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قد يكون العهد . تتغيير مع كل جيل جديد سماءبوجوه وأ ،نأتيك كل عامنحن في مركز األطفال والفتوة ، ال  أعرف لماذا الحبيب غسان

ظيمة أني عال األم عم، المؤسسة التي تحمل اسمك أطفاال ومعلمات اسرة د يكون لنشارك احبتناالمقطوع بان ال ننسى الشهداء، وق

قد و. خشى ان نضيع االتجاه والبوصلة نحو فلسطين بعد ان اضعنا قوة المثل والقيادة الصالحةيكون الننا ن واألخت الكبيرة ليلى، وقد

 . واللون حبرها قد جفالريشة والقلم  أو ان. شح وجودهم يكون الن الفنانين والكتاب الذين يكتبون فلسطين بالوجع، والعرق والدم قد

 

عاما وانت تجبرنا على االنتظار، نتطلع بين الوجوه المولودة لعلنا نرى  54والمناضل، ، األب والمعلم، الفنان واالديب الحبيب غسان

وكلما اشتد  بنا اليأس نتشبث . التي لم نجدها متطابقة مع احد الينا بغسان جديد، لقد تركت لنا المقاييس والمعايير قد تقمصك واتى ااحد

 .اد والسقوطلتعطينا القدرة على الصبر والمناعة من الفس بكلماتك

 

لين شركاء في الفساد و، مخيمات اللجوء التي تحولت الوكار فساد، والمسؤ، نأتي اليك لنحتمي بك مما الت اليه األمورالحبيب غسان

واصبحت فلسطين الموحدة ، . وحلت محلها كلمات التسوية والتنازل من الماضي، واالفساد، اما لغة النضال فاصبحت مصطلحات

 .ما يرام ىعل لةتحت الطاو ة تجريالحقيقي يةالجداألمور والنضال على الميكرفون سيد الموقف، بينما . غير مفهومةومن المي للمي 

 

ضاع اليمين وضاع اليسار، ولكل شيء ثمن، ضاع شرف االرض عند من فرطوا باالرض، وضاع الوعد والعهد، من باع الشهداء 

 ضاع الرجال فاتى االطفال ليسدوا الفراغ بمواجهة االحتالل، .من حفظ ماء الوجه يبيع االسرى، وحتى التضامن مع تحركهم كان اقل

ضاعت  ابواب االقصى وجواره وال من يحرك ساكنا، يقتلون علىيعذبون ووامهاتهم و همضاعت البراءة وضاعت الطفولة، يعتقلونف

 ورجال األرض بال شفقة وال رحمة باالنسان الثوابت والميثاق، وضاعت الهيئات واحتكرت المواقع المنقسمة بين رجال هللا

المهم المفاوضات والتنسيق األمني مع العدو بالمباشر .التاريخ والتضحيات، على مذبح التكالب على المنافع والنفوذالجغرافيا وو

 .وبالواسطة بخير وامان

 

ورسمتموها كطريق ال لقد ارسيتم بنا قيما كتبتموها  اآلوائل،بون عليك، وعلى من كان معك من نحبك وكم نحن عات، كم الحبيب غسان          

لقد . رة المستمرة، وحرب الشعبلتحرير فلسطين كل فلسطين، بالكفاح المسلح والثوالحرية والعدل والسالم، للحياة و ،مفر منه

انكم ذهبتم باكرا، قل للميس انها كم انتم محظوظون اقنعتمونا بالصمود والثبات، وان المخيمات مصانع الرجال وخزانات الثورة، 

نجت من نار اآلركيلة والمخدرات والتسيب االخالقي والمسلكي الذي يطال معظم الشباب والقيمين على االمور، كوادر مطلوبة 

خيمات بحت الملقد اصبندقية وراء العدو في كل مكان اصبحت للفوضى والتشبيح، . وكيات فاسدةسبب الثورة، وانما لسليس بللقانون ل

ال قانون وال . د ان اكلها وحوش البناء العشوائي، والنفايات تنهش في اخر مليمتر بين الجدران وتحت النوافذبال طرق وال ازقة بع

ق في لجى البحار حامي للحياة العامة في المخيم، قل للميس انها سافرت بعز وكرامة الى فلسطين عبر السماء العالية بدال من الغر

 .طريق الهجرة الى جنة المستعمر االوروبي مسبب كل الجرائم ضد الشعوب ة علىالعميق

 

 ، تعالوا خذواك، نصرخى كل األحرار معلقد اثقلت عليك بهمومنا واوجاعنا، نحن اطفالك نركض اليك وال ،اعذرني الحبيب غسان،

بسبب صامتين  ، كونهمال نريدهم والمنحرفينالمتخاذلبن الصامتين على  من تركتموهم، احمونا من حامينا، حتى الشياطين الخرس

 . الخوف على المصالح والمكتسبات

فوارق الشبه اكثر، ورغم كل قسوة الواقع  تبين لناأكثر، وت ، باننا مع كل يوم يمر نفتقدكنؤكد نحن أطفال فلسطين والعرب واننا

 أملنا... وسنعود واننا باقون، وحتما سنقود وننتصراننا صامدون، ب نعطيك وعدنا ات البؤس الفعلي،مالفلسطيني والعربي، ومخي

والى اللقاء ايها  ...عنكم اطهار االمة بعيدا صنا من كل الرجس السياسي، شرط ان يجد لهم مكانالبعزرائيل ان يستعجل قليال ليخ

 .الحبيب غسان
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