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أوروبـــــا الــقـــادمـــــــة

القضية الفلسطينية على
مفترق خيارات محدودة !!!
بقلم :عبد الناصر النجار
ً
القضية الفلس����طينية تمر بأخطر مراحلها حقيقة ،واإلشكاليات التي
تواجه الفلس����طينيين ليس����ت داخلية فحس����ب وإنما دولية وإقليمية..
الموقف األميركي برئاس����ة دونالد ترامب منحاز بشكل كامل وإصرار تام
إل����ى دولة االحتالل ...والدعم العربي الرس����مي لفلس����طين متأرجح وفي
بعض األحيان يصل إلى أكثر من ممارسة الضغط.
ّ
االنقس����ام الداخلي أصبح مزمن����ًا نتعايش معه بالمس����كنات ،وفرص
المصالح����ة تنطلق بقوة ث����م تخفت تدريجيًا حت����ى تنطفئ وتعود إلى
المربع األول ..وهذه حقيقة أخرى.
أمام هذه الحقائق المتدحرجة وموجة الضغط الالمتناهية س����واء من
الخارج أو الداخل ..كيف يبدو وضعنا الفلسطيني ،وهل من مخرج؟ وهل
من منقذ في مرحلة الطوفان السياس����ي التي نعيش����ها اليوم؟ اإلجابة،
أيضًا ،تبدو متأرجحة بين نعم أو ال أو حتى "لعم".
ف����ي المقام األول ،حتى نخرج بس��ل�ام من المفت����رق الذي نحن أمامه ال
بد من التأكيد على مجموعة م����ن النقاط وهي :أن المصالحة الوطنية إن
لم تنجز في أس����رع وقت ممكن فإن من الصعب علين����ا اجتياز الطوفان
السياسي بسالم.
وع����ن كيفية الخ����روج من هذه الدوامة ،ال بد م����ن التأكيد على أن إدارة
المصالحة رغم حس����ن النوايا في كثير من األحيان لم تنجح حتى اليوم،
وتبدو عناصر الفشل واالنهيار أكثر من عناصر البناء والنجاح وإن نجحت
محاوالت وضع األسس.
لنك���ن واقعيين ،فهناك بعدان لفش���ل إنجاز المصالح���ة ،وهما الوضع
االقتصادي والحزبي .حيث أصبح واضحًا أن من المس���تحيل أو الصعب جدًا
أن نواصل المصالحة دون حل اإلش���كاليات االقتصادية للمواطنين ..ومن
هذه المش���اكل طبعًا قضية الموظفين في القط���اع العام والبطالة ..ولهذا
لاّ
فإن البحث عن حلول خ قة لحل األزمة االقتصادية للمواطن س���يكون لبنة
أساسية في عملية المصالحة وليس عامل هدم كما هو حاصل اليوم.
ّ لاّ
الحل الخ ق على س����بيل االقتراح ..لنجل����س جميعًا ونبحث إمكانياتنا
المالي����ة واالقتصادية بش����كل صري����ح ولنحاول تقس����يم دخلنا جميعًا
بطريقة مرضية وليست عادلة ،ألن العدل ال يعني هنا المساواة المطلقة
في الدخل أو المجهود ..ولكن أن ّ
ّ
ونقس����م لقمة العيش،
نحد من البطالة
وهذا ممكن.
األمر الثاني ،الخالف الحزبي ،وهو قائم على لغة المصالح ...واالستقطاب
الثنائي األساس����ي ،أيضًا ،قائم على لغ����ة المصالح ،فكثير من الحزبيين
في الضف����ة والقطاع انتماؤهم الحزبي قائم عل����ى لغة المصلحة وليس
على أس����اس عقائدي ..وعندم����ا تتأثر المصلحة س����نرى ذوبانًا تدريجيًا
ً
لالصطفاف الحزبي ..فمثال الباحث عن عمل أو وظيفة ،أو مش����روع صغير
أو كبير ،أو منحة دراس����ية أو س����فر للخارج يلتحق سياسيًا بالحزب الذي
يعتقد أنه س����يقدم ل����ه مصالحه .وجوهر الوضع تتحمل����ه القيادة التي
يجب عليها أن تعلو ف����وق مصالحها إلى مصلحة الوطن ..إذا ما تحققت
هذه الرؤية فستكون فرصة النجاح أفضل بكثير.
على مستوى االحتالل ،واضح أن حكومة نتنياهو هي األكثر تطرفًا ،وهي
حكومة مس���توطنين بامتياز ،ونتنياهو الضعيف والغارق هو وعائلته في
الفس���اد لن يتمكن من الوقوف في وجه االس���تيطان ،ب���ل أصبح جزءًا من
المنظومة المشجعة ،ألن القاعدة االستيطانية هي التي تدافع عنه اليوم.
ف����ي تعليقات الصحافة اإلس����رائيلية تس����اؤل ألولئ����ك العنصريين
والمتطرفين من المس����توطنين الذي����ن يغتصب����ون األرض والعقارات
الفلسطينية حتى الخاصة ويقيمون البؤر العدوانية بين الفلسطينيين..
كيف لفلسطيني تنتزع أرضه وتهدر كرامته ،ويعاني ليل نهار من هذا
االس����تيطان أن يقبل به ..الحل بسيط أبعدوا االستيطان والمستوطنين
عن الفلسطينيين وستحل المشكلة.
في البع����د العربي :الموقف العربي اليوم هو األضعف بل إن كثيرًا من
األنظمة أصبحت مواقفها أقرب إلى الموقفين األميركي واإلس����رائيلي..
وهي مؤثرة وق����ادرة على الفعل وخاصة في مجال المس����اعدات المالية
واالقتصادي����ة ،ولهذا يج����ب أن يعاد التركيز الجماهيري الفلس����طيني
عل����ى العامل الجماهيري العربي ..وربم����ا كان لقرار ترامب العدواني نفع
لجهة إع����ادة تجميع الرأي الش����عبي العربي اإليجابي تجاه فلس����طين،
وإعادة القضية الفلس����طينية إلى موقعه����ا المتقدم ..فهذه االنتفاضة
الجماهيرية العربية وإن كان����ت محدودة زمنيًا لجمت النظام العربي عن
فرض التن����ازالت على الفلس����طينيين ،وجعلت النظ����ام العربي ظاهريًا
مجمعًا على الثوابت الفلسطينية.
إذن وبص����رف النظر ،أيضًا ،عن الضغط األميركي ،فإنه ال يمكن ألحد أن
ً
يفرض حال على الفلس����طينيين ،والواقع الذي يخلقه االحتالل اليوم هو
نفي "ح����ل الدولتين" ،أي بمعنى "الدولة الواح����دة" القائمة على الفصل
العنص����ري وعلى التطهير العرقي ،هذا األمر قد ينجح لس����نة أو عش����ر
س����نوات ،ولكن العال����م كتلة متغيرة ،والمواقف الدولية ،أيضًا ،ليس����ت
ثابتة ،وبالتالي أصبح صمودنا هو قوتنا ،وعدم تنازلنا هو اس����تمرار لبث
الروح في قضيتنا .مفترق الطرق الذي نحن أمامه يوجد له فقط اتجاهان
إما التوقيع في س����بيل مصالح مالية واقتصادي����ة وقيادية واهمة ،وإما
اإلبق����اء على القضية حي����ة نابضة ،إذا لم يوجد من ه����و قادر على فعل
التحرير في هذا الجيل ..فليحمل الراية الجيل القادم أو األجيال القادمة
والنظرية التاريخية لن تفشل في هذا األمر!!!.
ajjarquds@gmail.com

بقلم :حسين حجازي
هل أدرك الرئيس دونالد ترامب ،الذي وصف نفس���ه أخيرًا
بالعبقري ،بعد مرور هذا الش���هر العاص���ف الذي أثاره بقراره
االعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،أن���ه ارتكب خطأ كبيرًا
يرتقي إلى الحماقة ،وأننا نحن الفلس���طينيين الذين تجاهلنا
بل واستفزنا من يملك حق النقض "الفيتو" على هذه العملية
السياس���ية وفي إطارها ،ألنه من دوننا ال يمكن تحقيق هذه
العملية أو إتمامها ،وأننا حجر الزاوية الذي تحدث عنه السيد
المس���يح ومن دون���ه ال يمكن عق���د صفقة الق���رن ،وال إقامة
التحال���ف اإلقليمي العربي الس���ني ضد اي���ران وال يحزنون.
وبالتال���ي تقويض إس���تراتيجية الرجل لتحقيق ما أس���ماه
اختراقه التاريخي الذي عجز جميع أسالفه من تحقيقه.
والراهن أنه مر وقت كنا فيه شهودًا عند مهاد والدة وصعود
حركة التحرر الوطني الفلس���طيني في عقدي السبعينيات
والثمانيني���ات ،كانت فيه اإلدارات األميركية المتعاقبة هي
التي تلوح أمامنا بش���روط قبولنا أو إشراكنا في هذه العملية
السياس���ية لتحقيق الس�ل�ام وح���ل الصراع ،ش���روط هنري
كيسنجر الش���هيرة لرفض االعتراف أو التحدث معنا .ولكن
هل ما يحدث اآلن هو معادلة جديدة نحن من يحدد الشروط
أمام أهلية ه���ذه اإلدارة األميركية للتحدث معها ،واعتبارها
وسيطًا يمكن التعامل معه لحل النزاع؟
وقالوا في األيام األخيرة مباش���رة أو عبر وس���طاء بعد فش���ل
ً
تهديداتهم :مهال أيه���ا الفلس���طينيون ،ولكنكم تدركون
وس���وف تدركون أخيرًا أنه من دوننا نحن األميركيين ال يمكن
لهذه العملية أن تمض���ي ،وأنه ال غنى عن دورنا .لكن الجواب
على ذلك جاء هذه المرة كما راهنا وتمنينا وانتظرنا في الواقع
ً
أي من االتحاد األوروبي ،وذل���ك بالرد أوال والذي تبدو مقدمته
االنتقال األوروبي إلى الهجوم في تثبيت الدعم لالتفاق النووي
مع إيران ،وذلك نكاية بموقف ترامب الذي خابت توقعاته بأنه
ح���ان الوقت لحدوث ثورة في إيران لتغيير نظام الحكم .وقال
األوروبي���ون :إن الوقت لوضع خارط���ة طريق وحل الصراع على
قاعدة حل الدولتين نهاية هذا الشهر في بروكسل.
وعلى أساس هذه الطريق ،كان االتصال الهاتفي الذي أجراه
العاهل السعودي الملك س���لمان بن عبد العزيز مع الرئيس
عباس ،هو مؤشر لنقطة مهمة في توضيح أو انجالء االلتباس
أو الغم���وض أو األقاويل التي أثيرت في األس���ابيع الماضية
حول حقيقة الموقف السعودي ،وكان الملك حريصًا على أن
يؤكد للرئيس أبو مازن أن هذا هو الموقف الس���عودي :إقامة

في الـســودان ...هــنــاك «عــوجـــة»
بقلم :صادق الشافعي
"ما في عوجة يا زول" ،يقولها لك السوداني بلهجة محملة
بالود والس����ماحة والبس����مة الرائقة ،وربما معها التس����امح.
ويعني بها ما يقابلها في اللهجة المشرقية "ما في مشكلة".
اآلن ،هناك الكثير من "العوجة" في األوضاع الس����ودانية
العامة.
فبعد  28سنة من ثورة اإلنقاذ التي وصلت إلى الحكم عام
 ،1989بانق��ل�اب قام به تحالف العس����كر مع حركة اإلخوان
المسلمين (حزب الترابي) وتحت راية حركة اإلخوان ال يزال
هناك الكثير م����ن "العوجات" تطال الوط����ن والمواطن في
الكثير من مناحي الحياة الخاصة والعامة.
بعد أش����هر قليل����ة من وص����ول التحالف المذك����ور" ثورة
اإلنقاذ" إلى الحكم أقس����م أحد الناطقين باسمها في ظهور
تلفزيوني ،أنه لوال قيام الثورة الرتفع سعر صرف الدوالر من
 12جنيهًا سودانيًا إلى .18
في أوائل العام  ،1991كان س����عر صرف الدوالر قد وصل
إلى  58جنيهًا( ،نتحدث هنا عن الجنيه في ذلك الزمن وقبل
أن تتم إعادة تقييمه وإنزال قيمته بنس����بة عالية) ،واستمر
ال����دوالر صاع����دًا يحلق ف����ي العاللي بال توق����ف .أال يكفي
هذا ليش����كل لوحده مؤش����رًا معبرًا عن "عوجة" في اقتصاد
الس����ودان ،ودونما اضطرار لبحوث ودراسات اقتصادية؟ أما
إذا أضفنا إليه مظاهرات الخبز التي تعم السودان في األيام
األخيرة فإننا نتجاوز "العوجة" لندخل إلى "أزمة" تضرب هذا
االقتصاد.
ال تقتصر "العوج����ة" بدرجاتها المتفاوتة والتي قد تصل
حد األزم����ة على االقتصاد ،بل تكوي بنارها الوطن والمواطن
في عدد من المجاالت الوطنية والحياتية األساس����ية .أولها
انسالخ نصف الوطن تقريبًا  -جنوبه -عن جسم الوطن.
تك����وي "العوجة" المواطن ،إضافة إل����ى خبزه وقوت يومه

ت�صــدر عـن:

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية
تاأ�س�ست العام 1995

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود
الرابع من حزيران عام .1967
وإذا كان ال معنى لما يس���مى تسوية إقليمية لتضغط على
الفلس���طينيين أو تحاصرهم من الخارج من دون السعودية،
فما هو المصير الفعلي لما يس���مى بصفق���ة القرن أو إعادة
تركيب هذه القنطرة أو الحل���ف اإلقليمي؟ وإذا كان الجواب
هو الش���يء ،فإن الس���ؤال اآلن كيف يقوم ترامب وفي األيام
القادمة بإخراج الحجر الذي ألقاه في البئر؟ وقد كانت النظرية
أو المناورة الذكية دومًا هي كيفية إيصال الحصان للش���رب
من البئر ،وما هي الخيارات أو مجال المناورة أمامه؟
والخي���ار أو المخرج الذي أوقعت هذه اإلدارة نفس���ها فيه
واض���ح ،بتصحي���ح أو تعديل التصريح المذك���ور الذي ألقاه
ويبدأ بكلمة "حان الوقت" واالعتراف تاليًا بأن قراره الس���ابق
ً
وسيئ الصيت يصادر على المفاوضات مسبقًا ،وأنه استكماال
لقراره هذا يعترف بأن القدس الش���رقية هي عاصمة للدولة
الفلسطينية العتيدة ،ألنه ما فات الرجل أن جميع التسويات
تق���وم على قدر من توازن أو تع���ادل الرضا المتبادل أي رابح
وراب���ح ،أو عدم الرضا المتب���ادل ،أي الرضا المنقوص ،وهو لم
يراع أيًا من هذه العوامل.
ولك���ن العامل األهم هو أنه خالف روح العدالة التي تحدث
عنها السيد المسيح ،الذي رأى أن أساس الظلم كامن في أن
"م���ن له فيزاد وأن من عليه يؤخذ منه" ،أي أن من لديه %78
من أرض فلسطين وهي نسبة قال مرة شمعون بيريس إنها
تكفينا ،يريد هذا المدعي أن ينتقص ممن ال يملكون سوى
 %22ليزيد اإلس���رائيليين .والباع���ث على الحيرة أنه هو من
تحدث في وقت س���ابق عن ضرورة حياد الوس���يط أي حياده
المقبل ،وأن الفلسطينيين ال يملكون سوى القليل.
لكن حتى ل���و فعل ذلك ،أي القي���ام بتصحيح خطابه ،هل
يمكن للفلس���طينيين أن يثقوا بدوره الوسيط؟ والجواب هو
أنهم س���وف يرحبون بذلك ،وربما أن الس���عودية تقوم من
طرف خفي عبر الدبلوماسية السرية بإيصال الوضع إلى هذه
النتيجة ،أي تراجع إدارة ترامب ولكنه من المش���كوك فيه أن
نواص���ل القبول أو االرتهان كما كان الوضع في الس���ابق إلى
رحمة الوسيط األميركي .وربما أنه ليس وحدنا اليوم من بات
مقتنعًا بأنه حان الوق���ت لتغيير قواعد هذه اللعبة ،التي لم
تؤد بنا إلى حل هذا الصراع.
وإن م���ا ألم���ح إليه األوروبي���ون ،أول ومن أمس ،هو رس���الة

واضحة إلى اإلدارة األميركية بقرار اتخذوه يقوم على كس���ر
ً
هذه األحادية واالحتكار إزاء المسألة اإليرانية أوال ،وبعد ذلك
هنا إزاء فلس���طين ثانيًا .حين أوض���ح األوروبيون أن تثبيت
االتفاق مع إيران هي مس���ألة تدخل في صلب األمن القومي
ألوروبا ،وعليه فإن قرار إلغاء االتفاق مع إيران هو قرار يخص
أمي���ركا وحدها ،ولن تكون أوروبا طرفًا في���ه .تمامًا كما قالت
أوروبا :إن إعالن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل هو
قرار يخص ترامب وال يخص أوروبا.
لك���ن بعد ذلك وهذا الدعم الكبير وغير العادي الذي تلقته
إي���ران من االتح���اد األوروبي في مواجه���ة األميركيين ،فإن
السؤال الذي لم يطرح بعد :ما هي ردود فعل إيران المتوقعة
اآلن وه���ي تراقب وتعرف أن اله���دف الرئيس لهذا الحلف
اإلقليمي هو رأس نظامها ،وال س���يما بعد فشل الرهان على
االحتجاج���ات الداخلية ف���ي التحول إلى ث���ورة لتطيح هذا
النظ���ام؟ وإذا كانت إيران وهي ترى إلى ه���ذا الخطر القادم
إليها لن تق���ف مكتوفة األيدي أمامه ،وس���وف تحاول الرد
بصورة اس���تباقية عليه بعيدًا عن حدودها ،فهل يعني ذلك
أننا قد نش���هد هذا الرد عبر الجبهة السورية واللبنانية ربما؟
وأين يقع التقدير االستخباري العسكري اإلسرائيلي األخير
باندالع حرب حقيقية في المنطقة خالل هذا العام؟
أما الس���ؤال الذي نطرحه فلس���طينيًا الي���وم وأمام انعقاد
المجلس المركزي الفلسطيني غدًا ،فهو عن ثقل أي أرجحية
في التحليل الثنائي لمعادل���ة الفرص والمخاطر ،كما يمكن
االس���تنتاج في ضوء كل هذه الوقائ���ع؟ والجواب قد يكون
كما الحظ األخ أحمد المجدالني عضو اللجنة التنفيذية بحق
أم���ام أرجحية هذا الفرص .إذا كانت هذه الفرصة الس���انحة
ه���ي إع���ادة تركيب ه���ذه العملية وش���روط التفاوض على
قواع���د ومداميك جديدة ،تدخل فيه���ا أوروبا كطرف رئيس
أو مؤث���ر ووازن على هذه المفاوضات ،وتس���تطيع ممارس���ة
اإلكراه السياسي .وحيث إس���رائيل ال يمكنها أن تدفع ثمن
اعتراضه���ا على ه���ذا ال���دور إذا كانت أوروبا هي الش���ريك
التجاري األول واألكبر إلسرائيل ،وأوروبا هي التي تملك ورقة
االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وهنا أي مغزى أو داللة لتصريح مايكل بنس نائب الرئيس
األميرك���ي قبل قدومه إل���ى المنطقة ،عن أن نقل الس���فارة
األميركية إلى القدس قد يس���تغرق سنوات وسنوات ،فهل
هو مقدمة لكالم آخر؟

رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

ووح����دة أراضيه ،حريات����ه الخاصة والعامة ،ب����دءًا من حرية
ً
التعبي����ر وصوال إلى حرية التجم����ع وحرية الصحافة وحرية
المنظم����ات الش����عبية واالتح����ادات المهني����ة .لق����د مثل
الس����ودان واحدة م����ن أفضل ،إن لم يكن أفض����ل ،التجارب
الديمقراطي����ة الش����عبية ف����ي الوطن العربي عل����ى امتداد
س����نوات الستينيات والس����بعينيات ومعظم الثمانينيات.
كانت اتحادات����ه ونقاباته األكثر تعبيرًا وحيوية ونش����اطًا
داخل الوطن وبال����ذات اتحادات العمال والم����رأة والطالب،
ً
وكانت األكثر حضورًا وتمثيال على المستوى الدولي (األمين
العام التحاد نقابات العمال الدولي ،السكرتير العام التحاد
الط��ل�اب العالمي ،عضوي����ة األمانة العامة التحاد الش����باب
الديمقراط����ي العالمي واتحاد النس����اء العالم����ي و )..كانوا
سودانيين.
وتكوي "العوجة" الوطن في عدم نش����ر الس����يادة الوطنية
ظالله����ا الموحدة على كل أطراف الوطن وأقاليمه ومكوناته
واستمرار وجود حركات متمردة وربما انفصالية بغض النظر
عن صحة مبرراتها ودرجة اتساعها.
وتكوي "العوجة" الوطن والمواطن في عدم تداول السلطة
بش����كل دوري وفي مدد زمنية محددة .إضافة إلى النزاع غير
الديمقراط����ي واألمني الذي قام بي����ن طرفي تحالف الحكم
المكون للس����لطة ( العسكر وحزب الترابي) ،وأدى إلى إخراج
حزب الترابي وانفراد العسكر بالحكم.
وم����ا زال حكم العس����كر ،والحزب الذي ش����كلوه بعد ذلك،
يدور في فلك حركة اإلخوان المسلمين ويؤكد االنتماء لها،
ويش����كل مالذًا لقياداتها وكادراته����ا الهاربين من مالحقة
س����لطات أوطانهم ،وقاعدة إس����ناد وإمداد لف����روع الحركة
األخرى.
ويمثل انتماء الحكم لحركة اإلخوان المس����لمين والتزامه

توجهاتها واحتياجاتها التفسير األهم لعدد من سياسات
الحكم السوداني المركزية ،التي تقود السودان إلى مسارات
نزاع ال ضرورات وال مبررات وطنية تفرضها.
من ه����ذه السياس����ات ،توتي����ر العالقة مع مص����ر لدرجة
تقترب من الصراع .س����واء م����ن مدخل إيواء ق����ادة وكوادر
حرك����ة اإلخوان المس����لمين المصريي����ن الهاربين من مصر
والمعادين لنظامها والسماح لهم بحرية العمل والنشاط ،أو
من مدخل الخالف على الحدود (حاليب وشالتين) والوصول
به إلى مس����توى التأزيم باالتهامات واالدعاءات والمطالب.
وبما يسيء كثيرًا إلى العالقة التاريخية الخاصة التي تربط
الس����ودان بمصر والشعب فيهما ،ويخلق مشكلة ال مبرر لها
بين البلدين .ودونما التفات إلى عشرات (إن لم يكن مئات)
آالف السودانيين المقيمين والعاملين في مصر.
ويبقى االتف���اق الذي عقده الحكم م���ع الدولة التركية على
جزيرة "سواكن" ،هو التعبير األبرز على التزام الحكم بسياسات
وبرامج ومصالح حركة اإلخوان المس���لمين .فقد أعطى االتفاق
لتركيا من التن���ازالت واالمتيازات والصالحي���ات والحقوق ما
يقترب من التنازل عن سيادة السودان على الجزيرة المذكورة.
وقد عمق بهذا التصرف الخالف مع مصر لما تتخذه تركيا من
مواقف وسياسات تجاه مصر والحكم القائم فيها.
لقد جاءت تصرفات الحكم الس����وداني في هذا الموضوع
أقرب ما تكون إلى تصرفات الفرع في حركة اإلخوان المطيع
والملت����زم بالمركز القي����ادي للحركة ال����ذي يمثله في هذه
الفترة واقعيًا وعمليًا الحزب المنفرد بالحكم في تركيا.
الشعب الس����وداني بما فيه من الطيبة واألصالة يستحق
أفضل بكثير من واقعه الحالي .ولديه من اإلمكانيات ،وفيه
من القدرات والكفاءات والمؤهلين ومن التجربة ما يستطيع
به أن يحقق هذا األفضل.
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