
 تحت مرمى دبابات شارون بين طريق السالم المسدود وطريق الحرب الممنوعة 

 

لن تتركنا المعارك ولو تركناها! لن يسالمنا اإلسرائيليون ولو سالمناهم! لن ينصفننا الرفرب  

ولو سمينا مسلخ سياسته ساحة عدل! لن ننعم بالهدوء والسكينة ولو كان شوقنا إليهفا ششفد مفن 

عالم! وما بين اشتباك واشتباك ستكون هنفاك فتفرات هفدوء نسفبيت وفتفرات شوق شي شعب في ال

 هدوء شطولت ولكن طابع الصراع سيظل غالبا. 

كل دور من شدوار الصراع يؤكد لنا ؛ ويجسد شمامنا ؛ ويعيد إلى شذهاننا علفى نحفو متجفدد ؛  

يفد علفى شربعفة عشفر تلك الرؤية النبوية التي اخترقت حجب الزمان والمكانت وتحدثت قبل مفا يز

قرنا عن الرباط المكتوب على شهل هذه البالدت وعن الطائنة الظاهرة علفى الحفق التفي ض يافرها 

 من خالنها حتى يأتي شمر الله وهي كذلك. 

وض حاجة بنا للعودة بعيفدا إلفى الفوراء لنبفرهن علفى ذلفك. ويكنفي شن نتفذكر امعفوام المائفة  

ت نهايفة العدفد الثفاني مفن الدفرن بعفد خروجهفا مفن حفرب شكلفت امخيرة. فلم تكن فلسطين قد بلرف

ثفورة موسفم النبفي  0291امخار واليفاب  هفي الحفرب العالميفة امولفى حتفى شفهد ربيفع عفام 

موسى التي نشبت بسبب اكتشاف العرب شهل الفبالد شن البريطفانيين ماافون ففي تننيفذ سياسفات 

انيين آنفذاك شربعفة فلسفطينيين وصفدرت وعد بلنفور وصفك اضنتفداب. واستشفهد برصفار البريطف

امحكففام الجففائرة بحففب  ثالثففة وعشففرين فلسففطينيا. وقالففت للجنففة بففالينك البريطانيففة التففي كلنففت 

بالتحديق في سفبب الثفورة إن البريطفانيين و يواجهفون مفواطنين محليفين يهفيمن علفيهم السفخط 

 أن مستدبلهم و. الشديد بدافع من شعورهم بالربن وخيبة اممل ويلنهم الخوف بش

نشففبت ثففورة يافففا التففي تنجففرت مسففباب  0290وبعففد سففنة واحففدة ض شكثففر شي فففي ربيففع  

مشابهةت وضكتشاف عمال العتالة العرب في ميناء يافا شن اليهود يسفتوردون شسفلحة ففي براميفل 

مسجلة بوصنها براميل زفت. واستشهد في هذه الثورة مائة وسبعة وخمسون فلسفطينيا وجفر  

سبعمائة. وجاء تدرير لجنة الدااي البريطفاني هايكرففت ناطدفا بفأن و ثفورة امهفالي ترجفع  نحو

إلى خطة الحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وتذمر امهالي من محاباتها 

 لليهود وعرقلتها استحداق اضستدالل النلسطيني.و 

بسبب تزايد هجرة اليهود إلفى فلسفطين  0292وبعد ثماني سنوات نشبت ثورة البراق عام  

وتواطؤ حكومة بريطانيا معهم. شما سببها المباشر فكفان محاولفة المسفتوطنين اليهفود اضسفتيالء 

على حائط البراق بزعم شنفه حفائط المبكفى. وقفد سفدط ففي هفذه الثفورة مائفة وسفتة عشفر شفهيدا 

ق جديفدة برئاسفة البريطفاني لشفوك ومائتان واثنان وثالثون جريحا. وكلنفت بريطانيفا لجنفة تحديف

وجاء تدرير اللجنة مفرة شخفري يدفول إن شسفباب الثفورة هفي و شفعور العفرب بالعفداء والبرافاء 

لليهفففودت وهفففو شفففعور نشفففأ مفففن خيبفففة شمفففانيهم السياسفففية والوطنيفففة وخفففوفهم علفففى مسفففتدبلهم 

 اضقتصادي و. 

لألسففباب السياسففية ننسففهات  0291وبعففد سففت سففنوات ض غيففرت نشففبت ثففورة الدسففام عففام  

ناهيففك عمففا اتاففس للنففا  مففن اسففتنحال شمففر التحاففيرات العسففكرية التففي يدففوم بهففا التنظففيم 

الصففهيوني فففي فلسففطينت فاتخففذت ثففورة الدسففام طففابع الكنففا  المسففلس بففالنظر إلففى عففدم إفففال  

في تريير شئ شو تحديفق نتيجفة تفذكر. وكانفت هفذه الثفورة مددمفة  اضحتجاجات السياسية السابدة

لففدور قففادم مففن الكنففا  المسففلست لففم توقنففه إض الحففرب العالميففة الثانيففة. وقففد استشففهد الشففيخ عففز 



الدين الدسام قائد تلك الثورة وشربعة من رجاله فنجر استشهادهم ثفورة جديفدة شعنفف وششفد مفن 

 سابدتها. 

شهيرة التي بدشت في ربيع ذلك العام بإافراب السفتة ششفهر لشطفول ال 0291تلك هي ثورة  

إاراب في التاريخك وتطورت إلى ثورة مسلحة شاملة افد البريطفانيين والصفهيونيين اسفتمرت 

 . 0292حتى شواخر عام 

ت وتصدي العرب شهفل الفبالد 0291وبعد ثمانية شعوام شخري بدش اننجار حرب فلسطين عام  

وامرجفون وشفتيرن التفي كانفت تنتمفي إليهفا جميفع امجيفال الكبيفرة مفن قفادة لعصابات الهاجاناه 

إسفرائيل. وعلفى الفرغم مفن فداحفة الخسففائر التفي تكبفدها النلسفطينيون بسفبب افعف إمكانيففاتهم 

وتدريبهم فإنهم لم يدخروا وسعا في الفدفاع عفن وطفنهم ولفم ينرطفوا ففي حدفوقهم. وإنمفا حفدثت 

ة المرتبطة بالبريطانيين قيادة المعركة وشجرت بعد حفين اضنسفحابات النكبة بعدما استلمت امنظم

 الكارثية التي شدت إلى إخراج شهل البالد من بالدهم. 

ولم تتوقف نااضت النلسطينيين بعد نكبة فلسطين. وإذا كانت تلفك النافاضت قفد تجلفت ففي  

ات شخري ذات شلوان سياسية عمل الندائيين النلسطينيين تحت قيادة شجهزة عربيةت فإن ثمة تجلي

واجتماعيفة وثدافيفة وفنيفة. وكلهفا ناطدففة بفأن النلسفطينيين لفم يتخلففوا عفن قافيتهمت ولفم ينسففوا 

وطنهمت ولم يدنوا مكتوفي اميدي شمام ظرف عسيرت بل شبدعوا في كل ظرف ما يناسبه مفن فعفل 

 شو من رد فعل. 

نلسطينيون ففي سفياق هفذا الفدور الفراهن الواقع شن من يتأمل فيما ينعله امطنال والشبان ال 

الففذي يففدعى انتنااففة امقصففىت بففل والففذي يتأمففل فففي فعاليففات اضنتنااففات المختلنففة بمففا فيهففا 

سيالحظ بواو  شن هناك شيئا مفن اإلعجفاز ففي التفراك الكنفاحي لهفذا  0229 0291انتنااة 

 الشعب والتجارب المتوارثة شبا عن جدت 

  

 فيه شارون  وقبل الدور الذي واجهنا 

 نحن النلسطينيين لدينا التجربة المتصلة.. لدينا  

من الواجب عندما نخرج بنتائج غير مستحبة شن نبحك عن شسفبابها البعيفدة ولفي  الدريبفة  

 فدط. وعندما ننرغ من استنباط الدرو  المستنادة شن 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


