المال مقابل "السالم" -

االرض مقابل "السالم" = ورشة ترامب

...البحرينية
د.باسم صثمان
تناولت القيوة و اطراف الحديث انا و جدي صباح ىذا اليوم كالعادة الفمسطينية
القديمة ,و بادرني بالسؤال التالي:

 شو الي رح يصير بالمنامة يا جدي الشير القادم؟ ىيك عم يحكوا باألخبار؟؟ -ورشة عمل اقتصادية يا جدي لتحسين اوضاع الفمسطينيين تموينيا.

 احنا رح نحضر كفمسطينيين و مين المدعوين عمى ىادا العرس الفمسطيني ياجدي؟

 ال يا جدي...القيادة الفمسطينية لحد االن رافضة الحضور...والمدعوين و اليوافقوا يا جدي السعودية و االمارات و البحرين!!!....

 يا جديُ ..عرس...بدون العريس و العروس ..كيف بدو يصير؟؟ -ىيك امريكا قررت يا جدي و لألسف البحرين وافقت!!

 شوف يا ابني ..اذا العريس ما حضر و العروس غابت..معناتو ما في مولودخضر في المستقبل القريب!! و ال شكموا
ا
جديد يحمل مورثات امريكية بعيون

بيشبو االمريكان!..

خضر و
ا
 طبعا يا جدي..اذا ما في عريس معناتو ما في مولود جديد ال بعيونال زرقا..

 شوف يا ابني ..العريس ما بدو يحضر كتير منيح...بس الزم يدير بالو عمىحالو...يحصن نفسو و يقوي نفسو ...الزم يتصالح مع اىمو و عيمتو ..مشان
ما يغدروا فيو المرة الجاي!!!..

إن أمريكا واسرائيل تحاوالن ،من خالل ورشة "االنعاش االقتصادي" في المنامة،
ّ
تمرير صفقة القرن من ّبوابة اإلصالحات االقتصادية االنعاشية أوال ،عمى أن يعقبو

الشق السياسي الحقاً.
ّ
وتعتبر ورشة العمل "االقتصادية" في المنامة استكماالً لمشروع ترامب الذي بدأه
بإغالق مكتب منظمة التحرير الفمسطينية في واشنطن ،ونقل السفارة األمريكية إلى

القدس ،وقطع المساعدات عن الالجئين الفمسطينيين ,و تجفيف المنابع المالية

لالونروا  ,واالعالن االمريكي" بسيادة اسرائيل عمى الجوالن السوري"..,الخ.

سمى "الورشة االقتصادية" تحت عنوان "السالم من أجل االزدىار “،ال
ان خطورة ما تُ ّ
منصة إلعالن االنخراط الرسمي الخميجي العربي بغالبيتو في تبني
يعدو عن كونو
ّ
"صفقة ترامب" ،وتبني رؤية نتنياىو المدعومة أمريكياً لما ُيسمى "السالم
االقتصادي"ٍ ،
كحل لمصراع العربي والفمسطيني مع االحتالل اإلسرائيمي.
إن مؤتمر المنامة الذي ييدف إلى دمج كيان االحتالل ضمن مكونات المنطقة

العربية وفرضو واقعاَ مقبوالً في الشرق األوسط الجديد ،وتصفيو القضية الفمسطينية و

تمرير مشاريع استعمارية في األقطار العربية ،ما يحتم عمى كافة القوى الوطنية

الفمسطينية والعربية التصدي ليذا المؤتمر بكافة األشكال التي تحول دون تمرير

صفقة القرن وأدواتيا ومخططاتيا.

بصراحة وأكثر وضوحاً لم يعد األمر خافياً أن سبب رفض المستوى السياسي
الفمسطيني الرسمي – و ىو موقف وطني يسجل لو -ال يتعدى كونو فشل في إدارة

الدبموماسية الفمسطينية و سياساتيا اقميميا و دوليا ,وعجزىا عن تقديم رؤية سياسية

واضحة المعالم إلدارة الصراع مع االحتالل االسرائيمي من خالل حراك وطني

ميداني و سياسي دبموماسي يضمن استم اررية
طاولة المحافل الدولية ومحل اىتماميا.

القضية وعناوينيا الرئيسية عمى

حالة التخبط في إدارة الموقف السياسي الرسمي في ظل انقسام فمسطيني – فمسطيني
و غياب برنامج عمل وطني توافقي في ىذه المرحمة جعل االرتباك وعدم وضوح

الرؤية في إدارة المواقف الوطنية واضحاً عمى كافة الصعد والمستويات ،و ال يكفي

ان نعمن اعالميا فقط اننا ضد مؤتمر المنامة و ورشتيا االقتصادية ,في الوقت نفسو,

نمتزم بالتنسيق األمني مع االحتالل من جية!! ،وأبواب التنسيق والتشاور مع اإلدارة
األمريكية مفتوحة!! ،ومكبمين بمالحق و التزامات اتفاق باريس االقتصادي!!.

ان الرؤى السياسية الواضحة و الوطنية التوافقية و المقاومة لكل مخططات التصفية

لمقضية الفمسطينية بشقييا( االقتصادي و السياسي) ,ال بد ليا ان تكون بعيدة عن

المزاجية السياسية المرحمية المتوافقة احيانا مع صالبة الرأي العام الفمسطيني و
التماشي معو ,و العمل عمى تخديره من جية  ,والتحالفات المحورية اإلقميمية ذات
األجندات الخاصة والتي ال تصب في مصمحة القضية الفمسطينية من جية اخرى.

مما ال شك في و أن مؤتمر المنامة يقوم عمى رؤية اقتصادية بحتة لمعالجة الشأن
الفمسطيني العام برؤية أمريكية تمثل غطاءاً سياسيا لسياسات االحتالل االستيطانية و

ضميا لألراضي الفمسطينية المحتمة ,و تأمين غطاء عربي(خميجي) و إقميمي
لممخطط الترامبي يتوافق مع موازين القوى السياسية العالمية.

ان حالة الفراغ السياسي الذي تشيده الساحة الفمسطينية في ظل انقسام سياسي
لمنظام الرسمي الفمسطيني وعدم المقدرة عمى انياء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية

من جية ،وفي ظل غياب الموقف العربي الموحد تجاه معالجة المحاور الرئيسية
المفصمية لقضية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أسس تعتمد في موقفيا عمى

المواثيق الدولية و الق اررات االممية ذات الصمة ,يجعل األمر أكثر صعوبة وأشد

تعقيداً عمى الواقع الفمسطيني ،في اتخاذ خطوات أولية عمى طريق بناء موقف من

جديد يحدد و يكرس الرؤية الوطنية الفمسطينية عمى أساس الحل الشامل والعادل
لمرتكزات القضية الفمسطينية.

ال سالم دون تحقيق العدالة الوطنية واإلنسانية لمشعب الفمسطيني التي تقوم عمى
خالصو من االحتالل و حقو في اقامة دولتو المستقمة عمى ارضو و ضمان حق
العودة الرضو و ممتمكاتو والتي ىجر منيا قسرا ,الن السالم السياسي العادل ىو
الذي يقود الى السالم و االزدىار االقتصادي ,و ليس العكس.

ان الموقف الرسمي الفمسطيني المعمن من ورشة المنامة االقتصادية ،و بدون ادوات
الضغط و المقاومة في الميدان و في مقدمتيا دعم و تعميم اشكال المقاومات

الشعبية عمى امتداد جغرافية تواجد شعبنا ,و التحرر من التزامات اوسمو االمنية و

االقتصادية ,لن يكون لو معنى وطني وعامل مؤثر في اعادة رسم الخارطة الوطنية

السياسية و المقاومة لكل مشاريع التصفية لممخطط االسرائيمي-االمريكي في المنطقة
وعامل معطل لنتائج ورشة المنامة و تطبيقات صفقة القرن.

ان قرار عقد "ورشة المنامة االقتصادية" ،دون االىتمام بالموقف الرسمي الفمسطيني،
و ىو "العريس الغائب" عن "حفمة زفافو" ,يمثل الرسالة األبرز لمقيادة الفمسطينية ان
المسار القادم لتنفيذ البعد اإلقميمي لمخطة األمريكية ال تشترط المشاركة الرسمية

الفمسطينية و"العريس الفمسطيني" ،وىي بحالة الموت السريري و الضياع سياسيا و
مجردة من كل ادوات الضغط و القوة في الميدان و المواجية غمى االرض من خالل

برنامج وطني مقاوم يمتف حولو كل الشعب الفمسطيني و قواه الوطنية و السياسية.

