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ادر                     د الق ده عب ان وال داد، حيث آ ه في بغ دأ فيصل الحسيني حيات ذي شاء أن يب أي قدر ساخر هذا ال
سطين راسخًا                  منفيًا، لينهيها في الكويت، بعد ستين عامًا أمضى السواد األعظم منها ملتصقًا بأرض فل

ه مأ       . في قدسها؟ ال، ليس القدر وال سخرية فيه        زمن ومع سطين المتجددة      ربما مجاز يختصر ال اة فل س
ف،                      ة وال أعن ة، أو توري ة المتمزق شعوب العربي أبدًا، او استعارة فلسطينية، وال أقسى، لما آلت اليه ال

شبه قصة موت            ا ي قائهم، في م ائس وراء أش شمس   "لسعي الفلسطينيين الي واب   " رجال في ال ى أب عل
.يت، آأنها راحت سدىستون عامًا من بغداد الى الكو. الخليج آما رواها غسان آنفاني

رة           ذه الم ع ه ا              .  لكن المجاز ال يغلب الواق سطينية، وان تكن فاتحته ّتون فل سّتون فيصل الحسيني س ف
وألنها آانت فلسطينية، فان محصلتها أآثر من ايجابية، وليست في أي حال             . عراقية وخاتمتها آويتية  

ه غريب                 دت ل ة ب ًا من أجل        . ة موحشة  على صورة مصرع الرجل بعيدًا عن أهله في مدين ستون عام
ك الوجه اآلخر للمجاز              ذه               . فلسطين لم تذهب سدى، وفي ذل م يكن فيصل الحسيني في خضم ه إذ ل

د                    الرحلة مجرد شاهد لشعبه، ولن يكون اسمه بعد فراق الموت رمزًا فحسب، ولعله في ذلك ذهب أبع
.من أبيه الشهيد

سان      عندما قتل عبد القادر الحسيني على رأس رجاله         ام ني وم من أي  ١٩٤٨في موقعة القسطل، في ي
ل ابيب      ين ت المفجع، خسرنا معرآة القدس االولى، إذ نجحت القوات الصهيونية في التحكم بالطريق ب
وش         ع الجي رب م دالع الح ة وان الن الدول د اع رائيلي، بع يش االس اح للج ا أت ة، مم ة المقدس والمدين

ا        . عرآة القدس الثانيةالعربية، االمساك باالحياء الجديدة في م    ادر فيم د الق ن عب دما يموت اب ولكن عن
دني، في                            اس الم و باللب ا، ول ان هو جنراله ة التي آ ك المعرآ ة، تل يخوض أهله معرآة القدس الرابع
ام     ة ع ة الثالث ي المعرآ صارهم ف ت انت ي تثبي ى اآلن ف وا حت م ينجح ذين ل رائيل ال راالت اس ه جن وج

. ال يشبه الخسارة، فان ما يرتسم في االفق١٩٦٧
ر سيني األآب صل الح از في ي  .  ذاك انج شهد ف ة، وال ان يست ع الحربي ه ان يخوض المواق ب ل م يكت ل

أرض المعرآة، لكنه آان على قْدر َنَسبه الشريف وفي بطوالت أآثر استدامة، قائدًا أساسيًا في الدفاع                
ة  دس عربي اء الق ن بق ت الم   . ع ا وق ى دن اف، حت سنوات العج ز ال ي ع ة ف دس عربي ت الق ة وبقي وقع

ى في                      ا االول الكبرى التي حملت اسمًا مقدسيًا وال أبلغ هو االقصى، وآان فيصل الحسيني في لحظته
ستطيع      . مقدم المواجهة مع الطوابير التي رافقت أرييل شارون في زيارته االستفزازية           ا، ي ذلك، ربم ل

ذه ال          : فيصل الحسيني ان يرحل مطمئناً     د،        ما بناه في القدس أبقى من ان يتهافت ه ل القائ رة مع رحي م
ات بحيث           ات من الثب دس، ب وما ساهم في بنائه في فلسطين المستعادة، في ما هو أبعد وأشمل من الق

.لن ينهار مع اختفاء واحد من أعمدته االساسية
ستقبل يؤمل ان يكون                           د تظهر في م ا ق ة، ولعل آثاره  بالتأآيد، ليست خسارة فيصل الحسيني بالقليل

ان ا دًا، إذ آ رعيته    بعي ية وش ه المقدس شريف وعراقت سبه ال ين، بن اء المحتمل رز الخلف ين أب سيني ب لح
ة" وارع    " الفتحاوي ّر ش ي س ي ف ات المتخف ر عرف ي ياس ان يلتق وم آ تالل، ي ة االح ذ بداي سبة من المكت

فستون فيصل الحسيني هي ستون شعب اآتسب قدرة،. لكن ثمة ما يخفف من حجم الخسارة. القدس
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نجح في                لم يكن يملكها     ادات، ف في االربعينات، على تعويض الخسائر وتجاوز نزف المناضلين والقي
  .انتاج طبقة سياسية هي، رغم فساد بعض وجوهها، األفعل في دنيا العرب
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