذه املعج"زة ،ف"يصمت ع"ن اح"زان"ه ل"يبدو اي"مان"ه
اكبر من جراحاته ،ويبدو تفاؤله اقوى من واقع معاناته.
ل"قد ح"بب ال"قتال ال"ى الج"ماه"ير ،واغ"نى اس"تعداده"ا الن ت"مد ال"ثورة
ب"امل"زي"د م"ن امل"قات"لني ،واس"هم ف"ي ت"أم"ني اح"تضان ش"عبي واس"ع ل"فكر
امل"قاوم"ة وم"مارس"ات"ها ،وك"ان ص"اح"ب قس"ط ف"ي دح"ر م"حاوالت ال"عدو
وح"لفائ"ه امل"تكررة ال"تي ح"اول"ت ع"بثا ً ع"زل امل"قاوم"ة ع"ن ق"طاع"ات ش"عبنا
الفلسطيني املناضل.
ك"ان واق"عيا ً وف"ي ن"فس ال"وق"ت ث"ائ"را ً ع"لى ال"واق"ع ،يس"تمد م"ن ال"ثائ"ري"ن
ف"ي ال"ثورة ح"يوي"ة ج"ددت م"ن ف"عال"يته ف"ي ال"ثورة ع"لى ال"واق"ع ،وت"صور
ان م " "همته اي " "صال ال " "واق " "ع ال " "ى ال " "ثورة ح " "تى ال ت " "نقطع ال " "ثورة ع " "ن
ال " "واق " "ع .وم " "ن خ " "الل م " "عرف " "ته ال " "دق " "يقة ب " "ال " "واق " "ع ادرك ك " "يف ي " "صبح
ب"اس"تطاع"ة ال"ثورة ان ت"غير ال"واق"ع .وك"ان"ت اس"تقالل"يته امل"لتزم"ة ب"مثاب"ة
ق"اس"م مش"ترك ف"كري وس"ياس"ي ب"ني ف"صائ"ل امل"قاوم"ة ،وه"و م"ا ج"عل
لقب "ضمير" الذي حمله ،مصدقا ً ومقبو ً
ال على انه اكثر من لقب.

ق"اس"م مش"ترك ف"كري وس"ياس"ي ب"ني ف"صائ"ل امل"قاوم"ة ،وه"و م"ا ج"عل
لقب "ضمير" الذي حمله ،مصدقا ً ومقبو ً
ال على انه اكثر من لقب.
ام"ا أم"ير الشه"داء ال"ذي ول"د ف"ي ال"رم"لة ع"ام  ،1935ف"ي لح"ظة ك"ان
امل " "جاه " "د ع " "ز ال " "دي " "ن ال " "قسام ف " "يها يح " "دد ب " "وض " "وح ب " "رن " "ام " "ج ال " "ثورة
ويسج "له ب "دق "ة ع "لى ت "راب فلس "طني ،م "هيئا ً الش "عال ث "ورة ع "رب "ية ف "ي
فلس"طني ع"ام  ،1936وك"ان ال"لجوء والتش"رد ب"عد ذاك ف"تشاب"كت ك"ل
االش" "ياء ف" "ي ح" "دق" "ة ال" "عني واس" "تقر اي" "قاع االس" "ماء ك" "لها ف" "ي ط" "بلة
االذن ،ص" "ورة ال" "بري" "طان" "ي املس" "تعمر وش" "بح ال" "صهيون" "ي ي" "دق اوت" "اد
اح "تالل "ه مح "ددا ً م "عال "م الج "ري "مة وم "داه "ا ،وت "تماوج ذاك "رت "ه ال "نداءات
العربية الرسمية التي اطفأت لهيب الثورة.
اب "و ج "هاد :ال "ذي ت "رك لح "رك "ة التح "رر ال "وط "ني الفلس "طينية ولح "رك "تي
التح "رر ال "عرب "ية وال "عامل "ية ك "نزا ً ث "مينا ً ف "ي آل "يات ال "ثورة وم "ضام "ينها،
ت "محورت ح "يات "ه ح "ول ش "يء واح "د ه "و فلس "طني ،وتح "ري "ره "ا وال "عودة
ال"يها ،ت"لك ك"ان"ت اي"دي"ول"وج"يته ،وك"ان ال"دف"اع ع"نها ب"ال"فعل وامل"مارس"ة
ه "و امل "وق "ف ،وه "زي "مة املش "روع ال "صهيون "ي امل "تحال "ف م "ع االس "تعمار
واالم "بري "ال "ية ه "ي ال "رؤي "ة ل "ذا ك "ان "ت فلس "طني ه "ي ف "قط م "برر وج "وده،
ووج " "وده ه " "و ل " "لحفاظ ع " "لى ص " "ورة فلس " "طني ح " "ية ن " "اب " "ضة ،وص " "ورة
فلس" "طني ه" "ي ال" "تمرد وال" "ثورة ،واالن" "تفاض" "ة ع" "لى االض" "طهاد .ورف" "ع
ال "بندق "ية ورم "ي الحج "ر ه "و اذن ج "زء م "ن ك "ل ،وت "جسيد الرادة ش "عب
مصمم على املقاومة.
دوم" "ا ً اك" "د اب" "و ج" "هاد ع" "لى ث" "الث" "ة م" "بادئ :تح" "ري" "ر فلس" "طني ،ال" "كفاح
املس"لح ،االس"تقالل"ية ال"تنظيمية ع"ن اي ن"ظام وت"نظيم ع"رب"ي او دول"ي.
وك" "ان ب" "وض" "وح" "ه ال" "وط" "ني ال" "حاد وح" "ضوره امل" "بدع ي" "قيس م" "دى ف" "عله
ب "مدى ت "أث "يره س "لبا ً ف "ي ج "بهة ال "عدو ،واي "جاب "ا ً ف "ي ج "بهة الج "ماه "ير،
ول "ذل "ك ن "فر م "ن ك "ل م "ا ه "و ه "ام "شي وت "أل "ق ف "ي م "عارك "نا االس "اس "ية
كلها ،وتوهج في يوميات فعل التحدي الفلسطيني.

ول "ذل "ك ن "فر م "ن ك "ل م "ا ه "و ه "ام "شي وت "أل "ق ف "ي م "عارك "نا االس "اس "ية
كلها ،وتوهج في يوميات فعل التحدي الفلسطيني.
م"نذ ال"بداي"ة ،آم"ن ب"ان ال"ثورة واالع"تماد ع"لى ال"ذات ه"ما س"بيل ض"رب
ال " "واق " "ع االح " "تالل " "ي ال " "ذي اراد فلس " "طني وك " "را ً ل " "قطعان املس " "توط " "نني
ال "صهاي "نة .ف "شكل خ "الي "ا امل "قاوم "ة املس "لحة االول "ى ف "ي غ "زة ،م "عبرًا
ب"ذل"ك ب"ال"فعل ع"ن ارادة ال"رف"ض الفلس"طيني ل"الح"تالل ،وم"تمردا ً ع"لى
ال"واق"ع ال"عرب"ي ال"رس"مي ال"ذي ص"ور ق"ضيتنا الفلس"طينية ان"ذاك ب"أن"ها
قضية الجئني ،وقضية حدود بني اسرائيل والدول العربية.
ل"م ي"قبل ب"دور امل"تفرج واملح"لل وامل"علق م"ن ف"وق ال"رص"يف ،ب"ل ان"طلق
س"يفا ً ق"اط"عا ً ي"خوض غ"مار االح"داث امل"صيري"ة ،ي"وج"هها وي"شارك ف"ي
ص" "نعها وص" "ياغ" "تها ،ادراك" "ا ً ع" "لميا ً وم" "وض" "وع" "يا ً م" "نه ل" "طبيعة ال" "كيان
ال" " "صهيون" " "ي ال" " "عنصري" " "ة وال" " "عدوان" " "ية وال" " "توس" " "عية خ" " "دم" " "ة مل" " "صال" " "ح
الصهيونية واالمبريالية في املنطقة.
اس" "تشهد اب" "و ج" "هاد وي" "ده ق" "اب" "ضة ع" "لى ال" "زن" "اد ،ل" "يؤك" "د م" "رة اخ" "رى
م "عنى ه "ذا ال "عطاء الفلس "طيني امل "تدف "ق ع "زم "ا ً وامل "تقد اص "رارا ً ع "لى
ت "حقيق االن "تصار االك "يد .وه "ا ه "و اب "و ج "هاد يس "تمر ك "يان "ا ً ن "ضال "يًا
ح"يا ً ل"تاري"خ ث"وري مس"تمر ،م"تواص"ل .وه"ا ه"و يس"تمر ام"ثول"ة ن"ضال"ية
خالدة.

