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الحدث
على الغالف

طوب القدس لغير أهلها
ترامب ُي ِّ

«بلفور» أميركي جديد
تغيرت ،لكن المعركة بالنسبة إلى العدو ،ومن ورائه بريطانيا
يتغير سلوك المستعمر رغم مرور مئة عام .صحيح أن قدرة المقاومة ّ
ال ّ
سابقًا والواليات المتحدة حاليًا ،ال تزال مستمرة ،بالقدر نفسه التي ترى المقاومة أنها مستمرة .قرار دونالد ترامب أمس جاء تظهيرًا
لمسار تسووي ُينهي القضية الفلسطينية تعاون على بلورته مع «أشقاء عرب» .هؤالء يستعجلون «صفقة القرن» .باتت فلسطين
يغير من
ِقبلتهم لكن من الزاوية اإلسرائيليةَ .
«منح» القدس في «هبة» أو «هدية» من القوة العظمى عالميًا لدولة االحتالل لن ّ
حقيقة األشياء أو األسماء :القدس ألهلها والمقاومة لم تمت
ً
م ــن كـ ــان م ـف ــاج ــأ ب ــال ـق ــرار األم ـي ــرك ــي،
املعلن «حــرفـيــا» أمــس واملـتـخــذ فعليًا
منذ مدة ،يحاول أن يرى املشهد بعني
واحـ ـ ـ ــدة .ف ـس ـي ــاق األحـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة،
ب ـمــا فـيـهــا ال ـ ــدور ال ـعــربــي الـتـمـهـيــدي
(خليجيًا ومصريًا وأردنيًا) ،كله يقود
إل ــى نـتــائــج أك ـبــر مــن إع ــان الــواليــات
املتحدة الـقــدس «عاصمة إلسرائيل»
ونـقــل سـفــارتـهــا إل ــى املــديـنــة املحتلة،
وال ـحــديــث هـنــا عــن «صـفـقــة ال ـق ــرن»...
بــأي صيغة كــانــت .لـكــن ولـلــدقــة :إنها
ُ
أول م ـ ــرة ت ــرس ــم ف ـي ـهــا حـ ـ ــدود ال ـحــل
عمليًا قبل طرحه نظريًا والدخول في
متاهة امل ـس ـ ّـودات وال ـشــروط املتغيرة
وتــأج ـيــل امل ـف ــاوض ــات ...لـتـبــدأ طريقة
دونالد ترامب «التجارية والرخيصة»
ف ــي ال ـح ــل :ه ــذا م ــا لـ ــدي ،خـ ــذوه أو ال
تأخذوه!
كان ترامب صادقًا للحظة في خطابه
ً
امل ــدروس جيدًا أمــس ،أوال عندما قال
إن هـ ــذا الـ ـق ــرار ل ـيــس إال ت ـع ـب ـي ـرًا عن

طعنت واشنطن السلطة
«أهليتها»
في «صدرها» وأنهت
ّ
لرعاية المفاوضات
«حقيقة واضحة منذ سنوات :القدس
مركز للديانة اليهودية واملدينة مقر
الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،وثــانـيــا بــأن
إعـ ــان ال ـق ــدس «عــاص ـمــة إلســرائ ـيــل»
ليس قراره ،بل قرار بالده منذ عشرين
ع ــام ــا ،وأق ـ ــره الـ ــرؤسـ ــاء ال ــذي ــن قـبـلــه،
لكنهم كانوا يؤجلون تنفيذه.
وقبل عشرين سنة نتحدث في املسار
السياسي الزمني عن «أوسـلــو» الذي
ك ـ ــان اتـ ـف ــاق «س ـ ـ ــام» م ــؤق ـت ــا لـخـمــس
س ـنــوات ،أن ــذرت مــع انتهائها بــأن ما
ح ـصــل عـلـيــه الـفـلـسـطـيـنـيــون آن ـ ــذاك ـ
ّ
تقلص بنسبة  %70على املستويات
كافة ـ هو ما أعطي لهم للمرة األولى
واألخـيــرة ،وأن ما بعدها هي سنوات
االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ــرع ــاي ــة
أمـيــركـيــة ودول ـي ــة ،فــي حــن أن كــل ما
ح ــدث أم ــس هــو إق ـفــال لـهــذه املـسـيــرة،
كــي ترتسم ال ـصــورة الـجــديــدة ملرحلة
الحكم الذاتي الفلسطيني املقلص جدًا
من دون هوية أو حتى رمزية.
بــل إن الـحــديــث امل ـسـ ّـرب أميركيًا ،قبل
ي ـ ــوم مـ ــن إع ـ ـ ــان ت ـ ــرام ـ ــب ،عـ ــن ع ــرض

سـعــودي «كــريــم» تعهده ولــي العهد،
م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ب ـج ـع ــل مـنـطـقــة
ّ
عها جــدار الفصل
أبــو ديــس ،التي قط ً
اإلســرائـيـلــي ،عــاصـمــة للسلطة ،ليس
في أحسن أحواله إال «نكتة سياسية
س ـم ـجــة» ،إذ ك ــان م ــن ْ
األولـ ـ ــى ب ـمــا أن
الـ ـتـ ـن ــازل حـ ـص ــل ،أن ت ـع ـل ــن رام ال ـلــه
عــاصـمــة ل ـ ــ«األراضـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
ل ــو ك ــان ل ــدى اب ــن س ـل ـمــان «ق ـل ـيــل من
الحياء» ،كما تقول مصادر فتحاوية
هذه املرة ال «حمساوية»!
ً
ل ـ ـكـ ــن ،بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن أن ت ـع ـل ــن ال ـس ـل ـط ــة،
ومعها «منظمة التحرير» ،أنه انتهى
دورهـ ـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة وج ـ ــوده ـ ــا،
بـعــدمــا ضــاعــت رمــزيــة ال ـقــدس ـ ـ حتى
شــرقـ ّـيـهــا ـ ـ كعاصمة لـلــدولــة «الـحـلــم»
بيد «راع ــي ال ـســام» ،لــم يحدث سوى
الدعوة الجتماعات لبحث التداعيات،
محمود عباس،
كــأن رئـيــس السلطة،
ُ
شخصيًا لــم يـكــن أول مــن أب ـلــغ بـقــرار
ً
تــرامــب مفصال قبل إعــانــه .ومــا بقاء
السلطة والتنسيق األمني وملحقاتها
سوى إقرار بالجو السائد حول أن ما
ي ـحــدث أقـ ــرب إل ــى مـســرحـيــة بــإخــراج
أميركي وإضاءة عربية.
بـ ـج ــان ــب ذلـ ـ ــك ك ـ ـلـ ــه ،مـ ــن امل ـ ـهـ ــم تـتـبــع
م ـ ـس ـ ــار األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث األخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ج ـ ـي ـ ـدًا،
فليست الــريــاض هي وحدها مخترع
فـكــرة اب ـتــزاز حلفائها وإذالل ـه ــم ،ثمة
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـ ـ ـ ــادت «م ــوظـ ـف ــي
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق األم ـ ـنـ ــي»
خــائـبــن مــن زيــارتـهــم قـبــل ثــاثــة أيــام
ُ
إليها ،واليوم تسمع منهم تصريحات
ً
«ص ــدم ــة وح ـ ــزن» .أوال ،وإلن ـه ــاء آخــر
ص ـ ـ ـ ــورة لـ ـع ــاق ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ـش ـع ـب ـهــا
وبـقـضـيـتـهــا ،ب ــدأ ال ـض ـغــط األم ـيــركــي
بالصوت العالي كــي تتوقف رام الله
عــن دفــع مخصصات أهــالــي الشهداء
واألسرى .بعد ذلك ،جاء قرار ّ
لي الذراع:
س ـن ـغ ـلــق م ـك ـتــب «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر»
فــي واشنطن إذا لــم تنصاعوا ،وقبله
ُيـسـمــع الـسـعــوديــون عـبــاس أحالمهم
ف ــي ط ــري ـق ــة رس ـ ــم امل ـن ـط ـقــة وخــري ـطــة
الـقــوة فيها :اقـبــل مــا سيقوله تــرامــب،
أو است ِقل!
أكـثــر مــن ذل ــك ،ق ـ ّـرر األمـيــركـيــون أمــس
تخفيف (أو قـطــع) املـســاعــدات املالية
عـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة .وقـ ـب ــل هـ ـ ــذا وذاك ،لــم
تـكــن ال ــزي ــارات ال ـتــي أجــرت ـهــا الــوفــود
األمـيــركـيــة ملـقــر املـقــاطـعــة فــي رام الله
«ل ـط ـي ـفــة» ال ـب ـتــة ،إذ ك ــان امل ـســؤولــون

الفلسطينيون كلهم يـقــرون بــأن نذر
الشؤم مقبلة.

قرار «متأخر كثيرًا»
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ــرار «أح ـ ـم ـ ــق ب ـيــت
األبـ ـي ــض» ،ك ـمــا وص ـف ــه األمـ ــن ال ـعــام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،في
وقــت ســابــق ،رأى تــرامــب أن االعـتــراف
األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل
«تــأخــر كـثـيـرًا» ،وح ــان الــوقــت التـخــاذ
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،م ـبــررًا ذل ــك بــالـقــول إن
«إس ــرائـ ـي ــل دولـ ـ ــة ذات س ـ ـيـ ــادة ،مـثــل
أي دولــة أخــرى لها الـحــق فــي تحديد
عــاصـمـتـهــا واالع ـ ـتـ ــراف ب ــأن ه ــذا أمــر
واق ـ ــع هـ ــو ش ـ ــرط ضـ ـ ـ ــروري لـتـحـقـيــق
ال ـ ـسـ ــام» .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،أع ـلــن
َّ
ال ـتــزام ب ــاده «ح ــل الــدولـتــن إذا رغــب
فيه الفلسطينيون واإلســرائـيـلـيــون...
سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى
حــل الــدول ـتــن» ،مـشـيـرًا إل ــى أن نائبه

مــايــك بـنــس سيتجه إل ــى املـنـطـقــة في
غضون أيــام للتأكيد لجميع األطــراف
«التزامنا تحقيق السالم».
ورغـ ــم أن ع ـبــاس ك ــان مـتــأهـبــا إلل ـقــاء
كلمته فــور انتهاء ترامب من خطابه،
خاصة أنــه يعرف فحوى مــا سيقوله
األخير ،فإنه ّ
أجلها لنحو نصف ساعة
بعدما أجرى اتصالني :األول بالرئيس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي،
والـثــانــي بــأمـيــر قـطــر ،تميم بــن حمد.
بعد ذلــك ،أعلن عباس بلغة أقــل حدة
مــن املتوقع استنكاره ورفـضــه إعــان
الرئيس األمـيــركــيّ ،
مبينًا أنــه «إعــان
ان ـس ـحــاب أم ـيــركــي م ــن رع ــاي ــة عملية
الـســام» .وأض ــاف« :اإلدارة األميركية
بـ ـه ــذا اإلعـ ـ ـ ــان اخـ ـ ـت ـ ــارت أن ت ـخــالــف
ـرارات واالت ـفــاقــات الــدولـيــة
جميع ال ـق ـ ّ
والثنائية ،وفــضـلــت أن تتجاهل وأن
تـ ـن ــاق ــض اإلجـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ...ح ــول
الـقــدس» .ورأى أن ذلــك ُ«يمثل مكافأة

ّ
إلس ــرائ ـي ــل ع ـلــى ت ـنــكــرهــا لــات ـفــاقــات
وتحديها الشرعية الدولية وتشجيعًا
لـهــا عـلــى مــواصـلــة سـيــاســة االح ـتــال
واالسـتـيـطــان واالبــرتـهــايــد والتطهير
العرقي».
ل ـكــن ل ــم ي ـفــت «أب ـ ــو م ـ ــازن» أن يــربــط
اإلع ـ ــان األم ـيــركــي أم ــس بــأنــه يـخــدم
«ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـطــرفــة ال ـت ــي ت ـحــاول
ت ـحــويــل الـ ـص ــراع ف ــي مـنـطـقـتـنــا إلــى
حرب دينية ّ
تجر املنطقة التي تعيش
أوض ــاع ــا حــرجــة ف ــي أتـ ــون صــراعــات
دول ـيــة وح ــروب ال تـنـتـهــي» .مــع ذلــك،
رأى أن «هـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
ينبغي أن تشكل حــاف ـزًا إضــافـيــا لنا
جـمـيـعــا ل ـت ـســريــع وت ـك ـث ـيــف الـجـهــود
إلن ـهــاء االنـقـســام واس ـت ـعــادة الــوحــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ...سـتـشـهــد األي ـ ــام ال ـقــادمــة
دعـ ـ ـ ــوة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات واألط ـ ـ ـ ــر ال ـق ـي ــادي ــة
املختلفة إلى اجتماعات طارئة ملتابعة
الـ ـتـ ـط ــورات ،ووضـ ــع ك ــل ال ـخ ـي ــارات»،

اليوم في عام  ،٢٠١٧إسرائيل والحركة الصهيونية لم تعودا كما كانتا قبل مئة عام (أ ف ب)

فصائل المقاومة :نحو إعادة الزخم لـ«انتفاضة القدس»
س ـ ــاه ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة األمـيــركـيــة ،دونــالــد تــرامــب،
الـقــدس «عــاصـمــة إلســرائـيــل» أمــس،
ف ــي ت ـعــديــل ق ــواع ــد االش ـت ـب ــاك الـتــي
وض ـع ـت ـه ــا املـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
لنفسها ســابـقــا لـجـهــة الـتـعــامــل مع
ال ـع ــدو ف ــي ال ـض ـفــة والـ ـق ــدس .تــؤكــد
ّ
ستفعل
فـصــائــل فــي امل ـقــاومــة أن ـهــا
خ ـ ــاي ـ ــاه ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـض ـ ـفـ ــة والـ ـ ـق ـ ــدس
والــداخــل املـحـتــل عــام  ١٩٤٨لتنفيذ

عمليات إطالق نار ضد العدو ،بما
يعيد الزخم إلى «انتفاضة القدس».
وف ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،رأى قـ ـ ـ ــادة فــي
امل ـق ــاوم ــة أن الـ ـع ــدو س ــاه ــم بـنـفـســه
فــي تـعــديــل قــواعــد االش ـت ـبــاك وذلــك
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أغـ ـ ـل ـ ــق امل ـ ـس ـ ـجـ ــد األق ـ ـصـ ــى
أم ــام املـصـلــن بـعــد تنفيذ الـشـهــداء
الـثــاثــة ،محمد أحـمــد جـبــاريــن (29
ع ــام ــا) ،مـحـمــد حــامــد ج ـبــاريــن (19
عــامــا) ومـحـمــد أح ـمــد جـبــاريــن (19

عامًا) ،عملية إطالق نار في املسجد
وق ـت ـل ــوا شــرط ـيــن إســرائ ـي ـل ـيــن في
الصيف املاضي.
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد إعـ ـ ــان تـ ــرامـ ــب ،قــالــت
املصادر إنها تتوقع «تحرك الشبان
الرافضني للقرار في الداخل املحتل
عـ ـ ــام  ،١٩٤٨وت ـن ـف ـي ــذه ــم ه ـج ـمــات
موجعة ضــد أه ــداف الـعــدو ،خاصة
الم ـت ــاك ـه ــم الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـت ـح ــرك
ب ـح ــري ــة ف ــي ال ـك ـي ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي».

أم ـ ــا فـ ــي ال ـض ـف ــة والـ ـ ـق ـ ــدس ،ف ـت ـقــول
مصادر في الفصائل إن «املواجهات
م ــع ال ـع ــدو سـ ـت ــزداد وت ـت ـك ـثــف على
ن ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاس ،كـ ــذلـ ــك س ـت ـش ـهــد
ً
الـضـفــة وال ـقــدس تفعيال للعمليات
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة لـ ـجـ ـه ــة ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــات
ط ـعــن وإطـ ـ ــاق نـ ـ ــار» .أمـ ــا ف ــي غ ــزة،
فــأكــد أحــد قــادة املـقــاومــة أن القطاع
«سـيـشـهــد ت ـظــاهــرات عـلــى ال ـحــدود
مع االحتالل».

وفــور إعــان ترامب ،شهدت مناطق
ال ـض ـف ــة م ـث ــل ب ـي ــت ل ـح ــم ورام ال ـلــه
ون ــاب ـل ــس وأري ـ ـحـ ــا م ــواجـ ـه ــات بــن
املـعـتـصـمــن وج ـن ــود جـيــش ال ـعــدو.
ودعــت الفصائل والقوى اإلسالمية
والــوط ـن ـيــة إل ــى إضـ ــراب ع ــام رفـضــا
ل ـل ـقــرار األم ـي ــرك ــي .وأص ـ ــدرت وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي ب ـيــانــا
أعـ ـلـ ـن ــت فـ ـي ــه «اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـش ــام ــل
رفضًا للقرار األميركي نحو مدينة

