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   التصفیة ومأزق الفلسطینة القضیة
 عباس رءوف. د

  2007یولیو  9اإلثنین، 

 فى مخالبھا تنشب الصھیونیة بدأت منذ المصریین ضمیر فى ذلك ستقرإ ،مصریة قضیة دائما تظل وسوف فلسطین كانت
 بلفور وعند بخطورة ىوع ھناك یكن لم حقا .علیھا ستیالءاإل ثم فیھا بمزاحمتھ أرضھ عن وتزحزحھ الفلسطینى الشعب

 والثالثینیات العشرینیات فى فلسطین أرض على دار الذى للصراع المصرى الشعب تتبع ولكن ،1917 عام صدوره عند
 أصاب الذى الداھم الخطر إلى المصریین أنظار لفت ،1936 عام الكبرى بالثورة ذروتھ بلغ والذى ،الماضى القرن من

 التاریخى السیاسى الموقف ذلك وكان ،الفلسطنیة للثورة وقالمسب غیر التأیید ذلك فكان ،العربى المشرق على مصر نافذة
 بین تصالاإل یقطع ذلك ألن ،ةالشرقی حدودھا على صھیونى كیان لوجود مصر رفض أعلن عندما باشا النحاس لمصطفى

  .العربى والمشرق مصر

 الدفاع فى المصریون المجاھدون لعبھ الذى والدور 1947 امع التقسیم قرار رفض على المصرى الشعبى ماعاإلج وكان 
 بحكم مقدما نتیجتھ تعلم بریطانیا كانت الذى 1948 فلسطین حرب فى العربیة الدول توریط من ماحدث ثم ،فلسطین عن

 الكیان لقیام األرض أعدت .مجتمعة العربیة الدول وجیوش الصھیونیة القوات بین العسكریة القوة میزان فى الشاسع البون
 أو ،صلح تفاقیةإب رسمى عترافإل مقدمة الحرب العربیة الدول دخول وكان ،ضرویا العربى عترافاإل وكان ،الصھیونى

  .فعللبا حدث ما وھو ،ھدنة تفاقإب رسمى غیر

 فى الوطنى ستقاللاإل بین الوثیقة الرابطة یدرك ھتلوجع ،األوان قبل السیاسى وعیھ أنضجت التى النكبة ھذه جیلنا عاش
 الضفة هللا عبد الملك ضم عندما ،الفلسطنیى الكیان من مابقى أو ،الفلسطینى الوجود ختفىإ ولكن .فلسطین وتحریر مصر

 سوى فلسطین من بقیت ولم ،الولید الصھیونى الكیان مع تام تفاقإب المصطنعة مملكتھ مساحة من لیزید األردن إلى الغربیة
 جامعة فى فلسطین كرسى رئیسھا شغل )المصریة اإلدارة تحت( فلسطین عموم حكومة سمإ حمل ةغر فى رمزى كیان

  .وأھلھا غزة لالجئى نیةیفلسط سفر وثائق إصدار على دورھا قتصرإو العربیة الدول

  ،بالدال تلفمخ فى العربیة اللغة مدرسى عند المفضل اإلنشاء موضوع یمثل العربیة ةمالكرا تردادسإو فلسطین ریرتح ظل
 لمجرد ولكن ،الحكام وعند السیاسیة والجماعات األحزاب عند السیاسى الخطاب مكونات وأحد ،الشعراء قصائد وموضوع

 من النضال یتجاوز ولم ،بفلسطین تتعلق ما خطة أجندتھ على یضع العرب الساسة من أى یكن ولم .المحلى ستھالكاإل
 .عنھا تعویضھم أو دیارھم إلى الالجئین وعودة سیمالتق بشأن المتحدة األمم قرارات بتنفیذ المطالبة حدود فلسطین أجل

  .نىوالصھی الكیان مع السریة تصاالتاإل فى حدث وما العنتریة بالخطب ماجاء بین شاسعا الفرق وكان

 وجیش الفلسطنیة یرالتحر منظمة وتكوین الفلسطینى الكیان إحیاء فى األساسى الدور لعب الذى ھو الناصر عبد جمال
 فیھ كانت وقت فى ،نیةیالفلسط الوطنیة الحركة فى أصابعھا تدس راحت العربیة األنظمة ولكن .الفلسطینى التحریر

 األخرى المقاومة وفصائل فتح ظھور مع التخریبى الدور ھذا وتوسع ،1967 یونیو لنكبة العدة یعدان والغرب الصھیونیة
  .عرفات یاسر رئاستھا تولى منذ ریرالتح منظمة المرض ھذا وصاحب

 إعادة على األمة كلمة معتتج أن فى باألمل نتذرع وكنا ،1967 ونكبة 1948 نكبة:  النكبتین یعیش أن لجیلنا قدر وھكذا
 ھذا تحقیق على أنفسھم الفلسطینیین كلمة جتماعإ یكون وأن ،بالمنطقة السیاسیة الكیانات خریطة على موقعھا إلى فلسطین

 تفرق ثم ،الوعى وغیاب ،الھدف وحدة غیاب حسرة عشنا أننا غیر .اإلتجاه ھذا فى یتم عمل أى فى الزاوایة حجر لھدفا
 یونیو نكبة نشھد بنا فإذا ،جدیدة نكبة نرى حتى الحیاة قید على البقاء شر یقینا أن هللا على تمنینا وكم .العربیة الكیانات

2007.  

 بھم فإذا ،أحمر خط الفلسطینى الدم أن تعلن التى التصریحات عشرات وحماس فتح ألعداءا اإلخوة قادة من سمعنا
  الشوارع فى والسجود الفلسطنینى العلم نزعو البیوت وھدم بإخوانھم التنكیل یستحلون الدماء ویتبعون نھج الصھاینة فى

  .مكة بفتح شبیھ بأنھ حدث لما أحدھم وصف ذلك من واألنكى یفعلون مما برئٌ  وهللا"  شكرا"
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 المشاھد ھذه عرض یصاحب أن الطبیعى من وكان ،شدید بألم الماضى الشھر لندن فى كنت عندما الحزین المشھد تابعت
 ،البعض بعضھم مع الفلسطینیین شأن ھذا كان فإذا:  الصھیونى للكیان العذر وتلتمس ،بالھمجیة الطرفین تصف تعلیقات

 إقامة مشروع بدد ماحدث أن فیھ رأى األوسط بالشرق خبیر من آخر تعلیق! ؟ بھم ماتفعلھ على )إسرائیل( تالم فلماذا
 رجاال "مكة فتح" بعد غزة من الفارین الفلسطینیین صور على تركیز .الحالى القرن نھایة حتى ربما الفلسطنیة الدولة
  ھذا فى التعساء أولئك وجلس ،سقفھ براراأل المجاھدین دمر نفق شكل على ممر فى حشروا وأطفاال شیوخا ونساء

 أن لیبشرنا )إسرائیل( من ھناك إلى خف الذى البریطانى المراسل علینا یطل ثم ،دواء أو شرب أو طعام دون"  البرزخ"
 حتسم أن دون ولكن الجدد الالجئین ألولئك اإلنسانیة المساعدات لتقدیم ھرعت داود نجمة تحمل التى اإلسعاف سیارات

  !!األعداء إلنسانیةا ی ،بالعبور لھم

 البرغوثى لمصطفى ولقاء ،شھر على یزید بما" مكة فتح" قبل وحماس السلطة أمن بین المسلح الصراع بدایات تذكرت
 رسم لقد ؟دماء من یراق ما السلطة تساوى ھل ؟ األشقاء بین قتتالاإل ھذا لماذا الأدرى:  فیھ یقول الفضائیات إحدى على

 كترونیةلاإل الموقع أحد على قرأتھ مقاالً  ذكرت .علیھ الجلوس أجل من معا نتصارع وتركنا ورقة على كرسیا شارون لنا
 مؤیدى ومن ،اإلسرائیلیة الجامعات إحدى فى مدرسا یعمل ،كوھین ھا ران یدعى ھولندى أصل من إسرائیلى  ناشط كتبھ

 إخالء سیاسة وجاءت ،داخلھ الفلسطینیون حشر ،لھ السقف كبیر سجن غزة إن:  یقول كتب ،الفلسطینى الشعب حقوق
 أحدھم مكانة لتأكید الزنزانة داخل السجناء یفعل كما السلطة على یتصارعون ننیوالفلسطی لتجعل شارون نفذھا التى غزة
 ویقول .إلیھم ةموجع ضربة لتوجیھ دخل ،ضجیج من السجناء یثیره بما ذرعا ناالسج ضاق وإذا ،السجناء من غیره على
 الزنازین من مجموعة إلى المتعددة والحواجز والمستوطنات العازل اردالج بفضل تحولت قد إنھا الغربیة الضفة عن

َ تُ  حتى القلق لھا یسبب من كل تصفیة أو لتقاطإ )إلسرائیل( تسھل التى الصغیرة  ویعجب ،قبضتھا فى أنھم الفلسطینیین ركِ ذ
 كانت طالما تغییره فى الأمل الذى الواقع ھذا تغییر باإلمكان أن ھمنظل الوطنیة السلطة ورجال عباس محمود" لسذاجة"

 والكالم الدولة ھذه بمثل تقبل ال )إسرائیل( كانت طالماو ،ةیسرائیلالإل السیاسة أھداف خدمة على تعمل المتحدة الوالیات
  .لكوھین الزال

 مكة لفاتحى العذر ملتمسا حماس لغزوة مؤید بین الصحافة نقسمتإ .امحزن مقبضا القاھرة فى رأیتھ الذى المشھد وكان
 الرسمى الموقف جانب تخذتإ صحف وھناك .األمریكان مع وتآمر فساد من األمنى وجھازھا السلطة علیھ كانت لما نظرا

 أو طعام دون العراء فى رفح منفذ على العالقین الفلسطنیین مأساة تجاه التام الصمت عن ناھیك .حماس ضد للسلطة المؤید
  .غزة ثرى فى لیدفنوا ولخبالد منھم للموتى إال الیسمح ،دواء أو ماء

ُ  تناول عن - ندر فیما إال- الصمت المصریة الصحافة لتزمتإو  وكیف ؟كلھ ھذا من فلسطین أین: وجوھرھا القضیة بل
 مبررات عن والبحث ،تصفویة آثار من ریج لم ما وإغفال ،ذلك أو الفریق ھذا مصالح عن التعبیر فى القضیة زلتختُ 

 ما وغاب ،العشاء على اإلسالمیة الدول منظمة ولسان الغداء على العربیة الدول جامعة لسان طةالقِ  أكلت .الجدیدة النكبة
 بریطانیا ملكة ضد أبیھا بكرة عن األمة وثارت ،النسیان طیات بین ودخل البال عن ممنھج تھوید من القدس لھ تتعرض

 لمشاعر عتبارإ دون فارسا رشدى سلمان یصبح كیف: "فارس" مرتبة رشدى سلمان منحت ألنھا ،عظمى كانت لتىا
  !؟المسلمین

 ویعافون المعلومات لتقاطإ على یعیشون الذین الصحفیین من الجدیدة الموجة بناءأ من التلیفونیة المكالمات من عددا تلقیت
 بریطانیا ملكة وإقدام ،اإلسالم إھانة فى رأیى عن المتحدث سألنى ،شاكلتھم على مھ ممن اإلذاعیین بعض ومن ،القراءة

 البضائع مقاطعة أؤید وھل ؟الشنیعة الفعلة ھذه على ردا عملھ یجب فیما رأیى وما" سیر" لفب رشدى سلمان منح على
 یدبر ما حقیقة الیدرك حتى التفاھات ھذه بمثل العام الرأى إلھاء یتم ھكذا حق؟ هللا أن الملكة تعرف حتى البریطانیة
  .لفلسطین

 دام فما ،الفلسطینى الكیان لفكرة )منطقیة( نھایة ووضع ،فلسطین لقضیة نھائیة تصفیة الفصیح بالعربى ھو حدث ما
 من أسب فال ،بعضا بعضھم یأكل دام امو ،النھائیة التسویة صورة على إجماع إلى التوصل یستطیعون ال الفلسطینیون

 الضفة كانتونات من بقى ما على الثانى هللا عبد بموجبھ یحصل" عقالنى" حل )طرح ولیس( بتنفیذ الملف ھذا إغالق
 والعود ،الفلسطینیة األردنیة الفیدرالیة فكرة إلى األمر ویعود ،)األوالنى( هللا عبد جده قبل من ضمھاما  إلىباإلضافة 

 تحت" مكة فاتحى" دولة تختنق أن بعد فلسطین حكومة منھا جعلت شاءت فإذا المصریة الدولة جرحِ  فى غزة مرولتُ  .احمد
  .مستبعد غیر أمر وھو والقاعدة الجھاد مع الصدام نتیجة أو الحصار قبضة

 متناغما الماضى الصیف فى لبنان على )إسرائیل( عدوان أیام عودىسوال واألردنى المصرى الثالثة النظم أداء كان ولما
 الجمیع ویعیش ،المقترحة النھائیة بالتسویة للقبول مناسبة صیغة األصدقاء یعدم فال ،وأمریكا الصھیونى لكیانا موقف مع
  ".بناتا وال صبیانا تنجب ال" التعیسة التسویة ھذه مثل ولكن ،ونبات تبات فى

 الدولة إقامة أمام الطریق تفتح مكاسب على )إسرائیل( من یحصلون سوف أنھم یظنون انتھطوب مازن أبو األخ كان إذا
 ما على إال )إسرائیل( و أمریكا من یحصلوا ولن ،والدولى اإلقلیمى الواقع قراءة أساءوا فقد ،وغزة الضفة فى الفلسطینیة

  .ذكره من الحیاء یمنعنى
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 ،طینىالفلس الصف لشق قبل من صنعوھم من بمساعدة یبغون ما على سیحصلون أنھم نونظی مكة فاتحو كان وإذا
 یطول ولن ،الصھیونیة لتسویةاب القبول ھو المتاح ألن ،واھمون فھم واألوروبیة اإلقلیمیةویراھنون على بعض العالقات 

 أظن وال ،الفصیلین ھذین مع مواجھة فى مكة فاتحو سیدخل آجال أم عاجال فإن اإلسالم وجیش" الجھاد" نقیضھم سكوت
  .الصراع ھذا مثل عن بمنأى ستظل المصریة الدولة أن

 یعملوا وأن ،الصھیونى الكیان لصالح القضیة یتصفیة ینذر الذى التاریخى الظرف خطورة الفلسطینیون یدرك أن یجب
 بین یجمع المرحلة ظروف مع یتوافق برنامجا یصوغوا وأن الوطنى التحرر لحركة السیاسیة المرجعیة إحیاء على

 أو یزیتم دون الجمیع تضم وطنیة جبھة خالل من إال ذلك یتحقق وال ،الواحد اسىالسی والعمل الموحدة المسلحة المقاومة
 العمل یستقل أن ویجب الضیقة الفئویة أو الشخصیة مصالحال على الفلسطینیة الوطنیة المصلحة إعالء ذلك ویتطلب إقصاء

  .الوطنى العمل فى الفعال  دورھم الشتات ىیلفلسطین یكون وأن ،والدولیة اإلقلیمیة التبعیة روابط عن الوطنى الفلسطینى

ِ  وال  ولیس( السیاسیة والمنظمات األحزاب دور یكون وإنما العربى إطارھا من ةالفلسطینی الوطنیة الحركة قتالعإ ذلك یعن
 ویبقى .والوصایة التدخل إلى ذلك یتجاوز وال ،الفلسطینیة األطراف بین والتوافق التالقى على مساعداً  العربیة) الحكومات

 .المریرة التاریخیة التجربة تلك جراثیم التحمل جدیدة قیادات فرزی الفلسطینیین من جدید جیل فى األمل

 


