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ى آخر      سطيني عل سياسي   (ال فضل لفل الوعي ال م اال ب ى آخر    ). الله د عل ضلية لمبع وال يجوز  . وال اف
ع                 ا يقب ابوا عن ارضهم سنوات فيم دا غ ين مبع ودة ثالث تاليا االفراط في التعبير عن مشاعر الفرح لع

ان وب لبن ي جن ة ف ة العازل ي المنطق دد ف دون الج ضا ا. المبع ه ال يجوز اي ر ان ة غي امي عن اهمي لتع
  .القرار االسرائيلي، ايا تكن حدوده

سانية   رار ان ذا الق ى له ة االول شاعر    . واالهمي شوبة بم تكون م دين س ة العائ ا ان فرح ع علمن فم
سبب ردة فعل هؤالء          (االضطراب والحيرة بسبب ما يلقاه المبعدون الجدد          ضا ب ا اي سعنا    )وربم ، ال ي

ا ناص د الجواد صالح وحن شون لحظة يطأون ارضهم اال مقاسمة عب ا غبطة آسرة سيعي ر ورفاقهم
  .ويحققون جزءا من الحلم الذي ساورهم لسنين

دين         م     . من هنا يكتسب الحدث اهمية رمزية آبيرة، على رغم ضآلة عدد العائ م ل ه يثبت ان الحل اذ ان
  .يعد مجرد حلم، وانه قابل للتحقيق

يم تنازالت، فإن القيادة الفلسطينية قادرة على الحد  ويؤآد الحدث، الى ذلك، انه اذا آان ال مفر من تقد   
ة          ة لتجنب الحسابات الفئوي ا اسرائيل     . منها، وانها تملك من الحكمة ما فيه الكفاي فالالئحة التي اعلنته

ة                            ا مع منظم اوض عليه م التف ه ت ع ان م الجمي ليست من وضع المسؤولين االسرائيليين وحدهم، ويعل
وبالفعل، ال يستطيع   .  ان تأتي انعكاسا لتنوع الساحة السياسية الفلسطينية       التحرير، التي شاءت بدورها   

ادة  ى القي م محسوبون عل دين انه ى العائ ذ عل د أن يأخ م حسبوا(اح و ه ل ان بعضهم ). وال ضير ل ب
  .معروف بمعارضته جزءا من خياراتها االساسية، بما فيها قرار التفاوض

ي  م، إذ   وف دّجنين، وأنه سطينيين م سوا فل دين لي رهم، ان العائ ل غي رائيليون قب رف االس ال، يع اي ح
م  ان له ي آ ضال االنتفاضة الت سن، بن ي ال م ان بعضهم طاعن ف ى رغ ون، عل إنهم يلتحق ودون، ف يع

  .فضل آبير في التأسيس لها على توالي السنوات
د    . لعودة حاسبين اياها قابلة للتكرار    ولهذا السبب ايضا، ال بد ان نتوسم خيرا من هذه ا           فعندما يعود عب

  .وعبد العزيز الرنتيسي... الجواد صالح، نوقن انه يشق الطريق واسعة الى أآرم هنيه ومحمد ملحم 
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