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حراك مكثف للوكالة الفلسطينية
في عدد من دول القارة اإلفريقية

مشاركون في االفتتاح.

بيت لحـم :افتـتاح مدرسـة ذكـور
الخضـر الثانـويـة بدعـم يابـانـي
بيت لح���م " -األيام" :افتتح وزير التربية والتعليم
العالي صبري صيدم ،وممثل اليابان لدى فلسطين،
تاكيش���ي أوكوب���و ،أمس ،مدرس���ة ذك���ور الخضر
الثانوي���ة بمديري���ة بيت لحم ،بدعم م���ن الحكومة
اليابانية ،وبمساهمة من المجتمع المحلي.
وتضم المدرس���ة  14غرفة صفي���ة ووحدة إدارية،
ومختبري���ن للحاس���وب والعل���وم ،إضاف���ة لمكتبة،
ووح���دات صحية ومالعب وس���احات ،حي���ث بلغت
تكلفة الدعم الياباني للمدرسة حوالى ثالثة ماليين
شيكل.
وأش���ار صيدم إلى أن افتتاح مدرس���ة جديدة في
بلدة الخضر يؤكد رسالة العلم والمعرفة ،ومواجهة
سياسات االحتالل االستيطانية ،ومعاناتها الناتجة
عن جدار الضم والتوسع.
ّ
وثمن تبرع الحكومة اليابانية إلنش���اء المدرس���ة،
ودعم المغت���رب صالح الزغاري ال���ذي تبرع بمختبر
الحاس���وب في المدرسة ،ش���اكرًا المجتمع المحلي
بمؤسساته وأفراده ،لدورهم الفاعل ومساهماتهم
ف���ي تقديم عديد الخدمات للتعليم وللمؤسس���ات
التعليمي���ة ف���ي البلدة ،وق���ال :إن بناء المدرس���ة
يندرج ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تشييد عديد
المدارس في الوط���ن ،وتأكيد أهمية التحاق الطلبة
بالتعليم ،وتوفير تعليم نوعي لهم.
من جهته ،أكد ممث���ل اليابان اهتمام بالده بدعم
التعليم في فلس���طين ووضعه على رأس أولوياتها،
من خالل عديد المشاريع الداعمة للتعليم بالشراكة
م���ع وزارة التربية ،مبينًا أن مش���روع بناء المدرس���ة
سيخدم بلدة الخضر عبر تقديم الخدمات التعليمية
للطلبة.
بدوره ،ش���كر ممثل محافظة بي���ت لحم محمد طه،
ال���وزارة عل���ى جهودها الحثيثة في س���بيل توفير

كاف���ة اإلمكان���ات التعليمية للطلب���ة ،الفتًا إلى أن
ّ
تع���د م���ن أوائل الم���دارس التي
م���دارس الخضر
تواك���ب التعلي���م الحديث ،وأك���د دور التعليم في
خدم���ة األهداف التنموية وبناء الدولة المس���تقلة
وعاصمتها القدس.
أما مدير تربية بيت لحم س���امي مروة ،فأوضح أن
افتتاح المدرس���ة يندرج في إطار إنج���ازات الوزارة
ويجس���د الش���راكة مع المجتمع المحلي الذي يبذل
كافة الجهود في س���بيل تش���ييد ه���ذه المدارس،
مس���تعرضًا النش���اطات والفعاليات الت���ي تقرها
المديرية لدعم التعليم.
ّ
وش���دد رئيس مجلس أولياء األمور عيس���ى غنيم،
عل���ى أهمية بن���اء هذه المدرس���ة الت���ي تقع في
منطقة تتعرض بشكل مستمر لهجمات شرسة من
المس���توطنين وجيش االحتالل ،منوهًا إلى أن هذه
خطوة مهمة في الرد والتصدي لسياسات االحتالل
الذي يقف عائقًا في سبيل سير العملية التعليمية
بشكل طبيعي.
وفي ختام االفتت���اح ،أجرى صيدم والحضور جولة
تفقدية داخل المدرس���ة ،كما ت���م تكريم الجهات
الداعمة والشريكة ،كما أجرى صيدم جولة تفقدية
لمدرس���ة النعم���ان األساس���ية ،والتق���ى األس���رة
التدريس���ية والطالبات ،واطلع على واقع المدرس���ة
واحتياجاتها ،مؤكدًا أن الوزارة س���تعمل على تلبية
هذه االحتياجات ضمن التوجهات التطويرية التي
تطال كافة مدارس الوطن.
وش���ملت الجولة زيارة األس���ير المحرر الطالب عبد
الناصر اللح���ام في منزله بمخيم الدهيش���ة ،الذي
أمضى ثمانية أش���هر في س���جون االحتاللّ ،
وقدم
صيدم التهاني له ولعائلته ،متمنيًا اإلفراج العاجل
عن كافة األسرى وعلى رأسهم األطفال والطلبة.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

 .1س���ائق،مكان العمل(:رام الله) ،يبدأ باسم سمير خيرالله يوسف حسن
معطي وينتهي باس���م محمد مصطفى محمد عودة حس���ب الكشف
رقم (،)1تبدأ المقابلة الشفهية الساعة  9صباحا ،في مقر وزارة االوقاف
والشؤون الدينية/حي الجنان/البيرة-رام الله.
لمعرف���ة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة
االلكترونية لدي���وان الموظفي���ن الع���ام )www.gpc.pna.ps( :او من خالل
استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”.
وزارة االوقاف والشؤون الدينية

رام الله :بحـث تـعـزيز التـعـاون
التنموي بين فلسطين وبولنـدا
رام الله " -األيام" :بحثت الوكالة
الفلسطينية للتعاون الدولي ،مع
دائرة التعاون التنموي في وزارة
الخارجية البولندي���ة والممثلية
البولندية لدى فلس���طين ،أمس،
برنام���ج التع���اون المش���ترك
والمشاريع المستقبلية المقترح
تنفيذه���ا ،خاص���ة م���ا يتعل���ق
بمش���اريع العم���ل اإلنس���اني
والتنموي.
جاء ذل���ك خالل اللقاء الذي عقد
في مكتب الوكالة الفلس���طينية
برام الله ،بحض���ور ممثلة بولندا

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابالت شفهية
للعمل لدى وزارة االوقاف والشؤون الدينية
تعلن وزارة االوقاف والش���ؤون الدينية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام
عن موعد مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة ( سائق) الخاص باالعالن
رقم(.)2017/27
وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المشار إليها أدناه ( :األس���ماء منشورة على
البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم االربعاء الموافق  ،2017/12/13موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

رام الل���ه " -األي���ام" :قال���ت وزارة الخارجي���ة
والمغتربين ،أمس :إن الوكالة الفلسطينية للتعاون
الدولي كثفت من برامجها التنموية الطبية في عدد
من الدول اإلفريقية ،خاصة ف���ي موزمبيق ،وجنوب
إفريقيا ،ضم���ن خطتها لتعزيز برام���ج التعاون مع
الق���ارة اإلفريقي���ة ،وتنفي���ذًا لتعليم���ات القيادة
بضرورة تطوي���ر العالقات الثنائية بين فلس���طين
ودول الق���ارة اإلفريقية ،وإيفاء بالوالية المناطة بها
في نقل التجربة ،والمعرفة التخصصية المميزة في
مجاالت تنموية ،ومحددة.
وعقد رئي���س برنامج نق���ل المعرفة ف���ي جراحة
العظام لدى الوكالة عالء عزمي ،عددًا من اجتماعات
العم���ل م���ع مس���ؤولين حكوميين ،به���دف تعزيز
البرامج الطبية للوكالة ،بحضور سفير فلسطين لدى
موزمبيق فايز عبد الجواد.
والتقى عزمي مس���ؤول دائرة إفريقيا والش���رق
األوس���ط ب���وزارة الخارجي���ة ،ومس���ؤول اللجن���ة
السياس���ية للحزب الحاكم ووزير الصحة السابق،
ورئيس أقس���ام جراحة العظام ،ومسؤولي جراحة
العظ���ام واألعص���اب ف���ي المستش���فى المركزي
بالعاصم���ة مابوت���و ،ومدي���ر ع���ام وزارة الصحة
للمس���اعدات الطبي���ة كذلك ،حيث ت���م التوصل
معه���م إلى اتفاقي���ة مهنية تفصيلي���ة ،تتعلق
بتطوير خدم���ات جراحة العمود الفق���ري ،لتعزز
باتفاق تعاون سيتم توقيعه خالل األيام القادمة
بين الوكالة ووزارة الصحة في موزمبيق.
وس���يمثل عزمي الوكالة الفلس���طينية في أعمال
مؤتمر جراحة العظام لدول وس���ط وش���رق وجنوب
إفريقي���ا المنعقد ف���ي العاصمة "مابوت���و" ،حيث
ّ
س���يقدم بحثًا حول جراحة العمود الفقري لألطفال،

إعالن عن موعد مقابلة شفهية للعمل
لدى هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
تعلن هيئة مقاومة الجدار واالس���تيطان وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن
موعد مقابلة شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة (موظف/ة مالي/ة).
وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المش���ار إليها أدناه ( :األسماء منشورة على البوابة
االلكترونية لديوان الموظفين العام)

يوم االحد  2017/12/10موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف مالي :
.1

تبدأ باس���م نورا علي حس���ين عبيد وينتهي باسم حذيفه صالح حسين ابوزيد
حس���ب الكش���ف رقم ( .)1تبدأ المقابلة الش���فهية في تمام الساعة التاسعة
صباحا.

يوم االثنين  2017/12/11موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف مالي :
 .1تبدأ باسم خالد جمال جودت عبد القادر وينتهي باسم محمد جمال محمد عبد
الله حسب الكشف رقم ( .)2تبدأ المقابلة الشفهية في تمام الساعة التاسعة
صباحا
علما ان المقابالت الشفهية سيتم عقدها في مقر هيئة مقاومة الجدار واالستيطان/
الماصيون/دوار محمود درويش-رام الله
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية
لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( :او من خالل استخدام تطبيق الهاتف
المحمول “وظيفتي”

هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

فرص عمل
المسمى الوظيفي :اخصائي عالج طبيعي ،مكان العمل  :االدارة
العامة  -البيرة ،شارع القدس
المواصفات الوظيفية:
*شهادة بكالوريوس عالج طبيعي من جامعة معترف بها.
*مزاولة مهنة سارية المفعول من وزارة الصحة الفلسطينية ونقابة
العالج الطبيعي الفلسطينية.
*خبرة التقل عن سنتين .

مهام ومسؤوليات الوظيفة:
*تقييم الحاالت المحولة له من جهات االتصال.
*العم���ل مع حاالت االطفال (الش���لل الدماغي) وح���االت الكبار (االم
العمود الفقري وغيرها من المشاكل)
*تنفيذ الجلسات العالجية والتأهيلية الالزمة حسب الخطة .
*المشاركة في حمالت الكشف المبكر حسب الحاجة.
*التواصل مع اهالي المنتفعين وتقديم االرش���ادات الالزمة لضمان
االستفاده القصوى من البرنامج التاهيلي.
*القيام بزيارات منزليه لتقديم الخدمة حسب الحاجة .
*العمل مع الرجال.
على من يجد /تجد في نفس���ه/ها الكفاءة المطلوبة ارس���ال السيرة
الذاتية الى البريد االلكتروني . jobs@palestinercs.org
اخر موعد لتقديم الطلبات 2017/12/13 :

www.Palestinercs.org

ما من ش���أنه توس���يع ش���بكة العالقات والتعاون،
وتعزيز برام���ج وعمل الوكالة في موزمبيق بش���كل
خاص ،وإفريقيا بشكل عام.
وف���ي جنوب إفريقيا ،ش���ارك عزمي ف���ي المؤتمر
الدول���ي الخ���اص بجراح���ة العظ���ام المنعق���د في
بريتوريا ،حيث تم انتخابه س���كرتيرًا عامًا لمؤسسة
 ،World orthopedic concernوه���ي مؤسس���ة
دولية مهمة ،وكبيرة ،ولها فروع عديدة في العالم،
ومعنية بتطوير خدمات جراح���ة العظام في الدول
ذات الدخل المحدود.
وقب���ل اختتام زيارته لجن���وب إفريقيا عقد عزمي
اجتماعات عديدة تهدف إلى تعزيز برامج الوكالة،
وكان بينها :اجتماعه مع مسؤول إفريقيا ألحد أهم
الشركات العالمية في مجال جراحة العمود الفقري،
وال���ذي تم االتفاق مع���ه على دعم برام���ج الوكالة،
وأنشطتها ،التي تهدف إلى تحسين خدمة جراحة
العم���ود الفقري في إفريقيا ،كم���ا عقد اجتماعًا مع
مسؤول مؤسسة ( ،)Bridge the gapوهى مؤسسة
تعمل على تطوير خدمات جراحة العظام في آس���يا
وإفريقي���ا ،وتم االتفاق على التع���اون معها ،وعمل
برامج مشتركة تخدم الفئات المجتمعية الضعيفة
في افريقيا.
وأفاد مدير عام الوكالة الفلسطينية عماد الزهيري
بأن هذا الحراك المكثف يأتي لتنفيذ أنشطة تخدم
تحقيق األهداف التي أنش���أت م���ن أجلها الوكالة،
والتي جاءت ترجم���ة لتوجهات القيادة في تثبيت
مكانة فلسطين على الس���احة الدولية ،ودورها في
االس���تفادة من الفرص المتاحة ،والمس���اهمة في
مواجه���ة التحدي���ات القائم���ة من خ�ل�ال مواردها
البشرية التي تشكل رأس المال الفلسطيني.

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

رقم المناقصة ( MOE-GSD/JFA/2017/190 MEHE/JFA 3.312233/2017/190) :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد اجهزة مخبرية للمدارس
 .1تلق���ت وزارة التربي���ة والتعليم العالي منح���ة مالية بقيمة  35ملي���ون دوالر من خمس
دول مانحة وهي ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج وبلجيكيا فيما يس���مى بش���ركاء التمويل
المش���ترك في إطار تمويل تنفيذ بنود الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم .وعليه تنوي
وزارة التربية والتعليم العالي تخصيص جزء من عائدات هذه المنحة ش���راء وتوريد اجهزة
مخبرية للمدارس ،بموجب العقد وضمن المناقصة رقمMEHE/JFA 3.312233/2017/190 :
وسوف يتم تطبيق قيمة المنحة المقدمة من شركات التمويل حصريًا لتمويل النفقات.
 .2تدع���و مديرية اللوازم العام���ة في وزارة المالية ولحس���اب وزارة التربية والتعليم العالي
الجه���ات المؤهلة لتقديم العطاءات بالظ���رف المختوم لتوريد المتطلب���ات لوزارة التربية
والتعليم العالي ،ومديريات التربية المذكورة في جدول التوزيع المرفق.
 .3يمك���ن للجهات المعنية بالعطاء الحصول على مزيد م���ن المعلومات من مديرية اللوازم
العام���ة في وزارة المالية وجمع وثائ���ق المناقصة من العنوان المذكور في صفحة معلومات
العطاء من  8:00صباحًا وحتى  3:00بعد الظهر من األحد حتى الخميس.
 .4يوج���د مجموعة كاملة من وثائ���ق المناقصة باللغة اإلنجليزية ويمكن ش���راؤها من قبل
مقدمي العطاءات المعنيين برسوم غير مستردة وقيمتها  100$للنسخة الواحدة.
 .5تدفع رس���وم كراسة المناقصة لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم
).(219000/49
يجب أن يتم تس���ليم العط���اءات إلى العنوان الموضح أدناه في موع���د أقصاه يوم الثالثاء
 2018/1/9حيث تقبل الطلبات لغاية الساعة  10:30صباحًا من ذلك التاريخ .ويجب أن ترفق
جميع العطاءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ  5%من قيمة العرض المقدم وسارية المفعول
لغاي���ة  148ي���وم من تاريخ آخ���ر موعد لتقديم عروض األس���عار ،وس���يتم رفض العروض
المتأخرة عن الموعد المحدد .سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي مقدمي العطاءات الذين
يتم اعتم���اد طلباتهم في العنوان المذكور في صفحة معلومات العطاء في تمام الس���اعة
 10:30من صباح يوم الثالثاء الموافق .2018/1/9
 .6رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء ولمرة واحدة فقط.
 .7األسعار المقدمة يجب أن تكون بالدوالر غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
مديرية اللوازم العامة

وزارة المالية
عمارة الباشا ،الطابق الثالث ،البالوع
رام الله (الضفة الغربية)
هاتف ،02-2987112 :فاكس02-2987056 :
رئيس لجنة العطاءات المركزية

لدى فلس���طين الكسندرا مكايب،
ومدي���ر دائرة التع���اون التنموي
ف���ي وزارة الخارجي���ة البولندية
الكس���ندرا بيكاوس���كا ،ومدي���ر
وح���دة المس���اعدات االنس���انية
ف���ي وزارة الخارجي���ة البولندية
اولغا بيكسوس���كا ،وم���ن الوكالة
الفلس���طينية مدي���ر البرامج في
الوكالة ديمة العرقان ،ومس���ؤول
البرنامج شيرين الفار.
وأكدت العرقان أهمية عقد مثل
هذا اللقاء بهدف تطوير ومتابعة
التعاون بين الوكالة الفلسطينية
والممثلي���ة البولندية ،وفتح آفاق
جديدة للتعاون المس���تقبلي مع
دائرة التعاون التنموي في وزارة
الخارجي���ة ،بما يش���مل دراس���ة
إمكانية تنفيذ مش���اريع مختلفة
في ع���دد م���ن ال���دول االفريقية

والدول العربية ،خاصة لبنان.
م���ن جهتها ،أكدت بيكاوس���كا
دعمه���ا للوكال���ة الفلس���طينية
وبرام���ج عمله���ا ،وض���رورة البدء
بتنفيذ مشاريع انسانية وتنموية
العام القادم ،بما يخدم األهداف
المش���تركة للطرفين وللدول ذات
االحتياج.
وت���م االتفاق عل���ى عقد لقاء
قريب بين الوكالة الفلسطينية
ومكتب الممثلي���ة البولندية،
يت���م خالل���ه تقيي���م البرامج
والمش���اريع التي تم تنفيذها
بين الطرفين ،خاصة ما يتعلق
بدع���م الفري���ق الفلس���طيني
للتدخل الس���ريع ،ووضع تصور
وخطة عمل للبرامج والمشاريع
التي يمك���ن تنفيذه���ا خالل
الفترة المقبلة.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى وزارة الصحة
تعلن وزارة الصحة وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام عن موعد امتحان
الكتروني للمتقدمين لش���غل وظيفة (فني مختبر /بيوتكنولوجي وهندس���ة
جينات اوجينات بشرية او الوراثة الجزئية) الخاص باالعالن رقم(.)2017/30
وذلك حس���ب الموعد والكشف المش���ار إليها أدناه ( :األس���ماء منشورة على
البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم االربعاء  ،2017/12/20موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة التالية:
 .1فني مختبر( /بيوتكنولوجي وهندسة جينات اوجينات بشرية او الوراثة
الجزئية)،مكان العمل(:رام الله والبيرة) ،يبدأ باس���م أسيل ابراهيم فايز
زقه وينتهي باس���م يس���رى صالح ابراهيم الظاهر حسب الكشف رقم
(.)1
علما أن االمتحان االلكتروني س���يتم عقده الس���اعة العاش���رة صباحا في مقر
دي���وان الموظفين العام /طابق  /-1مقابل صاالت بدران لالفراح  /ام الش���رايط
 /رام الله
لمعرفة أس���ماء المقبولين لخ���وض االمتحان االلكتروني يرج���ى زيارة البوابة
االلكتروني���ة لدي���وان الموظفي���ن الع���ام )www.gpc.pna.ps( :او من خالل
استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”
وزارة الصحة
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القضية الفلسطينية في ّ
مهب ترامب
بقلم :علي الجرباوي
بفعلة قد يكون قد رغب عدد من سابقيه القيام بها ،ولكن
قام الرئيس ترامب
ٍ
العتبارات الحسابات السياسية أحجموا عنها ،وذلك بأن أعلن االعتراف األميركي
بالقدس عاصمة إلس���رائيل .على الس���طح ،قد ُي ّ
ظن أن ترام���ب اتخذ هذا القرار
الخطير لإليفاء بوعد قطعه على نفس���ه أثناء خوضه غمار الحملة االنتخابية ،أو
ألنه يريد اس���ترضاء اللوبي الصهيوني المؤثر سياس���يًا في واشنطن ،أو لمجرد
كونه ش���خصًا نزقًا ومتهورًا تقوده نوازعه وأحاسيسه لرغبة القيام بما هو خارج
المألوف في السياسة األميركية التقليدية.
ُيخطئ من يظن أن قرار ترامب مجرد نزوة رغائبية ونزعوية الطابع .فمع أنه قد
يحمل بعضًا من هذه الس���مة ،إال أنه ،وبدون أدنى شك ،قرار مؤسساتي مدروس
ومحس���وبُ ،ي ّ
عبر ع���ن التزام سياسي-سياس���اتي أميركي راس���خ وعميق تجاه
إسرائيل ،كيانًا ووجودًا .وعند التمحيص في العمق ،يمكن إيراد ثالثة مدخالت
قد تكون هي التي أدت بترامب التخاذ هذا القرار اآلن.
ً
أوال ،يج���در عدم إغف���ال ّ
تحيز ترامب العميق إلس���رائيل ،والتزامه الش���ديد
بصونها وحمايتها وتحقيق أهدافها ،كدافع رئيسي وراء هذا القرار .يخطئ من
يظن أن ترامب مجرد رجل أعمال ،متحرر من العقائد ،وبال مبادئ ،ال يقوده س���وى
الرغب���ة أو القدرة على عقد الصفقات الرابحة ،ما يعني إمكانية أن يكون محايدًا
ُ
تجاه الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي .فتصريحاته ،بكافة أشكالها ،تنبئ بغير
ذلك ،والفريق الذي اختاره للعمل في هذا الش���أن أكبر دليل على ذلك .فالثالثة
أشخاص األساس���يين في هذا الفريق يهود صهاينة مؤيدون عالنية إلسرائيل
ولالس���تيطان .وبالتالي ،فإن مصلحة اسرائيل ،بالنس���بة لهم ،أساسية ،وتلبية
مطالبها ضرورة وأولوية.
ّ
وثانيًا ،أن هذا القرار يمكن أن يكون قد أتى نتيجة مشاورات خفية مع نتنياهو،
إما تلبية لطلب مباش����ر منه ،أو من أجل تس����هيل مهم����ة إقناعه ،وتحصيل قبول
حكومت����ه اليمينية ،على ما يس����ميه ترامب بــ "صفقة العصر" لتس����وية الصراع
الفلسطيني -االسرائيلي ،والتي يتضمنها مشروع "السالم اإلقليمي" الذي يسعى
الرئيس األميركي لعق����ده بين العرب ،وخصوصًا الدول الخليجية ،مع إس����رائيل.
فه����ذه "الصفقة" التي ُي ّ
عد لإلعالن عنها أميركيًا خ��ل�ال فترة قادمة وجيزة ال بد
وأنها تشتمل على بنود ال تحظى بموافقة الحكومة اإلسرائيلية الحالية .ومن أجل
تذليل المعارضة اإلسرائيلية المتوقعةُ ،ي ّ
قدم ترامب إلسرائيل بهذا القرار دفعة
تش����جيعية مس����بقة ،وذلك بتلبية أحد أهم المطالب التي طالما سعت لتحقيقه،
ّ
موحدة وعاصمة لها.
وهو االعتراف بالقدس
وثالث���ًا ،أن اإلدارة االميركي���ة وصلت إلى اس���تنتاج ،وبالتأكي���د بعد الفحص
ّ
والتدقي���ق ،أن هذا القرار لن ُيكلف ترام���ب ،أو الواليات المتحدة ،ثمنًا باهظًا ال
ُيمك���ن احتماله .فالتداعيات المتوقعة من األوس���اط المعارضة على اتخاذ هذا
الق���رار ،من العالمين العربي واالس�ل�امي ،ومن بعض ال���دول األوروبية تحديدًا،
لن ترتقي إلى مس���توى الخطورة ،بل س���يكون مقدورًا التعامل معها والسيطرة
عليه���ا من قب���ل اإلدارة األميركية .فالمعارضة الرس���مية التي ّ
تبدت حتى اآلن
ّ
النمطية في ّرد الفعل
كانت خجولة ،ضعيفة ،ومس���تكينة ،ولم تخرج عن نطاق
المتوقع من المناشدة والتعجب والشجب واالستنكار .وال ُيتوقع أن تتطور هذه
المعارضة الشكلية الحقا باتجاه اتخاذ أية خطوات عملية ضد اإلدارة االميركية.
أما بالنسبة لالحتجاجات الشعبية فمن المتوقع أن تكون ،كسابقاتها ،موسمية
تس���تمر لفترة قصيرة وتنتهي .لقد تم تربي���ط المصالح بين اإلدارة االميركية
الحالي���ة والعدي���د من عواصم المنطق���ة لدرجة أصبح معها ترام���ب ّ
حرًا طليقًا
ُ
يس���تطيع أن يفعل ما يش���اء .وترك الش���عب الفلس���طيني ليواجه ليس فقط
ً
الضغط االسرائيلي ،وإنما وابال من الضغوط الوافدة عليه من أطراف كانت فيما
مضى مساندة وداعمة.
نحن أمام واقع جديد ،دولي واقليمي ،يترك الفلس���طينيين منكش���فين في
مواجهة األخطار المحدقة بهم وبمصير قضيتهم ،ليس فقط في مواجهة هذا
ً
القرار ،وإنما بما س���يتأتى عليهم مس���تقبال في "صفقة القرن" التي يتم حاليًا
ُ
إنهاء التفاهم بش���أنها مع العديد من األطراف .هذه "الصفقة" عندما س���تعلن
س���تكون قد اس���تحصلت على الكثير من الموافقات ،وس���يصبح الفلسطينيون
حينه���ا في ّ
مهب ترامب ،فإما يقبلون بها ،أو ُيترك���ون لمواجهة واقع مرير ،مع
تحميلهم كامل المس���ؤولية عن "تضييع الفرصة" والتخلف عن االشتراك برسم
مالمح "الشرق األوسط الجديد".
"المكتوب ُيقرأ من عنوانه" ،وعنوان "الصفقة" هو قرار ترامب المتعلق بالقدس،
وهو قرار خطير ُوينذر بالش���ؤم القادم والتداعيات الس���لبية التي ستحيق بنا
ف���ي األش���هر القادمة .في مواجهة ه���ذا الوضع ،قد تأخذنا الع���زة باإلثم ،كما
كان حالنا في الكثير من الس���وابق ،فنستسهل تسييل المواقف البالغية على
اتخاذ الخطوات العملية .ويبدأ مسلسل اطالق التصريحات واصدار البيانات من
مختلف األطراف واألوساط الفلسطينية لإلعالن عن أن الواليات المتحدة لم تعد
"وس���يطًا نزيهًا" ( وكأنها كانت في يوم من االيام كذلك!) يمكنه االستمرار في
تولي مسؤولية ملف التس���وية ،وتصدح المطالبات بوقف االتصاالت مع اإلدارة
األميركية .وعندما يتم ذلك ،إن تمُ ،يعلن عن تحقق االنتصار!
ولكن ه���ل يكفي هذا االجراء وح���ده لتحصين الموقف الفلس���طيني ،وهل
ً
فعال إلى ح���دوث ّ
تحول وتغيير على السياس���ة الدولي���ة واالقليمية
س���يؤدي
الحالية؟ الجواب ،بصراحة ،هو بالنفي ،والس���بب هو أن ال أحد من القوى الدولية
األساس���ية يريد ،أو يس���تطيع ،أن يحمل هذا الملف عن الواليات المتحدة التي
ستبقى المسيطرة عليه ،والفاعلة الرئيسية فيه .واألنكى فوق ذلك أن المواقف
التقليدي���ة للعديد من األوس���اط العربية بدأت تتداع���ى ،وأصبحت مصالحها
ّ
ومواقفها تتماهى مع رؤي���ة اإلدارة األميركية الحالية .لذلك ،وبغض النظر عن
قط���ع العالقات واالتصاالت مع اإلدارة األميركية ،أو اإلبقاء عليها ،س���تقوم هذه
اإلدارة بطرح رؤيتها للتسوية ،وس���يكون على الجانب الفلسطيني التعامل مع
هذا الطرح سلبًا أو ايجابًا .وبالتالي ،سنعود حينها إلى نقطة البداية ،ما يعني أن
ّ
إشغال الذات بمسألة قطع العالقات مع أميركا ،أو االبقاء عليها ،لن ُيشكل "مربط
الفرس" ،ولن يكون الجواب المفيد والكافي لما هو آت.
قد يمنحنا إدخال أنفس���نا في معركة مع األميركان ،وكل من وراءهم ،ش���عورًا
جي���دًا بأننا قمنا بـ "الواجب" المطلوب ،فنتفاجأ بعدها بتلقي صفعة "الصفقة".
ً
جديين في ّ
فع�ل�ا ّ
صد الموق���ف الصعب المتج���ه صوبنا ،علينا
لذل���ك ،إذا كنا
االستعداد الحقيقي ،وليس الش���كلي ،لمواجهته .هذا يبدأ ،وال يمكن أن يقفز
عن ترتيب الوضع الفلس���طيني الداخلي بإنهاء االنقسام بكل مسؤولية ّ
وجدية،
ك���ي يتم توحيد الجهد الفلس���طيني لمواجهة المخاطر الت���ي ال ّبد قادمة .أما
ُ ّ
االستمرار في االنشغال باألمور التي يتم تداولها حاليًا في هذا الملف ،وتشكل
إعاقات في مس���ألة انجازه ،فهي ال ّ
تنم عن مس���ؤولية وطنية ،أو إدراك بفداحة
ّ
تضيي���ع الوقت والجهد على قضايا ،مع أهميتها ،ال تش���كل األولوية الضرورية
لبدء االستعداد الالزم للمجابهة القادمة مع "صفقة العصر".
هذا هو المؤش���ر الذي تقاس به ّ
الجدية الفلس���طينية .فاستمرار االغراق في
الفصائلية على حس���اب الوطنية الفلس���طينية حاليًا يفسح المجال أمام القوى
المتكالبة علينا للفتك بمشروعنا الوطني ،بكل يسر وسهولة .لن ينفع أمام ذلك
استمرار التمترس على االنقسام والتراشق باالتهامات.
إذا تم اتخاذ خطوات س���ريعة وفعالة إلغالق البعد السياسي لملف االنقسام
(مع االتفاق على التعامل مع باقي التداعيات المتراكمة على التوالي) ،ستتوفر
امكاني���ة للتأثير في مجرى األح���داث القادمة ،ألن العال���م حينها من الممكن
ّ
الج���د .حينها ،وفقط حينها ،يمكنن���ا أن نطلب من دول
أن يأخذن���ا على محمل
أوروبية مهمة ،كفرنس���ا واسبانيا على س���بيل المثال ،موازنة قرار ترامب حول
ُ
القدس باالعتراف بدولة فلس���طين ،وأن نش ّن حملة ناجحة مع دول العالم ،وفي
المؤسسات الدولية ،لتثبيت الحقوق الفلسطينية.
الوحدة الوطنية ضرورة قصوى اآلن .ولكن يجب أن ال ُيظن أن تحقيقها ال يتم
إال ضمن السلطة الفلس���طينية ،وبالمحافظة عليها .فاألحداث المتسارعة التي
تتوالى علينا تفرض أن ال يس���تمر اعتبار وجود هذه الس���لطة من المس���لمات.
بل يجب أن تبقى مس���ألة التخلي الفلس���طيني الطوعي عن هذه السلطة خيارا
مفتوحا ،قد يأتي الوقت لضرورة ممارس���ته فعليا للحفاظ على الحقوق الشرعية
للش���عب الفلس���طيني .وبدون التلويح الج���دي بهذا الخيار ،وممارس���ته عندما
يس���تحق ذلك ،يمكن أن تتحول السلطة إلى أداة ّ
طيعة للغير يتم استخدامها
لتدمير المش���روع الوطني الفلس���طيني ،عوضا عن أن تك���ون الرافعة الوطنية
لتحقيقه.
كل الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة أمام الفلسطينيين ،وبرسم التنفيذ .عدا
عن ذلك س���تصبح القضية الفلس���طينية في ّ
مهب ترامب ،يطيح بها من خلفه
نتنياهو كما يريد.

