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  العربى والعجز األسود" یلبالیو"
  التاریخ من تماما العرب خرج إذا إال یأتى لن"  والمئوى"

  د. رءوف عباس

 1998مایو  12األربعاء، 

ھ بحمل تنوء ثقیال ھما الطفولة منذ وحمل 1948 عام فلسطین نكبة مع الدنیا وعى الذى الجیل ذلك أبناء نكون أن لنا قدر
 الخمسینیات فى العربیة القومیة حركة مد علو مع آفاقھ وتفتحت الصھیونى الكابوس من صالخال أمر وشغلھ ، الجبال

 تضخم ، السوداء البدایة نقطة إلى بجیلنا تعود 1967 یونیو بمأساة فإذا ، الخالص یوم بقرب مالھآ وانتعشت والستینات
 شعبیة تحریر بحرب طالبنا ، والجوالن سیناء إلیھا فیویض فلسطین من ماتبقى لیبتلع سرطانیا تضخما الصھیونى الكیان
 فعاال دورا الجماھیر بإعطاء یؤمنال   كان مشروط غیر تاییدا األمة تھطأع الذى فالنظام جدوى دون الفیتنامى النمط على
  . الصھیونى اإلمبریالى التوسع ضد المعركة فى

 جاءت حتى ، االستنزاف حرب وتضحیات سلحةالم القوات بناء إعادة أعباء جمیل بصبر الجماھیر تحملت ذلك ورغم
  الكرامة استرداد بعد بالنفس الثقة للعرب وأعادت الیقھر الذى الصھیونى العدو أسطورة متحط التى 1973 أكتوبر حرب
 كفیل ذلك أن منھ ظنا أمریكا أحضان فى واالرتماء ، الغرب مع العالقة فى جدیدة صفحة فتح على السادات تلھف ولكن
 حرب فى البواسل جنودنا وتضحیات بدماء تحقق مما الكثیر بدد ، العرب لمصلحة الصھیونى_  العربى صراعال بحل

  . أصال واھنا كان الذى العربى الصف ومزق أكتوبر وحرب االستنزاف

 مع الصلح ثمار یحصد والعدو ، البعض بعضھم مع العرب اقتتال قلبة أدمى كلھ ذلك عاش ، المعاناة جیل التعس جیلنا
 حرب فى ذروتھ العربى االقتتال وبلغ ، المحتلة رضألل وتھویدا ، نیةیالفلسط للمقاومة وتصفیة ، للبنان زواغ ، مصر

 یریق ، العربیة هالوجو فىرا مشھ العربى السالح رأینا عندما ذروتھا المھزلة وبلغت الثانیة ، الخلیج حرب أو الكویت
 العربیة األموال مولتھا التى المتطورة ألسلحتھم تجارب  فئران إلى العرب لونویح وحلفاءھا أمریكا ورأینا ، عربیة دماء
"  نیةیفلسط سلطة"  علیھا لتقام األرض فتات بعض نیل إلى قیادتھا وسعى ، نیةیالفلسط المقاومة حركة تمزق لنشھد عشنا

 وتقلص ، الصھیونى العدو ارساتومم أسلوب بنفس المعارضة وتطارد ، االنتفاضة فتصفى ، الصھیونى العدو بشروط
 ومھزلة ، المصالحة درس سلبیات استیعاب دون ، ذكرھا من القلم یخجل ویةمئ نسب إلى الفلسطینى التراب تحریر أمل

   .المزعوم السالم

 سنوات بحالوة اإلحساس االنكسار مرارة أفقدتھ الذى الجیل ھذا عمر سنوات أحلى معھ وانقضت مضى القرن نصف
 ، األسود"  الیوبیل"  بـ الصھیونى الكیان احتفال شیخوختھ فى یشھد أن لھ وقدر ، الكھولة حتى أو الشباب أو الطفولة
 سفارة من بتنظیم أیضا مصر أرض على تم االحتفال أن نعلم عندما حلوقنا فى المرارة وتتركز العجز بعلقم حلوقنا لتغص
  !!  أعمال ورجال مسئولین بالعر بالضیوف غص الحفل إن وقیل ، الصھیونى الكیان

 فى أصداؤھا تتردد الصھیونیة فاالحتفاالت ، وحدنا بھا نستأثر أننا ویبدو ، " العربیة النطاعة عصر"  اآلن نعیش إننا
 مكتومة جراح أنات الكلمات فتأتى ، للذمة إبراء المقاالت بعضنا دبج ربما كالبلھاء نتفرج ونحن األربعة الدنیا أركان

 خمسون"  علیھا  كتب لوحة تحمل نیةیفلسط طفلة صورة كبرى جریدة صفحات على نرى ، األرامل كنواح والعبارات
 أمة من طفلة صورة وكأنھا ، األسود الیوبیل احتفاالت على تحتج الحجم صغیرة مظاھرة فى تسیر"  الدماء من عاما

 عصرا دخولنا عن كاذبا تعبیرا زاھیة بألوان مطبوعة الكبرى والجریدة ، الواق واق بالد حتى أو ، كمبودیا من ، أخرى
  . العاجزین عیشة ھامشھ على نعیش ، جدیدا

 فى شعبیة مسیرات نرى فال ، احتجاج صوت لنا العالم یسمع أن دون ، األسود الیوبیل احتفاالت تجرى أن عجب ومن
 الفضائیات فى مدروسة إعالمیة مواجھة ظةلحل أثرا نرى وال ، العربیة الدول لجامعة صوتا نسمع وال ، عربیة عواصم
 األقالم بعض تجرى عندما ھاتذرو النطاعة وتبلغ!  أحدا یعنى ال فاألمر ، العربیة األرضیات فى حتى وال ، العربیة
 كبیر بقدر المصطلح نفس العربیة اإلذاعات بعض وتردد"  لالستقالل الذھبى العید"  بــ األسود الیوبیل بوصف العربیة

  . لغباءا من
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 لتحقیقھ الالزمة والمدة الھدف وحددت خططت فقد ، بالصھیونیة إعجابا یتیھ القارئ تجعل التى المقاالت البعض ویدبج
 أن یرید المقال صاحب نأوك ، لصالحھا العربى والعجز الدولیة األوضاع واستثمرت حقیقیة إلى الحلم لتحویل وسعت

  !!  خیر كل یستحقون الناس ھؤالء للقارئ یقول

 نسمع لم ولكننا ، اإلنسان حقوق عن بالدفاع تتشدق التى میةوالحك غیر والمنظمات األحزاب من بالعدید الساحة وتحفل
 لصالح أرضھ من واقتالعھ ، وتشریده الفلسطینى الشعب معاناة عن یعبر إعالمى أو جماھیرى عمل أى تنظیم عن

  . العالمیة واإلمبریالیة الصھیونیة العنصریة

 من یجترونھ ما لنا ویبیعون ، السالم لوھم یروجون ، الصھیونى والتوسع العربى بالعجز المنتفعین من جماعة بیننا حأصب
 التعاون وإحالل الصھیونى الكیان باستیعات كفیلة األوسط الشرق سوق ، الرخاء معھ یجر ، قادم السالم"  العدو أفكار
  ." الصراع محل

 وعندما الوھم. لنا یبیعون وأنھم ، قدیم صھیونى المشروع وأن ، اإلسرائیلیة منةالھی أحالم تلك بأن نقنعھم أن حاولنا وعبثا
 الفلسطینیین على نزاید بأننا واتھمونا"  السالم ھجوم"  شعار وجوھنا فى رفعوا ما أثرناه بعض لتؤكد ممارسات جاءت
  !! ؟ فلسطین على نحن باكىنت فلماذا قطعة قطعة بھم ثیا وخلعوا ، التفاوض إلى جنحوا الذین

 القضیة من التملص إلى یرمى ، یحركونھ من لھ اتجاه عن تعبر العربى العجز لحن على مختلفة تقاسیم جمعیا ھذه
 الھدف ألن ، بالعشى مصاب ، قاصر اتجاه وھو ، الصھیونیة الھیمنة لمواجھة وحدھم الفلسطینیین وترك ، نیةیالفلسط

 مر على دائما تلعبھ مصر كانت الذى ، اإلقلیمیة القوة دور ولعب ، كلھا نطقةمال على الھیمنة ھو للصھیونیة االستراتیجى
 أمن قضیة باعتبارھا نیةیالفلسط القضیة لجوھر الكامل الفھم منطلق من ، ببقایاه تحتفظ أن جاھدة اآلن وتحاول ، تاریخال

  . مصرى قومى

 الناتج العربى االنكسار مراحل أتعس نعیش كنا وإذا ، الحل أمام الطریق حتفت التى العوامل دائما یولد األزمات حتدامإ إن
 أن لبثت ما مشابھة مراحل الطویل تاریخنا مر على أمتنا شھدت فقد ، القومى العمل وغیاب ، والعجز التمزق عن

 تامة درایة وعن ، ةاألم ھذه بتاریخ عمیقة خبرة عن ھذا أقول ، االنكسار غبار عنھا ونفضت عافیتھا بعدھا استردت
 الصھیونى الكیان وجود ألن ، السلبیة علیھا غلبت وإن المعاصر الواقع لمعطیات استقراء وعن ، فیھا الكامنة بالقوى
 أما ، االعتبار فى الحقیقة ھذه واضعا سیاساتھ وینسج ، تماما ذلك یدرك العدو أن عجب ومن ، التاریخ حركة مع یتنافى

 خرج إذا إال الصھیونى العنصرى للكیان أسود مئوى بیوبیل التاریخ یسمح فلن ، عمیق اتسب فى فیغطون األصدقاء
 .تاریخال من تماما العرب

 


