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مواجهة قادمة في األمم المتحدة

بدعة أميركية إسرائيلية
آتية ل ِـ «شرعنة» التوطين
بقلم :جاك يوسف خزمو*

ش���هدت القضية الفلس���طينية
عبر س���بعة عقود من الزمن ،ومنذ
تأسيس وإقامة الكيان اإلسرائيلي
ع���ام  ،1948العديد من المحاوالت
لتصفيتها وشطبها ،خاصة شطب
حق الع���ودة ال���ذي أقرت���ه األمم
المتحدة في قرار معروف وشهير
أال وهو الق���رار  .194وبع���د العام
 ،1948أي بعد وقوع النكبة ،أقيمت
وكال���ة الغ���وث لرعاي���ة الالجئين
حتى عودته���م ،لكن هذه الرعاية
اس���تمرت لعدة قرون وحتى يومنا
ه���ذا ،ألن قرارات األم���م المتحدة
بخصوص القضية الفلسطينية لم
ُ
تنفذ وتطبق وتحترم كما يجب.
وبع���د أن اعترفت مؤخ���رًا إدارة
الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب
بالقدس عاصمة لدولة إس���رائيل
في انتهاك صارخ ل���كل القوانين
والش���رائع والق���رارات الدولي���ة
والش���رعية ،تخطط ه���ذه اإلدارة
اآلن لتصفي���ة قضي���ة الالجئي���ن
الفلس���طينيين من خالل ش���طب
«حق العودة» .وبدأت ذلك بإيقاف
مساعداتها المالية لوكالة الغوث
الدولي���ة .وكذلك تن���وي إعالن أن
ع���دد الالجئين الفلس���طينيين ال
يتج���اوز نصف ملي���ون الجئ ،في
حين أن مس���ؤولين آخري���ن ادعوا
أن ه���ذا العدد ال يص���ل إال لحوالى
خمس���ين ألف الج���ئ ،وبالتالي ال
حاجة لوجود وكالة الغوث ،وكذلك
ال حاجة لحق العودة ،فقد ش���طب
وانتهى لعدم وجود الجئين حسب
ادعاء هؤالء.
قبل س���نوات ،خرجت إلى السطح
بدعة أو فكرة ب���أن القانون الدولي
ينص عل���ى إجبار الدولة المضيفة
لالجئين على منح الجنسية للجيل
الثالث من المهاجرين أو الالجئين
إليه���ا ،أي أن كل حفيد الجئ يحق
ل���ه الحصول على جنس���ية الدولة
التي يقي���م فيها ..وه���ذا يعني
بوضوح أن أميركا وإسرائيل ستلجأ
إلى ه���ذه البدعة القانونية لتقول
ُ
وتجب���ر الدول العربي���ة المضيفة
لالجئين على منح هؤالء الجنسية
وح���ق المواطن���ة الكامل���ة .وهذا
س���يؤدي بالطبعْ ،
إن تجاوبت هذه
الدول مع ه���ذا «القانون» المخترع
والمختل���ق ،إلى احتم���ال تطبيق
مشروع التوطين ،مع أن هذه الدول
ترفض ذلك ،وتؤمن بأن حق العودة
مق���دس وثابت وغير قابل للتغيير
أو التبديل أو التعديل حسب أهواء
من طردوا أو ساهموا في طرد أبناء
الشعب الفلسطيني من ديارهم.
لذل���ك ال ّ
ب���د م���ن االس���تعداد
لمواجه���ة مخط���ط التوطين الذي
س���يغلف بقان���ون جدي���د مخترع
ّ
ومصن���ع أميركي���ًا وإس���رائيليًا..
ويجب اإلصرار على تنفيذ القرارات
الدولية المتعلق���ة بالالجئين قبل
تلفي���ق قان���ون دولي جدي���د ،مع
يقينن���ا ب���أن معظ���م دول العالم
لن تقبل بهذه البدع���ة القانونية
وس���ترفضها ،وستفش���ل أميركا
وإس���رائيل في الحصول على دعم
األمم المتحدة.
العم���ل األميرك���ي اإلس���رائيلي
لتوطين الالجئين الفلس���طينيين
مس���تمر ومتواص���ل ،وحماية حق
العودة يجب أن يكون من أولوياتنا
ف���ي الحيطة والحذر لمواجهة هذا
المخطط الخطير ،ويجب على الجميع
أن يكونوا بمستوى المسؤولية ألن
المؤام���رات على قضيتنا متواصلة
وكبيرة وخطيرة جدًا ..ومن الواجب
والض���رورة إس���قاط ه���ذه البدعة
الجدي���دة كما تم إس���قاط العديد
من مخططات ومش���اريع التوطين
السابقة والخبيثة.
* رئيس تحرير مجلة «البيادر».

بقلم :رجب أبو سرية
الزعيم التاريخي لنيكاراغوا ،قال قبل أيام في مقابلة له مع الجمعي���ة العامة ال تقتصر على كون الرئيس األميركي هو
ستبدأ الدورة الثالثة والسبعون اجتماعها العادي السنوي ،الكرة األرضية!
يوم الثامن عش���ر من أيلول الجاري ،في نيويورك بالواليات
ترامب المولع باألكشن ،منذ أن أظهر اهتمامه بالمصارعة «فرانس ب���رس  :»24إن الواليات المتحدة ،خططت النقالب الطرف الوحيد فيها ،فكثير من اللقاءات تجري بين رؤس���اء
المتحدة ،حيث من المتوقع أن تواجه الدولة المس���تضيفة األميركية التي فيها مظاهر العنف الشديد وغير األخالقي ،في بالده ،حيث لم يس���تبعد التدخل العس���كري األميركي ال���دول لتناقش العالق���ات الثنائية أو ملف���ات دولية ذات
لمق���ر الهيئة الدولة األهم في العال���م ،عزلة دولية خانقة ،والتي فيها الكثير من الكذب و»التمثيل» والتي فش���ل في في بالده ،وأض���اف :إن لديه ما يثبت من األدلة على تمويل اهتمام مشترك.
ً
م���ا يهمنا نحن ه���و كلمة الرئيس محم���ود عباس ،حيث
لم تش���هد مثيال لها م���ن قبل ،خاصة من���ذ انتهاء الحرب أن يك���ون واحدًا من نجومها ،يرى قبل أن ينقضي به العمر الواليات المتحدة لموجة العنف األخيرة في بالده.
أورتيغا أش���ار إلى أنه في حال التقى ترامب س���يتحدث اعتادت القيادة الفلس���طينية منذ س���نوات أن تجعل من
الباردة ،وبعد أيام حرب فيتنام ،وذلك ألن الرئيس األميركي في حقل السياسة ما يحقق له «عقده النفسية» في الظهور
الحالي دونالد ترامب ،وزع «هدايا العداء» في أكثر من مكان ولف���ت االنتباه ،فال يظهر لذل���ك بمظهر الرئيس األميركي باس���م أميركا الالتينية كلها ،في إش���ارة_على أقل تقدير_ االجتماع الس���نوي للجمعية العامة ،بمثابة جردة حساب أو
بالعالم ،إن كانت تلك الهدايا من النوع السياسي ،كما هي المتزن ،أي رأس أكبر وأهم دولة في العالم ،لذا فهو يخترع إلى تدخل واشنطن في شؤون فنزويال أيضًا ،حيث ال ترغب مراجعة س���نوية للعملية السياسية التي كانت تجري في
الحال في الملف الفلس���طيني ،أو من النوع االقتصادي ،كما الع���داء والتوتر مع الدول ،وال يس���عى لحل الخالفات معها أميركا/ترامب في وجود نيكوالس مادورو ،س���لف الرئيس ظ���ل الرعاي���ة األميركية ،وقد تدرج األم���ر لتعويض نقص
حدث مع الصين واالتح���اد األوروبي ،أو حتى من النوع الذي عبر المؤسس���ات الحكومية ،وال عبر السياس���ة الهادئة ،بل التحرري هوغو سانش���يز المن���اوئ للهيمنة األميركية على الحض���ور الدولي ،منذ ت���آكل موقف الرباعي���ة الدولية في
االهتمام بالمل���ف ،وتفرد الواليات المتحدة ،إلى أن توقفت
يصل إلى مستوى التهديد بالحرب ،أو التدخل الصريح في عبر اللق���اءات اإلعالمية التي تمكنه من الظهور كما لو كان القارة األميركية الجنوبية.
طبعًا اللقاء في الجمعية العامة ،حتى وإن كانت تجري في قوة الدفع منذ نيسان العام  ،2014لتجد فلسطين ضالتها
ش���ؤون الدول األخرى ،كما حدث مع كوريا الشمالية ،وإيران «نجمًا عالميًا».
وفنزويال ونيكاراغوا.
عل���ى الطريق إل���ى الجمعية العامة لألم���م المتحدة ،هذا نيويورك ،أي على أرض الواليات المتحدة ،لكنها تبدو كما لو في ه���ذا االجتماع وفي بع���ض اجتماع���ات مجلس األمن
على الطريق إلى االجتماع األمم���ي ،وجد ترامب المتخبط الع���ام ،وبعد أن أعاد التوتر بين ب�ل�اده وإيران دون أي مبرر كانت تجري على أرض محايدة ،فهي تجري في ظل االجتماع وبعض مؤسس���ات األم���م المتحدة فرصتها في كش���ف
في مجال السياسة الدولية من قصة التقائه برؤساء الدول أو س���بب ،إال من أجل خاطر عيون حكومة اليمين المتطرف األمم����ي وليس في العاصمة األميركي����ة ،وال يكون في تلك االنحياز األميركي وكذلك اإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية
التي عزز منذ دخوله البي���ت األبيض من حالة التوتر بينها في إسرائيل ،أعلن أنه على استعداد للقاء الرئيس اإليراني الحالة الرئيس األميركي هو المضيف ،حيث سيبدو الطرف المتتابع���ة والتي كانت ط���وال الوقت العقب���ة في طريق
ً
وبين بالده ،مخرجًا ،لتهدئة األمور ولو قليال وبش���كل مؤقت حس���ن روحاني ،ليجعل م���ن اللقاء حدثًا يغط���ي ربما على اآلخر كما لو كان قد حضر خصيصًا من أجل لقائه!
تحقيق السالم ،إلى أن تحولت إلى أداة لقتلها تمامًا.
وه���ذا مهم في البروتوكول الدول���ي ،حيث عادة ما تجري
في السنوات السابقة ،كانت خطب الرئيس عباس تتمحور
أو عابر ،حتى يمر اللق���اء األممي بين قادة دول العالم ،بأقل فصول اجتماع الجمعية العامة وعلى كلمات رؤس���اء الدول،
ضجي���ج ممكن ،لذا فبعد لقائه الوحي���د مع كيم جونغ أون ،ثم وبعد الصخب الذي أحدثه مع نهاية العام الماضي حول اللق���اءات الكوني���ة ،في عواص���م محايدة حت���ى من حيث حول اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية المعادية والمضادة
ّ
تس���بب به من قطيعة تامة ومعلنة مع القيادة المس���افة الجغرافية ،كما ح���دث في لقاء قم���ة ميخائيل للس�ل�ام ،لكن هذه المرة ينتظ���ر أن يخصص الرئيس جزءًا
وال���ذي كان مثل لق���اء محمد علي كالي/ج���ورج فورمان في القدس ،وما
زائي���ر عام  ،1974من حيث كونه ق���د أحدث الصخب فقط الفلسطينية ،عاد ليعلن اس���تعداده للقاء الرئيس محمود غورباتش���وف م���ع رونالد ريغ���ان في ريكيافي���ك عاصمة مهمًا من كلمته لكش���ف خطر االنحياز األميركي المناقض
قبل وخالل انعق���اده ،ثم بعد ذلك« ،انفض المولد» دون أن عباس ،على هامش االجتماع األممي ،ثم أخيرًا ها هو رئيس آيس���لندا ،في الع���ام  ،1986من أجل وقف ح���رب النجوم للشرعية الدولية بخصوص القدس والالجئين ومجمل ملف
يحدث أي تقدم يذكر ،س���وى التوقف عن حالة الشد التي نيكاراغوا التاريخي دانييل أورتيغا يعلن عن رغبته في لقاء وس���باق التس���لح ،وكما حدث هذا العام في سنغافورة من الصراع .لذا فإن محاولة واش���نطن لثن���ي الرئيس عن «بق
كانت ربما تهدف إل���ى «تلميع الرجلين» عالميًا وإظهارهما دونالد ترامب في الجمعية العامة لألمم المتحدة ،لمناقشة لقاء بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس األميركي.
البحصة» بالحديث عن لقاء محتمل بين الرجلين مكش���وفة
وفي الحقيقة ،فإن اللقاءات بين رؤساء الدول على هامش ومفضوحة وهي على األغلب لن تحدث.
كما لو كانا سيدي العالم ،أو أن لقاءهما كان بمثابة لقاء قمة تدخل واشنطن في شؤون أميركا الالتينية.

اإلدارة األكثر عداء للفلسطينيين
بقلم :محمد ياغي
البعض األميركي يقول إن إدارة الرئيس األميركي ترامب
بوش االبن ،هو من أعطى ش����ارون الض����وء األخضر لتدمير وجميعها لم يجرؤ على مخالفتها علنًا رغم أن بعض رؤس����اء من هذا الموقع إلى موقع العداء للفلس����طينيين وإلى موقع
هي األكثر انحيازًا إلسرائيل في التاريخ الحديث.
مق����ر الرئيس عرفات ف����ي رام الله وهو من س����عى لتغييره وأركان هذه اإلدارات كانوا كارهين لالجتماع ببعض رؤس����اء الشريك إلسرائيل في جرائمها.
ً
ه����ذا ما قاله مثال أرون ديفيد ميلر ،نائب المبعوث الخاص اس����تجابة لطلب إس����رائيل ،وهو أيضًا صاحب أكذوبة أن ما وزراء إسرائيل.
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل أعقبه قطع المساعدات
ً
للشرق األوسط في عهد الرئيس كلينتون.
يمنع الفلس����طينيين من الحصول على دولة خاصه بهم هو جيمس بيكر مثال وزير الخارجية األميركي في عهد بوش عن «األونروا» وإغالق بعثة منظمة التحرير في واشنطن ،ومن
لكننا نحن الفلسطينيين لم نعرف إدارة أميركية لم تكن غياب مؤسسات ديمقراطية لديهم.
األب كان يكره الجلوس منفردًا مع اسحاق شامير ،وكلينتون ثم قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية.
منحازة تمامًا إلس����رائيل ،سواء أكانت هذه اإلدارة جمهورية
أكذوب����ة تحول����ت إلى سياس����ة دولي����ة ف����ي التعامل مع لم يكن يرغب بالجلوس مع نتنياهو.
هذا ليس انحيازًا ولكنه عداء وكره للفلسطينيين وعدوان
أم ديمقراطية.
الفلس����طينيين من����ذ الع����ام  2004تم خالله����ا التغاضي
إدارة ترام����ب ضمن هذا الس����ياق مختلفة ،ليس بس����بب عليهم وعلى حقوقهم.
من التاريخ القريب نشير إلى أن الرئيس كارتر ،الرجل الذي بالمطلق عن جرائم االحتالل اإلسرائيلي.
انحيازها «الش����ديد» إلس����رائيل ،فه����ذا ما فعلت����ه جميع
العرب والفلس����طينيون تس����امحوا مع «االنحي����از» ،فهل
يك����رس جزءا من حياته اليوم لدعم القضية الفلس����طينية،
في عهد الرئيس أوباما تم رفع قيمة المساعدات األميركية اإلدارات السابقة ،ولكن بسبب عدائها وكراهيتها الشديدة يتسامحون مع «العدوان» عليهم أيضًا؟
كان الرئي����س األميركي الذي «أقنع» الس����ادات بالتخلي عن إلس����رائيل من ثالثة إلى أربعة مليارات دوالر س����نويا ،وفي للفلسطينيين .هذا فقط ما يميزها.
عندما أعل����ن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلس����رائيل،
الفلسطينيين مقابل صفقة «السالم» مع إسرائيل.
عصره حصلت إسرائيل على أكبر تعاون عسكري بينها وبين
جميع اإلدارات األميركية الس����ابقة تركت هامشا ُيمكنها خرجت السيدة نيكي هالي ،مندوبة أميركا في األمم المتحدة
رونالد ريغان ،الرئي����س األميركي الذي تاله ،هو من أعطى الواليات المتحدة.
من التواصل مع الفلسطينيين.
وقالت إن «السماء لن تنطبق على األرض بعد هذا االعتراف».
الض����وء األخض����ر لرئيس وزراء إس����رائيل ،مناحي����م بيغن،
أوبام����ا ،الرئي����س األكث����ر فهم����ًا وإدراكًا لتاري����خ الصراع
جميعها قال إن القدس الش����رقية محتلة منذ العام ١٩٦٧
بعد مضي بضعة أسابيع على االعتراف قالت :ألم أقل لكم
الحتالل وتدمير بيروت بهدف إخراج منظمة التحرير منها .الفلسطيني – اإلس����رائيلي بحكم موقعه السابق كمحاضر وإن «مصيره����ا» خاض����ع للمفاوضات .جميعه����ا اعترف بأن إن السماء لن تنطبق على األرض!
بوش األب ،هو من أذعن للمطالب اإلس����رائيلية بضم الوفد ومداف����ع في مج����ال حقوق اإلنس����ان في جامعة ش����يكاغو ،الالجئين الفلس����طينيين مكون أساس����ي ف����ي قضيتهم ال السيدة هالي محقه بالطبع!
الفلسطيني إلى األردني في مفاوضات مدريد ،وهو أيضًا من وبحك����م عالق����ة زمالة جمعت����ه بفلس����طينيين حاضروا في ينتهي الصراع مع إسرائيل دون تسوية «ما» لهذا المكون،
لو كان العرب عربًا ،ألغلقوا الس����فارات والقواعد العسكرية
قبل بطلب إس����رائيل بأن تكون المفاوضات ثنائية ،بين كل نف����س الجامعة ،ورغم كراهية نتنياه����و له وتحريضه عليه وجميعها أعلن ،البعض منهم على استحياء ،أن االستيطان األميركية في بلدانهم.
ً
دولة عربية وإسرائيل على حدة ،بدال من أن تكون مفاوضات في الكونغ����رس األميركي ،إال أنه كان ش����ديد الحرص على في األراضي المحتلة غير شرعي و»عقبة» في طريق السالم.
لو كان العرب عربًا ،لرفضوا اس����تقبال مبعوثي إدارة ترامب
عربية ـ إسرائيلية شاملة.
عدم إغضاب إس����رائيل وكان يكرر بمناسبة أو دونها التزام
هذا ترك للفلس����طينيين القليل من األم����ل بأن الواليات في بلدانهم.
بل كلنت����ون ،الرئي����س األميركي الذي أظه����ر الكثير من إدارته الذي ال يقبل الش����ك بالحفاظ على التفوق العسكري المتح����دة يمكنه����ا أن تك����ون وس����يطًا ،حت����ى وإن كانت
ل����و كان العرب عربًا ،لس����حبوا اس����تثماراتهم م����ن أميركا
االهتمام بالفلسطينيين واستقبل الراحل عرفات في البيت اإلسرائيلي على البلدان العربية مجتمعة.
منحازه إلس����رائيل ،لتس����وية الص����راع بين اإلس����رائيليين وقطعوا عالقاتهم التجارية معها.
األبيض ست عش����رة مرة خالل واليته ،كان السباق لتحميل
ال ،ال تقولوا إن إدارة ترامب هي األكثر انحيازًا إلسرائيل في والفلسطينيين.
لو كان العرب عربًا ،ألوقفوا حجيجهم إلى البيت األبيض.
الفلسطينيين مسؤولية فشل مفاوضات كامب ديفيد رغم التاريخ األميركي.
تصوي����ر إدارة ترام����ب على أنه����ا اإلدارة األكث����ر انحيازًا لكن ماذا عسانا نقول أكثر من ترديد ما قاله الراحل الكبير
تجن على الحقيقة.
علمه أن ذلك
جميع اإلدارات األميركية كانت «أكثر» انحيازًا إلس����رائيل ،إلس����رائيل ُيبقيها في موقع «المنحاز» لكنها فعليًا خرجت محمود درويش :عرب وباعوا روحهم ،عرب وضاعوا.
ٍ

ّ
كيف نرد على ترامب؟
بقلم :هاني عوكل
الخوف كل الخوف أن تمر علينا األيام والس���نون ونصل
دونالد ترامب س���ار على عهد من سبقوه ،باستثناء أنه زاود التي يتصدرها عنوان االنقسام الفلسطيني الداخلي ،بكل
ثمة حالة ش���ديدة م���ن اإلحباط بين الفلس���طينيين إزاء
السلوك األميركي العدائي الذي يتصاعد بحقهم يومًا بعد عليهم تمهيدًا لما يس���مى «صفقة الق���رن» ،التي يطمع بأن ما له وما عليه ،وضرورات المرحلة تستوجب االستعجال في إلى مرحلة تصفى فيها القضية الفلس���طينية واالنقسام
الداخلي ش���اهد عليها ،لكن من الض���روري االنتباه إلى أن
يوم ،في الوقت الذي تمر فيه القضية الفلس���طينية بأسوأ تجد النور في عهده ،وكل ذلك جاء على حساب الفلسطينيين وضع حد لهذا االنقسام اللعين.
الفلس���طينيون الذين أصبح���وا ربما وحده���م في هذه كل الفصائل دون اس���تثناء تتحمل هذا الوزر ،ألنها بسبب
مراحلها وس���ط تبدالت في المناخين الدولي والعربي ،بين الطرف األضعف ال���ذي عانى األمرين من وس���يط غير نزيه،
ّ
َ
المواجهة م���ع الوالي���ات المتحدة األميركية ،وإس���رائيل ضعفها وذريعة االنقسام من سمح بالتطاول على القضية
وتحول في أولوياته ،وانتباه األول ودولة احتالل تنفرد في أذيته دون رقيب وال حسيب.
ضعف في موقف األخير
ً
اآلن وبع���د  25عامًا على اتفاق أوس���لو ،الذي يفترض أن تحدي���دًا ،عليهم أن يعترف���وا أوال بفش���لهم إزاء توحيد الفلسطينية.
لملفات يجدها أكثر أهمية.
يكفي هذا الجدل البيزنطي بين فصائل االنقسام ،فهذه
البد أن يتوقع الفلس���طينيون السلوك األميركي ضدهم ،يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية عام  ،1999لم يعد هناك الصف الداخلي وتمكينه من الصمود أمام كل المخططات
فمن كان يعتقد أساس���ًا أن تس���اعد واش���نطن الس���لطة شيء من أوسلو الذي نس���ف من الجذور بفعل السياسات التصفوي���ة ،وعليهم التح���رك الفوري لتقيي���م ومراجعة لغة مستهلكة ولم تعد تستجدي أحدًا ،وال بد من وضع حد
لهذه المرحلة التي يمقتها كل الفلسطينيين في الداخل
الفلس���طينية على إقام���ة الدولة المس���تقلة وعاصمتها اإلس���رائيلية العنصرية التي كانت تعمل كل الوقت على مرحلة بائسة في تاريخ القضية الفلسطينية.
الحدي���ث هنا عن  25عامًا من اتفاق أوس���لو الهزلي الذي والخارج ،فما يحدث اآلن من اس���تهداف مباش���ر للقضية
الق���دس الش���ريف ،وهي (واش���نطن) التي س���كتت كل إفساد هذا االتفاق منذ والدته.
ث���م إن ترامب ،الذي نقل مقر س���فارته من تل أبيب إلى وضع الس���لطة الفلسطينية على محك التصفية ،و 11عامًا وثوابتها يس���تدعي من أصحاب الفصائ���ل الجلوس على
الوقت عن االس���تيطان اإلسرائيلي الذي بدا اليوم أنه أشبه
الق���دس المحتلة في أيار الماض���ي ،ومضى في التضييق من انقس���ام داخلي أدى إلى تراجع ف���ي أولوياتنا الوطنية طاولة واحدة للبحث في مصيرهم ومصيرنا.
بدويالت في قلب الضفة الغربية.
ً
ّ
حتمًا س���يمضي الرئي���س األميركي دونال���د ترامب في
لقد كان واضحًا عل���ى اإلدارات األميركية المتعاقبة أنها المال���ي على الفلس���طينيين ووكالة «األون���روا» ،وتبع ذلك وضرب بعرض الحائط ثوابت شكلت بوصلة للفلسطينيين
تركيع الفلسطينيين ألنهم قالوا له ال ،وحتمًا شخص مثل
تسير عكس رغبة الفلسطينيين ،فهي التي وضعت الداء بإغالق مكتب منظمة التحرير الفلس���طينية في واشنطن ،يهتدون بها ضد االحتالل اإلسرائيلي.
بس���بب االنقس���ام لم يعد الفلس���طيني اليوم كما كان رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو مستفيد من
في الدواء منذ رعايتها اتفاق أوسلو ومنذ أن تحدث الرئيس من غير المس���تبعد أن يمارس ضغوطًا أخرى على السلطة
حال���ه قبل حزيران  ،2007والحديث هنا عن أكثر من مليون ه���ذا الدعم الترامبي ،وكأنه الي���وم يجلس على «اللوج» وال
األسبق جورج بوش االبن بشكل جدي عن حل الدولتين قبل الفلسطينية.
ّ
آخر األخبار المتناقل���ة أن إدارة ترامب تبحث في توطين مواط���ن ينظرون إل���ى قضايا ثانوية وهامش���ية على أنها أحد يعاتبه في عدوانيته ضد الفلسطينيين وقيادتهم.
أكثر من  17عامًا ،غير أنه مكن إس���رائيل شارون آنذاك من
إضعاف السلطة الفلس���طينية والتوسع االستيطاني في الالجئين الفلسطينيين في بعض الدول العربية ،والحديث أولى األولويات كما هي الحال في موضوع الكهرباء والمياه
آن األوان لتوجي����ه البوصلة نحو الوض����ع الداخلي والتركيز
هنا عن س���ورية واألردن ولبنان الت���ي يعيش فيها العدد والبطالة وأزمة الرواتب والحق على «فتح» أم «حماس»!
الضفة.
على مس����ألة إنهاء االنقس����ام مهم����ا ارتفع����ت التكاليف،
وكذلك الحال بالنس���بة إلدارة ب���اراك أوباما التي انتقدت األكبر منهم ،ومثل هذا الخبر ينبغي أخذه على محمل الجد متى نصل إلى مرحلة كف���ى؟ متى يمكن وضع الخالفات مع أولويات إطالق إس����تراتيجية نضالي����ة تفضح االحتالل
االس���تيطان اإلس���رائيلي ،لكنها رحلت ولم تفعل ش���يئًا في سياق الفعل الترامبي الذي ُي ّ
هدد بشكل تدريجي كل الفصائلية جانبًا والتفكير في األوضاع المس���تقبلية التي في الداخ����ل والخارج ،وتعيد حيوية القضية الفلس����طينية
للس���لطة الفلسطينية ،س���وى حديث عن سالم متعثر لم مفاصل القضية الفلسطينية.
س���نؤول إليها في حال ظل االنقس���ام حاضرًا في األجندة ومركزيتها إلى الواجهة لدى الكثير من دول العالم ،إذ علينا
يكتب له النجاة ،وبقي االستيطان حاضرًا حتى وصل اليوم
ف���ي ظل ه���ذا الوضع الم���أزوم ،ال ب���د أن تك���ون هناك الفلس���طينية؟ الواليات المتحدة األميركية ما تنفك توبخ أن نراع����ي جيدًا بي����ن نضال وطني مدف����وع بوحدة المصير
إلى حوالى  250مس���توطنة يس���كنها أكثر من  600ألف إستراتيجية وطنية لتجنب الوقوع في فخ تصفية القضية الفلسطينيين ألنهم لم ينحنوا إلسرائيل ،واألخيرة تفعل والدم ،وآخر ال يحتكم إلى قوة الفصائل وزخم الشارع.
مستوطن حسب إحصائيات األمم المتحدة ،العام الماضي .الفلس���طينية ،وبالتالي من الضروري البحث في األولويات مفاعيلها وباقي العالم في سبات عميق.
Hokal79@hotmail.com
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