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«انتو رح تحرروا فلسطين؟»
الخميس  22كانون الثاني  2015العدد 2499

بلدي

(هيثم الموسوي)

ّ
ك ــال ـع ــادة ،شــكـلــت م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي مساحة
للتعبير عــن اآلراء فــي قضية اسـتـهــداف ق ــوات االحـتــال
االسرائيلي ملوكب ّ
يضم عددًا من كوادر املقاومة في منطقة
القنيطرة السورية .الغضب كان عارمًا ،ما برز من خالل
املطالبة بالثأر .حتى إن كثيرين راحوا ّ
يروجون لشائعات
مبالغ فيها ،قد يكون أبرزها نقلهم لكالم عن لسان السيدّ
ّ
حـســن نـصــرالـلــه عــن أن ــه سـيـطــل ليطلب مــن املستوطنني
التزام املالجئ.
لكن الالفت في معظم التعليقات ،املتضامنة مع املقاومة
وش ـهــدائ ـهــا ،أن ـهــا سـبـقــت ال ـش ـعــار الــرس ـمــي ال ــذي رفعته
املقاومة في بيانات النعي (على طريق القدس) إلى اإلعالن
عن الوجهة املقبلة :فلسطني .لم يشك املناصرون لحظة في
وجهة املقاومة التي قادتهم من نصر إلى آخر على مدى
أكثر من ثالثني عامًا.
الصدمة التي ّ
خيمت على جمهور املقاومة جــرى تلقفها
سريعًا ،وكتب كثيرون عن حلم التحرير الذي صار أقرب
بعدما صــار رجــال املقاومة على أبــواب الـجــوالن السوري
املحتل.
ل ـكــن م ـفــاجــأة «ال ـف ــاي ـس ـبــوك» ك ــان ــت الـشـهـيــد مـحـمــد أبــو
ال ـح ـســن ،الـ ــذي شـ ّـيــع أم ــس ف ــي بـلــدتــه ع ــن ق ــان ــا .عـنــدمــا
انتشرت صــور شهداء القنيطرة الستة ،ســارع أصدقاؤه
إلى اإلعــان عن هويته الحقيقة ،وربطها بتلك التي يعرفه
بها كثيرون :إيليا غرافيكا .هذا الشاب املــرح ،الــذي يعمل
في التصميم «الغرافيك ديزاين» ملصلحة عدد من شركات
اإلنتاج ،وساهم في أفالم مرتبطة باملقاومة ضد االحتالل
اإلسرائيلي ،هــو نفسه املـقــاوم الــذي سقط ضمن شهداء
املوكب في القنيطرة.
معلومات كثيرة عرفها االصدقاء عن الشاب اللطيف ،الذي
يستعد الستقبال خطيبته يوم االثنني املاضيّ ،
ّ
ويعد
كان
لزواجه في فصل الصيف .وذكــر آخــرون أنهم التقوه في
صفوف اللغة العبرية ،من دون أن يكتشفوا شيئًا عن عمله.
وظهرت صــوره بـ«القميص االســود» ،الــذي قيل إنه ارتــداه
بوصفه من أفراد القوة الخاصة التي نشرها حزب الله في
الضاحية الجنوبية ،يوم العاشر من محرم.
ون ـقــل ع ــدد م ــن «ال ـف ـســاب ـكــة» ن ـصــا ك ــان الـشـهـيــد «إيـلـيــا
غرافيكا» قد كتبه على صفحته:

أقوال من التاريخ
:1982-1985
هأل «إنتو» رح تحرروا بيروت؟!
«إنتو» رح تحرروا الجنوب؟!
«إنتو» رح تربحوا عإسرائيل؟!
«إنتو» رح تحرروا فلسطين؟!
:1985-2000
«أنتو» رح تحرروا الجنوب؟!
«انتو» رح تربحوا عاسرائيل؟!
«أنتو» رح تحرروا فلسطين؟!
:2000-2006
«انتو» رح تربحوا عاسرائيل؟!
«أنتو» رح تحرروا فلسطين؟!
:... -2006
«انتو» رح تحرروا فلسطين؟!
لــم يبق إال الـســؤال األخـيــر للتاريخ يــا مـحـمــد ...لــن ننتظر
ً
طويال لنجد له إجابة عساها تكون شافية.

