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فإمنا أما اآلن  .عدليسكنها الكان  بعد أن خاطئةكيف صارت املدينة اآلمنة "

الكتاب املقدس. شـهادة واضـحة علـى     خطت يف.. كلمات "فيها القتلة
، وهو ينطبق تهممنطق يسري وفق طبيع ،يف الواقع هناك قانون حقيقيجرمهم. 

"ال قـانون يف   فقـط  واحـد  قانونإنه . نا اليت خضناها معهمعلى كل حروب
    املعركة".

الـيت   نعم، تلـك  بادة.اإل ،هناك قانون واحد اتبعوه .فاإلنصاف واجبال.. 
ا أحيانا ويتنكرون هلا أكثر. ين. ودينها أصدقائهم عندما يفعلها اآلخـر يربرو

  ن.واعتربونا إرهابي اوإن قتلنا منهم واحد

قالوا عن أنفسهم: حنن شعب اهللا املختار، بل حنن البشر على الصـورة الـيت   
د معنا، ومل يكـن  تركزت يف خميلة اهللا. ذكاؤنا متصل يف نفوسنا، فذكاؤنا ول

كذكاء بين البشر. إن كل عبقرية العقل اإلنساين كامنة يف رؤوسنا. إن الناس 
مجيعا ال يبصرون إال موضع أقدامهم، أما حنن فنستطيع أن ننفذ إىل املستقبل، 
وحنكم على األشياء كما سوف تكون، وهلذا شاءت الطبيعة أن نسود العـامل  

  ونستعبده.. العامل بأسره.

االستقال األمريكية، خطب "بنيامني فرانكلني" أحد أبطال احلـرب   يف حرب
، قائال: هناك خطر جسيم تتعرض ١٧٨٩وملهميها يف الشعب األمريكي عام 

له الواليات املتحدة األمريكية، هذا اخلطر هو اإلسرائيليون.. أيها السـادة،  
  أينما حل اليهود هبط املستوى األخالقي والشرف.
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. الذين كانوا ينعمون طوال عصورهم التارخييـة يف  الصهاينة دإم اليهونعم، 
متهنوا يوماً إال إذا أجرموا كبقيـة الرعيـة.. مل تصـادر    الشرق باحلرية.. مل ي

  .  عكس ذلكممتلكام.. مل تكمم أفواههم.. أما يف الغرب فالصورة 

عـن تلـك   و ،قرأت كثرياً عن ذلك التضييق الذي كان اليهود يعيشون فيه
سوار اليت كانت حتيط مبدم. مل يسمح هلـم أبـداً بالسـكىن يف أحيـاء     األ

ومع سقوط الباسـتيل يف الثـورة    اآلخرين. كانوا يعيشون دوماً يف (جيتو).
نادى اليهود حبقوقهم املنسية. فتحطمـت أسـوارهم ليمتزجـوا     ،الفرنسية

  باآلخرين دون حذر. 

بدأ الفكر القومي  ،التاسع عشرحينما قامت احلرب التركية اليونانية يف القرن 
ذلك العامل األساسي الذي أنتج هذه التحـوالت  يطغى على التفكري الغريب. 

السياسية األوروبية اخلطرية ذه السرعة اخلارقة.. تغلغلت القومية يف نفـوس  
الشعوب، تغلغال جعلها من القوى املؤثرة واملبادئ الفعالة يف تكوين الدولـة  

لداخلية واخلارجية، فتأسست الدول على أساس القوميات، وتوجيه سياساا ا
فكل أمة من األمم تكونت من خليط اجتماعي طبيعي، ذو كيـان معنـوي   

  خاص.

بدأت معه فكرة وطن قـومي واحـد لـبين    وبتغلغل هذا الفكر يف النفوس، 
ازدياد الوهن يف عظام الرجل املريض. الدولة إسرائيل.. لقد جتدد حلمهم مع 

فأرادوا أن يعيدوا جتربتـهم   ة اليت بدأت تفقد السيطرة على ربوعها.العثماني
   .جربا فيها عاشواو عنوة حينما اغتصبوا األرض من أهلها ،القدمية

. كان الذبح املنظم يعقب كل همالرمحة أبعد شيء عن أخالقومن قدمي األزل، 
ري نظر من غغزو يهودي. كان األهايل األصليون يوثقون وحيكم عليهم بالقتل 
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احلرق والسلب يالزمان سفك الدماء. ومزاجهم  أصبحإىل اجلنس أو السن. و
   النفسي أقرب إىل أشد الوحوش بدائية على الدوام.

اليهود مجيع وصايا الرب، وصنعوا له عجلني من املسبوكات. وأقـاموا  ترك 
ار، غابا وسجدوا مجيعا جند السماء، عبدوا البعل وأجازوا بنيهم وبنام يف الن

وتعاطوا العرافة والفأل، باعوا أنفسهم لعمل الشر يف عـيين الـرب ألجـل    
لكنـه مل   ،ومل يبق إال سبط يهوذا .إسخاطه، فغضب عليهم ونفاهم من وجهه

حيفظ وصايا الرب وسلك يف سنن إسرائيل اليت سنوها، فرذل اهللا مجيع ذريـة  
وجهه، وأوقعهـم   إسرائيل وأذهلم وأسلمهم إىل أيدي الناهبني حىت نبذهم من

  يف إمث عظيم..

  :خاطبهم نيب اهللا "حزقيل" قائال

يف مجيع أرجاسك وفواحشك مل تذكري أيام صباك. وإذ كنت مل تشـبعي   -
لك أقضي عليك مبا يقضـى علـى   زنيت مع بين آشور ومل تشبعي. فلذ

 .لني حنقاً وغرية..تات وسفاكات الدماء. وأجعلك تققالفاس

تعصبوا وأغلقوا على  ،وتشردوا يف البالدملقدسة وحىت بعد أن تركوا األرض ا
 وجتدد حلـم العـودة  ومل يتعلموا من دروس املاضي شيء. أنفسهم األبواب. 

وتبلورت  .وأعراضهم حبهم لسفك الدماء واستحالل أرض الغري ليعيدوا معه
األفكار الصهيونية اليت كانت تعيش وتنمو نتيجة ربـط اليهوديـة باململكـة    

  ة يف فلسطني، قبل أن تظهر كحركة خالل القرن التاسع عشر.  العربية القدمي

وعلى الرغم من إعطائهم فرصة لالندماج واملساواة والتحرر من وحشـيتهم  
وعنصريتهم خالل احلركات القومية اليت غزت أوروبا مع بـدايات القـرن   
التاسع عشر، إال أم كانوا أكرب عقبة أمام حريتـهم، حينمـا تصـوروا أن    
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اج مع األديان والشعوب سوف يقضي على طموحام وأحالمهم، فما االندم
حتمله تلك احلركات من أفكار مكروه لدى اليهود إىل وقتنا الـراهن، وقـد   
أعلن رئيسهم "ناحوم جولدمان" يوما أن "إقامة دولة يهودية هدفـه حفـظ   

  الشعب اليهودي من خطر التحرر واالندماج"..

  
ينشـغل  وأن كل ما حدث مل حيدث.  ،عامل بدومكنت أمتىن أن يكون ال كم

املتحـف احلـريب   قاعة الفنـون يف  وأنا أجتول بني لوحات بذلك  دائماذهين 
ـ  . روي حكايةت ها. إن كل لوحة فيبالقدس وتلـك   ،حكايتنـا  رويهـذه ت

. ميكنين أن أروي لكم كل ما أراه. وأتراح حكايتهم. آالم وصدامات وأفراح
  عن نفسها الكثري.. للوحات تتكلم وتروي فا

. عندما أتزوج أستطيع أن آيت أمام ناظري أنا سعيد جدا. إن تاريخ أميت كله
  .كم دفع أهل أمتنا مثنا حلريتهم مألروي هل ديالأوإىل هنا مع 

ها منبهرا بينما كنت أتأمل إحدى اللوحات جاء رجل ووقف إىل جواري يتأمل
قوم يعبدون يشري إىل  كهلخ شيرائعة. يظهر فيها  لوحة . كانتشارد الذهن

 املثبـت أسـفلها   مكتوب على دليلـها ال حول له وال قوة.  اًمشروخ صنما
 ؟"إليـاس"  وملاذا حزن نيب اهللا ؟ما حكاية هذا الشيخ .)زين.. النيب احلس(إليا

    ...يداعبنا اخليال وقفنا نتأمل اللوحة كثرياً
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حال أسوأ من حالنا.. كان النـاس يتهامسـون   يف وزماننا.. بيف زمان ليس 
 يهمهمون.. يعتـدون علـى بعضـهم   يف كل اجتاه.. يصيحون..  هرولونيو

قـبض  كثريا حينما  سوءا اد األمردزاوقد  .. ويستحلون ما ليس هلم..البعض
ظهر و ..عظمت األحداث يف بين إسرائيلف نبيه "حزقيل"  روح اهللا تعاىل
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وعبدوها من  صنامونصبوا األفيهم الفساد ونسوا عهد اهللا إليهم يف التوراة.. 
ـ أجيدد ما  نبيا  م "إلياس"فبعث اهللا فيه دون اهللا.. ـ  ه اهللا نزل  هعلـى نبي

  ..موسى
قـد   "الجـب"  مملكه إنيسكن بعلبك ونواحيها.  كان سبط "إلياس" 

فجعل "بعل" مبساعدة زوجته "أربيل". ضل وأضل قومه، وأجربهم على عبادة 
 يف وهم ال يستجيبون لدعوتـه.. فنـادى   يدعوهم إىل عبادة اهللا تعايل نيب اهللا
اهللا  وتذرون أحسـن اخلـالقني..   قومي.. أال تتقون.. أتدعون بعالً يا قومه:

 ...ربكم ورب آبائكم األولني

الجب" يـدعوه  وحينما مل جيد "إلياس" استجابة من قومه.. ذهب إىل امللك "
مرشده منذ ذلـك   نبينا، فصدقه وآمن بدعوته. وأصبح إىل عبادة اهللا الواحد

  ولكن دوام احلال من احملال. ،احلني

ويف يوم من األيام سافر امللك "الجب" وجعل امرأته تنوب عنـه يف حكـم   
وأثناء غيابه طمعت يف حديقة كان ميلكها "مزدكي" صـديق امللـك،   البالد. 

وحاولت أن جتعله مينحها إياها إال أنه رفض. فدبرت بعض شـهود الـزور،   
ث مـا  . وبالفعل حـد وتطاول عليه ليشهدوا أمامها بأنه سب امللك يف غيابه

ولكـن   ،حينما عاد امللك غضب ملقتل صـديقه و خططت له وأمرت بقتله.
كـان   عليهما االستمتاع باحلديقة.أن و ،سرعان ما أقنعته امرأته بأال يغضب

فبعـث اهللا   ،مجال "أربيل" قد أعمى امللك عن حقيقة اجلرم الذي فعلته امرأته
  إىل امللك وقومه..نبيه تعاىل 

ـ   ماإن اهللا تعاىل غضب عليك :لياس""إ قال ،ويف حضرة امللك  احـني قتلتم
 ظلماً. وإن مل تتوبا وتردا احلديقة ألهله، فإن اهللا غاضب ال حمالة.. اوليكم
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  اشتد عليه قائال: ،وحينما مسع امللك ديد نيب اهللا عنفه

.. واهللا ما أرى ما تدعونا إليه إال باطالً. واهللا ما أرى ملكاً عبـد  يا إلياس -
على مثل ما حنن عليه. يأكلون ويشربون ويتمتعون مملكني ما  األصنام إال

ينقص من دنياهم وال من أمرهم الذي تزعم أنه باطل شيء. ومـا نـرى   
  لكم علينا من فضل.

وحلق بشواهق اجلبال بعد أن عاد  ،يائسا حديث امللك انصرف نيب اهللاملا مسع 
 ،داً شريداً خائفـاً وحي ،مغارا النيب إىل عبادة بعل مرة أخرى. سكن "الجب"

يأكل من نبات األرض ومثار الشجر. وملا مت له سبع سنني أذن اهللا تعـاىل لـه   
  .بالرتول إليهم مرة أخرى

بابنه املريض. وحينمـا   عن نيب اهللا إلياس  أما "الجب" فقد كان مشغوالً
اشتد املرض على ابنه وقف أمام متثال بعل يدعوه. وكان الشيطان فيما قبـل  

منـع اهللا  هذه املرة ه ويتحدث إىل كهنته وميليهم شريعة ضالة. ولكن يتمثل ب
طلـب   الصـنم مل جيـب  وهكذا، تعاىل بقدرته ولوج الشيطان لتمثال بعل. 

جـب  ي ال يتفـوه ومل  هوبعل أمام عينيهابنه ميوت  مذعورا.كان امللك  امللك..
   .كل الكهنة.. امجعوا يلَّ صاح مذعورا:فدعواته. 

  صاح فيهم (وكانوا أربعمائة): حضرواحينما و

اذهبوا واشفعوا يل عند آهلة الشام لشفاء ولدي، فهو ال يزداد كل يـوم   -
ألي شيء غضب علي بعالً وأنا أطيعه ومل أسخطه  .إال أملا وجهدا عظيما

 ساعة قط؟

 من أجل أنك مل تقتل إلياس يا موالي..: أحدهم فأجابه
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وال يعرف له  ،إللياس مطلبوليس  ،وكيف يل بقتله وأنا مشغول بولدي -
 فلو عويف ابين تفرغت لطلبه وأقتله وأريح منه إهلي. ،موضع

الشيطان من  منع اهللا تعاىللكن  ،انطلق الكهنة إىل مقاصد الشام ودعوا اآلهلة
عادوا خـائيب  و ،لم يسمع الكهنة من اآلهلة إال الصمتفمتاثيلهم. الولوج إىل 

كان مصابه عظيماً. فابنه يعاين أشد  ،ا حدثعلم امللك مبوملا  األمل والرجاء.
أمرهم بـاخلروج إىل   ،وحينما يأس .إلياسوالكهنة يضغطون عليه ليقتل  ،األمل

حبيال اجلبل أوحى اهللا إىل واستدراج نيب اهللا بأية طريقة. حىت إذا كانوا  ،اجلبل
  :  فرتل من اجلبل واستوقفهم ،نبيه أن يهبط بال خوف فهو صارف عنه شرهم

اهللا تعاىل أرسلين فامسعوين. ارجعوا إىل ملككم وأبلغوه أن اهللا حيذره.  إن -
مل يترك عبادة األصنام ويعود إىل رشده سوف يكدره ومييـت ولـده   إذا 

 ويقضي على ملكه.

 الرجلمسع الكهنة هذا احلديث عادوا مذعورين إىل امللك.. أخربوه بأن  لماف
 الجـب لما مسع ف .قلوميف  ن مرآه قذف الرعبأو ،احنط عليهم من اجلبل

وخداعه بإميام، حىت إذا  إلياسمنهم، أمر مخسني رجال من قومه بالذهاب إىل 
    :انطلقوا حىت ارتقوا اجلبل وهم ينادونوسرعان ما  آتاهم متكنوا منه وقتلوه.

. يا نيب اهللا.. ابرز لنا وأشرف علينا بنفسك. إنا قد آمنا بك وصـدقناك  -
ون عليك السالم. هلم إلينا. أنت نبينا أويقر ،مقرونوملكنا ومجيع قومنا 

 ورسول ربنا فأقم بني أظهرنا واحكم بيننا.

لكنه دعى ربـه أن يعلمـه    ،كالمهم هم بالرتول إليهم وملا مسع نيب اهللا 
بنواياهم جتاهه: "اللهم إن كانوا صادقني فيما يقولـون فـأذن يل يف الـربوز    

  ."يهم وارمهم بنار حترقهم أمجعنيإليهم، وإن كانوا كاذبني فاكفن
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وما أن استتم نيب اهللا دعائه حىت نزلت من السماء حجارة من نـار جهـنم.   
وملا مسع "الجب" ما حدث للرجال أمـر رجـال آخـرون     فأحرقوا مجيعا..

.. وتكرر فيهم ما حدث لألولـني..   بالذهاب وتكرار خداعهم لنيب اهللا
  أحرقوا عن آخرهم..و

أرسـل  ف صمم على عزمه الك نيب اهللا، هلكن، ى ابن امللكواشتد املرض عل
وكان يعلم بإميانه وعدم عبادتـه لبعـل. لكنـه     ،إليه هذه املرة كاتب البالط

نادى على وهو يأغمض عينه عنه الحتياجه له ولرتاهته. وارتقى الرجل اجلبل 
  الذي عرف صوته فتاقت نفسه إليه.. ،نيب اهللا

 !؟ الطيب ؤمنما اخلرب أيها الرجل امل -

إليـه  عدت خاف إن أيا نيب اهللا.. إنه قد بعثين هذا الطاغي وقومه. وإين  -
وإن شئت  ،ولست معي أن يقتلين فأمرين مبا شئت. إن شئت بقيت معك

 ألقى مصريي.ورجعت إليه وأبلغته رسالتك 

وحينما وصل إىل بالط  .نجيهفأوحى اهللا إىل نبيه أن يذهب إىل امللك، وأنه سي
أوحـى  وفانصرف امللك إىل ابنه.  ،جعل اهللا ابنه يصرخ أملا حىت مات ،امللك

من أمر  الجبفرغ ما أن . واهللا لنبيه بأن خيرج من القصر أثناء انشغال امللك
 هأجابوه بأنه هرب أثنـاء انشـغال  فسأل عنه و ،ولده وعاد إىل إلياس مل جيده

  مبصابه..  

عله بين إسرائيل الذين تركـوا اهللا  مكسورا مما يف عاد نيب اهللا إىل اجلبل حزينا
وجعل يدعوا اهللا ليل ار: "فإن مل متتين يا إهلي فاثأر يل من بـين  وعبدوا بعال. 

وحينما مسع اهللا تعاىل دعاء نبيه أوحى له بأن يطلـب أي شـيء    إسرائيل"..
أن ميكنه اهللا من خزائن السماء سبع سنني فال تقوم  إلياسليعطيه إياه. فطلب 
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ـ سحابة و لـه   حال تنبت أرض إال بدعوته. ولكن اهللا أشفق على عباده ومس
فهو أرحم خبلقه وإن كانوا ظاملني. وسخر لنيب اهللا جيشا من الطـري   ،بثالث

لينقلوا إليه طعامه. وهكذا، وملدة ثالث سنني أمسك اهللا املطـر عـن بـين    
    حىت هلكت املواشي والدواب واهلوام والشجر.. ،إسرائيل

  ، قال هلم:يب اهللا ما حل موحينما رأى ن

إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب خبطاياكم، فإن أحببتم أن تعلموا أن اهللا  -
ساخط عليكم بفعلكم، وأن الذي أدعوكم إليه هـو احلـق، فـاخرجوا    

ن مل إبأصنامكم وادعوها، فان استجابت لكم فذلك احلق كما تقولـون، و 
  .. ففرج عنكمعلمتم أنكم على باطل فرتعتم ودعوت اهللا ،تفعل

خرجوا بأصنامهم فدعوها فلم يستجب هلم ومل يفـرح  . و..أنصفت :فأجابوه
 ..إنا قد هلكنا فادع اهللا لنا عنهم، فقالوا إللياس:

وعظمت وهم ينظرون،  تظهر يف السماء سحابةإذا ب، فهلم بالفرج نيب اهللا دعا
انوا فيـه مـن   مث أرسل اهللا منها املطر فحييت بالدهم، وفرج اهللا عنهم ما ك

ذلك سأل اهللا أن  إلياس فلما رأى .مل يرتعوا ومل يراجعوا احلق ، ولكنهمالبالء
عدواً ظفر م وقتل  إسرائيل ، وسلط على قومأجابه اهللايقبضه فريحيه منهم، ف

  هم..ملك
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نيب اهللا  أمام لوحة حتركت من ..قاعة الفنون باملتحف احلريب بالقدسداخل 
إن قصته قد آملتىن غريها، وأنا أتعجب من قوة احتماله وصربه. ألشاهد  إلياس
؟ اللوحة ما هذهاستوقفتين لوحة أخرى لفتت انتباهي كثريا..  ..كثريا

 ..املؤمتر الصهيوين ببازل"ب ١٨٩٧ يف عام فيينا  - هرتسلب أسفلها "وكتم
 اهعين يء،جرجاد املالمح ية طويلة ذو حلبشخص  فيهابعض الصحفيني  حييط
مدى دهائه وحنكته.  أعلمو ،هذا الرجل أعرف .للجميع بكل ثقة. انتنظر

  حينما بادره أحد الصحافيني بسؤال.. قفتومل ي أنهت كثريا عنه، وأذكر أقر

 سيدي.. ما توقعاتك ملا سيحدث مستقبال بشأن قضيتكم؟! -

اليهودية، ولعلها يف خالل الدولة اليوم نشأت  لقدالداخل.. بكما قلت  -
 سوف تكون يقيناً ، لكنها يف خالل مخسني عاماًمخسة أعوام تكون أمالً

 لقد وضعنا هنا حجر األساس يف بناء بيت سيأوي أمتنا ويشهدها الكافة.
  ..اليت طاملا حلمت بذلك

يف خطى  مسرعا هبط الدرجلي ،ترك الصحافيني خلفهو هحيصرت هرتسل أى
  اثقة..و رشيقة ثابتة

ـ شعرت حب .الشجن يف نفسي اللوحة تلك أثارت ذلك سرة يصعب وصفها. ف
من جراءه أن أهينت كرامتنا وتوالت ف ،أمتنا ال ميكن حموه من ذاكرةاحلدث 

، وصارت مدينتنا غري آمنة بعد أن كانـت مملـوءة   تقهر فينا أحداث التاريخ
حت املدينة من أصبف ،بيت الرب الذي حاولوا هدمه وإفساده ، حتتويبالعدل
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الشهداء،  آالفحدائق الزيتون بدماء لقد رويت . سفاحني حوله مملوءة بقتلة
    ..تنايف معاركهم لصون كرام

عشرات السنني تشق صرخات فلسطني احلناجر، تدعو اجلميع إىل االستيقاظ 
ملقاومة هذا البالء. إن أرواح الشهداء اليت صـعدت إىل بارئهـا، والـدماء    

رض فلسطني الطاهرة، واجلراح الثخينة ونفـوس  أفكت فوق العزيزة اليت س
الالجئني اليت شردت من ديارها، وقاست األهوال وجترعت كـؤوس الـذل   

  واهلوان.

، ن هبوا من نومكم، فاألمر جد خطـري أعلى صوم أكل أولئك.. صرخوا ب
احتدوا لترتل أيديكم كالصاعقة على إسرائيل، فتسحقها وتقضي عليها قبـل  

    حل الداء ويستعصي الدواء.أن يستف
  

علـى   من تلك اجلولة.. سأذهب ألريح قدمي قلـيالً  لقد أرهقت كثرياً.. آه
 اليوم بعيد أن أحتفل معه وأنتظر جدي الذي وعدته ،يف احلديقة تلك املقاعد

لكي حنتفـل   ،هو ملكان خيتاره يف كل عام أن أرافقهوالذي تعودنا فيه  ميالده،
اختار املتحف احلريب لنحتفل فيـه   ملاذا ،هذه املرة كثرياً. ولكين تعجبت سويا

  ؟!هذا العام
  ..."وبعد مرور بعض الوقت"

تلك اللوحات اليت ف سأذهب ألشاهد املتحف، ،من الواضح أن جدي سيتأخر
. إـا تصـور   جتذبين لكي اتأملها أكثر من مرةإىل جوار بعضها  فيه تصطف

لكين أشـعر   ،نين مل أعش تلك األيامعلى الرغم من أ ،جرح عميق يف وجداين
  صمت أجدادي..   غضبا من ا وأصرخ من داخلي
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وأستكمل جـوليت  هذا العبث سأكف عن ، ياه.. إنين أحتدث إىل نفسي كثريا
قبل أن يغلق املتحف  أخشى أال أراها عديدة لوحات. هناك جدي حىت يصل

تفاصـيل،  اله يف تيت حىت أن عيين ،أكثر بهرينت اهانظرت إىل إحدكلما . أبوابه
  .  إىل املاضي.لتعود يب ، هامن اجزء  أمتزج معها وأصبحينوكأنأبدو و

ما كل تلـك التماثيـل    مجيل. لكنه إنه قصر عتيق ؟ لندن !! هذه اللوحة ما
  األثرية اليت تصطف أمامه. لقد أبدع الرسام فيها. أشعر أا حية..

  

مدينة  شتاء مشهد معتاد يف .. يف أواخر أيام القرن التاسع عشر .. لندن
جو بارد تتساقط فيه حبات الثلج اليت يتناغم صوت تالمسها يف . الضباب

 ، لتعزف سيمفونية الشتاء األورويبباألرض مع أصوات الرعد وأضواء الربق
الضخمة  اجلرمانية شقت عربة جيرها زوج من اخليول األوروبية اخلالبة.

 هأنفاسلتقاط يلَّ من شرفتها رجل . طالكثيف سحب الضبابطريقها وسط 
   .الذي جيعل اهلواء ثقيالالضباب  وسط هذا بصعوبة

وعلى الرغم من أن الرؤية ضعيفة لكنه صمم على التدقيق بالنظر حوله حىت 
كانت قد و، متثل خمتلف العصور التارخييةاليت  تماثيلتلك ال ال تفوته مشاهدة

عكس بدورها ذلك اهلوس والولع القطع األثرية املصرية منتشرة بكثرة، لت
مبصر وحضارا الذي كانت تتسم به األوساط الغربية خالل القرنني الثامن 

كان املشهد وكأن ف ،اصطفت إىل جانيب الطريقوقد  ،عشر والتاسع عشر
. لكن الفارق أن الطريق هنا العربة تشق طريق الكباش أمام معبد الكرنك

   تلفة..خم يف عصور يضم خليطاً من التماثيل
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وكـأن   ،حديقة أحد القصور اإلجنليزيـة  طريق يشق داخلاملشهد  ذلك كان
 العربـة  سائقالراكب  أمروما أن انتهى حىت  .العربة تتوجه إىل أحد املتاحف

شاب  نزل منهاو ،أمام باب القصرأسرع بدوره بالتوقف ف "توقف هنا".. :أن
  .  ثباتبكل ثقة وبدأ يف صعود السالمل  .ةلحيالق يأنيق طل

متوسط  ،أصلع ،بدين رجل ، كان يف استقبالهبابالإىل  الشاب حينما وصلو
طاولة اجتماعات وصحبه إىل  ،ة األناقةمالبس أرستقراطية بالغ يرتدي ،الطول

، حييط ا مناذج من حيوانات برية حمنطـة ومرصوصـة   فخمة يف و القصر
بإجنليزية  ،القوي ته الغليظبصو قدمه إىل اتمعني ،بترحاب مبالغ فيهو .بعناية

  ..بريطانية فصيحة

(ويوجـه   .إنه الدكتور هرتسل. بالطبع تسمعون عنه كثريا هذه األيـام  -
 عزيزي الدكتور "هرتسل".. كيف حالك ؟حديثه إىل هرتسل) 

 خبري يا صديقي "روتشيلد".. كيف حالك أنت أيها اللورد؟ -

 ؟ ناإلي أي ريح طيبة أتت بك ؟!!أنا خبري.. ما األمر  -

 اعتقد أن احلديث بيننا جيب أن يكون على انفراد. -

 جلـس  يف طرف القاعة. طاولة االجتماعاتأشار مضيفه إليه لكي يذهبا إىل 
سـليل عائلـة روتشـيلد     ."روتشيلد "ليونيل ويف مواجهته اللورد "هرتسل"

  ..يف أمر يظهر أنه جد خطري ، وأخذا يتهامسانالعريقة

 مصرفية عائلة وهي لترا،جنا عائلته يف فروع نع ولئاملس هو" ليونيل" كان
تضخمت ثروته حىت أصبح  األملانية، فرانكفورت مدينة من أصلها يهودية،

ضرب جذورها ت، قوة ضاغطة على السياسة الربيطانية يف القرن التاسع عشر
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 الربملان يف يهودي عضو أول كانو، يف اقتصاد العامل وتؤثر يف سياساته
  .اإلجنليزية اليهودية الطائفة وزعيم اإلجنليزي،

  :  بصوت خفيض قائال همال هرتسل برأسه حنو

 أود أن أطلب من احلكومة الربيطانية ميثاقاً لالستعمار.. -

 ال تقل ميثاق. إن الكلمة هلا وقع سيء اآلن.. -

سيطر عليـه  يمسها ما شئت. نريد أن نؤسس مستعمرة بريطانية يف مكان  -
 ربيطاين..التاج ال

الذي بقى جالسـا ينتظـر    رتسلهل ظهره مث يقف ويعطي يل" قلياليفكر "ليون
 ل:ابرأسه التفاتة خفيفة للخلف، وق "ليونيل" لتفتاوبعد برهة  الرد.

 فلنطلب أوغندا.. -

 ال.. ال.. ال نريدها..ويشري بيديه نفيا:  بعدم رضا،يشيح "هرتسل" بوجهه 

رغبته علـى   مث كتب "هرتسل" نظر إليه فقد ،يف القاعةن يوملا كان هناك آخر
 –فيها "سيناء  ذهب إىل املنضدة وأخذها ليقرأ الذي ،ومررها إىل اللورد ةورق

  قربص".. –فلسطني املصرية 

 أتوافق على هذا أيها اللورد ؟ -

    " ..وقد ملعت عيناه: "جـداً ،أجابهجلس اللورد و

  :حبماس وبالطبع كان "هرتسل" يتمىن تلك اإلجابة، فأردف قائالً

متنع عن السلطان العثماين أية إمدادات مالية نفعل؟ هل ميكنك أن ماذا س -
 أيها اللورد..
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مع السلطان.  نفس الشيءفعلنا ذلك مع رومانيا. لكين ال أستطيع عمل  -
ـ  دون بنـاء السـكك احلديديـة اآلن    إن القوى الكربى تريده. هم يري

 .وخيطبون وده

  قائالً:   أردف مث ،صمت قليال ،حينما مسع "هرتسل" رد اللورد

  لقد عرض علي السلطان العراق.. -

  ..  !!سأله اللورد مندهشا: ورفضت ؟

  ..لألسف هرتسل": نعم"أجابه 

يشوا عدم الرضا عن رفـض   عقد اللورد حاجبيه ونظر إىل "هرتسل" نظرة
  سـنرى.. :يف شرود أجابهارتكز إىل مقعده و ، مث"هرتسل" للعراق

 غريها مثل مثلها لسياسية،ا صهيونيةلل فضةرا البداية يف روتشيلد عائلة كانت
 قد مما ختوفهم بسبب الربيطاين، اتمع يف املندجمني اليهود أثرياء عائالت من

 ووضعهم ملكانتهم ديداً يشكل ما وهو الوالء، يف ازدواج من تثريه
 كيان وجود أن تبني حيث ،بعد فيما لتبد املوقف هذا لكن. االجتماعي

 اإلمرباطورية ومصاحل األسرة مصاحل خيدم العريب املشرق يف استيطاين صهيوين
 .الربيطانية

  

ميشي هرتسل واثق اخلطى يف .. ١٩٠٤يناير  ٢٥ ، بالط البابا بالفاتيكان يف
أحد شوارع الفاتيكان السبعني، مارا يف طريقه بكاتدرائية القـديس بطـرس   

ا أي اهتمام، بالرغم مـن  أكرب الكنائس يف العامل، دون أن يلتفت هلا أو يعريه
أن مرافقه حياول طوال الوقت لفت نظره إىل معامل املكان، إال أنه كان يتململ 
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أعرف". حىت وصـال   ،من حني آلخر ويزجمر ضاغطا على أسنانه قائال "أعرف
القصر الرسويل الذي يشتمل على عدة مباين منفصلة تغطي سكن البابـا  إىل 

قرات عدد من اـامع إىل جانـب مكتبـة    وقاعة االجتماعات الرئيسية، وم
واملتاحف مث األرشيف. وما أن وصال إىل قاعة االجتماعات الرمسية الفاتيكان 

وأشار له  ،حىت سلمه مرافقه إىل آخر أكثر وقارا، والذي حياه باحنناءة خفيفة
  بطريقة مهذبة أن يرافقه إىل البابا.

، وكان ه يده بالسالميلإوميد  "هرتسل"الدكتور  "بيوس العاشر" يستقبل البابا
مد يـده  هرتسل من األمور املتبعة أن ينحين الضيف لتقبيل يد البابا، إال أن 

اسـتفزه   هذا التصرف . نظر إليه البابا نظرة تدل على أندون احنناء تحيةبال
  بادره باحلديث..و قاطعه ، وكاد يلومه إال أن األخريكثريا

 . ما رأيك ؟لسطنيقداسة البابا.. نريد أن نستوطن ف -

ـ ذلك يا بينقبل نال  .ال. أمتزح معي ؟ ؟!! فلسطني - نعتـرض   ن. ولكننا ل
 رمسيا. ذلكال نرضى بأننا جيدا علم ا، والقدسعلى ذهاب اليهود إىل 

 !؟ ، ألسنا رعايا الرب مثلكمقداسة الباباومل يا  -

  نظر إليه البابا بإمعان. مث أردف قائال:

ـ  قدمه إن تراب القدس قدستالرب !!  - وكـرئيس   ، وطأتـه يتاملسيح ال
لم يعترف اليهود باملسيح، ف ،أبدا للكنيسة ال أستطيع أن أعطيك اعترافا

 لذلك ال نستطيع أن نعترف بالشعب اليهودي.و

. ستخرج متاما عـن  يا قداسة الباباولكننا سنخرج القدس من مشروعنا  -
 عد.هذا و .نطاق حكم الدولة، ولن نتعرض يوما لألماكن املقدسة
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  بانزعاج وصوت حاد:وقال له  ،بنظرة غاضبة البابا هرتسل رمق

 جيب أال تكون القدس بأيدي اليهود. -

 ).(هرتسل مرتعجا متعجبا ؟ما حالتها الراهنة يا قداسة البابا ..ولكن -

كان يتمىن  ، كما لوشديد بضيق هصوت اتنرب ترتفعا ذلكمسع البابا حينما 
  :قائال ،بأصبعه هلرتسلوأشار  ،أن تنتهي املقابلة سريعا

كوا يف حوزة األتراك لـه   (وصمت قليال مث استطرد) جيداً ذلك أعرف -
أن نقـدم دعمنـا    وال ميكن أبداً ،. ولكن ذلك نتحملهعليناوقع سيء 

 لليهود لكي يستولوا على األماكن املقدسة..

 .إن هدفنا ختفيف آالم اليهود فقط ،ال غاية دينية لدينا .قداسة البابا.. -

ال ميكن أن أقبل بذلك. كيـف   ،نعم.. ولكنين ومبوجب سلطيت الكنسية -
وعلى نعترف بكم وأنتم تعلمون جيدا أن ديانتكم ألغيت بتعاليم املسيح. 

إال أن اليهـود مل   ،الرغم من اعترافنا بأن اليهودية هي ديانـة أجـدادنا  
 ..نايعترفوا يوما ب

 . لقد كنا نتعـرض ل للتنويررمبا يا قداسة البابا كنا حنتاج إىل وسيلة أفض -
 اآلن. نريد كلمتك.. ..دائما الضطهاد والتخويفل

قوة. كان فقريا مساملا. مل يضطهد أحـد،   الجاء ب إهلناأصمت يا هرتسل.  -
ومت إيذاءه وختلى عنه تالميذه. ومرت ثالثة قرون حىت تأسست الكنيسة 

 ،طوومنت. كان هناك وقت لكي يعترف اليهود باملسـيح بـدون ضـغ   
مل تعترفـوا بـه حـىت    تعلو نربات صوته بشكل حاد ومفاجئ) و(كنكم ل

 !أجيب أن تكون أرضكم املوعودة هي القدس؟ (نظر له متعجبا) اليوم.
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 حنن ال نطلب القدس. حنن نريد فلسطني. -

جلَّ ما سنفعله أن نصلي لكي تستنري  ال يوجد دعم لكم لدينا يا هرتسل. -
 (وأشاح بوجهه بعيدا) عقول اليهود..

أن املساعي لـدى  ب. شعر أى حديثه فهم أن البابا بعد أن شرد ذهن هرتسل
يعتمد على أبناء جلدته فقـط.   جيب أن ، وأنهنفعا السلطة الكنسية لن جتدي

 .رغما عن الكنيسـة واألتـراك   خر لتحقيق حلمهآن طريق يبحث بينهم ع
 مـن  خلصالت ه أن يلعب بورقة رغبة الغرب يفميكن أنهاعتقد هرتسل دائما و

 لصـاحل  تـوظيفهم  ميكن حيث حدوده، خارج ما مكان إىلجريهم و اليهود
. كان يعلم مدى كراهية األوروبيني لبين جلدته، فقـرر  لفظهم الذي الغرب

طرق كافة أبواب الشرق والغرب مستغال رغبة اجلميـع يف الـتخلص مـن    
 باعتباره نسبهو األ الغريب االستعمار إىل اللجوءوبالتدريج تيقن بأن  .اليهود
كان يلح دائمـا علـى    .اإلحاليل االستيطاين مشروعه لتنفيذ الوحيدة اآللية

فلسطني، وإن كان يطلبها على استحياء عن طريق أصدقاءه، إال أا كانـت  
 جـاءه  "، الذيرودس سيسيل" الربيطاين حكاية هي وشهريةرغبته احلقيقية، 

 لتنفيـذ  موقعاً فلسطني تياراخ بشأن النصح يسأله لسهرت أصدقاء حدأ يوماً
  ..جيبه يف بنقوده حيتفظ أن لسهلرت قل: سيسيل ، فأجابهالصهيوين املشروع

  : علق قائال تعليق سيسيل لسهرتوحينما مسع 

 رأس علـى  أنا بل. نقوداً أملك ال أنين هوو ،ألحد به أبوح اليوجد سر  -
  .  واحلمقى الشحاذين من شراذم سوى تضم ال حركة

فبعد أشـهر معـدودة مـن     .حىت يرى نتاج مساعيه هرتسل درالق مل ميهلو
بعـد   ١٩٠٤يوليو  ٣ يوم يف النمسامقابلته للبابا أصابه مرض عضال، وتويف 
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حياة حافلة باحملاوالت املستمرة جلمع شتات يهود العامل يف وطن قـومي يلـم   
  "..أموت أن بعد محقاء أخطاء ترتكبوا التاركا خلفه وصية وحيدة "مشلهم، 

  

 يفجيلس اللورد "روتشـيلد"   ..١٩١٧سنة  نوفمربساء الثاين من م ،لندن يف
 رغبة وأمل وفـرح وشـجن   خمتلطة، فهي برياوجهه ميتلئ بتعو ،هغرفة مكتب

ه ترتعشـان  اكانت يـد  قرأها مرات ومرات.. مسك بورقةوقد أ ..وشرود
  ..نفسه جزء بالرسالة يقرأه مرارا وتكرارا وهو ال يصدق إىل نظرانعيناه تو
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إن حكومة صاحب اجلاللة تنظر بعني العطف إىل تأسيس وطن قومي للشعب "
اليهودي يف فلسطني، وستبذل غاية جهدها لتسهيل حتقيق هذه الغاية، على أن 

بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص احلقـوق   يكون مفهوماً
دية املقيمة اآلن يف فلسـطني،  املدنية والدينية اليت تتمتع ا الطوائف غري اليهو

 وال احلقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود يف البلدان األخـرى. 
.. ذا التصـريح.  إذا ما أحطتم احتاد اهليئات الصهيونية علماً وسأكون ممتناً

 ..")بالفورتوقيع: (

وقام مـن مقعـده ليتجـه إىل     وزير اخلارجية الربيطاين. طوى اللورد رسالة
 يتخيل ما ميكن أن تفعله دولة بين إسـرائيل  ،بذهنه إىل بعيد شردوي ،ةشرفال

سـتقرار والرخـاء   وبالطبع، كان يرى فيها األمـل واال  يف فلسطني. القادمة
اليت سـتتدفق عليـه    ، باإلضافة إىل ثروات الشرقوالسالم األخري لعشريته

  ..وعلى بين جلدته
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انت املعـارك  ك ..عاما من تصريح بالفور ٣٢بعد  ١٩٤٩ عام فلسطني

 برائحة البـارود  اختلطت رائحة زهور الربتقال ..رجاء البالدطاحنة يف كل أ
تقسيم  قراربعد عكر جو فلسطني  الكثيف، الذي وسحابات الدخان والدماء

القـدس بـني   مدينة ومع اشتداد حدة املعارك يف  األمم املتحدة لبلد السالم.
كـان   ،بني احملاربني واملـدنيني  أبدا تفرق ملاليت  ،عصابات اليهوديةالعرب وال

مراسلي الصحف والوكاالت اإلخبارية يهرولون إىل خارج املدينـة ليتقـوا   
  .  دون رادع باتت تستهدفهمها بعد أن شر

العتيقة، كان اثنني مـن الصـحافيني املصـريني     املدينةيف مكان بعيد خارج و
 ،منبسط واسع نطقة كثيفة األشجار تطل على سهلم ن لالختفاء داخلاسرعي

أحدمها  وحينما وصال إىل األشجار أشار كان مسرحا ملعركة عظيمة منذ أيام.
  لآلخر بالتوقف وهو يلهث..

 فلنسترح قليال.. احلمد هللا.. احلمد هللا.. جنونا بأعجوبة.. -

حسن.. ماذا ستحكي ألطفالك عندما تعـود إىل  وهل تتشرف روبنا يا  -
 هلم أننا هربنا لعجزنا عن مواجهتهم.. ولمبرارة) أتق ويضيفقاهرة (ال

، والعصـابات  وعلى نفسك يا خالد.. فنحن مثل اجلميععلي ال تقسوا  -
ال نستطيع إال أن نرصد ما حيدث تعلم أننا  اليهودية أصبحت تستهدفنا..

 ، استقتلهم بقلمك؟ونفضحه.. حنن ال نصلح للقتال
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ويتأمل تلك اجلثث العربية املتنـاثرة   ،هو يشعر مبرارةينظر خالد إىل حسن، و
من بعيد. ميسح دموعه بكفيه ويردد بصوت ضعيف: "يـاليتين كنـت    أمامه

  أستطيع.. يا ليتين"..

يف  يتذكر خالد فرحته حينما كان يغطي فعاليات جلسة جامعة الدول العربية
 اليت يكلـف  . وكانت املرة األوىلملناقشة أحداث فلسطني ١٩٤٧اية عام 

وقد قررت اجلامعة حث الدول العربية على تعبئة كامل فيها مبثل هذا العمل. 
قوا لتشكيل جيش اإلنقاذ الذي ستكون مهمته مساعدة األخوة يف فلسطني 
للقضاء على العصابات اليهودية اليت حتاول االستيالء على األرض بـالقوة..  

جيشهم ال يقارن بكثرة أفراد ولكن سرعان ما اكتشف العرب أن عدد أفراد 
عصابات بين صهيون اليت اقترب عددهم من املائة وعشرة ألف من مقـاتلي  

 املقاتلني العرب قضاهااليت  ،القليلة التدريب فترةاهلاجاناة وحدهم، فضال عن 
  على استخدام األسلحة اليت وردا إليهم احلكومات العربية.. يف التمرين

من مصر وسوريا والعراق واألردن والسـعودية   وصلت اجليوش العربيةلقد 
أغارت  ، كماهاوهامجت املستعمرات الصهيونية املقامة في ،ولبنان إىل فلسطني

لقـد  و. جتمعي كفار داروم ونريمي الصهيونيتني يف النقب على لقوات املصريةا
واسـتمرت املعـارك   . قاتل اجليش األردين على حدوده مع فلسطني باستماتة

.. ١٩٤٨ يونيـو  ١٠ جملس األمن وفرض وقفا إلطالق النار يفحىت تدخل 
وحماولـة   ،حظر تزويد أي من أطراف الصراع باألسلحة القرار أيضا تضمنو

  ..أسابيع ٤مت حتديد هدنة ملدة و ،التوصل إىل تسوية سلمية

واجليوش  الصهيوينوقف القتال بني اجليش تهذا القرار الدويل  صدور عقبو
 .أما جيش اإلنقاذ فواصل عملياته العسكرية يف منطقة اجلليل .العربية النظامية
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عدد جديد من القـوات جلبـهات    أيرسال إوبالرغم من حظر التسليح أو 
ـ و ،مطلقاً ذا الشـرط  والتزميمل  الصهاينةفإن  ،القتال  مخسـائره  واعوض

، حـىت أصـبح   خصوصا الطائرات ،سلحة بصورة ضخمةاأل مواالت عليه
من يهود أوروبـا   اآلالف تطوعفضال عن  .حهم اجلوي اخلاصللهاجاناة سال

  ..جبهات القتالإىل لذهاب ل

 ،راضى اليت احتلتـها خبرق اهلدنة للتوسع يف األ العصابات الصهيونيةوقامت 
 ،حيث زحف جنوبا من القطاع الشماىل عدد كبري من القوات حنو الفالوجـة 

وكذلك تطويق  .رض جديدةأاليت ترابض فيها القوات املصرية حملاولة كسب 
تـل   اليت كانت تقترب شيئا فشيئاً من ،ضعاف اجلبهة اجلنوبيةفيها إل نياملصري
  .. أبيب

رغـم   .القتال يف مجيـع اجلبـهات   الصهاينةاستأنف  ،١٩٤٨يوليو  ٨ويف 
حماوالت األمم املتحدة لتمديد مدة اهلدنة. وعندما استؤنفت املعـارك مـن   

 ،واختذت املعـارك مسـارا خمتلفـا    ،اليد العليا الصهيوينجديد كان للجيش 
فرض  الصهاينة بعدها استطاع ،تعرضت القوات العربية لسلسلة من اهلزائمف

على مساحات واسعة من أراضي فلسطني التارخيية. وانتهت املعارك  مسيطر
. نياملتقـاتل  بعد أن هدد جملس األمن بفرض عقوبات قاسية على يوليو ٢١ يف
  تلك النكبة..ب صرحيا هلدنة الثانية اليت كانت اعترافاقبل العرب اف

 صـديقه نظـر إىل  لقد مرت كل تلك األحداث املريرة يف ذهن خالد، الذي 
 اختلطت ،غري مفهومة هستريية همهم بكلماتيو وهو يبكي ،بغضب وحسرة

 ولكنه حـاول  ،وقد كان يشعر بنفس شعور خالد فضمه حسن إليه .بدموعه
  ..عصابهأأن يتمالك 
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 يف اخلطوة التالية. نفكر مثفلنسترح قليال  ،هون على نفسك يا صديقي -

 واسـتطاع  ،أتذكر يا حسن ؟ حينما بدأت العمليات يف مارس املاضـي  -
حركة وسائل النقل وخطوط املواصالت والتمـوين  جماهدي العرب إعاقة 

سعوا إىل قطع املياه واملؤن عن اليهود يف القدس، وسـيطروا  مث  اليهودية،
 .ى مداخل املدينة من شرقها ومشاهلاعل

ار نعم أتذكر.. وكدت أن أفقدك حينما صممت على االقتـراب مـن د   -
ا نسفها العرب. مث تابعنا عن قرب مـا  نهحيو ،الوكالة اليهودية يف القدس

أصر مقاتلي العـرب   ، بعد أنمعركة "شعفاط" وكفار عصيونحدث يف 
 . القدس من العبورع قوافل إمداد املستعمرات يفالشجعان على من

 لكن فرحتنا مل تدم طويال. فلم نكد نفرح حىت توالت اهلـزائم وتعـرض   -
 همجمازركثرت و ،سقطت القسطل يف يد اليهودياه..  للمذابح.. مقاتلينا

 ).املروعة دير ياسنيمشاهد  تذكروهو ي حبسرة يتنهد( يف القرى العربية

طق خـارج سـور   هل علمت أن اليهود سيطروا على معظم مناخالد..  -
حي الشيخ جراح، ومعسكر اللنيب، ومعسكر العلميـة،  القدس القدمية. 

 .. لقد سقطت قدسنا الغربية..دوودير أبو طور، والنيب داو

يستلقي خالد على ظهره ويتأمل أعايل األشجار املمتزجة مع أشعة الشـمس  
 ستسـقط  وقريبا الشرقية يا حسـن. وقريبـا  "، ويردد: متفرقةوبقايا سحب 

  لقد ضاعت فلسطني. .."لشرقيةا

إال أصـوات   خالهلـا  يسمع خالد وحسـن  مل. بينهما يسود الصمت لدقائق
تصـفية   كل منهماوحياول  ،الطيور وفحيح أشجار الزيتون وأصوات الرياح
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. ولكن يقطع الصمت صـوت  ذهنه ليستطيع التفكري فيما سيفعله بعد ذلك
  ة لصوت مركبة حربية.ثقيلة على األرض، مصاحبو كثرية، خطوات أقدام

 ال نريدهم أن يرونا حىت نتأكد منهم.. من هؤالء ؟حسن..  -

 ؟م من عصابات اهلاجاناة. ولكن ما الذي أتى م هنايبدو أ -

 .شهداء العربجثث الحصون إم يف هناك. أنظر -

 عم.. ولكن عما يفتشون ؟ن -
إـم   ،انظـر  (يصمت لربهة مث يستطرد) ال أعلم.. ولكن األمر مريب -

جيمعون بعض جثث جنودهم يف املركبة. ولكن ملاذا كانوا يقفون كـثريا  
 ؟!عربيةال ثثاجلعند 

 .لننتظر قليال مث نذهب لنرى ،نرحلوإم ي -

ـ  ان حوهلمايتلفت. اجلثثببطء حنو  انيقترببعد قليل،   ةخوفا من وجود قناص
 ..فهي تزداد كلمـا اقتربـا أكثـر    ة،ركاحلتعيق يهود. كانت رائحة املوتى 

 ،يفتش فيهـا بدأ ثث واجلذهب خالد حنو إحدى ف ،ملسافة كافية اتقدم الكنهم
مذعورا أمام جثة عـريب يف  وفجأة انتفض لعله جيد ما كان يبحث عنه اليهود (

  ثياب بدوية)..

 ؟ ما بك يا خالد. ما الذي أفزعك هكذا -
 أنظر إىل عنق هذا اإلعرايب. -

ونظر إىل خالد  ،هول املفاجأة من عيناه تتسعفا ،نظر حسن إىل عنق اإلعرايب
قائال: "إنه خامت اهلاجاناة. ولكن ملاذا يفعلون ذلك يف جثث الشهداء العرب". 

  .أخرىحسن ليتفحص جثث  هرولي
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!! إن بعض الشهداء العرب هلم نفس اخلامت على أعنـاقهم.   .. انظرخالد -
 ما معىن ذلك ؟ أنا ال أفهم شيئا.

رؤيتنا هلذا اخلـامت بـأم كـانوا     من الواضح أن خطتهم أن نعتقد عند -
إن ذلك سيجعل ااهدين العرب يعتقـدون أـم    يتعاونون مع اليهود.
 .يقتلون بنريان صديقة

يجعلوننا نتهم بعضـنا باخليانـة   س أكرب مما نتصور.خططهم اللعنة.. إن  -
 ونفقد الثقة يف بعضنا البعض. اللعنة.. اللعنة..

 .بتعدان عن جثث املويتي ،د خارت قوامهاوق سريانتركان السهل املفتوح. يي
لكم يردد حسن:  .شاردان باكيان ،مرة أخرى خيتفيان داخل غابات األشجار

اامات اخليانة بعد انتهاء تلك احلرب. عـدم  اهللا يا عرب.. كم ستعانون من 
اع لقـد اسـتط  . ورمبا مئات به العرب لعشرات السننييوصم س ذيالثقة ال

وسينهشـوننا بأسـنام وينـادون     .كرامتنا تهدرأ. الديا خ اليهود إهانتنا
  .سينهشوننا بأسنام وينادون بالسالم بالسالم..
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. من الواضـح أـا   احلربية إحدى املعارك أتأمل لوحة (بانورامية) متثل كنت

كـان  ن املشهد حقيقي. أوك ،هاكانت شرسة. أبدع الرسام يف إظهار تفاصيل
يف . األعـداء  وتنال منهم ،ئسهااأسود ضارية تطارد فركيبدون  فيها مقاتلينا

أحد و هم،األفق وتقصف مواقع حتوم يفمروحياتنا و ،يفرون يف كل اجتاه ذعر
، إحدى بنايات القـدس يرفعه بيد فوق  ،الدولة الفلسطينية حيمل علم امقاتلين

  النار. منه يطلق هاألخرى سالح هيدبو

حبثت عنك يف كل قاعـات املتحـف    :بوهنيصيح علي   صوتانتبهت إىل
    ..يا بين وأنت هنا

وكـأن   .قدميةال هإىل ذكريات حني ،شارد الذهن دائما أراه إنه جدي احلبيب.
ه دائـم  إعجابه. وعلى الرغم من ذلك فإن نيلقيمة ميكنها  أيامنا ال حتمل أي

  ..قط امل تربح وجهه يوم ةابتسامب التشجيع ألبناء جيلي
 أيامكم مجيلة يا جدي. لقد كان هناك شيء تفعلونه. -

علـيكم أن  و ،مستقبلكم مجيل بكم يا بين. لقد مهدنا لكم طريـق ولكن  -
 .دون كلل بأنفسكم تستكملوه

 ري يا جدي..اخلاألوضاع حاليا ال تبشر ب -

وأي  ،يهـون  بعـده  كل شيء جيعل يا بين. الذي رأيناه يف صباناصدقين  -
دولتكم حرة ولكم دستور  .اآلن أحرارأنتم  .يف أيامكم شيء مقدور عليه
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 األرض عادت يـا بـين،   .وآمنني على أنفسكم وأموالكم وقانون وجيش
(يشـري   رسم لوحة أمجل من تلك اللوحات ذلك علىيساعدكم سوف و

 ..بيده إىل اللوحات املعلقة على احلاوائط من حوله)

أمسـكت  ، ويقول كلماتهوهو  احلزنالذي حتول وجهه إىل  نظرت إىل جدي
  :إياه وقلت له ممازحاً بيديه

فعلتموه من  أي شيء نفعله ال يقارن مباف يا جدي العزيز، تلك هي احلقيقة -
 حنن ال نفيد.) واستطردت (ضحكت بصوت عايل أجلنا

وأنتم اآلن تقومـون   ،. لقد قمنا بدورنااملستقبلاحلاضر وال يا بين. أنتم  -
 .عارضان ولكن بينهما لقاءجيلنا وجيلكم ال يت بدوركم.

تلك املعارك املصورة من حولنا  من أبطالأنك كنت  أعلم ،ولكن يا جدي -
) أخربين يا جدي العزيـز  ، مستطرداألوح بيدي يف القاعة(ضحكت وأنا 
 ؟ أي واحد أنت

 اجلـدران، حد أمرسومة على  كبرية لوحة حنووذهب  ،مبتسماًإيلَّ  جدي نظر
. يف شـرود  طـويال  . نظر إليهانا وبني األعداءمعركة شرسة بين لوحة تصور

 ،حلق بهولكن جدي أشار إيلَّ لكي أ ،شعرت أنين أخطأت فيما قلتهللحظات 
  :وقال مبتسماًوأشار إىل موضع باللوحة  ،ده فوق رأسييوضع و

  .رجلهذا ال يبدو أنين -

 األشـخاص  بعض مقاتل يقوداملرسوم فيه  ،نظرت إىل املوضع الذي أشار إليه
يسـرعون لركـوب   و. كلهم يصطفون خلفـه  روج من موقع لألعداءللخ

كان املوقع يشتعل خلفهـم مـن   لقد منهم.  ةقريب ساحةيف  هممروحية تنتظر
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 سألت جدي وأنـا  .جراء قصف تلك املقاتالت اليت انقضت عليه من السماء
  .أنه كان يعيش تلك اللحظات الصعبة ال أكاد أصدقو أقترب من املشهد

 جدي ؟!أهذا أنت يا  -

 نعم.. -

 ؟ من قبل بطوالتك يف تلك املعركةعن يل  روت ولكن ملاذا مل -

  تعاىل معي. ،لك كل شيء رويسوف أ -

 ،أخذنا نتجول يف قاعات بانوراما القدس نشاهد مناذج األسـلحة واملعـدات  
(يا  أغنية فريوز حبيوية سويا رددا نكن قق يف اللوحات اليت تسجل املعارك.وند

لـى األبـواب   عسـأدق  . مدينتنا فأنا ذاهبة ألصـلي لن يقفل باب . قدس
يا  اوستمحو .وستغسل يا ر األردن وجهي مبياه قدسية. وسأفتحها األبواب

  .  )ثار القدم اهلمجيةآر األردن 

وكنت  التحرير، ما قام به مع رفاقه يف حرب بعض أثناء جولتنا يلجدي  روى
ـ   اية جولتنا. ويفوكأين معهم جدا مبا يرويه وأختيله امستمتع أن  هطلبت من

 ة لـه أللتقط صورها فيرك الوحة املعركة اليت قال أنه شإىل نذهب مرة أخرى 
حتريـر  مشـهد  (تها اإلرشادية كانت لوحة رائعة مكتوب على لوح .جبوارها
  )..٢٠٣٠نوفمرب  ١٦ –عملية جبل املكرب  :الرهائن

 يا جدي. عظيمة ملحمة إا -

 وقال وهو يبتسم: ،حانية نظر إيلَّ جدي احلبيب نظرة

 سعيدة يا بين..وكانت فترة عصيبة  -



- ٣٤  - 

وأنـا   كما يناديه أهـل القـدس،   ""القدسي صالح الدين نظرت إىل جدي
وعينـاه   ،شرد بذهنه بعيـداً إىل املاضـي  تركين ليوقد ، كلماتهمن متعجب 

 هـذا لكم أحببت فيـه  سعيدة. عذبة مغرورقتان بدموع اختلطت بابتسامة 
يسـتكمل  وطلبت منـه أن   صمته قاطعتف صربي قد نفذ، إال أن الشجن.

رب اليت قرأت عنها كثريا، وشاهدت العديد تلك احليف  احلديث عن ذكرياته
من األفالم اليت صنعت لتخليدها. فما رواه يل أثناء جولتنـا مل يتعـد بعـض    

مسع  ت أوبدأ ،اليت مل تروِ ظمأي. فنظر إيل مبتسما وهز رأسه باإلجياباملواقف 
سر حاجز الصمت ويروي الذي قرر أخريا أن يك ،حد أبطال حرب الكرامةأ

  يل حكايته.
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استيقظت يف الصباح فوجـدت  على عكس اهلدوء املعتاد يف القدس الشرقية، 
على  ناديت ولكين مل أبارحه، فراشي يفيصم األذن، حتركت  صخباصراخا و

  .  يبوال جت وتكرارا، مرارا أمي

  ؟ ماذا حيدث؟  ما هذا ..أمي ..أمي -

 يف الغالب ال تسمعين، فتلك األصوات كانت عالية جدا، وقـد اختلطـت  
إال أن الصخب قل قليال بعد أن متالكت نفسي امتييزه بشكل يصعب علي ..

اهللا أكرب..  ..اهللا أكرب(ستطعت متييز بعض اجلمل والكلمات او بعض الشيء،
مل أستطع فهم مـا  ). ارحل سريعا فهم قادموناذهب من هناك.. امحل هذا و

وملـاذا هـم فرحـون    يرحل الناس.  وإىل أي مكان قال، من هم القادمون،ي
  . ويصيحون بالتكبري ويهللون

    :ينادي علي يصوت من الطابق السفل

 استيقظ. صالح الدين. صالح الدين. -

 ا أمي تنادي عليسوف آيت إليك حاال .نعم يا أمي(إ(..  

وتوجهت إىل النافذة لكي أفتحها وأملي عيين بأمجل  سريعا، فراشالمن  قمت
.. فتحت النافذة ألجـد  ، إنه املسجد األقصىمشهد أعشقه منذ كنت طفال

املشهد وقد تغري متاما. سحب الدخان يف كل مكان والطائرات احلربية تشـق  
يز شارت إا طائرات عربية، أستطيع متي فوق املسجد األقصى.بعيدا السماء 
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هناك و ،وهذه عراقية ،وأعالم الدول اليت على أجسام الطائرات. تلك سورية
طارد طائرة إسرائيلية فوق مسـاء القـدس، وهـذه    طائرة حتمل العلم اللييب ت

ـ  ،سعودية. ومينية وجزائرية ومغربية وقطرية وإماراتيـة وعمانيـة    ..اوغريه
أن تطأ أرجلهم األرض حـىت  تقوم بإنزال اجلنود، الذين ما  العربية احلوامات

 العرب.. يقتحمون حارات القدس، إم مشاة ،يتحركون يف خفة ومهارة

هيا لكي نرحـل مـن هنـا     ،صالح الدين. ملاذا تقف أمام النافذة هكذا -
 ،لـيال  أعـداء األقصـى  سريعا. لقد شنت القوات العربية احلرب على 

القدس مليئـة  تصبح سوسرعان ما وفوجأنا م داخل القدس يف الصباح. 
أيعقل هذا ؟! كنا نظنـهم سيشـحبون    يتقاتلون.يهود باجلنود العرب وال

 إال إم صدقوا يف ديدهم للصهاينة هذه املرة. ،ويستنكرون كاملعتاد

لن أرحل، كيف تطلبني مين ذلك، وأنا كنت انتظر هذا اليوم ال يا أمي..  -
 ..منذ صغري

بني ضلوعها، فصالح الـدين هـو    نظرت إليه وتكاد املفاجأة ختلع قلبها من
  وال تتخيل يوما أن يعرض نفسه ألي أذى.   ،ال تستطيع فراقه ،وحيدها

 :تصيح فيه وهي ،إليه مذعورةنظرت 

إىل أي ال نعلم ماذا سيكون الوضع بعـد قليـل، و   ،ماذا ؟! ولكن يا بين -
. إن وجودك هنا خطر على هذا اهلجوم العريب الصهاينةرد مدى سيكون 

 أسرع. ،يا بين باهللا عليك أسرع من سريعانا يف غيابك،و عليك.

أنترك للجيوش العربية مهمة حتريـر أرضـنا، ونقـف حنـن      ال يا أمي.. -
ترك أ لن أصحاب القضية يف موقف املتفرجني، أي كرامة وأي حرية تلك؟
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وأساعد يف حترير  سوف أبقى ألدافع عن القدسو ،يف تلك الظروف وطين
فلسـطني   ..، وها هو أملي يتحققا اليوم بشغف.. كنت أنتظر هذأرضنا

 لن حتررها إال يد الفلسطيين يا أماه.

 وحيدي وأخاف أن أفقدك. واهللا لن أعيشو يصغريأنت  ولكن يا بين.. -
 بعدك حلظة واحدة..

. كـان  عن حلمـه أتذكرين أيب حينما كان جيمعنا ليال وحيكي لنا أمي..  -
. يتحقـق اآلن  هالقدس. إن حلميف  همفال جيد صباحاً بأن يستيقظيتمىن 

رمحة اهللا عليه كان يتمىن هذا اليوم. أتذكرين ملاذا أطلق علي اسم صالح 
 الدين، ألنه متىن يوما أن أكون مثل البطل العظيم "صالح الدين األيويب".

 أبقى..وف أمي.. حبيبيت.. أنا صالح الدين.. وس

فرحـة   بة إياهأمسكت بوجهة مداعو( سوف أبقى معك يا بينمعك حق،  -
 نا أم صالح الدين..أف واستطردت) ،وهي تبتسم به

إىل الطـابق  فقد أسرعت بـالرتول   ،مل تترك أمي يلَّ الفرصة لكي أرد عليها
. كل احملطـات يشـوا   نباءاألستمع إىل إىل املذياع أل أنا أسرعتالسفلي، و
كن ول ،الصخبمن فرط أكاد ال أمسعها  ،إا حمطة صوت العرب ،التشويش

  أحاول التركيز. وسط تلك الشوشرة

عربية مدن فلسطني احملتلـة، بعـد أن مت   ال احلربية طائراتال... اجتاحت  -
. ويف ساعات قليلـة كانـت   الصهيونية اجلويةالدفاعات التشويش على 

 ،غاب عن التاريخ طويال الذي تعيد هلا امسها الطائرات فوق مساء فلسطني
بعـض الـدول    استخدمتبعد أن ، نيةالصهيودد املنشآت العسكرية و

. ووصـلنا  كافة طاقاا التقنية لعرقلة أي هجوم إسرائيلي مضاد الصديقة
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قد  أن قوات املشاة األردنيةب يفيدبيان من قيادة اجليوش العربية املشتركة 
وحتاول اآلن السيطرة علـى رام اهللا والقـدس    ،اقتحمت الضفة الغربية

املصرية يف سـاعات   املشاة واملدرعات ونابلس.. وجنحت قوات وبيسان
قليلة مبساعدة الطريان األردين واملصري إحكام سيطرا على قطاع غـزة  

، وقـد  سبع ، وتقوم حاليا مبحاولة السيطرة على مشال بئربالكامل وتأمينه
 ..بالقوات األردنية يف جنوب اخلليل يلتقون

 أتأكد من اإلنترنـت  سوف ،بالتأكيد أحلم ،أنا ال أصدق ما أمسع ؟! ما هذا
هناك تأكيدات على كل ما مسعت. ولكن  .. نعم.نعم (يذهب ليفتح حاسوبه)

مـا هـذا ؟!!   . كيف ال أصدق وأنا أري نسور العرب يشقون مساء القدس
يقولون أن قوات سوريا ولبنان حتاول السيطرة على صفد وعكا، واألسطولني 

ـ املصري واللبناين يصطفان يف مواجهة املدن السا ا ويافـا وحيفـا   حلية عك
  وطولكرم والرملة..

 صالح الدين.. صالح الدين. -

 جهاد.نعم يا  -

 ربتين أنك ستبقى، وسوف أبقى معك.أمي أخ -

إن البقاء خطر عليك. اذهيب مـع إخوتـك الصـغار     ،ال يا أخيت احلبيبة -
 .مهما شيئافمهمتك هي محايتهم. انتظري سوف أعطيك 

، وأخرج من أسفلها مسـدس قـدمي،   أسرع صالح الدين إىل خزانة مالبسه
  .وسألته متعجبةوألقاه ألخته جهاد، واليت تلقفته مبهارة، ونظرت إىل املسدس 

 .أنتمرياثك ال يا أخي، إنه  ؟؟مسدس أيب أتعطيين -
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 ن هو حلمايتـك رفاق كفاحه واآل به حيمييف يوم من األيام  سالحه كان -
 تجهيز نفسـك . اآلن روح أبيك الطاهرة معك، أسرعي بأنت وأخوتك

 .، وحاويل إقناع والدتنا بالرحيلللرحيل إىل غزة فهي آمنة اآلن

 أخي.مسعا وطاعة  -

، وأسـرعت إىل أمهـا   هبطت جهاد درج املرتل ونادت على إخوا الصغار
فنادت صالح الدين الذي أسرع بـالرتول إىل   ،، ولكن هيهاتحتاول إقناعها

  الطابق السفلي.

 بالرحيل معنا.والدتنا  إلقناع يا أخيهلم  -

 فسوف أبقى معك. ،ال يا بين ال حتاول -

وأعدك أن نلتقـي مـرة    ،إىل غزة أمي.. أستحلفك باهللا أن ترحلي معهم -
يف غيابك، فهل ترضني أن يتـأذى أي  أخرى. من سريعى إخويت الصغار 

د عربية مـرة أخـرى   وعست، فالقدس أهليمنهم. وهنا سوف أكون بني 
 نشغل بالنا بشيء سواها.وجيب أن حنافظ عليها، وأال ي

 نعم يا بين. ولكين ال أستطيع الرحيل بدونك. -

(وانتصب يرفع رأسه متفاخرا، واسـتطرد   سوف نلتقي. ال تقلقي يا أمي -
 فأنا صالح الدين كما تعلمني. وهو يضحك)

 أضحكتين يا بين.  -

اضحكي يا أمي واسعدي فاليوم عيد لنا وللقدس ولكل العرب، إنه عيـد   -
سوف ننتزع القـدس  واهللا يا أمي ل، واليهودي املؤمن سلمللمسيحي وامل

 من بني أنياب الصهاينة.
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 ولكن مع وعد باللقاء. ،سوف أرحل .بينلقد كربت يا  -

 سنلتقي. .يا أمي أعدك -

أسرع صالح الدين بالصعود إىل غرفته لريتدي مالبسه، ويرى ما سيفعله بعد 
ين سـيلتقي بأمـه كمـا    ، وهو ال يعلم أأن يطمئن على رحيل أهله إىل غزة

  وعدها، هل يف الدنيا أم بني يدي اهللا.
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يتحرك يف كـل اجتـاه   باخلارج على غري عادة القدس، اجلميع املشهد  كان
هنا وهناك جتد الرجال وعلى وجوههم مزيج من عالمات الدهشـة   وبسرعة.

يف هذا الزحام تتحرك أتكون هي املعركة الفاصلة ؟ ووالفرح. أيعقل هذا ؟!! 
حبـارة الـواد.    حدى الفتيات خبطوات سريعة رشيقة متجهة إىل مرتل قدميإ

  يف وجهها مندهشا.فينفتح الباب فإذا بصالح الدين  ،تطرق الباب بسرعة

 أمل تغادري القدس يا سلمى ؟! -

. القدس كل حيايت لو خرجت منـها  الذي تقوله هذاأغادر ؟!! أي هراء  -
يا خالة يا  (وتصيح) . أين خاليتأموت. سأبقى فكلنا كنا ننتظر يوما كهذا

 خالة.. أين أنت؟

 هنا يا ابنيت. تعايل. -

. فقد علمـت أنكـم   عودأملرافقتكم حىت تصلون إىل نقطة آمنة مث جئت  -
 .سوف تغادرون

 نعم يا سلمى. سنذهب إىل غزة من أجل الصغار. -

، لقد فتح ، ولو ضاقت احلال بغزة فلتذهبوا إىل مصرلفترة قصرية يا خاليت -
 .ش املصري احلدود على مصراعيهااجلي

 هاملرتل لتجد خارجإىل  هتجتاوتبحث عن صالح الدين،  سلمى حوهلا نظرت
  .إليهمسرع يتحدث إىل أحد الرجال باخلارج، فت

 استمع يل يا صالح الدين. جيب أن نتحرك وبسرعة.   -

 وبعدها سأكون معكم يا فواز، ولن أقصر أبدا. أهليأطمئن على  -

 وتشري إليهم بإصبعها حمذرة وهي تبتسم: تنظر إليهم سلمى
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 وال داعي إلثنائي عن واجيب. ،صالح الدين. فواز. أنا معكم -

ـ   ولكن ،همميكون لك دور وف س ،ال يا أخت سلمى - ن أجيـب أن نطم
، وبعد أن القتالعلى خروج العجزة واألطفال والنساء الغري قادرات على 

 م بترتيبات كثرية.يفرغ صالح الدين من االطمئنان على أهله سنقو

. إنـه  صوت ينادي من بعيد. فواز. فواز. ينظر الثالثة يف اجتاه الصوتنسمع 
  إلياس. شاب مسيحي يسكن يف طريق اآلالم.  

 ؟ مع أسرتك مرحبا إلياس. أمل ترحل بعد -

- ولم فلـم   حتتاج إيلَّ أيضـا. ومدينيت  اأرحل يا فواز. ألن أبقى معكم ؟ إ
 ضاحكاً ويصيح) أحتسبوا حرب إسالمية اجلمع (ينظر إلياس إىل الرحيل
 .معكم وإذا كانت. فسوف أحارب ؟!! ال مكان يلَّ فيها جهادية

ومنذ مـيت نفكـر بتلـك     . إا حلمنا القومي.معذرة يا إلياس. مل أقصد -
 !! عائلتك ولكن معا، الطريقة. حنن يف السراء والضراء

 تقاطعه سلمى:

تطمئن على ولدك وزوجتك أوال قبل أن إنه يقصد يا إلياس أنك جيب أن  -
 تفعل أي شيء. اهتم بسالمتهما أوال وحنن ننتظرك.

- سلواطمئن على  . اذهبصديقيلسانك يا سلمي. إن هذا ما قصدته يا  م
 وحنن ننتظرك. أسرتك،

- تلقى مبظالت حتمـل أسـلحة    ردنيةولكن أسرعوا فالطوافات األ ،حسن
، وجيب أن نكون هناك وابة اجلديدةجنوب احلي املسيحي عند البومعدات 

 .مع شباب القدس
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 ،جتـاه بـاب املـرتل    اجلمع، ويتحركان صالح الدين وسلمى يترك كل من
  بعد. الدهشةخلص من تمل توتعابري وجهيهما 

 ؟! أتصدق ما حيدث.. حبييب(التقطت سلمى يد صالح الدين)  -

 أشعر أنين يف حلم.و ،ال أصدق.. ال  -

 .أبداً ا من النومإذن.. فلنقرر أال نصحو -

  فوجدا وقد استعدت للرحيل. ،وتنادي على خالتها ،تتركه وهي تضحك

 باللقاء. تينوعد لقدوداعا يا ولدي. لن أوصيك.  -

 اطمئين يا أمي. سنلتقي. -

 هيا يا خاليت فلنتحرك اآلن. -

 لن أوصيك يا سلمى. -

سوف أعـود إليـك   لن أتركهم إال يف مكان آمن، و صديقي،ال تقلق يا  -
  .بعد االطمئنان عليهم عاسري
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احلقوق يف مصر كانت تسيطر علي فكرة واحدة، سيولد كلية التحقت بمنذ 
ال أعلم. شـعرت   ومن هو؟ من أم فلسطينية ليحرر القدس. أين؟ ومىت؟ طفل

هنا قلـب العـامل    هذا الطفل.أحيانا أنين هذا الولد. شعرت يف داخلي أنين 
وها قد جاءت اللحظة ألثبت لنفسي أنين قـادر   ،ن يف اعتقاديومركز الكو

  ؟ ولكن أحتني يل الفرصة يوما ألثبت ذلك ،على فعل شيء

حاول أجدادنا وآبائنا طوال سنني القيام بأعمال كانت من وجهـة نظـرهم   
حلـول   وسيلة لتحقيق حلمهم بتحرير املسجد األقصى. منهم من دعـى إىل 

، ظلـت  . ولكن ال نتـائج الصهاينةه يف وجوه ومنهم من رفع سالح ،ةسلمي
حيام مل تعـد  و ،يتخبط أهلها يف تناقضات كثرية القدس كما هي مقسومة،

    .كل يومهي تزداد تعقيدا ف ،بسيطة

 أبدا مل يقتنـع  مات أيب ورفاقه يقولون له أنت فعلت الكثري لألقصى.. ولكنه
مل أحقـق حلمـي.    ،مات يبكي حسرته عليه. مات وهو يقول مل أفعل شيئاو

  وظل يبكي األقصى حىت مات بني أيدي رفاق كفاحه.

. كان يأخذين إىل لبنـان كـثريا   "حممد عمارة" قائد سرايا حترير األقصى أيب
علمين الكثري والكثري. وكلما طلبت منه أن يشـركين   ،لنقوم بالتدريب سويا

ملهمـة   أدخركيقول يل دائما:  كان يرفض.. الصهاينةيف إحدى عملياته ضد 
 الدين.أكرب يا صالح 
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 ما هي يا أيب ؟!لكن.. و -

ن إبـل   وسوف جتد مهمتك بنفسك يومـا..  ،ال تتعجل. أنت امتداد يل -
 املهمة هي اليت ستجدك..

 .ولكن يا أيب.. -

 يكـون  إىل بيتنا يف القـدس مل  عدناوحينما  ،يتفوه بشيء آخر صمت أيب ومل
  قة وأمل.بث يلَّإولكنه كان دائما ينظر  ،كثريا يتحدث

  يقاطع إلياس خياالت صالح الدين قائالً:

 .صاحيبأين وصل بك خيالك يا  -

 إىل أيب يا إلياس.. إىل أيب. -

ن أ ،أخـي أتعلـم يـا    كان قائدا عظيما ومفكرا حكيما. رمحة اهللا عليه. -
 شعور عجيب. يوجودنا هنا حيرك داخل

 ؟!! وما هو -

. موضعنا هـذا  يف ،لقد سرحت خبيايل وكأين أرى ما حدث للمسيح هنا -
ملسيح كان يبكي ويصلي هنا يف املكان الذي نربض فيه، قبل أن ا أتعلم أن

 الرومان. عتقلهي

نيسة اجلثمانية فـوق صـخرة   ك ،هذا الكنيسة شيدتولذلك  نعم أعلم، -
 اآلالم.

 .ملسيحممن فعلوا ذلك با ثأرلأتعتقد أننا هنا ل -

 يا إلياس. أعدك بذلك.له سوف نثأر  -
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هناك أحد األشخاص يقترب من بعيـد، فمكـام   فجأة، فن ينتبه صالح الدي
 كان يستطيع كشف كل املساحة أمام كنيسة اجلثمانية بالقدس..

وسـوف   استعد أنت والرفاق، يا صالح الدين؟ من هذا القادم من بعيد -
 لالستكشاف. أنا أهبط

يسـرع  و، يهـدأ ولكن سرعان مـا   يف قلق، هيهبط إلياس سريعا ليقترب من
  تعجبا:بالقول م

 أمل نتفق على طريق آمن.ولكن ملاذا تأيت من هنا ؟  !!الرائد طارق ؟ -

 جييب الرائد طارق وهو يلهث:

 واألمر عاجل. أين صالح الدين؟ ،وة إسرائيلية هناكهناك ق -

. إن التعليمات بعـدم  هناك باألعلى حيذر الباقني منك(يشري إلياس بيده)  -
تنقصـنا  السيوف نشعر أن علنا جيوالتقنيات احلديثة  استخدام الالسلكي

 .املدافع  منبدال

يضحك الرائد طارق ويصعد مع إلياس إىل أعلى، ونظراته تـتفحص املكـان   
األشـجار كثيفـة   إن  مثايل كهذا، معجبة باختيار صالح الدين ملوقع مراقبة

وعلى تبة عالية تكشف الطريق الرئيسي أمام الكنيسة. ويرى منها املراقبـون  
بعد  تأيت من أعلى الطريق صهيونيةكشف أي قوات تساعد على ملسافة بعيدة 

  .تضييق اخلناق عليهم

  حبفاوة شديدة. همرحبا ب ،يظهر فجأة صالح الدين من بني األشجار

 أهال.. أهال بصديقي املصري. -
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وها حنـن قـد حققنـا     (قلب الصقر)مرت أربعني يوما على بدء عملية  -
 جناحات كثرية.

ن يفضـلون  وأنا قلق مم ،توقفت فجأة منذ يومنينعم ولكن العمليات قد  -
 .مع الصهاينة فاوضتال

 فلن نتراجع وليشربوا من كأسهم. ،ال ختف يا صالح -

ولكن ملاذا توقفنا ؟ إن جتميد العمليات جعلهم يتحركون مرة أخـرى يف   -
 .وحياولون مل مشلهم من جديد ،املدن الفلسطينية

وسـنوقفهم يف الوقـت    ،احتركام حبدود حنـن وضـعناه  فإن ال تقلق.  -
أم أنك ال تثق يف قدرات من خططوا لتلك العملية. إم أفضل  املناسب.

 .صديقيالقادة العرب يا 

 .ذلكأن تكون هناك خطة وراء كل  بالفعل أرجو -

ذه الطريقة املكشوفة ألنين غامرت ال تتعجل يا رجل. لقد أتيت اليوم و -
صقر) قامـت للـرد علـى    (قلب ال . تعلم أنأحتاجكم يف مهمة عاجلة

، وأن ما كان حيـدث  القمعية ضد املدن الفلسطينية الصهيونية مارساتامل
العربية كـان فقـط ملنـع عرقلـة      دمن دئة ومفاوضات من قبل البال
أثار صـمت  قد . وكثرياتأخرت ، اليت االستعدادات السرية لتلك العملية

بشكل جذري. احلكومات العربية الشك يف عدم استطاعتهم حل القضية 
وأننا نستطيع أن نتوحـد يف   ،ولكن ها حنن هنا نثبت للعامل أننا ال نتخاذل

انوا يظنون أننـا  بعد أن ك وزمهم شر هزمية ،حلظات ضد أعداء األقصى
 وقعنا يف شراكهم.
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 ر اجلريء كان مفاجأة للعامل أمجـع، نعم.. واختاذ البالد العربية هذا القرا -
واالستعدادات التقنية يف العمليـة أذهلـت    ،وكانت اخلطة حمكمة للغاية

دون أن  مـن بعيـد   األمر الذي جعل دول العامل تترقب املوقف ،اجلميع
خاصـة   حىت الواليات املتحدة األمريكية قررت املراقبة، ،تتدخل عسكريا

أطلقوا صوارخيهم بعشوائية جتاه كل البالد  الصهاينة من فرط خوفهموأن 
يف حالة مـن   الصهاينةجعل  رب إقليمية، ممافأصبحت بذلك احل ،ااورة

 ما هي املهمة اليت جئت من أجلها؟!كل ذلك نعلمه ولكن  االرتباك.

علـى   تدمري معظم الطائراتو قصف املطارات استطاعوا ناتعلم أن نسور -
القليل منها جنح يف اهلرب إىل قواعد أصـدقائهم البحريـة   أن و ،األرض
معظم استطاعوا مجع اها تزيد على ذلك أم املعلومات اليت مجعنو القريبة.

يف  قوام الربية، والتمركز يف أماكن جيدة التحصني يسهل الدفاع عنـها 
وكان من املمكن أن يقوم الطريان العريب بضـرب   ،كل املدن الفلسطينية

 تلك املواقع وتدمريها.

 فليقوموا بقصفها. ،إذا.. ما املشكلة اآلن -

على مجع العديد مـن النسـاء والشـيوخ     والقد عملإن األمر صعب،  -
وأصبح يف كل مركز هلم عدد لـيس بالقليـل    ،واألطفال كدروع بشرية

 منهم. وهكذا يصعب على النسور قصف مراكزهم.

 ؟ وما العمل اآلن -

سوف نقوم بعمليـات أرضـية    ،لقد بدلنا اخلطة. فبدال من اهلجوم جوا -
يقوم س تم ريب األسرىللقضاء على النقاط الدفاعية ملراكزهم، وحينما ي

 ..أمرها حنن ، وهناك ثالثة مراكز يف القدس سنتوىلالطريان مبهمته
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 فكرة جيدة. سوف أمجع أشجع مقاتلي سرايا حترير األقصى لنبدأ املهمة. -

، وبوجودي معكم الحظت أنك السرايامقاتلي يعرفون أساليب هم ال.. ف -
عمارة" قائد سـرايا   العظيم "حممد على يد والدك كبيتدرمن رغم على ال

، فضال عن أن العملية سـرية  عنهم أسلوبك خمتلف حترير األقصى، إال إن
 .حىت اآلن وال يعلم أحد ا إال رئيس العمليات وأنا وأنت

 ؟ الذين اخترم ومن اآلخرين -

أنـت وفـواز    رشحنا لتلك العملية خنبة من أفضل مقاتلي العرب..لقد  -
لسعودية عبد اهللا وحامد، ومن سوريا ا، ومن من فلسطني وإلياس وسلمى

سوسن، وأنا معكم. ومعنا ضباط حسون وعامر وراشد وصاحل ومن ليبيا 
 ،سوف يسهلون مهمتنا كثريا من كافة البالد العربية، اتصاالت ومراقبني

 .والشوشرة على اتصاالم بتأمني حتركاتنا

أفضل مر بملاذا نغاولكن أال جيب عدم وضع كل هؤالء يف عملية واحدة،  -
 .مونفتخر  ،نسمع عن بطوالم كل يوم حنن املقاتلني.

، واملهـارة  وهؤالء يتسمون بالسرعة ،بجيب أن تكون العملية قوية مبا جي -
قد تدربوا علـى  فطريقة تربك العدو، ب املستهدفة قعاوامل بنيقلون نتوسي

 كيـان لضربة عربية قويـة ل نجعلها ا صديقي فلومهما يكن ي .ذلك كثريا
 .تكون القدس بعدها عربية خالصة حىت ،لصهيوينا

 . اهللا معنا.حتت أمرك -

، ونتمىن من اهللا أن تكون العمليـة  "عملية احلساب"سنتحرك حتت اسم  -
 .، وحناسبهم ا على كل ما اقترفوا من جرائمحترر األقصىاليت 
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دين إىل الرائد طارق بدهشة بالغة، فقد شعر يف صوت الرائـد  ينظر صالح ال
مث نظر إىل  وتعبريات وجهه بأن املعركة املقبلة ستكون درسا لن ينسوه. طارق
  .وافترقا ر كل منهما ظهره لآلخرادأو ليتبعوه، وأشار إليهم رجاله
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يف إحدى منازل قرية "البقيعة" يف الشمال الشرقي من مدينة عكا الفلسطينية، 

عليه وهـو يضـع    ا. كان التوتر ظاهريتحرك "دان" يف أرجاءه جيئة وذهاباً.
إصبعه يف فمه كطفل مرتبك ال حيسن التصرف. ترمقه "ليئة" بنظرة صـارمة،  

  وتصيح فيه: ،وتلقي إليه حبقيبة

  فيد.اوال تنس احلليب لد ،امأل احلقيبة باملؤن الالزمة لرحلة طويلة -

 سأفعل.. ولكن إىل أين سنذهب ؟ إن القصف العريب يف كل مكان. -

 ولكن ماذا سنفعل. أسنبقى هنا حىت يأتون لقتلنا؟ ،ك يا دانأعلم ذل -

 ولكن يا ليئة. تعلمني أن دينهم حيرم قتل املدنيني. -

 وهل رمحهم اإلسرائيليون كي يرمحونا يا دان ؟ -

، وقد أمنونا على حياتنا، ووعدوا أال ميس أي مدين حبيبيت.. حنن مساملني -
 لكي ال خندم يف جيش هؤالء..فعلنا املعجزات مسامل بسوء. وتعلمني أننا 

 لوقت مير..فاومن يعلم ما تقوله اآلن ؟ هيا قم بتجهيز احلقيبة  -

يذهب "دان" إىل املطبخ جلمع بعض املؤن من أجل رحلتهم. كان ينظـر إىل  
كل ركن يف مرتله وهو يبكي.. وحينما وجدته "ليئة" يف هذه احلال، ذهبـت  

، مث نظـرت إىل عينيـه،   احتضنتهو أمسكت بيديه، إليه وأجلسته إىل جوارها
  وقالت:
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ومن الصعب علي أيضاً ترك مرتيل الـذي   ،حبييب.. أقدر شعورك جداً -
أحبه. ولكن تلك ظروف قهرية، وحنن ال نعلم ما يدبره العرب لنـا إذا  

 دافيد. طفلك. ،بقينا. لنا طفل مجيل

وال أظنهم سيأذوننا، وخاصة وأن تلـك   ،ولكن سكان البقيعة يعرفوننا -
 القرية يسكنها أناس من خمتلف األديان. دروز ومسيحيون ويهود.

ال تأمل فيهم خرياً إذا متكنوا يا دان (أمسكت براحتيها وجهه يف حنان)  -
 .، هياهيا بنا جنمع حاجياتنا لنرحل

 حسن.. معك حق.. -

ميسح "دان" دموعه ويقوم لتجهيز املؤن. وحينما فرغ من مهمته نادى علـى  
 ،وقد قامت بدورها حبمل ما استطاعت محله من مالبس ،املرتل "ليئة" ليغادروا

  مث خرجا سوياً مع طفلهما الصغري.

  
الناس يركضون  ،املشهد باخلارج مريعاً.. سحابات الدخان يف كل مكان كان
. محل "دان" ابنه وأمسك بيد زوجته، وركضا سـويا حنـو   مجيع االجتاهاتيف 

ن املقـاتلني  ماء فيها بلقرية على أمل االختمنطقة كثيفة األشجار بالقرب من ا
القافلة العسكرية العربيـة   ختيل شكل العرب. وكان "دان" يزداد هلعاً كلما
افلة عظيمة تتكون مـن  ق فقد أشيع أا اليت تتجه حنو القرية للسيطرة عليها.

لق يف اجتاه أن احلوامات املصرية والعراقية حتعدة مدرعات وحامالت جنود، و
، يف الوقـت  دان" يشعر وكأن األشجار تبتعد عنهمكل ذلك جعل "ة. القري

  .من موقع القرية بالفعل الذي كانت آليات عسكرية قد بدأت يف االقتراب
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وللحظات يفكران يف العودة  ،يتوقف "دان" وزوجته ومها يلهثان من الركض
ـ  و متالكت نفسها إال أن "ليئة" ،إىل املرتل واستقبال مصريمها د أمسـكت بي

زوجها وجذبته ناحية األشجار اليت كانت قريبة منهما. وبعد أن توغال كثرياً 
داخل الغابة كانت أصوات آليات احلرب وصـرخات األهـايل وضـجيج    
الطائرات قد خف كثرياً، إال أن صراخ ابنهما "دافيد" كان يزداد من اجلوع، 

  استئناف الرحلة. مث ،قد نسيا إطعامه من كثرة التوتر. قررا التوقف إلطعامهو

 أميكن أن ننجو يا دان ؟نظرت ليئة إىل زوجها وسألته: 

 مبشيئة الرب سننجو. -

 أخاف كثريا على "دافيد". -

 ال ختايف. إنه سيكرب يف أحضاننا كما خططنا. -

 كم أتوق إىل ذلك. -

هيا يا حبيبيت. جيب أن نصل إىل اجلبل قبل حلول الظالم لكي جنـد أي   -
 مكان خنتبئ فيه.

املسري بني األشجار الكثيفة يف الغابة اليت بدأ الظالم خييم عليها. كانا  يستأنفا
يستدالن على طريقهما بضوء القمر اخلافت الذي كان خيتفـي وراء بعـض   
الغيوم يف السماء. وأخريا الح أمامهما اجلبل، فأخذا يركضان حنوه للبحـث  

  عن كهف بعيد عن األنظار لالختباء فيه حىت الصباح.

 ان".. إن هذا الكهف مناسب جداً.ا "دهو ي ها -

أرجو ذلك.. فاجلو بارد وحنتاج إىل مكان ميكننا إشعال النار فيه دون أن  -
 يكشف مكاننا أحد.
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يلقي "دان" بأمحاله عن ظهره، ويطلب من زوجته انتظاره حـىت يستكشـف   
الكهف من الداخل. مل يكن حيمل أي سالح للدفاع به عـن نفسـه ضـد    

اخل داختفى سرعان ما بكسر فرع مسيك من شجرة جافة، واحليوانات، فقام 
يشري إىل وهو حىت خرج  دقيقتنيمل يبق داخله ألكثر من  ، الذيالكهف املظلم

ـ    ،زوجته باطمئنانه على أمان املكان من الداخل  همث محـل األغـراض ودخل
  خلفه زوجته حتمل ابنه.و

وجلـس إىل جـوار   أشعل "دان" النار يف زاوية غري مقابلة ملدخل الكهـف،  
ه حىت نـام.  تزوجته وابنه يف صمت. بينما جلست "ليئة" إلطعام ابنها وتدفئ

وبعد أن اطمأنت على راحة ابنها، ألصقت نفسها بزوجها الذي احتضـنها،  
  وجعل ميسح على شعرها، مث سأهلا:

 ؟ أتودين أن نبقى هنا حىت دأ احلال يف اخلارج -

 ال أعلم. ألديك خطة ؟ -

، ورمبـا ـدأ األحـوال    مساملني، وكنا حنب االختالط مال.. ولكننا  -
 .ونستطيع العودة إىل مرتلنا

 ومن يعلم اآلن بذلك ؟ -

 ليئة.. -

 نعم حبييب.. -

رفع السالح ضد العرب مع هؤالء الذين يقتلون األطفـال مهمـا   نلن  -
 حدث.

 نعم.. جيب أن يظل والد طفلي شريفاً. -
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 الصباح.وسأتوىل احلراسة حىت  فلتخلدي إىل النوم، -

 تصبح على خري يا حبييب.. -

بينما استند هو إىل جدار الكهـف   ،تستند "ليئة" برأسها إىل قدم زوجها وتنام
ال يعلم أي مسـتقبل ينتظـر    ،رافكمشتت األ ،ينظر إىل األعلى شارد الذهن

أسرته الصغرية. كان حيلم بتحقيق األمان والسالم هلمـا. مل يشـترك يف أي   
اليت احتلت تلـك األرض   ،فعلها جيش دولته املزعومةممارسات شاذة كاليت ي

 ،اليت ال يعرف غريها. ولد فيها وتعلم بني أبنائها. أهله وأجداده منها وفيهـا 
ولكنهم سكاا من يهود الشرق الـذين   ،فهم ليسوا مهاجرين من بالد غريبة

  نشأوا يف كنف احلكم اإلسالمي لتلك البالد.

لبالد هي وطنه احلقيقي.. بغض النظـر عـن   إن "دان" حقاً يشعر بأن تلك ا
تسميتها فلسطني أو إسرائيل. إنه ال يريد بديال عن ذلك الوطن. ال يعـرف  
غريه. التحق خبدمة املعبد لكي يتهرب من اخلدمـة العسـكرية الصـهيونية.    
زعمت "ليئة" اليت يعشقها منذ الصغر أا متدينة وال تعمل يوم السبت، لكي 

مة العسكرية. لقد أخذا العهد على نفسيهما منذ أن اتفقا من اخلد أيضا تعفى
على الزواج أال تتلوث أيديهما بدماء األطفال والشيوخ والنساء يف حـرب  

ما قالت "ليئة" من سيصـدقهما  ملوثة كريهة مهما كانت األسباب. ولكن ك
فرمبا جتاهل العرب وسط نشوة انتصارهم تاريخ الزوجني بينهما. رمبـا   اآلن،
املعاملة الطيبة اليت كان يعاملها العرب هلما قبل احلرب من قبيل اتقـاء   كانت

  سينتقم.. رمبا !! منهم وحينما يتمكن العريب ،شر اليهود
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 دان.. دان.. استيقظ. -

 .. هل منت ؟ آسف حبيبيت غلبين النعاس.ااها -

 اخفض صوتك. هناك أناس قادمون حنو الكهف. -

 إذن.. فلننصرف سريعاً. -

 إم بالقرب من مدخل الكهف. ،نتمكن من ذلكال.. لن  -

 وماذا سنفعل اآلن ؟ -

ولندعوا اهللا أال يـدخلوا   ،ال أعلم.. لكن علينا الثبات ومواجهة قدرنا -
 الكهف.

يتجه "دان" حبذر حنو املدخل. لقد وجد سيدة عجوز وفتاتـان، وبصـحبتهم   
  بعض األطفال الصغار. عاد إىل زوجته مسرعاً، ومهس هلا:

 ب. ثالثة نساء ومعهم بعض األطفال.إم عر -

 وماذا سنفعل اآلن ؟ -

 يل رأي أرجوا أن توافقيين عليه. -

 ما هو ؟ -

 وال داعي ألن نفصح عن هويتنا احلقيقية. ،سنقابلهم -

 ماذا تعين ؟ أسنخفي كوننا يهوداً ؟ -

ومل ال ؟ فنحن ال نعلم من هم. إن مالحمنا عربية ونتحدث العربية فهـي   -
 ما رأيك ؟ لغتنا أيضاً.. ها..
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 كما تريد. وما امسك أيها العريب ؟ -

 أنا "هالل" وأنت "رغَد" وابننا "سامل". هيا أطفئي النار. -

  
عند مدخل الكهف.. تدخل إحدى الفتاتني الستكشافه. كان الكهف مظلماً 
يف الداخل بعد أن أطفأ "دان" النار. تتوقف الفتاة قليالً مث خترج سالحاً ناريـاً  

  رك ببطء حذر. وتقول لنفسها:صغرياً وتتح

بالتأكيد كان هناك أحد هنا يف الليـل. أم تـراه ال    ،هناك رائحة دخان -
 يزال موجوداً ؟

فأسرعت بإخفاء السـالح ونـادت    ،طفل صغري صراختنتبه الفتاة فجأة إىل 
  دوء بالعربية.

 هل من أحد هنا ؟ -

بط خطتـه  سوف حي بعد أن فضحهما الرضيع يفطن "دان" أن إنكار وجودهم
  للتخفي، فقام بالرد على نداء الفتاة سريعاً.

 نعم. من أنت ؟ هل معك ما نشعل به النار من أجل الصغري؟ إنه خائف. -

 نعم. تفضل هاك كربيت. -

 أال ختافني من وحشة اجلبل؟ ،شكرا لك. هل أنت وحدك هنا -

ال إن معي خاليت وابنتها وبعض الصغار. لقد هربنا من القصف الذي ال  -
 هل ميكننا البقاء معكم ؟ ،بني أحد مييز

    يشري إليها "دان" باملوافقة.
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 نعم.. نعم.. فلنأيت م سريعاً. هيا بنا. -

ذهب "دان" بصحبة الفتاة إىل األم والصغار، وأدخلوهم مجيعا إىل الكهف بعد 
أن قاموا بسد جزء من املدخل ببعض الصخور واحلشائش لكي ال ينتبه أحـد  

داخله.. وجتمع اجلميع حول النار صـامتني ألكثـر مـن    إليه أثناء وجودهم 
  ساعة، قبل أن يقول "دان":

من الواضح أن رحلتكم كانت شاقة. ميكنكم النوم وسأقوم أنا باحلراسة  -
 حىت املساء. مع حلول الظالم سنتحرك من هنا.

 شكرا. حنن بالفعل كنا يف رحلة شاقة. أجابته الفتاة:

 ا "هالل" وهي زوجيت "رغد" وهذا ابننا "سامل".مد يده هلا قائالً: عفواً. أن

 ". وهذه خاليت أم صالح، وابنتها "جهاد" وإخوا الصغار.ىامسي "سلم -

 وسأتوىل أنا احلراسة ال تقلقي. ،إذن فلتخلدي إىل النوم -

يتركهم "دان" ليناموا، ويبتعد حىت مسافة قريبة من مدخل الكهف تسمح له 
"ليئة"وهى حتمل "دافيد". تنظر إليه نظرة فيها  خارجه.. تلحق بهاملشهد برؤية 

فلم تره ذه الشكيمة طوال معرفتها به. إنه دائما املطيع الـذي ال   ،إعجاب
  لدرجة أنه ال يستطيع أخذ أي قرار صائب إال بعد جهد. ،يغضب

 ما بك ؟ ملاذا تنظرين إىلَّ هكذا ؟ -

ـ  ي حتـاول كـتم   تعقد "ليئة" بني حاجبيها وتغلظ صوا لتقلد زوجها، وه
  :بصوت خفيض وتقول وهي تقلد جدية الرجال، ابتسامتها،

 عفواً.. أنا "هالل" وهي زوجيت "رغد" وهذا ابننا "سامل". -
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يضحك "دان" وهو يرى يف أعني زوجته الغرية. تضربه زوجته ضربة خفيفـة  
قبان مدخل اعلى ذراعه حينما تفطن إىل هدف نظرته. يضحكان سويا ومها ير

 ،ت الساعات وكانت "ليئة" تتنقل بني موقعه وموقع "سـلمى" الكهف. ومر
حل الظالم ذهبت "ليئة" وأيقظت سلمى وأخربا أم جيب أن يأكلوا وحينما 

  شيئاً قبل أن يغادروا الكهف. سألتها "سلمي":

 هل ختططون لوجهة معينة ؟ -

 ال ولكننا على أمل الوصول مشاالً إىل احلدود اللبنانية وعبورها.. -

 شباب مع القوات العربية؟الملاذا مل يبق زوجك ليقاتل مثل بقية  ولكن -

  مث قالت هلا: ،أومأت "ليئة" برأسها لربهة

 ،ولومن سيعتين بنا (وأشارت إىل دافيد) إنه صغري ومل يكمل عامـه األ  -
 وأنا اليت ضغطت عليه ليوافق على الرحيل.

 من أين انتم ؟ -

 البقيعة. -

عرت أن هناك أمر ما. رفعت "ليئة" خصلة نظرت إليها "سلمى" بتمعن فقد ش
من شعرها وأخفضت عيناها، وحاولت إخفاء ارتباكها بالذهاب إىل حقيبـة  

وساعدت "ليئة" فيما تقـوم   ،يقاظ البقيةإل"سلمي" ذهبت . وهالطعام لتجهيز
الساعة به، وجلسوا مجيعاً حول النار يأكلون ويسامرون الصغار، حىت كانت 

  ادرة.التاسعة فقرروا املغ

كان الطريق وعراً، خاصة على األطفال الصغار. مخسـة أطفـال تتـراوح    
يسـرعون أحيانـاً ويبطئـون أحيانـاً      ،أعمارهم بني السابعة والثالثة عشرة



- ٦٠  - 

وجيلسون للراحة قليالً. وكان "دان" حيـاول جتنيبـهم املرتفعـات حـىت ال     
أمـا   صوت. تكتشفهم أي دوريات. ودائم التنبيه على الصغار بأال حيدثوا أي

 ،فقد كان هناك حتوالً يف شخصيته ،ترقب زوجها باستمرار فقد كانت "ليئة"
خاصة وأنه كان يرتبك فيما مضـى مـن أي    ،من وجهة نظرها كان لألفضل

فهو خائف ليس  ،سؤال مفاجئ وال حيسن التخطيط. ولكن اآلن األمر خمتلف
مـن  وعملـت كـل    خاصة األطفـال.  ،على نفسه ولكن على كل من معه

 تا تشـعران كانفقد  ،"ليئة" وزوجها عن كثب على مراقبة"سلمى" و"جهاد" 
  عنهم. خيفونه ما وأن هناك أمر ،بأما غري طبيعيني

  قطع صوت "دان" خيط أفكار "سلمي" حينما صاح فيهم، قائالً:

ال توجد ا أماكن للحماية سـوى   ،على منطقة مكشوفة اآلنر سوف من -
جيـب أن نكـون    ،اية جيدة موعتناوهي ليست مح ،صخور وأشجار

 حذرين جدا وحنن منر خالهلا.

  ترمقه "سلمى" بنظرة حذرة، وتسأله:

 كيف عرفت طبيعة املكان بتلك الصورة؟ -

  ترد عليها "ليئة":

وقد نشأنا يف عكا وحنفظها عـن   ،إا بالدنا أمل أقل لك أننا من البقيعة، -
 ظهر قلب.

فهـؤالء   ،فقط نإنه لالطمئنا يئاً،يا "رغد" مل أقصد من كالمي شحسن  -
 األطفال أمانة يف عنقي، وجيب حتقيق كل سبل األمان هلم.
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خترج "سلمى" سالحها ببطء وتضعه يف حزامها وتغطيه دون أن يلحظ ذلـك  
وتعطي األخرية لألطفال تعليمات بعدم  ،وتشري إىل "جهاد" لتفعل مثلها ،أحد

الوقت الذي أشار فيـه دان إلـيهم   يف االبتعاد عنها وعدم الكالم والصراخ. 
 سوى من بعض أشـجار متنـاثرة   ،كان الطريق طويالً ومكشوفاًو ،ليتحركوا

يتخللها بعض الصخور الكبرية احلجم اليت ال يستطيع االختبـاء خلفهـا إال   
    واحد أو اثنني فقط.

  

  

  

  



- ٦٢  - 

)٩(  
  

  

يسـمع مـن جـده    ال يزال احلفيد  يف حديقة أمام املتحف احلريب بالقدس..
كانت ترتسم على وجهه عالمات و ،معارك حترير األراضي احملتلة ه يفذكريات

جده صالح الدين من أهم أبطال تلـك   يعرف أنالذهول مما يسمعه. مل يكن 
  احلرب.

تتسم باجلمود والشجن. عالمات الزمن حفرت لنفسـها   جدهكانت مالمح 
وهـو   ،فيدهاث احلرب حلا على وجهه العجوز، وقد استمر يف سرد أحدطريق

  يستند إىل كتفيه حبنان بالغ.

كان هنـاك  و ،تتعرض هلجمات يف كل وقت الصهيونيةأصبحت القوات  -
العديد من الفرق العسكرية يف أحناء فلسـطني. أصـبحت املباحثـات    

 اتعلم العرب أخريا أن لديهم من القوة ما يستطيعون  ،السياسية عاجزة
من اتمع الدويل. لقد فوجئ العامل بثمـرة  مواجهة أية قرارات تعسفية 

  احتادنا.

 ولكن ملاذا مل نتحد قبل ذلك يا جدي ؟ -

بين.. كانت هناك مشاريع وحدة كثرية، إال أا كانت تفشـل مبجـرد    -
فقد كان كل فصيل منا يبحث له عن فرصة للسيطرة على بقيـة   إعالا.

استهداف فصـائل  الفصائل، وجعل كلمته هي العليا، بل وصل األمر إىل 
 املقاومة لبعضها البعض، بدال من االحتاد معا ضد الصهاينة.
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 ؟!! وملاذا كانت مواقف البالد العربية سلبية جتاه تلك التصرفات -

 .أيضا يا بين ألن كل دولة كانت تريد أن تكون هلا الكلمة العليا -

 ؟! الوحدة حتقيق نا يف النهايةوكيف استطع -

ء قوات مسلحة عربية مشتركة هـو احلـل   أدرك العرب أخريا أن إنشا -
 ملواجهة كافة املشاكل اليت حدثت بعد ثورات الربيـع العـريب،   األمثل

 ، وكـان وأصبحت القيادة العسكرية العربية يف يد جامعة الدول العربية
قضـوا  و بقرار منها، وفتحوا باب التطوع يف تلك القوات،قائدها يعني 

يف كافة البلدان العربية، ورأوا أن معسكرات تناثرت  يففترات التدريب 
وفهم كل منا لآلخر أكثـر   ،فرصة للتقارب والتدريب املشترك ذلك يعد

 من ذي قبل.

خاصـة   ،بني الشـعوب  ، فهذا يقلل الكراهية واألحقادبالتأكيد يا جدي -
ذلك  إنوأن املستوى االقتصادي كان متفاوتا بني البالد العربية آنذاك. 

 حيانا.يثري مشاعر التعايل أ

 أصبت يا بين. -

 وماذا بعد يا جدي ؟! -

احتدنا بعتادنا وأهدافنا ومبادئنا. حاربنا يف كافة االجتاهات. كانت حربنا  -
انـدلعت التظـاهرات   و ،نادينا باختاذ قرار حاسمف ،السياسية هي األهم

اليت انصاعت يف  ،ضغط الشعب العريب على احلكومات ،تطالب باحلرب
ن أي حـرب حـدثت يف تـاريخ    فنا يف حربنا عواختل ،النهاية لرغبتنا

 البشرية.
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 كيف يا جدي ؟! -

يف فيتنام والبوسـنة   ،بين.. لقد قامت الكثري من املعارك يف تاريخ البشرية -
والصومال وأفغانستان والعراق، حىت احلربني العامليتني. كل تلك احلروب 

ـ   أرقامت ألطماع إما سياسية أو اقتصادية، ولكن حربنا كانت حرب الث
حرب اشتركت فيها آالف من أرواح  للبشر واحلجر. .للتاريخ واألرض

ليت كان هدفها الرئيسي وضع األمـور يف  اشهدائنا. إا حرب الكرامة 
 نصاا. حرب قامت لتسترجع للعريب روحه املسلوبة.

 حلـم  أعلم يا جدي أن شعبنا العريب عاش طيلة سنوات يف حلم كـبري.  -
ولكن القـرار   ،الصالة يف األقصى دون إهانة اليوم الذي تستطيعون فيه

 جاء متأخراً جداً بعد أن أهدرت دماء اآلالف.

ولكن املهم أنه تقرر يف النهاية  ،جاء متأخرا جدا هنعم.. نعم.. أنا معك أن -
 .العواقبأن نعمل على استرجاع كرامتنا مهما كانت 

جابة معك حق يا جدي. ولكن بالتأكيد هناك ظروف هيأت لتلك االسـت  -
 من احلكومات العربية.

تغريت أنظمة بعض الدول العربية  قدف ،بالطبع هناك ظروف هيأت لذلك -
النظم اجلديدة كبح مجاح الثورة  تيجة ثورات الربيع العريب، وحاول قادةن

ـ  يف ذلـك لسـنوات، إال أن    واوإعادة األمور كما كانت عليه، وجنح
وا اخلراب واإلرهـاب  لن تثور بعد أن رأغرورهم صور هلم أن الشعوب 

وااليار االقتصادي الذي تسببت فيه الثورات املضادة للربيع العـريب.  
ولكن هيهات، فقد ثارت كل الشعوب العربية من جديد واسـتطاعت  

معاجلة أخطاء  تحاولهذه املرة أن تنجح يف تأسيس نظم سياسية رشيدة 
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اعدم لإلرهـاب  ياً للغرب إزاء مسخطاباً معاد ااملاضي. لقد تبىن معظمه
. بل أن بعض احلكومات هددت مبقاطعـة شـاملة لبضـائع    والصهيونية

الغرب لن تنتهي إال برفع يد دول الغرب من أجندة الشـرق األوسـط   
 كله.

 وماذا حدث ؟ هل استجاب الغرب لذلك سريعاً ؟ -

 هابالطبع ال ؟ فقد أخذت املسألة وقتاً طويالً وسط لعبة قط وفأر برعوا في -
كثرياً. ولكن يف النهاية عرف الغرب أن خسائرهم أصـبحت   مع العرب

ـ  لتلكأكثر بكثري من مكاسب دعمهم  ـ  اتالكيان فتركوهـا   ة،البغيض
قد أخذت كثري من الدول حذو العـرب يف إجـراءات   ووحدها تعاين. 
بسبب جتارة املخدرات  هلايف ضرر بالغ  اهلتسبب ة،ينوالصهيمتشددة ضد 

 العامل. كل بقاعود يف والسالح اليت يتزعمها اليه

 فعال بكل هذا ؟ الصهاينة وهل تأثر -

فلقد توقفـت اهلجـرات    ،كبرياً منعم.. كان تأثري تلك األحداث عليه  -
يف مـيش   الصـهاينة االستيطانية إىل األراضي احملتلة فجأة. كذلك بدأ 

ولـيس هلـم أي    ،ليسوا مـواطنني  مبعض الطوائف اليهودية واعتباره
 اخللل.الصدمة وب الصهيوينتمع فأصيب ا ،حقوق

 وما هي تلك الطوائف يا جدي ؟ -

الذين تركوا بالدهم اإلفريقيـة   ،طوائف كثرية كان أبرزها يهود الفالشا -
ولكنهم فوجئوا مبعاملتهم كخـدم، وليسـوا    ،األرض احملتلةليستوطنوا 
بـل   ،حىت أن احلاخامات اليهود اعتربوهم ليسـوا يهـودا   ،كمواطنني

ولكنهم تعنتوا  ،يهمذلك رمسياً. وكان ذلك ليس جبديد علواإلعالن عن 
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أكثر بعد الضرر االقتصادي والسياسي الذي أصام من جراء إجراءات 
 والغرب. الكيان الصهيوينالعرب ضد 

 وهل كان ذلك من األسباب الرئيسية حلربنا يا جدي ؟ -

 ولكنه كان أحد األسباب. ،بالطبع ال -

 شوقتين كثريا ألعرف. وما هي األسباب األخرى ؟ لقد -

 سأخربك.  -

 كلي آذان صاغية. أريد أن أعرف كل شيء.   -

يف السنوات األوىل من القرن الواحد والعشرين يـا   الصهيوينإن اتمع  -
فوجئ العامل بـأن  و ،حاد يف القدرة البشرية انكان يعاين من فقد ،ولدي

. بل أن أغنياء اليهود كانوا يـدخلون  األرض احملتلة اليهود يهاجرون من
 وكان ذلك مؤشراً خطرياً.. ،هاأبنائهم مدارس وجامعات خارج

أتعرف يا جدي. إن ذلك يذكرين بايار املمالك الصـليبية يف العصـور    -
حينما توقفت اهلجرات إىل ممالك الشرق وتوقف االسـتيطان   ،الوسطى

 مما عجل بسقوط تلك املمالك بسرعة. ،فجأة

 وتبخرت تلك املمالك، ومل يبق منها أي أثر يذكر. ،يا بين أصبت -

بعد أكثـر   لالياركان سبباً قوياً  األرض احملتلةوهل توقف اهلجرات إىل  -
 الدولة اليهودية ؟ أسيسعلى ت عامامن مخسني 

الستمرار دولة أو ايتها يا بين ؟ لقد  اوهل مخسني أو مائة عام تعد مقياس -
ايل الفاقد يف القوة البشرية ال يتم تعويضه، خاصـة  وبالت ،توقفت اهلجرة
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، وانتفض شباب فلسطني انتفاضة أكثر وأن املقاومة أصبحت على أشدها
لقد كان احملتل الصهيوين يتكبد خسائر بشرية بالعشرات كـل   من مرة.

 يوم.

 ينوالصـهي وقف املولكن بالتأكيد كانت مؤشرات  ،نعم.. نعم.. فهمت -
فلماذا كانت احلكومـات العربيـة    ،لك بسننيالداخلي واضحة قبل ذ

 القدمية تتخاذل يف مواجهتهم ؟

ولكـن كـل مـا     ،بين.. هذا سؤال حيتاج إىل أيام وشهور لإلجابة عليه -
أستطيع أن أقوله لك، أن رؤساء العرب خذلوا شعوم باالستكانة وأسر 

 ويهـادن  اليهودالعروش واخلوف. وأصبح على بعضهم أن يتفاوض مع 
يف كافة ااالت. ومنهم  ا. بل كان منهم من يتعاون معهم املزعومةدولته
بأم حياولون حقن دمائنا بأال نتورط يف حرب ليست حمسـوبة   ادعوامن 

حينمـا   النتائج. رمبا كانوا على صواب يقتادون مبا فعله رسـول اهللا  
الذي قال: (طـوىب   أو املسيح  ،كان يهادن أعدائه من الكفار أحياناً

 ورمبا ال. صانعي السالم)..ل

ولكن.. ماذا حدث يا جدي لتتخذ احلكومات اجلديدة قـرار احلـرب    -
والغـرب.   الصهاينةفجأة؟! وأنت تقول أم كانوا يضيقون اخلناق على 

 ؟ تلقائيا كان يف طريقه إىل الزوال الكيان الصهيوينفلماذا احلرب و

ذلك احلصار الذي أصيبوا باجلنون من جراء  اليهودولكن حكام  ،أصبت -
وختيلوا أم لو مارسوا بعض القمع ضـد ضـيوف اهللا يف    ،أصبح دولياً

وزيادة استغالهلم لصمتنا رغم ضعفهم الذي كان قد بدأ يلوح  ،مساجده
بل واألدهى أم أعلنوا عن مشـروع هـدم املسـجد     ،يف األفق آنذاك
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 ،ديدة عامليةوحمو معامل القدس القدمية، لبناء مدينة قدس ج علنا، األقصى
 ،لقد تصوروا أم بذلك سوف يعيدون احللـم اليهـودي إىل مسـاره   

وتومهوا أن ذلك سوف يعيد اليهود الذين تركوها. وعملوا على إبـادة  
شاملة ألحياء عربية كاملة، حىت يبنون مستوطنات منوذجيـة لتشـجيع   

 اهلجرات مرة أخرى. وهكذا فاض الكيل يا بين.

مل يوماً أن أصحو من نومي وال أجـد املسـجد   نعم يا جدي. أنا ال أحت -
 .ثاين القبلتني وثالث احلرمني الشريفني، مقصد املسيح  ،األقصى

وعند ذلك فقط كان القرار باإلمجاع  ،نعم يا بين.. مل نكن سنحتمل ذلك -
هددت احلكومات العربية الدول األجنبيـة  وهو كسر احلواجز واحملاذير، 

ولكن حينمـا وجـد اجلميـع أن     يوين.الكيان الصهاليت كانت تشجع 
التهديدات السياسية مل تأت بنتيجة أصبح علـى الشـارع العـريب أن    

 عرب. سكنه المكان بالعامل يكل يتحرك. قامت التظاهرات يف 

 إنه مهيب.. ،ياه يا جدي. أختيل ذلك املشهد -

نعم.. لقد رفع العرب مجيعاً شعارات احلرب. ومل يكن لدى احلكومات   -
. ورفعنـا  بعـد عنـاد طويـل    سوى االستجابة إلرادة الشعوب العربية

 ،ثالثـة  ،رفعناه باستماتة. وماذا حدث؟ فقدنا مليـون عـريب   ،السالح
 ال يهم. القليل.عشرة. سيبقى منا 

 من الواضح أا كانت فترة عصيبة. -

وكانت معركتنا بداية حقيقية لتحررنا بعد مئـات   ملحمة عربية،كانت  -
 السنني من األسر..
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  قاطعه حفيده قائال:   أن برهة، إىل شرد ذهن صالح الدين

  سلمى مع األسرة اليهودية. جديت حكايةأكمل يل يا جدي  -
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أضـواءها يف   بدأت تلـوح  ، وقديسمع "دان" صوت سيارة تقترب من بعيد

 ،ركـة وعدم القيام بأي ح ،اجلميع االختباء خلف الصخور فطلب من ،األفق
  أو إصدار أي صوت.

األشجار متناثرة بكثافة أكثر مـن  ف ،كان املكان الذي خيتبئون فيه هو األفضل
ومير مدق حجري للسيارات بني األشجار، الـيت   ،أي مكان آخر يف املنطقة

فليئـة حتمـل    ،تناثرت الصخور بينها، حبيث حققت بعض احلماية هلم مجيعاً
ويقابلهم من الناحية األخرى  ،كبرية "دافيد" ومعها "أم صالح" خلف صخرة

وقسمت كل من "سلمى" و"جهاد" األطفـال   ،"دان" خلف إحدى األشجار
  فيما بينهما خلف صخرتني.

تقترب السيارة واجلميع يكتم أنفاسه دون حراك. إن أضواءها تزداد وتـنري  
ال  وهم املكان من حوهلما بقوة. جياهد كل منهما إلخفاء نفسه قدر املستطاع.

أم العرب. وهل هـي   الصهيويناجليش  ،يعرفون إىل أي جانب تلك السيارة
  .عسكرية أم مدنية

ويتلو صلواته يف  ،يرى "دان" أخرياً السيارة بوضوح أثناء مرورها على املدق
على متنها حوايل ستة جنود مـدججني  و . إا تابعة للجيش الصهيوين،صمت

الواضح أا دوريـة اعتياديـة    ومزودة مبدفع مضاد لألفراد. من ،بأسلحتهم
  الستكشاف املنطقة ليالً. حياول اجلميع أال يصدر صوتاً أثناء مرورها أمامهم.
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متر السيارة دون أن يكتشف اجلنود مكام. يتنفس "دان" الصعداء وحيمـد  
فجـأة صـوت "دافيـد" يرتفـع     لكن و ،اهللا على جنام. إن السيارة تبتعد

 أال يكون اجلنود قد انتبهوا إىل صـوته وسـط   ويدعوا اجلميع اهللا ،بالصراخ
  هدير السيارة.

صـراخ   ، بعد مساعهمونزل أحد اجلنود الستكشاف املكان ،توقفت السيارة
يتوقف اجلندي ويعـود إىل   .ينادي عليه زمالءه أن ارجع إىل السيارة ،الطفل

 هاقالوراء حىت عاد إىل جوار السيارة. يهبط مجيع اجلنود ويبقى واحد فقط فو
. ويصرخ "دافيد" مرة أخرى حينمـا  ، واجلميع يترقب املوقفحلمايتهم مبدفعه

  أفلتت أم صالح يدها عن فمه ليلتقط أنفاسه حبرية.

أشار اجلنود إىل زميلهم فوق العربة ليطلق النريان حنو األشجار. كان وبيـل  
 وبدأ األطفال يف الصراخ. فأخذت "سلمى" تصـيح يف يـأس   ،النريان رهيباً

  ، وهي ال تستطيع مغادرة مكاا من وطأة كثافة إطالق النار حنوهم:لعربيةبا

 توقفوا. ،أوقفوا النريان. هناك أطفال -

يشري إليها "دان" أن تتوقف عن الصياح. كان حيـاول أن ينظـر إىل مكـان    
زوجته لالطمئنان عليها. شعر باخلوف الشديد على زوجته وابنـه. بـدأت   

طالق النار حنو اجلنود يف يأس. شـتان بـني مـا    "سلمى" ومعها "جهاد" يف إ
، وجـود السـالح  حيملونه من أسلحة وبني ما حتمله الفتاتان. فوجئ "دان" ب

  ولكنه مل يكن يف موقف جيعله يتوقف عند ذلك.

نصـف  أقل انتهت األعرية النارية يف أسلحة "سلمى" و"جهاد". ساد الصمت 
ألشجار للقضاء على املختبـئني.  حىت بدأ ثالثة جنود يف التحرك حنو ا ،دقيقة

كان الثالثة يشكلون صفاً طولياً على مسافات متباعدة لتغطية أكرب مسـاحة  



- ٧٢  - 

على الرغم مـن أن القمـر    ،ولتقليل املفاجآت. الظالم حالك والرؤية صعبة
  .عن املكان وم كانت كثيفة وكفيلة حبجب الضوءكان مكتمالً. لكن الغي

د اجلنود من الصخرة اليت ختتبـئ خلفهـا   ظل اجلميع صامتني حىت اقترب أح
"ليئة" وابنها مع أم صالح الدين. مل يتمالك "دان" نفسه وخرج مـن خلـف   

وقفز عليه ممسكاً برأس اجلنـدي   ،اجلندي حنوالشجرة مغامراً حبياته وركض 
  فخر اجلندي صريعاً.   ،وصدم ا إحدى الصخور بقوة

قبـل أن يرفعـا   و ،سمرا مكامـا كان املشهد سريعاً حىت أن اجلنديني قد ت
يف  تـربض  كانتاليت "سلمى"  أسرعت ،أسلحتهما إلطالق النار مرة أخرى

 مكان قريب من اجلنديني بقذف سالحها الفارغ بكل ما أوتيت من قوة حنـو 
ونظرا بسرعة ناحية  ،ارتبك اجلنديني، فقبل أن يطلق النار على "دان" أحدمها

فأعطى ذلك لدان فرصة حـىت يلـتقط    ،"الصخرة اليت ختتبئ خلفها "سلمى
سالح اجلندي الصريع ويفتح النريان على اجلنديني دون تردد. األمر الـذي  

  إطالق النار مرة أخرى حنو األشجار.إىل أدى باجلنود احملتمني بالسيارة 

أصيبت جهاد بعيار ناري يف قدمها فوقعت إىل جوار الصخرة الـيت كانـت   
ومل  ،ة وسط وابل الطلقات النارية إىل موقعهـا حتتمي ا. ركض "دان" بسرع

ينتبه إىل أن زوجته تنادي عليه مستغيثة بامسه احلقيقي. وصـل إىل "جهـاد"   
 ،ليسحبها سريعاً خلف الصخرة حىت ال تصاب بأعرية أخـرى يف جسـدها  

  نظر إىل اجلرح سريعاً وقال هلا:و

 حاويل أن تبقي مستيقظة. ،متالكي نفسك فاجلرح سطحي -

ولكـن   ،الوصول إىل سالح أحد اجلنود الذين قتلهم "دان" "سلمى" حاولت
  دون جدوى. إن إطالق النار كثيف جدا حنوها.
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نادى "دان" على "سلمى" وأشار هلا بأنه سيقوم بتغطيتها ببندقيته حىت تستطيع 
أن تلتقط البندقية امللقاة على األرض أمامها. وبالفعل أطلق نريان بندقيته حنو 

وكان اجلندي الذي يطلـق مـن مـدفع     ،ليت احتمى اجلنود خلفهاالسيارة ا
  السيارة حمتميا منه خلف أحد السواتر احلديدة املثبتة على السيارة.

 الـذي ، بدأت "سلمي" يف إطالق النار حنو السيارة باحترافية أدهشت "دان"
ركض أثناء انشغال اجلنود باالحتماء من طلقات "سلمى" خلف السيارة حنـو  

بدأ و ،حىت أصبح خلف اجلنود ،ر واحدة تلو األخرى متستراً بالظالمالصخو
فأصبحوا حماطني باملوت من كل اجتاه. أصيب  ،يطلق النريان حنوهم هو اآلخر

 ،كما أصابت "سـلمى" أحـدهم   ،قائد السيارة واجلندي أعالها من طلقاته
  واستسلم األخري ملقياً سالحه وانبطح أرضاً.

يارة متأهبة ألي مفاجأة. هزت أحد اجلنود للتأكد من اجتهت "سلمى" حنو الس
وحصلت منه على خازنة طلقات لبندقيتها. ويف نفس الوقت متالكـت   ،موته

أخذت سالح من أسـلحة  و ،"جهاد" نفسها ووقفت على قدميها مرة أخرى
وذهبت حنو السيارة. وكان "دان" قـد أسـدل    ،ة على األرضااجلنود امللق

واحلماسة اليت  و يلتقط أنفاسه بصعوبة من كثرة الركضوه ،سالحه إىل جانبه
أسلحتهما  ترفعان كل من "جهاد" و"سلمى"إال أن اجلميع فوجئوا بأن  انتابته،

  على األرض.لوس وأمرته األخرية بإلقاء سالحه واجل ،يف وجه "دان"

  بتعجب عما تفعله: "دان"سأهلا 

 ؟ ماذا تفعلني ،سلمى -

 اذا خدعتنا ؟مل ،ااامسك "دان" ها ،اصمت -



- ٧٤  - 

وكنـت   ،ولكين كنت أجتنب فهمكم لنا بشـكل خـاطئ   ،مل أخدعكم -
 سأخربكم احلقيقة حينما نصل إىل مكان آمن.

 نتجنب فهمك بشكل خاطئ. أم أنك خائف منا ؟ -

ا أمـامكم  قاتلـت يهـود  و ،أنا الذي كنت أمحيكم ،افهمي يا "سلمى" -
 ودافعت عنكم.

  تضحك "سلمى" بسخرية وتصيح فيه:

 ؟ أم العصابات الصهيونية ،تعمل ؟ املوسادلصاحل من  -

ال هذا وال ذاك صدقيين. أنا مواطن عادي هربت حلماية زوجيت وابـين   -
وحنن نقابـل   ،الصغري. قابلتكم وأخفيت احلقيقة حىت ال نرتاب لبعضنا

 مصري واحد.

يقطع كالمه صوت إطالق عيار ناري من سالح التقطته "ليئـة" يف غفلتـهم   
اد. لقد أطلقت النار على رأس اجلندي املستسـلم ليمـوت   أثناء نقاشهم احل

  وتصيح فيهم مجيعاً: ،على الفور. سجدت "ليئة" تبكي وتنتحب

ماذا فعلنا لكل ذلك ؟ ملاذا تتجنون علينا هكذا ؟ حنن نريد أن نعيش يف  -
سالم. رفضنا أن نقاتل يف صفوفهم وهربنا وكنا سنموت سـويا. مـاذا   

ولدنا حيتاجنا حنن االثنني. ملاذا كـل هـذا   تريدون أكثر من ذلك ؟ إن 
 اهلراء ؟ أتركونا نلقى مصرينا هنا واغربوا عن وجوهنا.

ومسـحت   ،وربتت على رأسـها  ، احتضنتهاتتجه "أم صالح" ناحية "ليئة"
 ما امسك ؟ حنون، وقالت هلا:فلسطينية وجهها بيديها باكية كأم 

 امسي "ليئة" "ليئة". -
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سـنحمي   ،ال ختايف ا "يعقوب" عليه السالم.ليئة ؟ على اسم زوجة سيدن -
 .من أجلكم ولدك وزوجك حىت لو متنا مجيعا

نظرت األم إىل "سلمى" وبدلت نظراا احلانية إىل صرامة قاسـية، وأمرـا   
ما كان من "سـلمى" إال أن  فوأشارت إىل "دان" بالوقوف.  ،خبفض سالحها

  مور.  تثق يف حكمها على األهي ف ،أطاعت خالتها دون تردد

 ،فوجدها بعـد عنـاء   ،ذهب "دان" إىل السيارة للبحث عن حقيبة إسعافات
وأسرع إىل "جهاد" ليضمد جراحها مع "سلمى" اليت كانت ال تزال تنظر إليه 

تركهما وذهـب   ، مثبريبة. فما كان منه إال االبتسام هلا دون أن ينطق بكلمة
"سـلمى" يصـعد إىل    وحينما رأته ،صندوقها عتلىإىل السيارة مرة أخرى وا

  السيارة وميد يده إىل مدفعها، أسرعت إىل بندقيتها متحفزة لقتله.

ووضع على كتفه  ،وقام خبلع املدفع من مكانه ،جتاهل "دان" ما تفعله "سلمى"
هبط من السيارة ليتجه إىل اجلنـود  مث  ،حزامني من األعرية النارية اخلاصة به

وهـو   ،والبنادق اخلفيفة واملسدسات حىت حيصد ما معهم من القنابل اليدوية
مندهشة من أسلوب إدارتـه لألمـور.   وهي  ،غري منتبه إىل مراقبة زوجته له

جته حنوهم ليسـاعدهم يف مجـع   حينما انتهى من مجع ما حيتاجه من سالح، او
ونظر إىل "أم صالح" اليت كانـت حتمـل    ،أغراضهم استعدادا ملغادرة املكان

فما كان منها إال أن نظـرت   ،لته معه هو وزوجته"دافيد" وشكرها على ما فع
  إليه حبنان وربتت على كتفه.

وقد  ،وبدأوا يتحركون سريعاً ،انتهى اجلميع من جتهيز أنفسهم ملغادرة املكان
فبعـد أن   ،كان املوقف قد تغري .بدأ الظالم ينقشع القتراب شروق الشمس

 محلـت "سلمي" و"جهاد" كانت املسرية مساملة، بدوا وكأم يف مهمة حربية. 
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باإلضافة إىل حقائب السفر على ظهرهن. كذلك "ليئة"  ،كل منهن بندقية آلية
محلت حقيبتها ويف يدها مسدساً آلياً وحول خصرها حزام به خنجر وبعـض  
القنابل اليدوية. أما "دان" فقد كان منظره ملفتاً للنظر. حيث كـان حيمـل   

لألفراد على إحدى كتفيه.. والكتـف   حقيبة ثقيلة على ظهره واملدفع املضاد
 فيه خصره حزام ثبتبندقية آلية وحزامني للرصاص، وحول عليه اآلخر علق 

  وتولت األم مللمة الصغار والسيطرة عليهم. ،القنابل اليدوية بعض

ضعفهم أمام أية قـوة  مشهد تكرار  يف كان مشهدهم يوحي بأم ال يرغبون
وحينما بدأ موكبـهم يف  ، ة مبالغ فيهافاستعدوا بصور ،تواجههم مرة أخرى

  وقال هلا: ،توقف "دان" وقام بالنداء على "سلمى"التحرك، 

وأظن أا املكـان   ،) بعد نصف ساعة تقريباًترشيحا( سنصل إىل ضيعة -
فقد مسعت أن سكاا قاموا مبهامجـة   ،املناسب لالستقرار ليوم أو يومني

قوة عربية حترسها علـى مـا   اجلنود اليهود فيها وقضوا عليهم. إن ا 
 أعتقد.

 ولكنها بعيدة عن احلدود اللبنانية. -

وهو مكـان   ،الغريب على جبل ااهد يف اجلليلأعلم ذلك. لكنها تقع  -
حىت جند سبيال واألطفال سيكونون يف أمان هناك  ،مرتفع ويسهل محايته

 للعبور إىل لبنان.

 وكم تبعد عن احلدود اللبنانية. -

 .راً إىل الشماليلو متك ٢٥حوايل  -

   وأنت وزوجتك وابنك ؟ -
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 ماذا تقصدين ؟ -

 هل ستظلون بأمسائكم اليهودية ؟ -

 وميكنكم شرح املوقف ألهل الضيعة. ،ال أعلم. انتم معنا -

فأهل الشمال ال يتفامهون  جيب أن تعودوا ألمسائكم العربية، أعتقد أنكم -
 سريعاً.

 كما تريدين. -

 إذن.. هيا بنا وليكن اهللا يف عوننا. -

  

فتنظـر إليـه    ،مبهور ا وبشجاعتها"صالح الدين" إىل "سلمى" وهو  ينظر
وهي تراقب عينيه اليت كانـت تـتفحص    ،وتعلو على شفتيها ابتسامة رقيقة

  وجهها بشوق.  

 كانت رحلة شاقة يا حبيبيت. -

، خاصة وأننـا اضـطررنا إىل تغـيري    نعم.. شاقة وأحداثها ال تصدق -
شـبه مسـتحيلة،   أصبحت ق إىل غزة وجهتنا بعد أن وجدنا أن الطر

 .الشمالوكان السبيل إىل تأمني خاليت واخوتك هو التوجه إىل 

 وماذا فعلتم بعد ذلك ؟ هل وصلتم إىل الضيعة بسالم ؟ -

وحصـنوا دفاعاـا    ،نعم.. فقد وجدنا أن سكاا قد سيطروا عليها -
 جيدا. لقد بدت كقلعة حصينة.
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 فسه.ن التاريخ يعيد نصدق القول بأ ياه.. -

 ماذا تعين ؟ -

أتعلمني أن تلك الضيعة حتولت إىل قلعة حصينة تواجـه العصـابات    -
 .١٩٤٨الصهيونية خالل نكبة 

 كيف ؟ -

العنيف لعصابات صـهيون  لقد تسلح أهلها بالبنادق، وصدوا اهلجوم  -
وحينما استعصى على اليهود اقتحامها قاموا باسـتدعاء   على ضيعتهم،

 يلة حول الضيعة.ونصبوا املدافع الثق ،الطائرات

 ياه.. ترى ماذا فعلوا حينئذ ؟ -

الطـائرات  كانت تواجـه  البنادق اخلفيفة  ،كانت معركة غري متكافئة -
فوق القرية فهدمت بيوا  هاألقت الطائرات قنابللقد  ،واملدافع الثقيلة

وحينما فرغت الطائرات من  ،ومسجدها. كانت اجلثث يف كل مكان
عدة دقائق كفيلة بإحلـاق   كل ساعة هاالقصف بدأت املدافع يف قصف

 .الدمار بالقرية

 كانت ساعات عصيبة. -

، علـى  اقتحام القريةعلى بل أيام.. مل يكن ليتجرأ أحد من عصابام  -
وحينما  ،رغم من دمارها. كان شباب القرية يدافعون عنها بأرواحهمال

مل جيدوا سوى مخسني شخصا من الشيوخ والعجـائز   ،الصهاينة هادخل
 كنيستها.داخل 

 إن صمودهم يسجله التاريخ. -
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لقد كانت ملحمة اختتمت أحداث النكبة. فقد كانت آخـر ضـيعة    -
ولكنك مل ختربيين يـا  . تسيطر عليها العصابات الصهيونية يف احلرب.

 ؟ أبقيتم كثريا يف القرية ،سلمى

ـ  - مـن   ةحينما دخلنا القرية كان اجلميع ينظرون إلينا حذرين يف حال
، حنمل السالح وكأننا كنا يف معركة ،نا كان مذرياًالتأهب. إن مشهد

(تضحك ولكن أهل القرية حينما حملوا األطفال معنا هدأت شكوكهم 
وهو مدجج  عسكرية، سلمى) لقد كان "دان" يبدو وكأنه قائد عملية

واألمر الطريف أنـه حينمـا    ،بسالح ثقيل كأبطال األفالم األمريكية
ربض مع شـباب  وفيها وثبت مدفعه دخل القرية صعد إىل أعلى مرتل 

 الضيعة للدفاع عنها يف حال هجوم الصهاينة.

- ف إليه أحد من القرية ؟وهل تعر 

ويتحدث لغتنـا بطالقـة هـو     ،ال.. لقد أخفينا أمره. إن هيئته عربية -
وبعد أن  ،وزوجته. وقد تركتهم بعد أن اطمأننت على أم مجيعاً بأمان

بأن يصلوا إىل لبنان بسالم، خاصة وأن أخذت عهداً على خمتار الضيعة 
وأصـبح   ،القوات اللبنانية قد سيطرت على املنطقة الشمالية من عكا

 املناخ آمناً لكي أتركهم وأعود إليكم.

 ن فعلت.. مل يكن سيفعلها غريك.حس -

 يا حبييب.شكراً  -

 ومها يشاهدان الغروب ،يدها يف صمت لفترة طويلةبأمسك "صالح الدين" 
، وسارا معا فقاما دون أن يفلتا أيديهما ،أظلمت الدنيا من حوهلما حىت معا،

  إىل املعسكر يف صمت.



- ٨٠  - 

)١١(  
 

بعد أن تركين الرائد طارق عند صخرة اآلالم، ويف املوعد احملـدد للمهمـة   
قـد   الساعة. كانت إىل نقطة التمركز كما اتفقنا ،منفردا ودون سالحذهبت 

أية هجمات أرضية  فيها ال يتوقع العدو ،ليلة مقمرة مساءالتاسعة  اقتربت من
    .على مواقعه من اجليش العريب

من بـاب   شارع صالح الدين بالقربوعلى حسب املتفق عليه توجهت إىل 
احلـديث   أطـراف  وقفنا نتبادل .يف انتظاري "طارقالرائد "كان و ،الساهرة

الرغم من إصراري  ما عدا سلمى. وعلى بقية الفريقلوقت قصري حىت وصل 
، إال حىت ال تقع أي مفاجآت نتيجة التأخري والبدء يف العملية ،بعدم انتظارها

  أصر على انتظارها. "طارق"أن 

، وأن اهلجوم العريب على أعداء األقصى "سلمى"يعلم أنين أحب  كان "طارق"
 من قبيـل  البدء بدوا هو وأن رغبيت يف ان سببا سعيدا لتأخري زواجي ا،ك
ـ  فرمبا تتجنب اخلطر إذا بدأنا بدوا. ،ومحايتها قلق عليهاال  تـأخرت  هاولكن

 أطيق انتظار بدء العمليةأعد  مل ويف نفس الوقت ،ي عليهازداد قلقاو بالفعل،
مـع   بدء التحرك لكي ال تفسد مهمتنـا  "طارق"فعرضت على الرائد  ،كثريا

 اها تقترب من بعيد.لكننا حملن .الساعة من العاشرة والنصف مساءااقتراب 

. كل األسلحة اليت سيدييا أعتذر عن التأخري.. لقد فعلت ما طلبته مين  -
ولن جيدها أحد غرينا، وأنا منذ الصـباح   ،سنحتاجها موجودة يف أماكنها

 منشغلة بذلك األمر.
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واآلن أيهـا   (وينظر إىل صالح الدين، ويستطرد) أثق يف قدرتك يا سلمى -
 .، سأشرح لكم اخلطةهللالبطل فلنبدأ على بركة ا

، ولكنه يقدر وحيترم التقاليد اندهاشبنظرة  "طارق"يرمق صالح الدين الرائد 
العسكرية. فليست كل تفاصيل العملية جيب أن يعرفهـا اجلميـع، وحـىت    

  ، والذي استمر قائال:نفسه ال يعرف كل التفاصيل "طارق"

قلـب  عملية مستقبل  اتعلمون أن عملية الليلة من العمليات اليت يتعلق  -
هـي  عملية احلساب اسم وعمليتنا الليلة اليت أطلقنا عليها رمزيا  ..الصقر

 سنقوم ا يف األيام القادمة يف حالـة جناحنـا الليلـة    مهامبداية لسلسة 
كل األسلحة يف األمـاكن   هل خبأت ،سلمى(ويوجه حديثه إىل سلمى) 

 .كما اتفقنا احملددة هلا

 نعم سيدي. -

إىل  وسـلمى  وجه اآلن كل من صالح الدين وحسون وعامرحسنا.. سيت -
مقربة الساهرة. جنود األعداء يتمركزون يف أماكن متفرقة مـن املقـربة،   

الذي حل حمل موقف هجوم على معسكرهم  أيلتكوين نقطة دفاعية ضد 
. ومهمتكم فتح ثغرة للمرور داخل املقابر الذي تطل عليه املقابر احلافالت

. وبذلك ميكن للمجموعة الثانية عمل ك املنطقة املرتفعةوالسيطرة على تل
املـبىن اإلداري  وريب األهايل احملتجزين يف  ،الصهيوينثغرة يف املعسكر 

 ، مث علينا االنتظار حىت قدوم القوة اجلوية لإلجهاز عليهم.للحافالت

 ولكن كيف سنتعامل معهم بدون سالح. -

 .على بركة اهللا تحركنلف احلركة قليلة اآلن .ستجد سالحك يا صالح -
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، مقـربة السـاهرة   بوابةيتحرك صالح الدين وجمموعته بسرعة ورشاقة إىل 
وتشري إىل صالح الدين وحسون وعامر ليتوجهـا إىل   ،وتتوقف سلمى فجأة

ودون تردد نفذا األمر. وقف صـالح الـدين إىل    ،جانيب الباب من اخلارج
جلسـت مسـتندة   ن سلمى جانب اجلدار ينتظر إشارة سلمى بالتحرك. ولك

بركبتها إىل األرض تنظر إىل ساعة يدها باهتمام. وفجأة أخرجـت خنجـرا   
علـى   يسـقط  صهيوينندي فوجئ صالح الدين جب .صالح الدين وقذفته حنو

 سـريعا  أمسك بهف .هإىل جوار أول درجة من درجات سالمل املقربة من أسفل
  وسحبه إىل جوار السور وألصقه به.

فنظـر   ،بالـدخول  همإليوأشارت  ،باب املقربةوصول إىل أسرعت سلمى بال
أن تتقـدم أوال.   حبركة مسرحية إليها صالح الدين نظرة إعجاب وأشار إليها

درجـات أشـارت هلـم     بضعةولكن بعد  ،فأسرعت سلمى بدخول البوابة
اجلدار وأخرجت جمموعة مـن   أسفلومدت يديها إىل داخل حفرة  ،بالتوقف

  ها.اخلناجر وأعطتهم إيا

وأشـارت سـلمى لعـامر     ،صعدت اموعة حبذر شديد وخطوات حمسوبة
حبذر ودون  الصهيونيةوأمرم بالتعامل مع القوة  ،وحسون بالتوجه إىل اليمني

توجهت هي وصالح الدين  .وعدم االستيالء على أسلحة العدو النارية ضجة
ك يعملـون  ، وبـذل وكانت خطتها أن يلتقي اجلميع أعلى املقربة ،إىل اليسار

  .على تفريغها من الصهاينة دون ضحة

 علم أنك ماهرة إىل هذا احلد يا حبيبيت.أمل  -

هناك جنديني جيب أن نتعامـل   ،أصمت يا صالح الدين واخفض صوتك -
 معهما يف نفس الوقت.
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 هات خنجرك. يا سلمى، حسنا -

 ولكن ماذا ستفعل ؟ ،هاك خنجري -

 انتظري هنا. -

قبور حبرص حىت اقترب من موقع اجلنـديني،  حترك صالح الدين بني شواهد ال
وحينما اقترب مبـا   ،ليطمئن عليها بنظرة سريعة سلمى يرمقومع كل خطوة 

واحد عنق أحـدمها   فاخترق ،يكفي قذف باخلنجرين مرة واحدة يف اجتاههما
أسرعت إليه سلمي ومل تتفوه ف .يف نفس الوقتإىل صدر الثاين ذهب واآلخر 

خلف أحد  جثمانه لتخفيسحبته ن عنق اجلندي وأخرجت خنجرها م ،بكلمة
وما أن انتهيا وبـدءا يف التحـرك    .باآلخر مثلها الدين صالح اللحود، وفعل

حاول صـالح   أربعة جنود يف منتصف املقربة، وكانوا ال يتفرقون.حىت وجدا 
وبعد أن فكر قليال أخرب سـلمي  مل يستطع،  لكنه معرفة موقف عامر وحسون

  :له فرفضت وقالت ،م وحدهأنه سيتعامل معه

فكيف تتعامل مع أربعة جنود  ،ال متتلك إال يدين ،يبدو يا حبييب أنك مثلنا -
 هناك خطة لذلك. هيا بنا. ال تقلق مدججني بالسالح.

ووجدا عامر وحسون إىل جوار  ،إىل نقطة االلتقاء يف أعلى املقربة حبذر حتركا
  إعجاب:فقال هلم صالح الدين ب ،ستة جثث جلنود آخرين

 يبدو أن كل منكما ميتلك ثالثة أذرع. -

  جبوار السور هناك.نياثن شكرا على هذا اإلطراء، وهناك أيضاً -

لتشـرح لنـا   إذن. ف(مث وجه حديثه إىل سلمى)  أنت بطل مغوار يا عامر -
 سلمى خطتها للقضاء على األربعة جنود يف منتصف املقربة.
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ـ  - رة واحـدة، وبـالطبع   خطيت تتلخص يف القضاء على اجلنود األربعة م
استخدام اخلناجر يف هذه احلالة ميكن أن يؤدي إىل كارثـة ألن املسـافة   

 وهكذا فلن يصلح إال السالح الناري. ،ستكون كبرية

لية املتمركزة يف موقـف  ولكن صوت الطلقات سوف حيذر القوة اإلسرائي -
 احلافالت.

 ..ما حنتاجد سنج كاملدفع القدمي هنا لفي أسفف ،ال تقلق يا صالح الدين -
 هيا قبل أن ينتبه إلينا اجلنود.

بة ا أربعـة  وأخرجا حقي دفع القدمي أعلى مقربة الساهرة،جته األربعة إىل املا
اتفقـوا علـى   و مسدسات بكوامت صوت، كانت سلمى قد أخفتها مبهـارة، 

إشـارة حمـددة   بيف توقيت مناسب إطالق النار عليهم األربعة جنود و حصار
، بطلقة أو اثنتني علـى األكثـر   ندي واحد ويقتله سريعايصيب كل منهم ج

نسبة خطأ قـد حتـدث،    ولكن عامر خاف من .فيسقط األربعة مرة واحدة
، حىت لو أن التصويب ليال تقل نسبة دقتهخاصة واملسافة طويلة، باإلضافة إىل 

، حىت ال خيـاطرون  فأشار عليهم أن يقوم باملهمة وحده ،كانت الليلة مقمرة
  :الدين فيجيبه صالح ،م أثناء حماولتهم االقتراب من اجلنودبأنفسه

 .وأنت واحد فقط كيف يا عامر إم أربعة جنود -

 هات مسدسك وأنا كفيل م.. صديقي -

 خـذ مسدسـي   يف قدرات بطل العامل يف الرمايـة،  ال مفر. لن نتشكك -
 لكن أعده يل ال ينقص طلقة واحدة.و (ومازحه قائال)

وللحظـات   ،وهو يتسلل برشاقة ليقترب من اجلنود ،يديراقبون عامر من بع
لكنه التف حوهلم دون أن يشعروا به حـىت   ،كان ميكنه إصابتهم من اخللف
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رصاصة أصبح يف مواجهتهم. كانت طلقاته سريعة حىت أم شعروا أنه أطلق 
  .سريعاولكن األربعة سقطوا  ،واحدة

مـع  أسرع ف ،طارق لرائدا أسرعت سلمى إىل باب املقربة إلعطاء إشارة إىل
، وقبـل أن  إىل عامر وحسونصالح الدين  ، وذهبجمموعته بالصعود إليهم

وقال له وهو يرمقه بنظـرة   ،يف يديه هسالحعامر وضع  يتفوه صالح بكلمة
  :فخر

 طلقاتك كاملة.. -

قد وجد أن عامر مل يستخدم إال مسدسـه يف  ف ،مبتسمانظر إليه صالح الدين 
عالية تطل  على تبةمث أسرع مع سلمى وطارق للتمركز  ،إصابة اجلنود األربعة

 .اجلنـود حركـة   ملراقبـة  هجلست سلمى إىل جوار الصهاينة.على معسكر 
معرفة اخلطـوة  طالعهم على ما مت واالتصال بقيادته ال مبحاولةطارق وانشغل 

قد ف. كان قلقا ألن الوقت مير وقد يكتشف األعداء ما حدث باملقربة التالية.
ـ اعامر وحسون يراقبو. يهاثالث ساعات منذ أن سيطروا علمرت   هان مدخل

إلياس على اجلهة اجلنوبية مـن املقـربة    وكان .أي جنود آخرينحتسبا لقدوم 
  التبة. لويراقب الطريق أسف اليت تظهر قبتها أمامه ينظر إىل كنيسة القيامة

  .كاالذي يبدو مرتب يترك صالح الدين موقعه ويتجه إىل الرائد طارق

 طارق.. ما بك ؟ -

ال شيء أحاول فقط االتصال بالقيادة ولكن دون جدوى. اإلشارة تتقطع  -
 . قناة االتصال الوحيدة حاليا مع النسور.معهمصل واوال أستطيع الت

 وما العمل ؟ -
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 إذا مل أستطع االتصال بالقيادة سألغي العملية وسنعود. -

 فلنفعلها واهللا معنا. ال يا طارق. ميكننا القيام ا دون توجيهات منهم. -

 ال ميكنين التضحية بكم. ؟تقول ذاما .مستحيل -

 ؟!! ومما أنت خائف، ومل نفشل يف مهماتنا من قبل -

قـاط  ألن جناح العملية يعتمد على جدول حمسوب. القضـاء علـى الن   -
وهذا فعلناه. ولكن األهم هو اإلذن ببدء العمليـة األرضـية    الدفاعية،

الربي. وضباط االتصال هم مهزة الوصـل  وريب األسرى قبل اهلجوم 
بيننا وبني القيادة اليت ستعمل على التشويش علـى أجهـزة إنـذارهم    

لكي ال ميكنهم حتذير جنودهم القـريبني   ،اإلليكترونية وحنن نقوم باهلجوم
 .جزينتللمدنيني احمل وتصبح مذحبة

 أمتىن أن يسرعوا يف ذلـك و ،إذن سوف ننتظر حىت يأذنوا لنامعك حق.  -
ن الساعة قاربت على الثانية بعد منتصف الليل. وجيب أن ننتهي منـها  أل

 .وعودة النوبة الثانية من احلراسة قبل حلول الصباح

 مبشيئة اهللا. سوف أحاول مرة أخرى. -

احلشـائش الـيت   منبطحة على يتركه صالح الدين ويعود إىل سلمى. كانت 
 كـان املعسـكر   .استهوحتاول در تطل على املعسكر ،نبتت على حافة التبة

ليس لتحصينه  .من املعسكرات اليت يصعب اقتحامها احترافيا لدرجة مذهلة،
ونقاط دفاعاته القريبة من بعضها الـبعض.   ،ولكن لضيق مساحته فقط، اجليد

ولكن يف األسفل األمر كـان يف   ،تصحيح أن املقربة تعد أهم تلك الدفاعا
  .والتعقيد غاية الصعوبة



- ٨٧  - 

حلافالت حييط ا سياج أمين صعب، وحيصنه اجلنود حتصـينا  إن إدارة موقف ا
جـدران  وعلى  ،جيدا. يعتمد اجلنود على الدروع الفوالزية حلماية جتمعام

  .شديدة االنفجار )٤ي(س ناسفة مبىن إدارة احلافالت هناك عبوات

عسـكر بالصـفائح   املحييطون كل أركـان   ، إمأنظري هناكسلمى..  -
بكـل تلـك    اإلدارة ولكن ملاذا حييطون مبىن ،نتالفوالزية وكتل اإلمس

 املتفجرات.

 ، رمبا لقتل الرهائن عند اللزوم.ال أعلم -

ـ   انتظري.. - اذا ال لقد اعتدت أن يفاجئنا اليهود دائما بغري ما نتوقـع. مل
 املرتل.ذلك يف  أم، وةداخل مبىن اإلدارب ليسوانفترض أن األسرى 

 ماذا تقصد ؟ -

إن العبوات الناسـفة امللتصـقة    ،إىل هذا املرتل رمن خالل املنظا انظري -
ـ  تلك واالنفجار.  احملدودجبداره من النوع  ه احلافلة اليت تقف جبـوار باب

ملاذا ال تكون بالقرب من بـاب   عليها حراسة مشددة داخلها وخارجها.
 ؟ عريبنقل األسرى يف حالة أي هجوم لاإلدارة 

كل هذا العدد مـن اجلنـود    ام ؟ ةوملاذا وضعوا املتفجرات حول اإلدار -
 !! حوله

ـ    رمبا خلداعنا، ورمبا لشيء آخر، - بىن ولكن األسرى بـاملرتل ولـيس مب
 .خداعنام حياولون أأنا متأكد  .اإلدارة

قريبـة   حراسة نقطة هناك ،األدمهي سجداملعند  يسارال إىل أنظرحبييب.  -
 ؟ أال تالحظ شيئا املرتل. من
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راسـة  حب رتل بالقرب من الباب اخللفيف املتوجد حافلة أخرى خلنعم..  -
يوجد أربعة جنود حيرسون املوقع من أعلـى   وكذلك، مشددة عليها أيضا

 ال يوجد أي جندي على سطح املرتل.املبىن اإلداري إىل جوار اهلوائي، و

إذا فشل ريب األسرى مـن األمـام   ف، قد رتب لألمر جيداإذا فالعدو  -
ها احلراسة القوية جبوار املرتل مهمت سينجح يف ريبهم من اخللف، ونقطة

 عرقلة حماوالت حترير الرهائن.

 هو كذلك. جيب أن نشرح املوقف إىل طارق يف احلال. نعم، -

ما توصال إليه من مالحظـات، وكـان    شرحليسرع صالح الدين إىل طارق 
هـتم بالتفاصـيل   ييستمع إليه بكل اهتمام، فطبيعته العسكرية جتعله  األخري

، وقد كان مبهورا بتلك املالحظـات،  يتوقع دائما مفاجآت العدوالدقيقة، و
  حىت أنه سأل صالح عما ميكن عمله.

 األمر لك يا طارق. أنت قائد العملية وقائدنا. -

 أحتاج إىل رأيك يا صالح الدين. -

الوقـت  ف وبسرعة، ويف منتهى احلذر ،جيب أن نضع خطة جديدةحسنا..  -
ادة. اخلطة القدمية سوف تعرضنا كلنـا  وال ميكننا انتظار أوامر القي ،ضيق

 للخطر ورمبا القدس كلها.

حىت تكـون العمليـة    من األفراد كربأسنحتاج إىل عدد  معىن ذلك أننا -
 وال تثري ضجة حتذر بقية النقاط اإلسرائيلية.. ،سريعة

وشرح هلا خماوف طـارق،   ،تأيت إليهم سلمى بعد أن أشار إليها صالح الدين
  قالت:وبعد أن فكرت قليال
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ميكننا تقسيم أنفسنا بطريقة جيدة لنقضي علـى   ،حنن اآلن اثنا عشر فردا -
 وحنرر األسرى. ،بكامله هذا املعسكر

 ؟! كيف -

كم كان عـددنا   ،ذو املساحة الكبرية أتذكران حينما اقتحمنا خميم قلنديا -
 آنذاك ؟

هنـا   بعضنايا سلمى. نضع  كمقاتل. نعم.. فهمت قصد أربعنيا نلقد ك -
وجمموعـة   ،للسيطرة على احلـافلتني  بعضناوخنصص  ،تنا من أعلىلتغطي

وحنـن قلـة    ،كـرب أفعدد جنود العدو  ،اقتحام. ولكن ذلك يعد انتحارا
 واملكان ضيق وال حيقق لنا تغطية كافية.

 ؟ ، أتسمعواقد تعاجل تلك املشكلة بسيطةالتعديالت عندي بعض ال -

 جييبه طارق على الفور:

 ين ؟وما هي يا صالح الد -

 ولن يفعلـوا  ،بالنسبة للضجة وأصوات القتال فلن حتذر أي معسكر آخر -
 ضجة احلـرب ألن  يف الوقت الذي نقاتل فيه هنا،تأمني أنفسهم  من أكثر

فنحن حنتـاج   ،عددنا عن قلب الصقر. أماعملية ال تنتهي منذ أن بدأت 
 .وسهولة نستطيع توفريهم بسرعةوس ،إىل إضافة مخسة أفراد فقط

املخـاطرة،   يقلقه من تلك صالح ويف داخله هاجسوطارق إىل سلمى ينظر 
ال يسعه اآلن إال توفري خطة ف ،ولكن الوقت مير وال يستطيع االتصال بالقيادة

بديلة لالقتحام وحترير األسرى. وظل يستمع إىل خطة صالح الدين ويقـوم  
ل بتعديالت عليها حىت قرب الفجر. ونظراً ألن اسـتخدام أجهـزة االتصـا   
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الالسلكي سيعرض العملية للخطر، فقد اتفقوا أال يستخدموها إال لالتصـال  
  بالنسور يف وقت حمدد.

  
موقع حراسة املعسكر إىل جوار املقربة من أسفل، وال يرى جنوده مـن   كان

نتيجة عدم  ،بداخل املعسكر فقد كانت البوابة تأخذ زاوية صعبة بعض الشيء
  استقامة املوقع.

أعلى املقربة كل من فواز وحسون وسوسن. وقـد  من ع التأمني موق استقر يف
 فكانوا موزعني بقية الفريق ، أماوفرت سلمى من موقع قريب كل احتياجام

يف و موقع قريب. منطوعني وأضافوا إليهم مخسة مت ،يف األسفل حسب اخلطة
تعتمد على  تهمكانت خطو ،طارق وصالح وعامر اهلجوماللحظة املناسبة بدأ 

  وحسن التصرف. لسرعةا

ولكـن   ،يستعدون ألي اعتداء تهحلراس صهاينة ةعلى بوابة املعسكر ستربض 
اجلـيش   طارق وصالح وعامر مالبس فقد ارتدى ،ما حدث هلم كان مفاجأة

 ،وتقـدموا ناحيـة املعسـكر    ،املقربة قتلىاستولوا عليها من  اليت الصهيوين
وأطلقوا بسرعة  ،كامتة الصوتأخرجوا مسدسام  من بوابته وحينما اقتربوا

وأسرعوا إىل داخل املعسكر وصالح الدين  ،على الستة أفراد يف مواضع قتل
، وبالطبع اندفع معظم جنـود  "املعسكرهامجون العرب ي"يصيح بعربية سليمة 

العدو يف اجتاه البوابة، يف حني أكمل طارق وصالح وعامر عدومها يف خـط  
  .مستقيم عكس البوابة إىل الداخل

يدويـة يف اجتـاه   القنابل الو الرصاصحسون وسوسن بإطالق كل من أسرع 
معظمهم. وكان طارق وصالح الدين  االبوابة فأصابالذين توجهوا إىل  اجلنود
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ق النـار علـى   طاليف إ ءابد ، مثهقد وصال إىل حاجز فوالزي واحتموا خلف
جنـود   ىعلكان فواز يصوب ببندقية قنص  نفسه اجلنود بكثافة. ويف الوقت
يف حني كان عامر قد وصل  ،أصاب اثنني بسرعةف ،احلراسة بالقرب من املرتل

بقذيفـة  اهلوائي ، قبل أن يصيب برج إليهم وألقى بقنبلة يدوية فأرداهم مجيعا
  .من بندقيته

 ،مت توزيع اخلمسة رجال الذين مت إضافتهم يف اخلطة اجلديدة على مخسة مواقع
بعد قتل حراس سطح  يدة يف جنود املعسكرميكنهم منها إحداث إصابات عد

إلياس يف الطريق إىل احلافلة  ومعها يف نفس الوقت كانت سلمى. مبىن اإلدارة
أما احلافلة األخـرى   .وأسر الرابع وسيطرا عليها بعد قتل ثالثة جنود ،اخللفية

من بندقيتها أصابتها دون إحـداث   متفجرة فقد أطلقت سوسن عليها قذيفة
  ااور. ضرر باملرتل

مل خياطر اجلنود اإلسرائيليون بتفجري مـبىن اإلدارة واملـرتل، ألـم كـانوا     
، حماصرين بوابل من النريان، وحياولون االختباء يف أي مكان داخل املعسـكر 

فعمل كـل   ،. ولكن مل يكن هذا االحتمال موثوق فيهفال وسيلة للهروب منه
بعد أن قتلوا  لعبوات الناسفةمن راشد وعبد اهللا وحامد بسرعة على تعطيل ا

وبالطبع ساعدهم اجلنـود اخلمسـة املـوزعني يف     ،جنود احلراسة حول املبىن
  .أماكن عالية حول املعسكر

، ألم تصـوروا أـم   وجد جنود العدو أم هالكني لو استمروا يف املقاومة
أسلحتهم مستسـلمني، وهنـا   بفانبطحوا أرضا وألقوا  .كبريا حياربون جيشا

، ووجدوا باب املـرتل  "عملية احلساب"ف إطالق النار من جانب فريق توق
ـ    الـرأس ن أيـديهم فـوق   اينفتح وخيرج منه اثنني من جنود العـدو يرفع
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األسرى  توأخرج ،دخلت سلمى سريعا إىل املرتل يف محاية عامر مستسلمني.
  منه يف سالم.

 ، األعلـى بإبقاء واحد للحراسـة يف نود اخلمسة إىل اجل صالح الدين وأشار
خذ أسريعا للمساعدة يف احتجاز جنود العدو. مث ملعسكر إىل اربعة األإنزال و
كان يرتف حائط فوالزي، و إىل جواربحث عن الرائد طارق، فوجده ملقى ي

 نظـر إىل صـالح   وقد ،إصابة بالغة أصابته طلقات العدو ، بعد أنمن قدمه
  بإعجاب، قائال: الدين

 ،طلب مساندة النسـور يف ال حاجة لدينا و ،صديقيكانت خطة رائعة يا  -
ولكن أسرع بتجهيز جمموعة على وجـه السـرعة    فقد انتهى كل شيء.

للتعامل مع نوبة احلراسة اجلديدة اليت ستصل إىل املقربة واملعسكر يف أي 
 حلظة.

فقدت كمية كـبرية   ألنك سأنفذ كل أوامرك، ولكن اآلن جيب ان دأ، -
 ، وذلك خطر عليك.اءكمن دم

 األسرى ؟ هل هناك مصابني منهم ؟ ت يهم.. هل حررال -

 وجد أية إصابات بينهم.توال  ،لقد قامت سلمى بذلك ،يا بطلنا اطمئن -

أسرعت سلمى إىل صالح وهي تبكي.. وختربه أن عبد اهللا وراشد استشـهدا  
وجيب إبالغ  فيفة،خ ةصابأصيب إإلياس أن أثناء إبطال مفعول املتفجرات، و

  سريعا.النقطة الطبية 
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مجع اجلنود أسرى العـدو يف مقـربة   الساعة السادسة صباحا حينما  كانت
على املصـابني   وبعد أن اطمئن صالح الدينالساهرة، وعينوا حراسة عليهم. 

، فقـد  منه القضاء على املعسكر اآلخر وحترير األسرىمجع فريقه لوضع خطة 
  .تصال االيت ال يستطيعون اال قرر أال ينتظر أوامر القيادة

 أحتاج إىل أكثر من مخسني رجال للقيام بالعملية التالية. -

أنا وعامر سنذهب لتوفري الرجال، وسنقوم بذلك بسرعة فرجال العـرب   -
 وكلهم مسلحون. ،منتشرون يف القدس

ال يا سلمى. ابقي أنت وعامر هنا لنخطط للعملية سويا، وليذهب صـاحل   -
 .جلمعهم وفواز

  ؟ا هي خطتك كما تريد. م -

إىل  وافلجـأ  ،تحصـني الأكثر مـن   اخلداعلقد رأينا أم يعتمدون على  -
مبـا   خداعنا مبكان مزيف لألسرى، وتكثيف العبوات الناسفة يف املكـان 

 وننتصر اخلدعة . ولكننا واحلمد هللا استطعنا أن نكشفيهدد حيام مثلنا
 .عليهم

حمليطة به أضيق واألماكن ا ،ولكنك تعلم أن املوقع التايل يف منطقة سكنية -
 كثريا. وأفادنا طارق أم حيتجزون األسرى يف مدرسة حصنوها جيدا.

امسعوين  حصنهم يا سلمى فسوف خندعهم لتنجح خطتنا.ت قوة مهما كان -
 جيدا.

ينصتون له وهو يشرح هلم خطة اهلجـوم   ،يتجمع الفريق حول صالح الدين
  ، وهو يستطرد:على املركز التايل جلنود أعداء األقصى
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 .حينما سندخل من باب الساهرة سنتجه يسارا حنو حارة بـاب حطـة   -
ومـن   ،ضيق جدا هناك املكان، اجلنود يتحصنون مبدرسة البنات القدمية

 بـدء  منـذ وسكانه ال يزالون يف أماكنهم مل يربحوها  ،الصعب اقتحامه
 و... ،العمليات احلربية

من  يح عليهه صوت سوسن اليت أخذت تصقاطعوقبل أن يكمل شرح خطته، 
  :بعيد

 .، وهم ينتظرونكجهاز الراديو يعمل اآلن. لقد استطعنا االتصال بالقيادة -

متلهف إلخبار القيـادة   وهو يعدو يف اجتاه سوسنو ،يترك صالح الدين فريقه
وتترك سلمى الفريـق لتتـابع املوقـف يف     وإطالعهم على خطته. ،مبا حدث

عليها القلق، فالوضـع أصـبح   ، وكان يبدو املعسكر وتتأكد من خطة تأمينه
  ..مرتبكا على الرغم من انتصارام املتتالية

  

، كانت سـلمى  ، ومن إحدى شرفات املدينة العتيقةالقدس اجلميلصباح  يف
الطفل يف املغارة وأمـه مـرمي وجهـان    (تردد أغنية فريوز بصوت منخفض: 

وقد شـرد   ).يبكيان.. يبكيان ألجل من تشردوا.. ألجل أطفال بال منازل..
هل ميكن أن ميتد ا األجل لتجد فلسطني دولـة   نفسها لتأسو ذهنها بعيدا،

قصفا كل يوم  الصهيونيةعسكرية فاجليوش العربية تنهال على امل ؟ ومل ال حرة.
 والعمليـات  ،يف كل مكان بأرض فلسطني، وحتقق انتصارات مل يسبق هلا مثيل

يزداد معها األمـل   ،عظيمة نتصاراتيف الداخل حتقق ا اليت يقوم ا ااهدين
  رة..احلدولة فلسطني  إعالن حلم كل يوم يف حتقيق
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عندما بدأت  الصهاينةما فعله راجع ذاكرا مشاهد حتزن سلمى كثريا حينما ت
علـى   يف اجتاه املـدن العربيـة   ويأس صواريخ بعشوائيةال ، بإطالقهماحلرب
  أكثر من مليوين عريب.استشهد  ، حىتاألبرياء

 فيما أنت شاردة يا سلمى.. -

 .يا فواز تذكرت ما فعله الصهاينة بعد بدء العمليات -

، ولكنـها سـامهت   وحشيتها الرغم منبو ،كانت ردة فعل متوقعة منهم -
يف  الغربأصابت صوارخيهم بعض قواعد بعد أن  ،احلربكثريا يف إجناح 

مـن   اآلالفيف مقتـل  سببت تو ،ودمرا وسوريا واخلليج العريب العراق
م يف بعض بعض أحياء األجانب وسفارا تدمري، وكذلك اجلنود األجانب
 الدول العربية.

 ، استشهد مليوين عريب.األجانب آالفولكن يا فواز مقابل  -

 اآلن عاملية. ضدنا رباحللكانت ما حدث لوال  ولكن نعم.. -

ويف جنـوب البحـر    ،عند مدخل البحر املتوسط األجنبيةولكن البوارج  -
 ومستعدة للتدخل. ،األمحر

وهي يف تلك احلالة مـن التأهـب    ،لن تستطيع حماربة كل الدول العربية -
والتـدخل   ،وتواجدها على حد قوهلم بسبب محايـة رعايـاهم   الكامل.
 إذا لزم األمر. ومل يصدر منهم أي تصرف عكس ذلك إلنقاذهم

 معك حق. وها حنن حنقق كل يوم انتصارا جديدا. -

 لقد تأخر صالح الدين. -
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 نعم. تأخر كثريا، وحنن هنا يف موقعنا ننتظر بدء تنفيذ اخلطة اليت وضعناها -
 .على أحر من اجلمر

 ؟ اتنتظرين بدء املهمة أم رؤية صالح الدين -

ال  ،يف صـمت انتظـرا  و ،وضحك فواز ،وابتسمتجال خسلمى  امحر وجه
يقفان خلـف إحـدى   البائع أسفل املرتل الذي  صياح يقطع السكون سوى

  .لعلويةا شرفاته

 ااااااد.لوالفرح  –الرباااااااااازق النااااااااااااعمني  -

رغـم املعـارك    على حاهلافال زالت القدس  ،يستمعان هلذا البائع ويضحكان
  وصوت الرصاص.
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يقولون أن عبقرية بين البشر متتـاز خبصـائص   
تؤهلها للزعامة، فإذا كانت العبقرية قد اجتهت 
للزعامة يف وطنها برزت قدرا العقلية الفياضة، 
ولفتت الشعوب بأحاسيسها واجتاهاا ومواهبها 
اليت تستوعب احلياة بكل ما تضطرم بـه مـن   
حب وكره وعطف وذكاء وإجيابيـات تكـاد   

العبقري لكل  الزعيم تكون خارقة. إن إخالص
املعاين اإلنسانية العليا، يفرض على ذاته االلتزام 

فع شأن أهله وعشريته ووطنه. فهل حتتاج مبا ير
اليت بدأت تتنسم حريتها  ،تلك األرض العطرة

ويقـدم هلـا   إىل زعيم عبقري يأخـذ بيـدها   
    الص.ـاخل

ـ وبينما  ،من مرتل يواجه أحد زوايا سور مدرسة البنات القدمية مى لكانت س
ـ وتصيح على فوز، الذي فإذا ا تنتبه  ،إحدى شرفاته العلويةتطل من   رعأس

  .خارج املرتل يسرع إىلتركها لإليها، فأشارت إىل الطريق من الشرفة، ف

 حييطـون  الصـهاينة نود اجل جمموعة من ،كان املشهد يف اخلارج ملفتا للنظر
كانوا يعدون بأقصى سـرعة يف اجتـاه املدرسـة،    و ،يف مالبس مدنية رهائنب
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إـم   ،لفنـا خ أميصيحون بالعربية بصوت عايل "و ،ويطلقون النار خلفهم
  ".افتحوا البوابات ،خلفنا

قبل أن خيتفـي بداخلـه   إىل مرتل جماور، و توجه ،من املرتل فوازحينما خرج 
ـ  ضفرك ،لألهايل باالبتعاد ةراشإ أعطى  بعضـهم  سـتل ا، وضمنهم من رك

سالحا كان خيفيه، واختذ موقعا دفاعيا. وبعد أن كان اجلو صـاخبا بـدأت   
  الراكضني.   الصهاينةصيحات جنود صمت، ال يكسرها سوى الحلظات 

نظرت و متطورة كانت تستند إىل اجلدار جبوارها، ةصامحلت سلمى بندقية قن
إحدى شرفات حافة  علىثبتها جيدا قبل أن ت إليها يف إعجاب وأعطتها قبلة،

ا  تباصأطلقات فردية سريعة كانت  .النار توأطلق املرتل املقابل للمدرسة
  نود فوق املدرسة.اجل

 نريان كثيفـة  بوابل من فقد أطلق فواز ،طلق الناريمل تكن سلمى وحدها من 
على أقرب نقطة حراسة من مرتل سـلمى   وركز طلقاته ،ثقيلاليل اآل هسالحب

على الرغم من إصابته،  فعل إلياس الذي أصر على املشاركة كذلك لتغطيتها.
احمليطـة   وأسطح املنـازل عشرين مقاتل ظهروا فجأة من شرفات  وكان معه
  .وحتدي كل عنفالنار بتبادلون إطالق وكانوا ي ،باملدرسة

إىل حراسـها   ووجـه كالمـه   ،إىل بوابة املدرسة الصهاينةنود اجلأسرع قائد 
 ال يكاد يلتقط أنفاسه من كثرة الـركض هو و ،بكلمات عربية متقطعة خائفة

  .الفوالزيباا وينحين وهو يستند إىل ركبته حمتميا ب

موقف احلـافالت  يف  ناالعربية قادمة حنونا. لقد دمروا معسكرإن القوات  -
 ؤالء احتميناو ،لكننا استطعنا اهلرب ،الرهائنبعض حرروا و ،عن آخره

ايء إليكم. يبدو أـم بـدأوا اهلجـوم علـى     هروبنا و املدنيني أثناء
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(ويصـيح   حـاال  جيب أن تبلغ القيادة ،رهائنالمعسكركم أيضا لتحرير 
 .هم فوراجيب أن تبلغ ع وغاضب)بصوت مرتف

ن االختبـاء وحتصـني   وفقد كانوا حياول ،يهيستطيع جنود احلراسة الرد عل مل
إليهم  احلراس أحد فأشار ،إن نريان العرب تستهدفهم من كل اجتاه ،أنفسهم

اليت تأتيهم منـها   باستعمال قاذف القنابل حنو املنازلخر آلو ،بالدخول سريعا
منخفضـي   .ود ويف صحبتهم الرهائن إىل مبىن املدرسةيعدو اجلنو .الطلقات

، حيتمون بالعوازل اإلمسنتية املنتشـرة  ة حوهلمفيكثتلك النريان المن  ؤوسالر
جنـود   فقـد حصـن   ىف ساحة املدرسة، بتغطية نريانية كثيفة من زمالئهم،

ر مـع املقـاتلني العـرب املتحصـنني     االن إطالق واوتبادل ،املعسكر أنفسهم
  .احمليطة وأسطح املنازل بالشرفات

 ؤالء الرهائن ونضمهم مع اآلخـرين، افتح الباب سريعا جيب أن ندخل  -
 .أبدا اليوم لن ينسوه لنلقن هؤالء العرب درساوسوف خنرج 

محاية أنفسـهم  وهم حياولون ، باملرورم مبىن املدرسة بالسماح هلحرس يسرع 
درسة خلفهم، كان املشهد وحينما أغلق اجلنود باب مبىن املوحتصني أماكنهم. 

يف حراسـة   الصالة الرئيسية للمبىنتكتظ م مئات املدنيني  .مريعا يف الداخل
وبكـاء   ،كان هناك عشرات اجلرحى املهملـني، وتأوهـات  و ،نوداجلبعض 

  .وصرخام األطفال

وبعـد أن طرحـوا    ،أخذ كل جندي اثنني من األسرى اجلدد ليلقيه يف اجتاه
ـ بالعربية "وصاحوا  ،كل منهم سالحه بسرعةرهائنهم أرضا أخرج   همفلنلقن

  وبدأوا يف إطالق النار. ،"قاسيا درسا
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 ،هناك أكثر من مائيت جنـدي ف للغاية، كان املوقف خارج مبىن املدرسة صعبا
عمل مقاتلي العرب علـى  ف ،من معسكر موقف احلافالت وكانوا أكثر تنظيما

وجتنبوا إطالق النار على املـبىن   ،تإرباك اجلنود بإطالق النار يف كل االجتاها
واسـتخدموا   ، حىت أم جتنبوا إصابة أي من الرهائن اجلـدد، حلماية الرهائن

، وعلى العكـس مـن   املئات من الذخرية اخلارقة للدروع، وقاذفات القنابل
مسيكة يصعب  حتصنوا بدروع صعبة  ، بعد أنعنيفا الصهاينةرد  كان توقعام

   ة اخلارقة.لذخريالتعامل معها با

أن يكتب هلم العيش للمشـاركة يف معركـة    يف ضعيفا ملقاتلنيأصبح أمل او
فقـد   ،حينما الح األمل يف األفـق  ،إال أن اليأس تبدد سريعا ،همأخرى ضد

النريان اليهودية الـيت  بدأت يف مناورة و ،حتمل العلم العراقية مروحي تظهر
تحقـق فيـه   لحنو املعسكر قذائفها ، حىت متكنت من إطالق باتت تستهدفها

وأصبح على اجلنود العرب القضاء على ما يتبقـى مـن    ،الكثري من اخلسائر
ااجلنود يف األماكن املصابة بنريا.  

رفـع  حىت  تقاتل معهم، أخرى اتظهرت مروحيسعد املقاتلون كثريا حينما 
 ،ارإطالق النأعطى فواز أمره بإيقاف ف ،بعض جنود العدو أيديهم مستسلمني

، وهبطـت املروحيـة يف   ن املعسكر ليستكملوا سيطرم عليهواقتحم املقاتلو
    ساحته.

وحينما وصـلوا   ،لتحرير الرهائن املدرسة بعض املقاتلني إىل باب مبىن أسرع
، وأشـار  جنود األعداءيف صحبة بعض إليه، فتح الباب وخرج بعض الرهائن 

    :قائدهم بإشارة ترحيب إىل فواز، الذي قال له

 كدنا أن نفقدك يا رجل.. رائعة يا صالح الدينخطة  -
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أنـت   وشـجاعتك  ،توفيق اهللا فلوال ال تقل ذلك ،صديقييا لك شكرا  -
(ينظر حوله كأنه يبحث عـن شـيء    ملا جنحت اخلطة رجالوال وسلمى

 ؟ أين سلمى ويسأل فواز):

 ها هي هناك تساعد يف تضميد جراح بعض اجلنود األسرى. -

وحنـن  التغطية لنـا  كم رائعا حينما حققتم ئداآن كا ،احلمد هللا أنكم خبري -
فإرباككم هلم بتلك الطريقة اليت فعلتموها، جعل اجلنود  ،ندخل إىل املبين

 احلمد هللا. من شخصيتنا.هتمون بالتحقق ال ي

ـ   أنت لقد جنحنا خبطتك - ودة أيها القائد اهلمام (ينظر إىل صالح الـدين مب
قل اجلرحى باملروحيات ألقـرب  سننوهو يربت على كتفيه قائالً) واآلن 

يف الداخل مع الرهـائن   فأنا أعرف أن مهمتك ،واسترح أنت ،نقطة طبية
 كانت صعبة.

  
استطاع جند حينما  بذاكرته ساعة إىل اخللف،وعاد  صالح الدينذهن  شرد

االستطالع الذين أرسلهم ملراقبة املعسكر حتديد عدد اجلنود داخـل املـبىن   
الثة جمموعات حراسة مكونة من رباعيات يف داخل املـبىن  . وعلم أم ثهوفوق

وهم الذين تولت أمرهم سلمى يف بدء االقتحام. وبناء  ،وجمموعتني فوق املبىن
 ،على نتائج االستطالع قسم صالح الدين فريقه داخل املبىن مبا يالءم األمـر 

  .وثقته يف أصدقاءه مستعيناً باهللا
 ،صحبة بعض اجلنود العرب يف أزياء مدنيـة إىل بوابة املدرسة ب وصلوبعد أن 

ن يستغل رعب احلـرس  أحاول  ،أسلحتهم مبهارة حتت مالبسهمقد أخفوا و
فاحنىن جبسمه وهو يلهث وحيـاول االحتمـاء    ،وجهادهم الدفاع عن أنفسهم
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يتحدث العربية بشكل متقطع لكي ال يلتفت أحـد إىل  كان و ،ببوابة املدرسة
 ،مع جنـده املتنكـرين   املدرسة مبىندخول إىل ن استطاع الأحقيقته. وبعد 

وزعهم على مسافات بطريقة درامية أمام جنود حراسة املبىن من الداخل. فقد 
ومها يصيحان ويسبان فيهم بصـوت   ،ألقى حامد وعامر أرضا بطريقة عنيفة

وكل واحد منهم ألقى بأسراه قـرب   ،وكذا فعل اآلخرون مع أسراهم ،عايل
وظـن   .مث أمسكوا بأسلحتهم وأعدوها للقتـال  ،راسةجمموعة من جنود احل

أسلحتهم للخـروج واملشـاركة يف   هزون يف الداخل أم جي الصهاينةجنود 
هـم   بـدأ زمالئهـم   حينمـا  ،ولكن املفاجأة كانت أصعب ،القتال باخلارج

  مبهارة.. لصوتلسدسات كامتة مب ،بسرعةعليهم إطالق النار يف  ورهائنهم

فكان صالح الدين ورفاقـه   ،لردل فرصة اسة يف الداخلمل يتسن جلنود احلرو
وخوف اجلنود مما حيدث باخلارج على حتقيـق   وساعدت املفاجأة ،أسرع منهم

مع بداية أول طلقة من طلقات نريان صالح الدين ورفاقـه كـانوا   . واهلدف
  وكان حرصهم أال يصاب أي أسري بأذى. ،قتلى

يف أماكن آمنة داخل املبىن ليتجنبوا تجميع الرهائن أمر صالح الدين زمالئه ب
، بعد أن نسق ضربة جوية مع قائد املروحية إطالق النريان الكثيف يف اخلارج

  .عن طريق الالسلكي العراقية

  أفاق صالح الدين على صوت سلمى.

 .أيها الزعيمأحسنت  -

(مث أردف قائال وهو يشري بسالحه إىل املقـاتلني   شكرا يا رفيقيت احلسناء -
هؤالء الرجال هم أبطال تلك امللحمة، ولـوالهم ملـا جنحـت     العرب)

 خطتنا. كنت أمتىن أن يكون طارق معنا اآلن ليشاهد ما فعلتموه.
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 قائلة: ،أمامه وهي ختتال دالالً ،ردت عليه سلمى

 .العزيز يا رفيقي القيادة يف أنا متأكدة أنه سيثين على عبقريتك -

ذين كانوا حيتفلون بانتصـارهم.  نظر صالح الدين حوله يتأمل أهل القدس ال
 .تدق األجـراس  القريبة والرجال يهللون اهللا أكرب والكنائس ،النساء تزغرد

 القـدس العتيقـة   وجناحها ذا الشكل يعـىن أن  ،ةفاصل معركةلقد كانت 
  .منذ عشرات السننيألول مرة  الصهاينةخالية من  أصبحت

وحلق مـا   ، املدرسةىل سطح مبىنإ صعد ايد سلمى والدين أمسك صالح 
ونظـروا إىل   ،ووقفوا مجيعا على حافـة املـبىن   ،وانضما إليهما إلياس وفواز

 املشـاعر البشـرية.  كافة أسفلهم يثري املشهد إن  موع الغفرية يف األسفل.اجل
أمسك األربعـة   ذهب إلياس ورفع علم فلسطني على عامود قريب منهم، مث

اهللا  ،وصاحوا بأعلى صوم اهللا أكرب ا إىل أعلىهورفعوبأيدي بعضهم البعض 
مؤذين  دير املروحيات اليت حتوم حوهلم، وأصواتوامتزجت تكبريام  أكرب.

املؤذنني يتغنون بأحلى كلمـام   الشيوخ ، وكأناملساجد وأجراس الكنائس
  .يلحنون تلك الكلمات بأحلى أحلام القساوسةو
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متطر مطـرا   ، وكانت السماءأيام العام اخلامس عشر للهجرةأحد  صباح يف
أحـد   نطلقي ،ثقيلة ملبدة بغيوم ثقيلة تنبئ عن قرب سقوط أمطار خفيفا وهي

وهو يصيح يف اجلميع أن أفسـحوا   ،املبللة شوارع القدس يف جبواده الفرسان
 تهمن على صـهو قفز القدمية، لي املدينة كنائسإحدى حىت وصل إىل  ،الطريق

سـتقباله  حىت أسرع إليـه ال  أحد قساوستهاوما أن رآه  ،هاويسرع إىل داخل
  ، فأخربه الفارس أنه يريد مقابلة كبري القساوسة يف أمر عاجل.  ودئته

  :جاء كبريهم يسألهقليل بعد 

 هل عاد مجيع الفرسان يا بين ؟ -

 إن .وقوات املسلمني تزداد كل سـاعة  ،نعم أيها البطريرك سيفرونيوس -
 حتيط بالقدس من كل جانب. املسلمنيقوات 

 ؟!هناك  مما حجم قواو -

يقودها خالد بـن  و الرابضة أمام أسوار املدينة فالقواتعظيمة يا سيدي.  -
الـيت تصـل إىل    فهناك قوات يزيد بن أيب سفيان ،ليست وحدها الوليد

، وعلمت أن شرحبيل بن حسنة يقـود مخسـة آالف   مخسة آالف مقاتل
أبا عبيدة بن اجلراح مبدد آخر ليقود كل تلـك   ، وسيصلخلفهم أخرى

 القوات.
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وهو شارد الذهن، ويذهب إىل املذبح، ليقف أمـام متثـال    بطريركيتركه ال
 يلتفت إىل احلاضرين قائال: بعض الوقت، قبل أن يسوع

 إىل املسلمني..لقد قررت أن أسلم املدينة  -

إىل أنه جيب الصمود  تزداد اهلمسات املعترضة يف أرجاء الكنيسة، وكلها تشري
 أكثر. إال أن البطريرك يستطرد:

) لـيس  منفعال يرتفع صوتهمث يا إخواين.. الناس جياع واحلصار شديد ( -
إن يل رأي أرجو أن  ،معنا من السالح والفرسان ما نستطيع به مواجهتهم

 ينال رضاكم.

 يتحرك أحد الفرسان حنو البطريرك ويقول له:

ه مـن  فإن رأيك بالتأكيد في ،طريرك سيفرونيوسسننفذ ما تأمر به أيها الب -
 املدينة وسكاا.املسيحية و مصلحة احلكمة ما سيصب يف

 أعدكم مجيعا بذلك. ،بالذل لكم أبدا وأنا لن أرضى ،بوركت يا بين -

  
 ،فقوات املسلمني يف كـل مكـان   ،املشهد خارج أسوار القدس رهيباً كان

لفرسان املسيحيني من اجلنود املثول عددهم كبري وعتادهم كثري. يطلب أحد ا
فيأذن له بالدخول بعد أن ينصرف كل مـن   منفردا، د املسلمنيبني يدي قائ
  عبيدة بن اجلراح. أباباخليمة إال 

 أبلغكم حتية البطريرك املعظم رئيس األساقفة سيفرونيوس. ،سيدي القائد -

 لفارس.هات ما عندك أيها ا ،وعليه وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته -



- ١٠٦  - 

 .سيدي البطريرك يوافق على تسليم املدينة إليكم -

- وأشكره سأذهب إليه ألتسلم مفاتيح املدينة بنفسيو ،فعل حسن. 

 ،أن يسلمه مفـاتيح املدينـة   األخري أىب كوحينما ذهب أبا عبيدة إىل البطرير
 وريب إين نا أوصافا ملن يتسلم مفاتيح املدينة،نا يف كتبأفقد قر ،معذرة وقال له:

 ال أرى تلك األوصاف يف أي أحد من قادة جيوشكم.

 نطلق جتـاه بـاب القـدس   امتطي جواده وذلك حىت ا با عبيدةوما أن مسع أ
م يف األمر. ليستشريهمعاونيه  لوحينما وصل إىل خيمته طلب ك. امنه خارجا

 ه إىل أمري املـؤمنني بويذهب  ،من أهل القدس اقرروا أن يأخذ أبا عبيدة وفدف
  ا يف األمر قبل اختاذ أي تدابري حربية.ليتباحثو

حـىت   هأفـراد الذي ما أن رآه وبالفعل ذهب الوفد إىل "عمر بن اخلطاب"، 
فقد وجدوه نائما بظـل شـجرة يف    ،وحسن خلقه تعجبوا من بساطة عيشه

أبلغوه عن رغبتهم يف أن يذهب معهم لتسلم املدينة  وحينما قابلوه ،الصحراء
يف القادة العرمبن يسـتحق أن يتسـلم مفـاتيح     الذي ال يرى من البطريرك

بعـد أن   دون تـردد ذهب و ،أمري املؤمنني على تلبية طلبهم ، فوافقالقدس
  .ليتوىل أمر املسلمني يف غيابه استخلف "علي بن أيب طالب" رضي اهللا عنه

 ،كان "عمر" يصطحب خادمه يف رحلته إىل القدس، ومعهما ناقـة واحـدة  
حىت وصال إىل مشارف  ال فيها اخلليفة وخادمه ركوكانت الرحلة شاقة تباد

ومعهم بعـض قـادة اجلـيش     سيفرونيوس والقساوسة، حيث صعد القدس
من ناحيـة جبـل    على أسوار القدس يترقبون وصول أمري املؤمنني اإلسالمي

فـال   لذلك، تعجب البطريركمن بعيد، ف ونظروا إىل الرجلني القادمني ،املكرب
  وسأل سيفرونيوس:.. هت عسكرية حترستوجد مواكب أو قوا
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  أيهما عمر ؟! -

  :قائال أحد قادة اجليش اإلسالمي الذي كان يرافق البطريرك رد عليهف

 وخيوض يف املـاء والوحـل   ،إن أمري املؤمنني هو الذي ميسك بزمام الناقة -
 .وردائه ميتلئ بالرقع

 ومن الذي ميتطي الناقة هذا ؟! -

 إنه خادم أمري املؤمنني. -

 ، ويتبادل مع القساوسة النظرات مث يردف قـائالً: ذهولإليه بلبطريرك ا ينظر
واهللا إن ذلك مذكور يف سفر نيب اهللا زكريا (ابتهجي يا ابنه صهيون. اهتفي يا 

اكـب  بنت أورشليم. هو ذا ملكك يأيت إليك. إنه عادل ومنصور ووديع. ر
ـ   رس مـن  على محار وعلى جحش ابن آتان. واقطع املركبة من إفـرامي والف

أورشليم. وتقطع قوس احلرب. ويتكلم بالسالم لألمم. وسلطانه من البحـر  
  إىل البحر. ومن النهر إىل أقاصي األرض).

أمن أهلها عـن أنفسـهم    ها،مفاتيحوتسلم  إىل القدس "عمر"وصل  وعندما
وملا سـألوه   ،قضى ليلته يبكي، وما جفت دموعهمث خر ساجدا هللا، و، وماهلم

نين أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، فينكر بعضـكم  أبكي أل عن السبب قال:
كانت العهدة العمريـة،   ،وهكذا وعندها فقط سينكركم أهل السماء. بعضاً،

واليوم العظيم لكل املسـلمني واملسـيحيني، الـذين     ،لقدسل األول فتحالو
قياصـرة الرومـان    استطاعوا بعد ذلك احلج إىل القدس حبرية بعد أن كـان 

  ويذل فيها املسيحي الشرقي كاملسلمني. ليها،يسيطرون ع

*  *  *  
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الشمس مشـرقة وال توجـد    ،كان اجلو صحوا ،يف أحد املطارات السورية

بعد إشارة املرشد األرضـي  و ،لإلقالعمقاتالت حربية  استعدت مخسغيوم. 
عمل أحد الطيارين على االطمئنـان   .بدأت الواحدة تلو األخرى يف التحليق

 وهو يرتفع بطائرته إىل مسـتوى أعلـى   ،داء طائرته بعد إقالعهاإىل مستوى أ
تعريـف االتصـال،   وبصورة روتينية فتح جهاز  .حددت له مسبقاعند نقاط 

ردوا عليه بنفس الطريقة،  ، الذينوأرسل منه إشارة ليزرية إىل طائرات زمالءه
ـ شفرة الفاطمئن إىل أنه ال يوجد متسلل بينهم، وأن مجيعهم يعرفون   ريةالس

  .لالتصال

 واحد إىل النسور. نسرمن  واحد (أكرر) نسرمن  -

  .طائراميرد النسور األربعة على قائدهم مؤكدين سالمة أجهزة 

 اجته شرقا وارتفع عن السرب قليال. ،نسر أربعةواحد إىل  نسرمن  -

 علم وينفذ. ،من نسر أربعة إىل نسر واحد -
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 عن السرب قليال. اجته غربا وارتفع ،من نسر واحد إىل نسر اثنني -

 علم وينفذ. ،من نسر اثنني إىل نسر واحد -

من نسر واحد إىل نسر ثالثة ونسر مخسة طائراتكم على نفس املسـتوى   -
 وابقوا على سرعتكم كما هي. سأتقدم لألمام قليال ،معي

 تأكد القائد مـن حينما و .علم وينفذ ،وهكذا، رد النسور واحدا تلو اآلخر
 ،قون على تشكيل آمن أخذ يتأمـل األرض أسـفله  وأم حيل ،سالمة السرب

يأخذ أطفاله إىل إحـدى  ل انتهاء القتاليتمىن ه تجعل اليت الطبيعة اخلالبةتلك 
وينسى ضجيج  ،يتمتع مبناظرها اليت ختلب األلباب لبنان يف نزهة. وطنهضياع 

 هزميـة فـاحلرب   ،املعارك ومناظر القتلى واجلرحى وفقدانه ألفضل األصدقاء
  فيها. نتصرتوإن ا

  جهاز االتصال ويردد: نسر واحد يقترب النسور من منطقة جبلية. يفتح

 رضي.أحتسبا ألي هجوم  )٧(ض ع إىلارتفا .حنن أمام منطقة جبلية -

مث  علم وينفـذ.  :يسمعهم القائد يف مذياع الطائرة يرددون واحدا تلو اآلخر
لكشف  أسفله بلاجلحنو  يةليزرشعة العمل نسر واحد إىل إرسال إشارات باأل

ميكنه  اليت أجهزة حتليل املعلومات قام بتشغيل كذلكأي معدات حربية خمفية. 
  أن تعترض طريق سربه. هامن خالهلا جتنب أي متاعب ميكن

 مع مكان النسور فوق األرض. حداثياتاإل واقارن ،من نسر واحد -

يف  اآليلعلـى الطيـار    معتمدين ، مقاعدهمنفذوا األمر واسترخى اجلميع يف
 ،مبتسـما  . ونظر نسر واحد إىل إحدى الطائراتإىل وجهتها الطائرات ةدياق
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تبدلت نربة صوته ، وحىت ال يستمع إليه بقية النسور قناة اتصال خاصة فتحو
  قائال: القيادية اجلادة إىل نربة فيها اشتياق وحنني،

 ."حسام" الغايلصديقي  من نسر واحد إىل -

أمل األرض أسفل طائرته، حينما مسـع نسـر   يت "حسام" املصري النقيب كان
  :ضحك قائالًأن احلديث سيأخذ شكالً ودياً، فعلم صوته  ، ومنواحد

 صباح اليوم.اجلوية حينما رأيتك يف القاعدة  "رميون"يا  مل أصدق نفسي -

وقـد   ،أنه من الصعب وضع البيض كله يف سلة واحـدة  يا صديقي تعلم -
 قيام بعملية إال بنظام سري وحمدد.ال نتجمع للف ،هامامل ألمانفرقونا 

 كما كنت تعتقد؟ يف حلمهل حنن  ،ما رأيك اآلنولكن  ،أعلم ذلك -

يظنـون   "قلب الصـقر "وكل املقاتلني يف  ،نعم.. وأمتىن أال أصحو منه أبداً -
منذ كنـا   نناأيا حسام  أنت تعلم حىت اآلن أم يشتركون يف حلم واحد.

بأننا سنترته بالطائرات ونقـوم   تامة ةقناعوحنن على  ،نتدرب سويا يف مصر
 ولن نفعلها يومـا  ،مبناورات ومشاريع حربية ودية طوال حياتنا العسكرية

 .، ورمبا نقاتل بعضنا وال نقاتلهممع هؤالء ونشترك يف قتال حقيقي

 .الصهاينة ضد حقيقية مهمةولكنك اآلن قائدنا يف  ،أتذكر ذلك -

 يف النهاية.اختذ  ولكنه تأخر كثرياً ،جريئاً اكان قرارلقد  ،نعم يا صديقي -

أقسم لك يا حسام بأنين لن  .كم هي أرضنا العربية مجيلة ،األسفل إىلأنظر  -
 .كيف نترك كل هذا اجلمال هلم ،أترك هذه األرض إال وهي حرة

ديق، فأنت منـذ  وامسح يل أن أودعك كص ،بقيت دقائق ونصل إىل هدفنا -
 هذه اللحظة قائدي.
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باقتراب اهلدف، حسب اإلحـداثيات   اصوتي اإنذار السربقائد تعطي طائرة 
اليت مت تغذية الطائرة ا، واليت يتم حتديثها بشكل آيل عن طريـق األقمـار   

 ، ذلـك ريى يف األفق جبل املكـرب لأمامه  ينظر نسر واحدف .العربية الصناعية
فقد شهد أول تكـبرية دوت يف بقـاع    ،اجلبل الذي يتميز بشهرته التارخيية

قدس، حينما وصلت قوات املسلمني بقيادة "أيب عبيدة بن اجلراح" لطـرد  ال
  الرومان من األرض املقدسة. 

أن أهايل القدس طلبوا أن تسلم مدينتهم إىل خليفة  ون أيها النسورأتعلم -
 املسلمني "عمر بن اخلطاب" شخصياً.

إن هذا اجلبل شاهد علـى أحـداث    ،تلك القصةعلم ننعم (يرد حسام)  -
عليه يف عام  الصهاينةبعد أن اعتدى  كبريةالعرب كانت صدمة  ،عظيمة

ل يل أيب أنه حـزن  اق .وسيطروا على الطرق املؤدية إىل عمان ،١٩٥٧
  عر بأن القدس ضاعت وعظمت جراحها، ...، وشوقتها حزنا عظيما

، وأسرع خياطـب بقيـة   اطعه "رميون" حينما الح يف األفق هدفهم املنشودق
  النسور.

سنرتفع  ،الذي تدربنا عليهنا سنهاجم بتشكيل ،حد إىل النسورمن نسر وا -
اآلن إىل أقصى ارتفاع ميكن للطائرة ارتفاعه، حبيث ال ميكن رؤيتها مـن  

، وبـذلك  شبه عمودي األرض وسنسقط وابل نرياننا على املوقع بشكل
 .على بركة اهللا سنتجنب أي ردود سريعة من األعداء.

 وينفذ.(جييب كل منهم منفردا) علم  -

االرتفـاع   إىلوحينما وصـلوا   ،يرتفع النسور بزاوية شبه عمودية إىل أعلى
وعكسوا اجتـاههم   ،اللوتس وهي تتفتح زهرة يشبه املقصود تفرقوا بتشكيل
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 كانوا كاألفعى اليت تنقض علـى فريسـتها.   . لقدوانقضوا على موقع العدو
اطمئن إىل أن  ،ى النقاط الدفاعية للهدفحدإنسر واحد على قبل أن ينقض و

كانت تدور وهم يف اجلو  ناجحة الرهائن املدنيني مت حتريرهم يف عملية أرضية
حتريـر   مهمـة  مرحلة ثانية بعدكأثناء توجههم للموقع. فقد كان هجومهم 

 إىل مروحيـة قريبـة   م ويتوجه ،املقاتلني أحد مالذين كان يقوده ،الرهائن
  تستعد لإلقالع.

حـىت وصـول   تأمني املروحيـة   مهمتك سة،من نسر واحد إىل نسر مخ -
 الرهائن بسالم إىل القاعدة اجلوية.

 علم وينفذ.. -

أراكـم يف   املهمة،انتهت  ،من نسر واحد إىل النسور اثنني وثالثة وأربعة -
 .القاعدة

 علم وينفذ.. -

  
 ،وهي تعزف سيمفونية هجوميـة صـاخبة   ،صالح الدين إىل الطائرات ينظر

 بط بشكل اوقد فوجئ هوتطلق النريان لتـدمر  ،املوقع عمودي فوق شبه 
مبسافة كافية ليتجنب  فقرر االبتعاد إال واحدة ظلت حتوم حوهلم.عن آخره، 

املوقـع الثالـث    منيف حترير الرهائن وقد جنح ورفاقه  ،أي إصابات صديقة
كان الرهـائن يصـطفون خلـف     .القدسبيف جبل املكرب  لصهاينةواألخري ل

املقاتلني  حراسة كل من سلمى وسوسن وإلياس والعديد منصالح الدين ويف 
  من جنسيات عربية شىت.



- ١١٣  - 

خذوا كل مـا   ،. ال تتركوا الرهائن إال يف القاعدة اجلوية.إلياس .سلمى -
 عداء.األاعترضكم ميكنكم محله من أدوات للدفاع عنهم يف حال 

ربية من الواضح أننا سنكون يف حراسة جوية أيضا (مشرية إىل الطائرة احل -
 اليت حتوم جيئة وذهابا يف األعلى).

للخطر إذا تأخرنا  طائرةال قائد ألننا نعرض ي مأسرع ،يا سلمى صحيح -
 أكثر من ذلك.

 اس ورفاقه يقومون بعملهم.هو إلي ها.. رفيقيال تقلق يا  -

 حميط كونيجيب أن  ،اجلبل مع املقاتلني العربدروب سأبقى هنا لتطهري  -
 عداء.األمن  ماًخايل متا اليوم القدس

حافظ على نفسك من أجلي يا صالح الدين. أنت  ،إن شاء اهللا ستفعلوا -
 رفيق عمري وال ميكنين العيش بدونك.

العاطفة املتأججـة   وقد شعر بتلك ،بنظرة حانية رقيقة صالح الدينإليها نظر 
ا:.. ايف نربات صووأجا 

 االقدس عربي طحمي كونيوأعدك بأن  حافظي أنت على نفسك من أجلي، -
حسنا يف كـل   أن القوات العربية تبلى بالًء اهللامد حنو ،الليلةهذه  اخالص

 تكون حرة عما قريب.سإن فلسطني مجيعها  ،املدن الفلسطينية

 .رفيقياحلمد هللا.. أستودعك اهللا يا  -

الـيت كانـت تسـتعد     ،املروحيةمنت  إىلبالصعود  ، وأسرعتتتركه سلمى
وقاومت تلك الزوبعة الـيت أحدثتـها    توقفتمنها  حينما اقتربتو ،لإلقالع
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نظر إىل صالح الدين الذي كان يلوح هلا لت والتفتت رأسهامالت بو ،املروحية
إىل املروحية الـيت  ، مث أسرعت بالصعود ومتنت أن تراه مرة أخرى ،من بعيد
وانطلقت يف حراستها مع إلياس والطائرة احلربية  جبل املكرب، مساء يفارتفعت 

حىت ال تغيـب  املناورة دائما الذي كان حياول  ،يادة الطيار املصري حسامبق
، حىت تركهم يف القاعدة اجلوية القريبة آمنني ليعود بعـد  املروحية عن ناظريه

    .ذلك إىل قاعدته األساسية يف دمشق
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شاب يف الـثالثني   كان ،بلدية العتيقالمبىن وأمام  ،يف مدينة هامبورج األملانية

يشاهد الطراز املعماري ملبىن البلدية الذي  أشقر مبالمح أملانية حادة من عمره
معجب مبعماره  يظهر من تعبري وجهه أنه ،يعود إىل ايات القرن التاسع عشر

برج مـبىن   ةساع، مث ينظر إىل ينظر إىل ساعته ، وبني احلني واآلخرأميا إعجاب
  إذ بصوت يأيت من خلفه قائال: ،كان منهمكا يف جولته وبينما البلدية الدقيقة.

 مل نلتق منذ زمن يا "يوهن". -

شيخ طاعن يف السن يرتكز علـى  . فريى يلتفت "يوهن" إىل صاحب الصوت
أحد املقاعد البعيدة عـن   ويذهب به إىل ،فيتحرك بسرعة ليأخذ بيده عصاه،
  الزحام.

 ؟ العزيز. ماذا تفعل هنا ؟ كيف حالك عمي -

 كيف حال أبيك ؟ ألن يأيت لرؤييت ؟ ،اهللا يا بين أمحد -

  تتغري لكنة "يوهن" وهو يهمس لعمه:

 عم.ال أيهااملقابل أغراه سيأيت لو  -

 جييبه العجوز بصوت خفيض:

 .أريدهمليوين دوالر إذا فعل ما  وما رأيك يف -

 سوف يفعل. (وعيناه تلمعان بذهول) نعم سيفعل بالتأكيد -
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أوالد كافة املعلومات عن  ته إىل حد اهلمس)(خيفض صو إذا فاملطلوب هو -
الـدفاع   اتقو ،عدد األفراد ،أنواع املعدات ،اجلوالن السوري يف العم

 اليت تعرفها. ةهموغريها من املعلومات امل ،اجلوي

 ما هي املدة ؟ -

تضـاعف  ر وقت ممكن (ويبادره بابتسامة عريضة، ويستطرد) فرمبا تصبأق -
 .املكافاة لو جاءت غدا

ويتجه حنو سـيارة   ،ة البلديةحيتحرك ببطء إىل خارج سا ،لعم العجوزيقوم ا
 أسرع بسؤال ،يفتح الباب اخللفي وجيلس إىل جوار رجل أمسر اللون ،تنتظره

  العجوز:

نريد أن  ؟قريبأتظن أنه يستطيع احلصول على تلك املعلومات يف وقت  -
ن كـل  ألم يف الفترة القادمة سريكزو ،نضرب ضربتنا يف أقرب فرصة

ورمبـا   ،املؤمتر الذي ينعقد حاليا من نتـائج  هطاقام حول ما سيسفر عن
ينية األوىل، واسـم رئيسـها   فيه قيام اجلمهورية الفلسـط املؤمترون يعلن 

 االنتقايل األول.

جييبه العجوز وهو يرتع حواجبه البيضاء الكثيفة، وشعره األشيب املسـتعار،  
 ته التجاعيد:لوجهه ورقب منحتورقائق املطاط اليت 

فاملال الكثري سيعميه  ،أنا واثق من ذلك. ال تقلق ،ويف أسرع وقت تتخيله -
قمنـا  ولقـد   ،أنت تعلمهم جيدا يا صديقي .عن إدراك أنه خيون دولته

لك مبليوين دوالر يف فما با ،بأخبس مثنمرات عديدة وأثبت والئه بتجربته 
 مهمة واحدة.
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، ملا جلأنا إىل أمثاله ،عمليةالتكفي لتنفيذ لوال أن املعلومات لدينا قليلة وال  -
 هيا بنا لنبلغ القيادة باألمر. اهللا معنا. ،فلنهلك الظاملني بالظاملني ولكن

  .تنطلق السيارة مبتعدةو
  

القـوات   قيـادة يف مقر  إىل بوابة غرفة العمليات بعض ضباط اجليش وصل
 معند دخوهلو. لتونسيةالقواعد العسكرية بالعاصمة ابإحدى العربية املشتركة 

ممرا طويال منحدرا، ويف ايته مكتب استقبال يقـف   وااملبىن، وجدمن باب 
 همرافقتقدم أحدهم ألخذ هويام العسكرية، مث خلفه ضابط وأربعة جنود. 

مـن   اعـدد  مضابط آخر هبط ، قبل أن يتسلمهم أحد الضباط إىل املصعد
، يقوم عليها لئ بلوحات إليكترونيةإىل قاعة فسيحة متت ، حىت وصلواالطوابق

  .العديد من اجلنود والضباط

. وبعـد  يف مقدمة القاعـة  همإىل مقاعد موتوجه  املسئولضابط ال همتسلم
بعد أن قدموا له التحية، و ،قليل دخل القائد األعلى للقوات العربية املشتركة

  .إليه باهتمام كبري اجلميعبدأ حيدثهم وقد استمع 

نحاول اليوم سويا أن نضع اخلطوط العامة للخطوة التاليـة  س ،بكم أهال -
أنا سعيد جدا ألنين أقف وواألكثر خطورة من العملية (يضيف ضاحكاً) 

اآلن أمام أفضل قادة معركتنا التارخيية (يرفع يده ويشيح ا عالمة علـى  
 اإلعجاب الشديد بنجاحهم)..

إليه القائد أن "حتدث".. يشري ف ،يرفع أحد الضباط يده يطلب اإلذن باحلديث
التحيـة   يلقـي ، والكويت على ذراعـه  ةحيمل علم دولالذي يقوم الضابط 

  يقول:و ،العسكرية
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لقد حققنا ما مل نتوقعه يف املراحـل األوىل مـن العمليـة، واآلن     ،سيدي -
ولكـن (يتوقـف    ،أبطالنا يف فلسطني يقومون بواجبهم على أكمل وجه

 الضابط مترددا..).

 ، أكمل.يها الضابطولكن ماذا أ -

 .ينهي العملية برمتها لنحقق انتصارا ساحقا هذه املرةف ،سيدي -

 !؟ ذلك كيفو -

هناك  ،على أكثر من جبهة ويف نفس التوقيتجيب علينا أن اجم أعدائنا  -
علـى   اوتشكل تلك املواقع خطـر  ،أكثر من موقع عدائي ال يزال نشطا

بادرات ميكنها أن تـدمر  نا، خاصة وأن الساسة يطرحون ماتاستمرار جناح
 جهدنا، وتعيدنا إىل نقطة الصفر من جديد يف حلظات.

 ؟! اآلن حتديدا ولكن من وجهة نظرك ملاذا -

سيدي.. إن الدول الكربى كانت تظن أننا سنتوقف عنـد حـد معـني     -
جناحـات   استمرت وحققت لكن العمليات تفاوض،نلتوقف ، ونيرضينا

باخلطر من تفوقنا العسـكري.   يشعركله وأصبح العامل  ،فاقت تصورهم
أقترح على القيادة أن نقوم بعدة عمليات هجومية تستهدف أكثر  ،سيدي

 .واحد حىت ال خنسر كل شيء فجأةمن هدف يف آن 

وسأضع يف يديك مفاتيح االتصال ببقية األسـلحة   ،كامالً تصوراًفلتضع  -
(يتوقف للحظات مث يسـتكمل   تكلتستكمل كل اخلطوط العريضة خلط

، وإذا القـت  ال أكثر اعرضها على قائدك يف خالل ثالثة أيام مث ثه)حدي
 .اليومنناقشها قبول القيادة العليا، سوف ننفذها بالتزامن مع املهمة اليت 
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 علم سيدي (يلقي التحية العسكرية وجيلس). -

.. ويتناول عصاه ليبدأ واإلحاطة به يشري القائد األعلى للضباط باالقتراب منه
وما أن انتهى من شـرح  على جمموعة من اخلرائط اسمة أمامه،  يف اإلشارة

، أخذوا يف طرح األسئلة عليـه  حىت، وتعريفهم على مسرح األحداث املوقف
  (معركة التحرير).   لفهم بعض النقاط يف خطة

  
عدة أيام، ويف نقطة حراسة صهيونية يف اجلوالن احملتل، أخذ أحد اجلنود  بعد

هلـا   فريفع راية ألمة بعيدة، ويصفر(قدس بصوت مسموع يقرأ يف الكتاب امل
 ،وليس فيها منهك وال عـاثر  ،فإذا ا مقبلة بسرعة وخفة ،من أقصى األرض

حمدودة سهامها  ،ال يفك رباط نعليها ،ال تنعس وال تنام وال حيل حزام حقويها
بؤة ل. ..حتسب حوافر خيلها صواناً ومركباا إعصاراً ،ومجيع قسيها مشدودة

زجمرـا يف   ،ختطفها وليس من ينقذ ،تزجمر ومتسك الفريسة ،تزأر كاألشبال
تنظر إىل األرض فإذا بالظالم والضيق، وقد أظلـم   ،ذلك اليوم كزجمرة البحر

  .)النور يف غمام حالك
  قائالً: ، ويقاطعهكمكلها  يرمقه أحد اجلنود بنظرة

  ؟كتابك منذ الصباحتترك  ومل ،مالك متوتر هكذا ،"أكيفا"ما بك يا  -
 ال شيء. -
 "إيزابيال" ؟!قل يل ما بك (يداعب "أكيفا" بيديه) أحتن إىل  ،ال -

أحن إليها ؟ إنين أشعر أنين لن أراها مرة أخرى بعد ما تعرضـنا لـه يف    -
الشهور املاضية. أتظن أن لليهود مستقبل (يردف مـنفعالً) أتظـن أنـه    

 يف املستقبل؟أم أسفلها تلك األرض  فوقسيكون "أكيفا" أو "إيزابيال" 
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 .ولكن.. ،معك حق -
ويصيح اجلمع  ،"أكيفا" ورفيقه إىل صوت مألوف يأتيهم من بعيدتتنبه حواس 

  أرضا.. احتموا بأي شيء)..  قائلني (ابتعدوا سريعا.. انبطحوا 

تناثرت شظاياه يف كـل   أحد أبراج احلراسة، الذيذيفة مدفعية أطاحت بإا ق
أمام مسـتوطنة (مـريوم    موقعهمنيف على ذلك قصف عوبدأ بعدها  مكان.

إىل الغرب من  ،جوالن) قرب تلك الغرام، أو (هار بنتال) كما يسميه اليهود
، وهي آخر بقعة يسيطر عليها الصهاينة بعد اندحارهم مدينة القنيطرة السورية

، املـدرعات عن مئات الدبابات و األرض انشقتوقد . أمام القوات العربية
 م يف إحدى معارك العصـور الوسـطى،  وكأها نود إىل جواريعدو اجل اليت

  لقد بدأت عملية حترير اجلوالن. ..يصيحون ويزأرون
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 الطائرات الصـاخب  دير حمركاتتعالت الصيحات يف كل مكان خمتلطة ،
ـا   واحصنكي يتمبالجئهم ل الصهاينة يلوذ جنود. املدوية وطلقات الدبابات

اول البعض منهم االتصال بـاملواقع األخـرى   حيو ،القصف العريب من جراء
  من تلك اليت خسروها سريعاً.   لطلب تعزيزات بدالً

 مريوم واحد.. مريوم واحد.. هل تسمعين ؟ -

 اإلشارة. ابدأأمسعك.  ،مريوم أربعة -

. لقد تضررت معظم أسـلحتنا، ومل نعـد   يتعرض موقعنا لقصف كثيف -
 منتلك وسائل دفاعية كافية لصدهم.

حاولوا الصمود  ،سنتصل بالقيادة من أجلكم للقصف أيضاً، حنن نتعرض -
 صل التعزيزات.تقدر استطاعتكم حىت 

ويصيح منفعالً (كـاذبون.. كـاذبون..    ،يلقي ضابط الالسلكي جبهازه أرضاً
بدفن جثثنا  حىت ولن يكلفوا أنفسهم ،سيتركوننا نتعرض للقصف حىت منوت

  اليت ستتعفن هنا.. كاذبون).

أصبح يردد ف ،ط ينهي كالمه حىت نزلت قذيفة على خمبئه ودمرتهمل يكد الضاب
وهو يلفظ أنفاسه األخرية، وبصوت وهن (كاذبون.. كاذبون.. خمادعون) مث 

  ميوت.

حتركوا بسـرعة   ، وقدتبدأ املروحيات بإنزال اجلنود العرب بالقرب من املوقع
السيطرة  ثل يفتتم القتحامه فور انتهاء املدفعية من قصفه. لقد كانت مهمتهم

حـىت ال   ،على كل املواقع اإلسرائيلية يف هضبة اجلوالن ويف نفس التوقيـت 
  يلتفت موقع ملعاناة موقع آخر.
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تقصف  العراقية واملصرية الطائراتعنيفاً يف كل أحناء اجلوالن. كان القصف 
وهناك عمليات إنزال بري يف صـفد   ،مستوطنة دان بالقرب من مرج احلولة

توطنة جادوت. وحبرية طربية مليئة بالزوارق احلربية الصـغرية  بالقرب من مس
. ، قصفت املعسكرات اإلسرائيلية يف اجلوالناليت حتمل صواريخ بعيدة املدى

وقوات املشاة األردنية استولت على كل أراضي اجلـوالن مـن ناحيتـها،    
باتت حتت سيطرة مقاتلي  "جمدل مشسإن ". "حوا"وتعمقت حىت اقتربت من 

حـوا كـري    ،تل العزازيات ،املالحم القتالية يف كل مكانوز الشجعان. الدر
  .اعني فيت.. وغريه ،زاعورا

  

اجلنـود  فقـد أخـذ    ،أمام مستوطنة كتسرين باجلوالن مروعاً املشهد كان
 ،األرض منمـع اقتراـا   يف الظـالم  يقفزون من املروحيات اليت تتحـرك 

. وحميطهـا  ة على املسـتوطنة السيطر دف إىلجمموعات اقتحام يشكلون و
الفـارين إىل قريـة    حراسة املسـتوطنة  لإلجهاز على جنود ةجمموعأسرعت 

اليهـود   ها أثناء هروبيف اقتحام آخرون بدأو .ااورة هلاقسرين املهجورة 
إال أن  ،أخذوا يهرولون يف كل مكان حبثـاً عـن ملجـأ   وقد  ،منها الروس

ذهب آخـرون ملطـاردة   و ،أماكن آمنةيف  واومجع حياءأمعظمهم مت اعتقاهلم 
    .املستوطنة نازلنود الذين حتصنوا مباجل

فهـم   ،أمرا غاية يف الصعوبة العرب جيعل من حترك جنود إن ختطيط املستوطنة
 إىل أن يـأمرهم قائـد   بعد عدة حماوالت مما أدى ،ئهمعداأل دائماً مكشوفني

ـ و ،التحركات كافة باالنسحاب ووقف املهمة ـ ل جماأرس ة اسـتطالع  موع
  .لتحركهم ستكشاف املوقع وحتديد النقاط اآلمنةال
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فوجئت بعـدد   حينما بدأت جمموعة االستطالع التسلل إىل داخل املستوطنة،
جنـود العـدو،   كبري من عرب اجلوالن أسرى داخل املنازل اليت يتحصن ا 

 بعضأصيب ف ،بشكل عشوائي وبكثافة أسلحتهم يطلقون نريان واأخذالذين 
لم يكن أمام اجلنـود  ف واستشهاد بعضهم، جبراح بليغة االقتحام جمموعة أفراد

سقط أحـد  هناك قناص. : العرب إال اختاذ نقاط حصينة مث االتصال بالقيادة
 . نطلب اإلذن باالنسحاب.  الضباط

إن نـريان  األمر صعباً. وبات  أن انسحبوا. ،يأيت الصوت من الطرف اآلخر
يف نفس الوقت ال يستطيع اجلنود الرد حـىت  و ،العدو كثيفة ومن عدة جهات
  ال يصاب أحد األسرى بسوء.

  ماذا سنفعل يا سيدي ؟ -

 وسننفذها مبشيئة اهللا.يف ذهين خطة.  -

ليأمر ضباطه بـإطالق   مث عاد ،قليالً داخل عربة االتصال بنفسه القائدخيتلي 
وحينمـا خيـرج    ،قذائف دخان يف كل أحناء املستوطنة من كافة االجتاهـات 

 ملتحصنون تطلق القذائف الضوئية حىت يصاب األعـداء بـالعمى املؤقـت   ا
  يف وقت اقتحام اجلنود العرب للمستوطنة. والصمم

فحينما أطلقت قذائف الدخان خـرج املتحصـنون،    ته،وبالفعل مت تنفيذ خط
 ا مت التـدبري لـه،  الذين فوجئوا بالقذائف الضوئية تنهال عليهم، فأصيبوا مب

ن اجلنود العرب أثناء اقتحامهم للمستوطنة. ومل يـروهم  فأصبحوا ال يسمعو
عدسـات الداكنـة   األقنعة الواقية ذات ال بارتداءأيضا. وقام اجلنود العرب 

فقد كانت تلك  ،وسيطروا على معظمهم بدون عنف ،اهزة لتلك العمليات
    .القذائف املؤملة كفيلة بأعدائهم
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أحد القادة اجلميع إىل  ، أنصتة جبامعة بريزيتداخل قاعة اجتماعات خاص

يشري بكلتا يديه ميينا ويسارا وخيطب يف اجلموع. وكان  العسكريني، وهو
اجلميع ينظرون إليه إعجابا، وهو يتحرك بينهم بعد أن ترك منربه ويصيح 

  :حبماس

السؤال األكـرب هنـا،   فيف انفالت األوضاع لو فشلنا،  عظيمإن اخلوف  -
إىل إجابة منا مجيعا، كيف ستدار الدولة بعد انتهاء احلرب؟  والذي حيتاج

إن القصف الصهيوين الكثيف والعشوائي ال ينتهي وال مييـز. أصـبحت   
البالد مجيعها يف حالة دفاع عن النفس.. وألول مرة يف تاريخ فلسـطني..  

 بعنف ويـأس،  ويهامجون املؤثرة، من ضرباتنااليهود يدافعون عن أنفسهم 
. األمر أصبح أكثر دموية دة فعلهم اليت كنا نتوقعها جيدارهي . خوفا منا

، ولوال سيطرتنا على خمـزوم النـووي ألحرقـوا    من أي حرب مضت
. خاصة بعد أن حررنا القدس واخلليل وبئـر سـبع   املنطقة مبن فيها يأسا

والضفة الغربية وقطاع غزة ورام اهللا. حقد سنوات طويلة من الصـراع  
، بعـد أن  ، تفجر حينما بدت القوة يف أيـدي العـرب  العريب الصهيوين

أن األمر ال حيتاج إال إىل قرار. قرار واحد حيسم الصراع وحيـدد  تأكدوا 
أعلم  ، ويضع لنا أقداما يف هذا العامل البغيض.مستقبلنا مجيعا يف هذا العامل

ومهمـا   ،ولكن مل يكن هناك مفر من املواجهـة  ،صعباحلرب أن قرار 
 ج، فهي حرب الكرامة العربية.. كرامة الزيتون.. اليت...كانت النتائ
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  :يف أذنه أحد احلضور ويهمس حنو هممييل أحد

أمل متل أنت أيضا وحنـن جنلـس    .إنه خيطب منذ ساعة كاملة. لقد مللت -
نفس جلستنا تلك ونسمع خطابات الرؤساء والزعمـاء العـرب منـذ    

 ملاذا ال نذهب للقتال؟ .أسبوع

إن حديثه يشجيين. مل نسمع خطيبا مثله منـذ عقـود   ف ،اصمت يا إلياس -
إنين سعيد بأنين أمسع خطيبا قدسياً يذكرين باخلطباء العرب الثوار و ،طويلة

أمثال اخلطيب املصري "مصطفى كامل"، واخلطيب السـوري العظـيم   
املصـرية األب   ١٩١٩الدكتور "حبيب إسـطفان"، وخطيـب ثـورة    

 فال تفقد صربك.اجللسة اخلتامية، إا  "سرجيوس".

ولكن اتمع الـدويل   ،أعلم ذلك وأستمتع معك بالفعل يا صالح الدين -
مـن سـيكون رئـيس    عرف يأن ينتظر خارج هذه القاعة. يود اجلميع 

 مجهورية فلسطني األول يا رجل.

وها حنن ننتظر يـا إليـاس    ،لقد مت اختياره بالفعل ومل يتبق إال إعالن امسه -
 .اجلميعك

 ،صديقي. حتاول أن توحي إيلَّ بأن األمر ال يثري شغفك كم أنت خبيث يا -
فأنـا ال أحتمـل االنتظـار،     ،لوال أنه ال ميكننا اخلروج لكنت خرجت

 جديدة معك. مهمةوأتشوق خلوض 

ينظر صالح الدين إىل إلياس مبتسما، ويتنقل بعينه يف أحناء قاعة املـؤمترات،  
غفري المع هذا اجل ،الشديدليلمح بطرف عينه خارج باب القاعة ذلك الزحام 

من رجال الصحافة واملصورين ومراسلي الفضائيات ينتظرون. اجلـو مفعـم   
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حبماس غري عادي. اجلميع يتحدثون. ختتلط أصوام بأصـوات الطـائرات   
، وأصوات الضباط الـذين  لتأمينه احلربية اليت متر كل دقائق فوق مقر اجلامعة

 عمليـة ملؤمترات حتتوي على أبطـال  يؤمنون كل ركن من أركاا. إن قاعة ا
وبعد دقائق  ،األحياء، حتيطهم صور من دفعوا الثمن من دماءهم "عني الصقر"

للجمهورية الفلسطينية اجلديدة مـن هـؤالء    ا مؤقتاسوف يتم اختيار رئيس
  األبطال.

زي العسكري أمام بـاب  التستقر نظرة صالح الدين على سلمى اليت تقف ب
دسات املصورين من القنوات التليفزيونية العاملية، وهـي  القاعة، وحتيط ا ع

قد انتبهت إليه تديل ببعض التفاصيل املسموح ا عن عملية (قلب الصقر). و
ينظر إليها فالتقت أعينهما، فتبادره بابتسامة خفيفة رقيقة كلها أمـل يف  وهو 

إعـالن  ليعود بعدها صالح الدين ملتابعة اجللسة اخلتامية ملـؤمتر   ،غد مشرق
، أم أن هل احلرب قـد انتـهت  اجلمهورية الفلسطينية األوىل، ويسأل نفسه: 

  هناك بقية ؟!
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  يف وطن حر عجبتكم وداعبت أحالمكمألعلها 
  حتيا فلسطني حـرة مستقلة  
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