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فــلـــــــــــســــــــطـــــني واخلــــــــطــــــــــــــر الـــــتــــــــــــــاريــخـــــي

إعالن الواليات املـتحدة أنها لن جتدد الرخصة لبقاء ممثليـة منظمة التحرير الفلسطينية يف
واشنطن هي محـطة يف تصفيـة القضية الفـلسطينيـة.ومع ان وجود املكتب رمـزي وال قيمة
عملـية له ،فـإن اإلدارة األميـركيـة لم تسـتطع حتمل وجـوده.هذا مجـرد واحد مـن املواقف
العـدائية األميركـية جتاه القضيـة الفلسطينيـة التي لم تتوقف منـذ تأسيس الـكيان العبري.
لكن املرحلة احلالية هي األخطر على مستقبل فلسطني واهلها وأرضها.
لم توفـر أميركا فـرصة واحدة مهمـا كانت صغيرة لكـي تثبّت الكيان الغـاصب وكانت تنتج
طـائرات لتستعـملها إسرائيل قـبل الواليات املتحـدة نفسها ويف حـرب تشرين/اكتـوبر عام
 1973كانت الدبابات األميركية تنزل من الـطائرات بطواقمها األميركية يف العريش وسيناء
لتدفع عن اسرائيل شر هزمية ماثلة.
وكانت اإلندفاعة األميركية األقوى عندما أخرجت مصر من الصراع فاختل التوازن لصالح
العدو .ومن ثم كانت اتفـاقيات سالم ال متت بصلة إلـى السالم آخرها اتفـاقية اوسلو التي
حوّلت الفلسطينيني إلى رجال شرطة حتمي االحتالل يف الضفة الغربية وغزة.
اغلقت الـسلطة الفلسطينية كل أبـواب املقاومة وأعلنت انها ستكـون سلمية.مع ذلك فإنها لم
تكن ال مـسلحة وال سلمـية واقتصـر األمر علـى هبّات عفـوية شعبيـة،خارج إرادة الـسلطة،
لكنها لم تتطور لتتحول إلى انتفاضات كبرى.
وعلى هذا املنوال سارت القضية الفلسطينية.فلسطينيون محاصرون من العدو ومن الداخل
ومن اخلـارج.فالتواطـوء على القضيـة لم تتقلص مسـاحته.لكن ما تواتـر من أنباء يف اآلونة
األخيرة كـان مذهال وصادمـا.ميكن ان يتوقع العـربي والفلسطيـني أي شيء إال ان تُصفى
القضية بهذه الطريقة.
كان العـرب يريـدون حتريـر فلسـطني من الـنهر إلـى البـحر ويف العـام  1967قبلـوا بحل
الدولتني واالعتراف بالكيان العبـري يف حال وافقت اسرائيل على االنسحاب من األراضي
احملتلـة ،وبعد ذلك بـدأت كرّت سبحـة التنازالت العـربية.اتفـاقيات انفـرادية مع دول عـربية
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واستفـراد اسرائـيلي مبنظـمة التحـرير الفلـسطينيـة.تُرك الفلـسطينيـون حلالهم بعـد اتفاق
أوسلو .ومن حل الدولـتني بدأت السينـاريوهات واملؤامـرات تتوالى.دولـة فلسطينيـة منزوعة
الـسالح واملعابر احلـدودية بيد إسـرائيل او مبراقـبة دولية.املـستوطنـات يف الضفة تـتكاثر
واملستـوطنون يف طـريقهم ليكـونوا مليـونا.لـم يعد ممكنـا حل الدولـتني.بات احلل هـو دولة
اسـرائـيليـة تـتضـمن مـا يـشبـه احلكم الـذاتـي للفلـسطـينـيني.بعـض احلقــوق الثقــافيـة
والسياسية.الالجئون سيبقون يف شتاتهم إال من شاء من تلقاء نفسه العودة.
خطة الـرئيس األميركي دونـالد ترامب هذه والـتي وصفت ب"صفقة القرن" بـدأ التداول بها
يف الربيع املـاضي وهي ترتكز عـلى إغراءات اقتصـادية للفلسطـينيني يف البحر قـبالة غزة
ويف البحـر امليت ومسـاعدات.لكـنها تتجـاوز وتهمل عنـاصر السـيادة واالستقالل والهـوية
وحق العودة.كأن الـشعب الفلسطيني فم فـاغر ال ينتظر سـوى لقمة خبز فيمـا لقمة الكرامة
هي التي جتعله كائنا حرا وعزيزا ومستقال.
ال يلومن أحد الـواليات املتحدة والـغرب.ففي الذكـرى املئوية لـوعد بلفور والـذي كان خياال
تكـاد القضية الفلسطينية هي التي تختفي .وتـتجرأ أصل البالء انكلترا على تهنئة اسرائيل
مبئوية الوعد وال تعتبر انه هناك ما تخجل منه وما تعتذر عنه.
هذا الغـرب ال يكتفي مبحاولـة طمس القضيـة والهوية الفـلسطينيـة بل هو يعمـل دائما على
زعـزعة وحـدة الدول العـربية وإنهـاك قواهـا بالف وسيـلة ونهب ثـرواتها البـرية والبحـرية
واإلطباق على ممراتها االستراتيجية.
ولـم يكن مـا سمي ب "الـربيع العـربي" مجـرد صـدفــة.فمنه انـطلقت أوسـع عمليـة تفـتيت
للمجتمعات العربيـة وبث التفرقة داخلها تارة على أسس ديـنية او مذهبية وتارة على اسس
اتنية.فـانشغل العرب يف أكبـر عملية حرف عـن قضاياهم األسـاسية ويف مقدمهـا القضية
الفلسطينية.
وعلـى الرغم من كل الضعف والبؤس السياسي واالقـتصادي الذي مير به العرب فال ضير
أن متر األمـة بلحظات عـجز وانهيار وتخلـف.لكن يبقى املهم أال تُـمنح هذه الدولـة املغتصبة
صـك براءة وشرعيـة لوجودهـا.ليس عيبـا أن تنهزم وتـتراجع بل العيب كـل العيب ان تذعن
وتخضع وتخـسر كـرامة ال تعـوُض وتعرف ذال ال يـرحم.فلنـبقِ شيئـا يفتخـر به أحفـادنا
ويتباهون به إلى حني تنقلب املوازين واألقدار.
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