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 حدث العزة في غزة

 الصمود فالمجدسنام ذروة 

الضمير  –ردد في أدبيات علم االجتماع : الحس العام كلمات عدة تت

 –اوح الجماعيي   –الشييع ا الجمعييي  –المخييياا العييام  –الجمعييي 

 وجدان األم  إلخ .

أم أن لها ميدل ال  واديدا  و وإ ا كيان األمير هل هذه الكلمات مترادف  

وبشكل  -لمقص د من  لك ؟ .... وهل يمكننا تحديد ا امف و باإليجاب 

وجدان األم  و ب صفه  لك  –الضمير الجمعي العربي  –علمي قاطع 

 . لعامل الرودي اإلنساني الحضااي ؟ا

يفترض  –أي الفعل االجتماعي  –" وال اقع أنه يق ا أدد المفكرين : 

 من أجل إنجازه أن يندمج كل سيل   فيردي فيي عميل يحميل طيابع

االستمرااي  وأن تنيتمم التصيرفات وتتجياوب بعضيها ميع بعيً ط قيا  

لق اعد ضمني  مستضمرة و دسب ماينتمره كل منها مين األرير، و 

االجتماعيي  و ب صيفها تنيتمم تيتات وبع ااة أرير، في ن الممااسي  

تصييرا األفييراد وت جهييه نحيي  أهييداا مشييترك  و تفتييرض وجيي د بنييي  

المحمل بمعان ودالالت  واالندماجن معقدة من القيم وعمليات التعيي

 اجتماعي  ومستضمرة . –تيفرة  –كما تفترض لغ  امزي  

اجتماعييي  يمكيين إاجاعهييا فقيي  إليي  ليسييه هنييا  أييي  ممااسيي  

عناصرها الفيزيقي  والمادي  و  لك ألنه لما يشكل ج هر الممااسي  

ييتم نها تسااع إلي  التحقيف فيي تي ك  مين اليدالالت أاالجتماعي  

استيعاب وتجاوز الطابع الجزئي للتصرفات واألفراد واللحميات و  فيها

وميين هنييا فيي ن كييل مجتمييع ينشييع لنفسييه مجم عيي  منمميي  ميين 

التص اات والتمثالت و أي مخيياال  و مين رالليه يعييد المجتميع إنتياج 

نفسه و مخياال  يق م و بالخص ص و يجعل الجماع  تتعرا ب اسيطته 

ألدواا ويع ر عين الحاجيات الجماعيي  عل  نفسها و وي زع اله يات وا

 واألهداا المنش دة .
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التي التعرا الكتاب  و تمعات جمثل المو والمجتمعات الحديث  مثلها 

مين التميثالت و تنتج هذه المخايييل االجتماعيي  و هيذه المنم ميات 

ومن راللها تقي م بعمليي  التعييين اليذاتي و تعيين نفسيها بنفسيها 

 .1يرها وقيمها " وتث ه عل  تكل ام ز معاي

ال شري  ب نشاء معيان  ودالالت ويق ا بادث آرر : " بقيام الجماعات 

هي  م جي د و  مخيالي  اجتماعي  و تتمكن من إعطاء معني  لكيل ميا

ف فضيل هيذه لكل ميايمكن أن يقي م فيهيا أو يقي م رااجهيا و وأيضيا  

المعاني والدالالت المخياليي  االجتماعيي  تقي م الجماعيات ال شيري  

 تدتين العمل التاايخي وتنشيطه ...ب

إن كل مجتمع يقدم نفسه للرؤيي  و لرؤيي  ارريرين ليه و مين ريالا 

الص اة التي يك نها عن نفسه و فمن رالا هذا الم ت ا ير، اررر 

ودشيا  أم متحضرا  و كافرا   ارررهذا  أكانس اء و ويصدا عليه دكما  

خيالييي  تمييااط سييلطتها أم مؤمنييا  و وهييذه التمييثالت والتصيي اات الم

بييل أيضييا  فييي مجيياا الفعييل و ليييس فييي ميييدان التصيي ا ودسييب 

ا من تق م به كل جماع  بشري  قائم  تعرا نفسهاالجتماعي الذي 

 2رالا المقاان  مع ارررين ".

فييي نمييام قيمنييا قلنييا : إن مخيالنييا   هييذا الم ضيي ع ئييوإ ا أادنييا ت ي

يء برأط مالنا من المآثر االجتماعي العربي ه  الصرح الخيالي المل

الصرح الذي يسكنه عدد ك يير مين امي ز وال ط الت وأن اع المعاناة و 

الماضييي مثييل الشيينفر، وامييرو القيييس وعمييرو بيين كلثيي م وديياتم 

الطائي وآا ياسر وعمر بن الخطاب ورالد بن ال ليد والحسين وعمر 

وأبي  واألولياء الصالحينبن ع د العزيز وهااون الرتيد وصالح الدين 

الميااد ..إضياف  إلي  امي ز الحاضير وزيد الهاللي وجماا ع د الناصير 

والغد المنشي د... إليخ و وإلي  جانيب هيذا المخيياا العربيي العربي 

اإلسالمي المشتر  تق م مخاييل متفرع  عنيه كالمخيياا الشييعي 

الييذي يشييكل الحسييين بيين علييي الرمييز المركييزي فيييه و والمخييياا 

                                                 
1 Pierre Ansart , Ideologies,conflits et pouvoirs (Paris : Presses universitaires de France , 1977) ,p.21   

2 Claud Gillet , << les Lectures : Cours social et ecriture revele >> Studia Islamica, LXII, MLMLXXXI, pp.49-50 
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سيييلل الصيييالص " راصييي  و والمخيييياا السيييني اليييذي يسيييكنه " ال

 1العشائري والطائفي والحزبي ..إلخ .

 –اسمي  –هكذا يتضص أن هذا الضمير يتألل من عنصرين : تكلي 

دارليي و هي  هيذه العناصير  fonctionnelleعض ي و وآرر وظيفيي : 

عنتيرة  –الرجيل الصيالص  –التي أترنا إليها سابقا  : ألل ليل  وليل  

 ع د الناصر الخ . –ن الحسي –بن تداد 

وتياايخي وبالط ع فهذا العنصير اليدارلي الي ظيفي دينيامي متحير  

يتمثييل ويتجسييد بييين الحييين وارريير فييي تجليييات وتم ضييعات مثييل 

ثم صم د تع نا العربي في  1967ي ني  في مصر عام  10و9انتفاض  

غزة و وق ل  لك م اقل تع نا العربي في ل نان الشقيف ضد العدو 

 .م  2006ي وراص  مقاومته ال اسل  عام الصهي ن

ي يني  واائحي  ميؤتمر الخرطي م  10و9وفي ال اقيع لي  تيممنا اائحي  

واائح  اديل المرد م ع د الناصر إلي  ابيه واائحي  االعتيداء األريير 

و وتيممنا عل  غزة و ألداكنا العروة التي ترب  بيين هيذه األديدا  

الفيي اح وأايجييه فييي ال قييه نفسييه اائحيي  الشييعب العربييي وعطييره 

 المنعش .

 1967لقد انفجرت المشاعر ال طني  والق ميي  عقيب نكسي  دزييران 

طال   الثأا والكرامي  و كميا تيممنا تليك الرائحي  المأف ني  المقيتي  

واوح القتياا و التي كانه تخرج من الجحي ا لتعرقيل الميد الشيع ي 

تلك و ونحن نسمع ونشتم داليا   االنطالقولتضع العصي في دواليب 

بليد م د أهلنيا فيي غيزة ح  المأف ن  نفسها التي تنياا مين صيالرائ

الكرام  والعزة و وفي كل  لك اليني أو يت ان  المع ق ن المرجفي ن 

بمنطييف الحكميي  والمنيياواة واليينفس  –نفاقييا   –اع ا ذالقعييدة أن يتيي

والمراوغ  واألسل ب غير الم اتر بديال  عن الصم د والتحدي الط يل 

و انطالقا  من بعً اواسيب التخليل واالسيتكان  والقعي د والم اجه  

 في تاايخنا .

                                                 
  16ص -99 – 4ط –مركز دراسات الوحدة العربية  –بريوت  –حممد عايد اجلابري : العقل السياسي العريب  د  – 1
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 10و9إن الجماهير العربي  في مصر صيرره ونيادت معلني  فيي يي م 

مغييز، العييدوان عليي  الثيي اة ي نييي  الم اجهيي  والتحييدي و وأداكييه 

وتركي ها الشع ي والقيادي و ومن هذا المنطف بيدأ التفكيير و وفيي 

الحل ا الصحيح  و وان ثف التفكير السليم  قل ه واوده ول ه أترقه

. 

والجماهير العربي  في مصر لم تخل عليها السل يات التي تجرعتهيا 

 باإليجابيات و وتش ثه بها دت  الم ت .و لكنها استمسكه 

عين إاادة الجمياهير وانفعاليي  هذا ونن ه بأنه ديين يتعيال  المفكير 

وهيذا هي  يير الهيادو و الجماهير يمن أنه ينشد صيفاء الرؤييا والتفك

األفيراد و  كانفعاليي عين الخطأ ألن انفعالي  الجماهير وغض ها ليس 

إنهييا انفعالييي  ميين نيي ع ريياص ترقيي  إليي  أعليي  داجييات التفكييير 

 الم ض عي والعلمي والحساب الدقيف .

ن هيؤالء المعي قين ضين ا علي  تيع نا العربيي فيي غيزة أواليخف  

للملي   والرؤسياء العيرب و كميا  أال وه  عقيد قمي و بأبس  األتياء 

و لكييي بمصييه ا الرصيياص  –كمييا فعييل أوديسييي ط  –سييدوا آ انهييم 

يشيح ا وجههم عن كل ر ير يتعليف بغيزة و كيل  ليك مقابيل دركي  

 الجماهير الهاداة المزمجرة و وانفعالها الصارب وألمها الممً .

طهيا واليمكننا فهم فكيرة االنفعياا العيام للجمياهير العربيي  و إال برب

و فالشعب هي   ليك الكيائن الحقيقيي الزارير بفكرة الشعب العربي 

ضف  عل  تياا ما من ي ن ماأبالحرك  الذي ين ع منه الرأي العام و و

األفكاا أو المعتقدات أو عل  درك  م ني  عل  تصااع المصالص صف  

 مصداها بل أيضا  م ض عها .الرأي العام و ليس ه  فحسب 

ع ي  تحافظ عل  ماه  مرغ ب فيه في الحدود فالرأي العام إاادة ت

الممكن  و ومن ثيم كيان اليرأي العيام ق يل كيل تييء إاادة تيع ي  

و ولييذا فهييي مداكيي  لمسييؤولياتها و فاهميي  ل ظيفتهييا االجتماعييي  

ت اجيييه المشيييكالت االجتماعيييي  واالقتصيييادي  السياسيييي  م اجهييي  

ياجييات السياسييي المحنييك األايييب الييذي يفهييم أن المطالييب واالدت
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الشييع ي  إنمييا تييرتكن عليي  اإلمكييان المنطقييي إليفائهييا أكثيير ميين 

 يغ األيدي ل جي  ال راق  .  أو عل  الصااتكانها عل  الق ة الغاتم

وهكذا يحجم الرأي العام عن تعريً الصيالص المشيتر  اليذي يقي م 

عليييه النمييام االجتميياعي للخطيير أو الزعزعيي  و فهيي  اأي تكيي ن ميين 

راا فيي نييتهم ممااسي  ديريتهم الفكريي  علي  م اطنين أدانضمام 

رير وجه لت جيه النشاط الحك مي الت جيه الصائب السليم و وليس 

لزعزع  النمام الذي يرب  به صالحهم المشتر  كل االات اط و ولهذا 

فالرأي العيام وهي  ميدا  تماميا  لق تيه يضيع نصيب عينييه أال يعيرض 

 انان عابر مؤقه .للخطر بانتصاا المصالص الدائم  للجماع  

الرأي العام الق يم إاادة تيع ي  دكيمي  مسيتنيرة قياداة علي  أن ف

وفييي ال قييه  اتييه تقنييع والتييتهجم و تعيياون وتعاضييد و تقيي د وتهييدي 

 .1الحك م  في أدائها لمهامها مداك  لمشاق الحكم وصع بته 

وبيان  لك أنه في دمّي المعاا  يصلب ع د الشعب وإاادته واوديه 

قيد علمنيا و أال  لي  أريذا الثيأا و وإ ا كيان اسي ا   وتصميمه ع

نتمن  الم ت و فقد علمنا أيضا  أن ننشده جهادا  عادال  ودفاعيا  عين 

 األاض والعرض .

يق يل الشيك أن العيدو ييزداد  إن انتخابات العدو األريرة تؤكيد بميا ال

ت جها  نح  االعتيداء والقتياا و وهيانحن نسيمع ي ميا  بعيد يي م والدة 

 زب جديد عدواني م الغ في عدوانيته " دزب اسرائيل بيتنا " .د

لقييد أفصييص الشييعب العربييي عيين إاادتييه وانفعالييه تجيياه دييد  غييزة 

مستشعرا  آفاق هذه التجربي  واودهيا وأبعادهيا ونتائجهيا و مصيمما  

ترجي  إالّ بكسير عل  القتاا مداكا  إدااكا  بعيدا  وعميقا  أن الفائيدة 

واستك ااه مشيحا  وجهيه عين أااجييل الميرجفين إاادة العدو وعت ه 

 والقعدة والمع قين والمتخا لين .

                                                 
  113ص  4لم السياسة ، باريس ، جزء بوردو : املطول يف ع - 1
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ي اثنا الكسل والخم ا  إن صم د تع نا في غزة وانتصااه يجب أن ال

بيل ييدفعنا إلي  مزييد مين و السيكين  ووالدع  والخل د إل  الرادي  

 بالنفس والق ة والص ر واوح التمسك بالحف .اباط  الجأش واالعتزاز 

إن ال اقعي  التي يتمسك بها عرب اإلاجاا والتع يف والفرمل  و هي 

إ  الفرق ك ير جدا  في أدب الصم د بين و في الحقيق  واقعي  وق ع 

 وال ق ع و بين السلم واالستسالم .ال اقعي  

إننا نشتم الرائح  العطرة ت  ح وتف ح من ديد  غيزة المجييد و كميا 

ئح  ميؤتمر الخرطي م واائحي  يي م ي ني  واا 9س ف أن تممنا اائح  

الرديل وال داع للقائد األب و ونحن نيدا  تماميا  أن اأينيا هيذا لييس 

دماسيي أو نتيجي  مخياطرة بلهياء ارتياات االصيطدام نتيج  انفعياا 

 الم اتر دون الحل ا األرر، الممكن  والمحس ب  دسابا  دقيقا  .

نيه إ ا وجيد هيذا وندا  أو للص اة المعقدة إننا ندا  جميع الج انب 

عليي  المسييت ، الجميياهيري و فين غييي ال قيي ا عنييده  اإلدسيياط

و فاالنفعاا الجماهيري تيء واالنفعاا الفردي تيء آرير و وتأمله 

يتكي ن بقصييدة تيعر  فه  الو االنفعاا الجماهيري العام تيء هام 

عييااض كالهزيميي  بحيياد   بعامييل وقتييي وال بخط يي  دماسييي  وال وال

شأ نتيج  تراكمات م ض عي  عل  مساا تاايخ بل ه  ينو العسكري  

األم  يتخط  العديد من المراديل الفكريي  واالنفعاليي  دتي  يت لي ا 

في تكله النهائي كق ة جماهيري  انفعالي  و لكنها واعي  ومنطقي  

 .وم ض عي  

أن االنفعياا العيام فيي المجتميع هي  الثي اة بمحً وعينيا  إننا نؤكد

يتحقيف بمجيرد  التها و اتها و وهذا االنفعياا بعينها و وال الدة بحقيق

وج د الع امل الداعي  للث اة كالفقر والتخلل والممالم االجتماعي  و 

بل دين تص ص الثي اة ممكني  و أي ديين يعيي المجتميع مشيكلته و 

تصمم اإلاادة الشع ي  العام  علي  التغييير و أي ديين تجميع ودين 

الجماهير العريض  صاد   المصلح  في الث اة علي  إديدا  التغييير 

 االجتماعي .
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ييتم إالّ  عل  إددا  التغيير االجتماعي الالكاسص الجماهير وإجماع 

اجتماعييي  مختلفيي  و هييي الفكيير الثيي اي والتنميييم نتيجيي  تفيياعالت 

وهذا النضيج و وفي النهاي  النضج الث اي و ط  الث اي الث اي والمخ

الجماهيري و أي تلك الحرك  المنفعل  التي باالنفعاا ه  مايسم  

 تقدم عل  العمل الث اي وتحد  التغيير .

فييي فاالنفعيياا الجميياهيري إ ن ليييس ه يي  عاطفييي  كييالتي تتيي افر 

ي مرت ي  و وبالتالي فحين ننعته بالحماس  ونضعه فيالحياة الفردي  

ألننا نق م بقياط و نقع في سذاج  مفرط  وجهال  مطلق  الحماق  

 راطع للحياة الفردي  عل  الحياة الجماهيري  .

وعلم الث اة الحديث ليس له دوا أو وظيف  إالّ تحقيف هذه االنفعالي  

 عل  المست ، الجماهيري .

مضادة لها وكما أن للث اة الحديث  نمريتها العلمي  و كذلك فالث اة ال

وهي مقل ب نمري  الث اة و أي أنها تستعمل نفس أدوات و نمريتها 

االجتماعييي  و وتختيياا الط قيي  التحليييل و وتسييلم بيينفس القيي انين 

وفي ال قه نفسه تسخر كل جه دهيا و المضادة للث اة وتستعملها 

بصيرفه فيي لتحقيف غاي  مضادة و أي لتفتيه االنفعاا الجمياهيري 

 يح  .اتجاهات غير صح

يمكن أن يتم في يي م وليلي   وعمل الث اة المضادة ليس سهال  و وال

و بل بينفس الطريقي  التيي تيتم بهيا الثي اة نتيج  لحاد  عااض  وال

إالّ أن عمييل الثيي اة و عملهييا ميين التراكمييات الفكرييي  واالنفعالييي  

عيدم القيداة علي   –مثل كل ما في كل عميل زائيل  -المضادة فيه 

ألنييه مضيياد لمق مييات ال اقييع االجتميياعي ولط يعيي  الصييم د طيي يال  و 

أدسن نجاداتها في الق انين االجتماعي  ومسااها التاايخي و فهي 

 تأجيل للث اة االجتماعي  .

فهييي فييي جييدا للثيي اة و المضييادة تيييء كييامن ومييالزم والثيي اة 

تنتصر متصل مع الث اة و ودين يتم االنفعاا الجماهيري ديكالكتيكي 

المقاومي  و واليمكين أن ييتم انتصياا   للث اة المضيادة الث اة و وي ق
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الجماهيري إالّ إ ا كانه الث اة للث اة المضادة دين يتم هذا االنفعاا 

 مجرد تغيير في م اقع السلط  .

ف  ا وجد انفعاا جماهيري عام بالم اجهي  العسيكري  و فهيذه هيي 

طييع قييادة الجمياهير أن تالث اة فيي تميام نضيجها و وين غيي علي  

 الجماهير وتلتحم بها وتزدل معها وتسير إل  جن ها .

تفتييه هيذا االنفعياا الجمياهيري ودين تحياوا القييادة السياسيي  

عمييل الثيي اة المضييادة أي تفتيييه الثيي اة  –دون أن تييداي  –تسيياعد 

 .وتنفيسها و وتصريفها في اتجاهات مغايرة 

ي فرملي  ستطيعه الث اة المضادة هت وهذا غير ممكن ألن أقص  ما

يحد  في الثي اات  وكثيرا  ماو اة مؤقتا  وتع يقها وت طع دركتها  الث

انفعالها االجتماعي وجه  تراها القيادة الث اي  غير صحيح  أن يتجه 

و ولكن علم الثي اة يطليب مين هيذه القييادة أن تخضيع لهيذا المييل 

وتسير معه وتحاوا تصحيص االتجاه في المسيرة  اتها و وليس هنا  

بأال لقيادات الث اي  لالتي أطلقه في هذا الصدد ر من التحذيرات أكث

تتجه وجهي  مضيادة التجياه الجمياهير دتي  لي  كانيه هيذه ال جهي  

الشي اب نزا عند إاادة  المضادة هي الصحيح  و فالرس ا الكريم 

و لك بخ ض معرك  أدد وقرا القتاا ميع أنيه باألصيل كيان اليرغيب و 

  لك .

ليييي  والتاايخيييي  ليييم يحيييد  أن كيييان االنفعييياا ومييين الناديييي  العم

الجمييياهيري العيييام فيييي االتجييياه الخطيييأ فيييي رط طيييه العريضييي  

يتحقييف إالّ بشييروط م ضيي عي  و  واألساسييي  و ألن هييذا االنفعيياا ال

وبعديد من التراكمات المت ادل  بيين الفكير والعاطفي  بيين الحسياب 

 الدقيف ودوافع الحرك  .

الجميياهير وتزدايهييا و وتعتقييد أن قيي ة لييذلك تحتقيير الثيي اة المضييادة 

ميادام االنفعياا الضغ  العسكري  أو ال  ليسي  هي العامل الحاسم 

و ف  ا تحقف ف ن جميع الق ، تنهياا أماميه و الجماهيري لم يتحقف 

تستطيع أن تحققه الث اة المضادة من انتصياا هي  المزييد  وأعمم ما
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ماء المحنكيين و من الحديث عن الحكم  و وظه ا العشرات من الحك

وميا إلي   ليك و كيأن وترديد كلم  العلم والحساب الدقيف والتعقيل 

 انفعاا الجماهير دماق  فردي  ترتد إل  نزق تخصي . 

داا  بييأن اليي عي اإلإن الحكميي  الحقيقييي  والعلييم الحقيقييي هيي  

بشييروط داسييم  ويتحيير  بميكييانيزم غاييي  فييي مشييروط الجميياعي 

دقيف لعشرات من الحكماء الفرديين يتضاءا أمامه أي دساب الدق  

و وهذا كله دقيق  ماثل  ومستقرأة من دااس  الثي اات و وتزرير بيه 

 واكتشافات علم الث اة العالمي  .تجااب 

و النضيياا واسييتمراا لقييد أطلقييه الجميياهير الييرأي ال ديييد الصييحيص 

وبالمقابل للحكماء أن يفسروا ظياهرة االنفعياا الجمياهيري العربيي 

ن و ولكيين هييذه الميياهرة هييي الثيي اة  اتهييا و والحكميياء كمييا يشيياؤو

يعلميي ن بييأن هييذه الجميياهير سييتتحر  بتلقائييي  تفيي ق كييل دسيياب 

و وبالفعيل كيان مخياض األمي  وكانييه عنيدما يحتياج األمير إلي   ليك 

كراميي  الي الدة السيليم  و وكيان يي م العييزة يي م ديد  غيزة و يي م ال

 التضحي  .. والصم د و

فا  عاطفيا  لعربي  دعما  ألهلنا في غزة ليس تصرإن تحر  الجماهير ا

محضا  و بل ه  إاادة الصيم د واليدفاع عين الينفس والكرامي  و وعين 

 األاض والعرض و إنه عمل ط يعي جدا  ألنه الث اة بعينها .

ق ييل تليك إن هذا التحر  ال اسع والعميف لشع نا العربي هي  مين 

  وتنمم ماليين الحيي ات الم اهر الك ني  العمم  التي تحر  األفال

في الك ن بتلك النفح  المقدس  الكامن  التي مين بعيً مماهرهيا 

 أن تتفف نتائجها وتفصيالتها مع الحساب الدقيف .

فهيي و الق واني الج ني ا الصي ص فإن الث اة ظاهرة ك ني  مثلما ه  ان

وهيي فيي ال شير وفيي و الحياة عل  مختلل داجاتها وأن اعها في 

القيان ن األعميم اليذي يرتقيي بالحيياة و واليذي يتخيذ  الك ن و  ليك

س يله لتلك الحرك  الراقي  بالمناقضات و ومن المالم الكئيب واأللم 

جديد ه  رط ة و وي لد تيء ً واليأط المطلف تحد  الطفرة مالم
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عمم  إل  األمام و وهذا هي  مغيز، القي ا بحيف إن إاادة الشيعب 

 من إاادة   .

ي ني  أو في صم د غيزة  9ساءا هل أااد الشعب في ولنا ارن أن نت

 .أن يدفع بالء دل به ؟ 

ليس هذا صحيحا  و بل ه  جانب من المشكل  و والقضي  األساسي  

هي كرام  هذا الشعب و فما ه  المقص د بكرام  الشيعب و ومياه  

 ومقتض  أمرها ومرتجاها ؟؟ و ومغزاها وم تغاها داللتها 

 –دطيين -م المجيد فيي تاايخنيا : اليرمي   هنالك  ا، عديدة لسنا

وهنيا  ري  واضيص و عل  مصير  56عدوان  –ميسل ن  –عين جال ت 

تؤلل بينهيا وهيي  عً ليجمعها في وددة بيرب  هذه الذا، بعضها 

 الدفاع عن المصير عن الشرا والكرام  .

إن الشييعب العربييي فييي مصيير تمكيين فييي وث يي  ميين وث اتييه و دييين 

أن ينفً عن نفسه الت عي  التي جثمه علي  تكامله عناصر ث اته 

كانه انتفاضته و فلم أنفاسه قرونا  و وبقدا ثقل هذه القرون ووطأتها 

المضيادة األرير، باألتيكاا تستطع كل الق ، االستعمااي  والق ، 

القديم  واألتكاا الحديث  أن تزدزده عين هيذه االنتفاضي  و واغيم 

ت اطيؤ الم ييه وتط ييف رمس  عشر عاميا  مين التركييز الشيديد وال

ارتيرق الشيعب بث اتيه كيل العق يات اكتشافات علم الث اة المضادة 

وررج من كل المآزق وسخر من كل الغربان الناعق  والحكماء الذين 

وفي ال قه نفسه كان ا يفزع ن مين تليك الكلميات و يزن ن الكلمات 

الصاعق  التي كيان يلقيهيا ع يد الناصير فيي وجيه القييادة العالميي  

للث اة المضادة و والذين قال ا ماقال ا من أقاويل كان تخرط بعد كل 

فتنسييب نجادييات الثيي اة إليي  الحييظ أو الخيي ااق أو القييدا و انتصيياا 

ي ني  وقاا ق لته الحاسم   9لقد تقدم الشعب المصري في األعم  

نهيا عبأن الكلمات التي ررجه من القيادات والقرااات التيي صيدات 

قراااته و وإن المعرك  لم تنتيه ولين تنتهيي إالّ هي كلمات الشعب و

لغيزة ديد  وميا بمزيد من دف هذا الشعب في ال ج د الحر الكريم 
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عل  أعقابه بكل طاق  الث اة الكامن  و دتي  آرير قطيرة و دتي  اد 

كانه غزة وقف  صم د واست ساا وتمسيكا  وهكذا و الم ت الشامل 

 .بالحف وباألاض والشرا 

يالي االسرائيلي عل  غزة لم يمس األاض والمصالص والعدوان االم ر

اإلنسيياني و ولييذلك فصييده هيي  العربييي  بقييدا مييا مييس هييذا المعنيي  

العمييل الحاسييم و والم اجهيي  هييي الشيييء ال ديييد الجيي هري هييي 

الس يل لتأكيد الذات و وإلطالق طاقات الشعب إل  ماال نهايي  فيي 

  التحيديات هيي فنياء ال ناء والتقدم واالاتقاء و والثي اة هيي م اجهي

التيتم الثي اة إال دت  الم ت دت  يتحقف ال ج د اإلنساني و ولذلك 

اليروح فيي غيزة بأعل  مسيت ، للي عي االجتمياعي و ألنهيا قيدمه 

فدي  للمعن  اإلنساني و وثمنا  لكيان جديد يت ل ا فيه معن  كرام  

اإلنسان و وهذا ه  مدل ا  لك التأييد العيالمي لصيم د تيع نا فيي 

 .غزة 

وهذه الكرام  التي مات في سي يلها ثي اا العيالم و دون أن تيدفعهم 

و من أجلها األاواح في غزة  هدك م  أو تكرههم ق ة هي التي قدم

 ن له .المعن  الحقيقي لحياة اإلنسان وم ته وترفه ووهنا يتحدد 

وإ ا كانه الث اة كماهرة ك نيي  تقيدم الحيياة ال شيري  فديي  لحيياة 

مهما عمميه و إن حرص عل  منشآت نفكيل و ي أاق  أاق  ومعان

ال شري  هي التي ت تكر و والكرام   يالحياة ال شري  هي التي ت ن

و وكييل ي تكير في  ا جرديه الكرامي  فكييل تقي م مؤسسي  و وت دع 

مجتمع و بل كيل يمكن أن يحافظ عل  بعً ميا أنشيأه فيي لحمي  

ر كييل مؤسسيي  الحييياة الحقيقييي  و مييع أن العييدو الصييهي ني يييدم

 دي فلسطيني  .كل فرد إاادة ويطمس 

إن دعيياة التعقييل والحكميي  يقتليي ن اوح الشييعب ليحتفميي ا بيي عً 

و فهيي الجداان وبعً من قطع الحديد والحياة أغل  من  لك بكثير 

 .ليسه ر زا  مأدوما  بالمذل  و إ  ليس بالخ ز ودده يحيا اإلنسان 
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أن يت قييع أميي  ميين والييذي يتييآمر عليي  اوح هييذه األميي  عليييه بيي

والمنحليين و كميا علييه أن يت قيع فيي هيذه الحشاتين والسكاا، 

 .والتخلل والدمام  الكآب  األم  

بق لي  المناضيل ولكن ق ل أن ترفع األقالم فلنيذكر هيؤالء المتيآمرين 

 المرد م الك اك ي بعد تعديلها قليال  : 

 وممهرهيا الغضيب مين –وانفعاا الشيعب العربيي غضب وإن صيح  

ليسه صيح  في واد و وإنما صيح  ستطيص دتميا  بيذي  –أجل غزة 

 األوتاد . 

 الدكتور برهان زريق 


