
 أوباما شخص غير مرغوب فيه في فلسطين

 د. مشير عامر

يزور الرئيس األمريكي باراك أوباما فلسطين ودولة االحتالل األسبوع المقبل ولسان حال الشعب 
 .الفلسطيني يقول "يا أوباما ال تأِت هنا لتبيعنا أوهاما ً" فأنت شخص غير مرغوب فيه في فلسطين

 
رئاسته ال يكشف سوى عن دعمه غير المسبوق وكيف ال وسجل هذا الرجل على مدار فترة 

والالمحدود لدولة االحتالل في قتلها وتشريدها للشعب الفلسطيني وتجاُوزها ألبسط قواعد القانون 
 .الدولي ومبادئ الضمير اإلنساني

 
وزير حرب العدو ايهود باراك أجاب في أحد تصريحاته "أن حجم ونوعية الدعم األمريكي 

ل الدفاع واألمن بلغ أقصى درجاته في عهد الرئيس األمريكي أوباما مقارنة مع )إلسرائيل( في مجا
من سبقوه". الخبراء األمنيون واالستراتيجيون اإلسرائيليون يعرفون جيدا أن هذا الرجل هو األشد 
إخالصا ودعما )إلسرائيل( على كافة الُصعد، رغم كل ما يثار عن أصول هذا الرجل أو عن 

 .عة عن الديمقراطية وحقوق الشعوب في الحرية واالستقاللتصريحاته الخاد
 

في عهد أوباما زادت المساعدات العسكرية واألمنية األمريكية )إلسرائيل( في مجاالت الدفاع 
واألنظمة الدفاعية الصاروخية والتدريبات المشتركة ونقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة 

)إسرائيل( من قبل، هذا إضافة إلى الثالثة مليارات دوالر  واالستخبارات إلى مستويات لم تشهدها
حجم المساعدات العسكرية األمريكية السنوية )إلسرائيل(. أوباما قدم دعماً مالياً وتقنياً أمريكياً بلغ 

 .مليون دوالر إضافية لمنظومة القبة الحديدية الصاروخية اإلسرائيلية 07
 

سابقيه في التصويت بنسبة مئة بالمئة لصالح )إسرائيل( في على الصعيد السياسي تفوق الرجل على 
كل المحافل الدولية التي جرمت )إسرائيل( وتوعدت بمالحقة قادتها على جرائم الحرب بحق 
الشعب الفلسطيني، من التصويت ضد تقرير غولدستون حول حرب الفرقان، وحول أحداث سفينة 

التصويت ضد عضوية فلسطين في األمم  مرمرة وعضوية فلسطين في منظمة اليونسكو إلى
 .المتحدة

 
يبدو أن زيارة هذه الرجل بروتوكولية بدرجة كبيرة، فالرجل لم يُزر )إسرائيل( خالل فترته 
الرئاسية األولى، ونحسب أنه ال يريد أن يسجل عليه التاريخ أنه لم يزر دولة الكيان خالل فترة 

يتصارعون حول من هو أشد إخالصا ودعما  رئاسته، فديوك الحلبة السياسية األمريكية
 .()إلسرائيل

 
هذا ما جعل أحد الصحافيين األمريكيين المقربين من اإلدارة يصرح متهكما أن "أوباما سيكون أول 
رئيس أمريكي يأتي لزيارة )إسرائيل( كسائح". فالمسألة الفلسطينية في آخر سلم اهتمامات إدارة 

عبها االقتصادية داخليا، واالشتباك الحاصل في سوريا والوضع في أوباما الحالية المشغولة بمتا
 .إيران والمنطقة عموما

 
 

ال نتوقع منك يا أوباما أن تحرك مياه السياسة الراكدة، فقد جففها دعمك الالمحدود لسياسات دولة 
أن هذه االحتالل اليمينية المتطرفة باالستيطان والتهويد والقتل. بل علينا أن نتوجس خيفة من 

الزيارة ستوفر غطاء إضافيا للعدو الصهيوني لكي يمعن في قتل الفلسطينيين واإلقدام على خطوات 
 . تشعل مزيدا من الحرائق في المنطقة بأسرها



 
ال ننتظر كثيراً تفهمه لحقوق الشعب الفلسطيني، فأوباما لم يهتز له جفن وهو يرى آلة القتل 

ال ونساء وشباب فلسطين إلى أشالء وتهدم البيوت على الصهيوأمريكية وهي تقطع أجساد أطف
رؤوس ساكنيها، بل وفر غطاء سياسيا ودبلوماسيا )إلسرائيل( وجعلها تفلت من مالحقتها في 

 . المحاكم الدولية
 
 

كنا نتوقع من القيادة الفلسطينية في رام هللا أن تسجل ولو احتجاجا لفظيا بالحد األدنى )ال نتوقع منهم 
أكثر جرأة( على مواقف أوباما ضد الفلسطينيين ودعمه األعمى لسياسات حكومة سياسات 

االحتالل، ال أن تجعل من الزيارة مناسبة اللتقاط الصور التذكارية والحصول على لفتات سياسية 
 !فارغة. إن لم يكن بمقدورهم أن ينصفونا، إذاً فليحترموا ذكاءنا

 
 

ر أمريكي أكثر توازنا في ظل تبريرات واهية من باب إلى متى سيظل البعض منا يراهن على دو
الواقعية السياسية والتكتيك واالنتظار؟ ألم تكف عشرون عاما ونحن تائهون في رمال أوسلو 
السياسية نستجدي من يدفع لنا راتبا ويرفع حاجزا ويخاصم بعضنا بعضا على موقع هنا أو منصب 

 . هناك
 

الوطنية وخصوصا مع اشتداد الهجمة الصهيونية المتواصلة على كلنا مطالبون بترتيب أولوياتنا 
 . القدس والمقدسات وفي ظل االستيطان واإلجرام بحق أسرانا والحصار الظالم على شعبنا

 
لنتفق جميعا على استراتيجية وطنية وبرنامج موحد نرتب بهما بيتنا الفلسطيني وننفض عنا غبار 

الزخم لمشروعنا الوطني التحرري القائم على التمسك بالثوابت  حقبة سوداء في تاريخ شعبنا، ونعيد
 .ومقاومة هذا العدو المغتصب ألرضنا

 صحيفة فلسطين
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