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ابراهيم األمين

إما أميركا… وإما القدس!
خاتمًا بقوله« :عاشت فلسطني».
أمــا كبير املـفــاوضــن الفلسطينيني،
صائب عريقات ،فقال إن ترامب «عزل
الــواليــات املتحدة عن أي دور ممكن
ً
في عملية السالم مستقبال» ،مضيفًا
أن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي «اس ـت ـخ ــف
ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ب ـ ــاألص ـ ــوات
العربية الحكيمة ،وبــزعـمــاء العالم
التي حاولت ثنيه عن خطوته هذه».
فــي املـحـصـلــة ،ك ـ ّـرر رئـيــس الــواليــات
امل ـت ـحــدة م ــا فـعـلــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي آرثـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــور ع ـ ــام
 ،١٩١٧ب ـطــري ـقــة أو أخ ـ ـ ــرى ،عـنــدمــا
«ق ـ ـ ـ ـ ّـدم» ف ـل ـس ـطــن ل ــزعـ ـم ــاء ال ـح ــرك ــة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة .ق ــريـ ـب ــا مـ ــن ال ــذك ــرى
املئوية للوعد املشؤوم ،أعلن ترامب
أن ال ـ ـقـ ــدس «ع ــاصـ ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل»،
وأنه أعطى أوامره لوزارة الخارجية
لبدء نقل سـفــارة بــاده مــن تــل أبيب
(التي لم تعترف بها أميركا عاصمة
إلسرائيل) إلى القدس .أثبتت خطوة
ت ــرام ــب أن ـه ــا ط ـع ـنــة ف ــي الـ ـص ــدر ،ال
الظهر ،لخيار السلطة في االعتماد
عـلــى ال ـطــرف األم ـيــركــي وسـيـطــا في
مفاوضاتها مع العدو ،وهو ما أكده
عباس بنفسه في كلمة متلفزة تلت
كـلـمــة ت ــرام ــب ،وج ــاء فـيـهــا أن الـقــرار
يـمـثــل «إع ــان ــا بــانـسـحــاب الــواليــات
امل ـت ـح ــدة م ــن م ـم ــارس ــة الـ ـ ــدور ال ــذي
كــانــت تلعبه خــال الـعـقــود املاضية
فــي رعــايــة عملية ال ـس ــام» ،وه ــو ما
أع ـ ـ ــاد «ك ـب ـي ــر امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن» صــائــب
عريقات تأكيده بقوله إن «الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ي ـت ـص ــرف ب ـطــري ـقــة أك ـثــر
إسرائيلية من اإلسرائيليني».
رغــم خـطــورة الـقــرار األمـيــركــي تجاه
م ــدي ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــدس ،لـ ــم ي ـت ـخ ــذ ع ـبــاس
أي ق ــرار فـعـلــي م ـضــاد لـجـهــة إع ــان
وقــف التنسيق األم ـنــي ،الـقــائــم فوق
الطاولة وتحتها مع العدو ،أو وقف
االتـ ـص ــاالت م ــع واش ـن ـط ــن ،أو حتى
ال ـت ـهــديــد بـتـعــديــل امل ـي ـثــاق الــوطـنــي
الفلسطيني لجهة اعـتــراف «منظمة
التحرير» بإسرائيل.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى األرض ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ـ ــا عـ ــاشـ ــه
الفلسطينيون أمس ،شبيه بما عاشه
أج ــداده ــم بـعــد إع ــان وع ــد بـلـفــور ،إذ
إن إطفاء شجرة امليالد في بيت لحم
شبيه بما فعله أجــدادهــم لجهة رفع
األعـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــوداء وإغـ ـ ــاق مـحــاتـهــم
رفـضــا لــوعــد بـلـفــور .لكننا ال ـيــوم في
 ،٢٠١٧وإسرائيل والحركة الصهيونية
ل ــم تـ ـع ــودا ك ـمــا كــان ـتــا ق ـبــل م ـئــة ع ــام.
الـ ـي ــوم ي ــوج ــد ف ــي ف ـل ـس ـطــن م ـقــاومــة
قادرة متمكنة تمتلك آالف الصواريخ
ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ـن ـه ــا ض ــربـ ـه ــا ت ـ ــل أبـ ـي ــب،
وأصـبــح الفلسطيني مـقــاومــا يخطط
ويـ ـض ــرب الـ ـع ــدو ف ــي ع ـقــر داره ،ولــم
يعد ذلك املــزارع الذي يهاب عصابات
«الهاغاناه» و«شتيرن» و«البلماخ».
(األخبار)

ال ـ ـقـ ــدس» .ودع ـ ــت الـ ـ ـ ــوزارة «مــوظـفـيـهــا
وامل ـع ـل ـمــن وط ـل ـبــة امل ـ ـ ــدارس ال ـثــانــويــة
والـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات وال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات امل ـ ـشـ ــاركـ ــة
الـ ـح ــاش ــدة ف ــي املـ ـسـ ـي ــرات امل ـ ـقـ ــررة غ ـدًا
(الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم)» .يـ ــذكـ ــر أن طـ ـ ــاب امل ـ ـ ــدارس
ه ــم ال ـع ـمــود األس ــاس ــي ف ــي املــواج ـهــات
األخـ ـي ــرة ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـض ـفــة خــال
«انتفاضة القدس».
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،حـ ــذر رئ ـي ــس املـكـتــب
السياسي لحركة «حماس» ،إسماعيل

ما فعله دونالد ترامب ،أمس ،قد يكون الفرصة األنسب
لتثبيت املوقف من أصل املشروع االستعماري االستيطاني
الذي يحمل اسم «إسرائيل» .أميركا التي عادت فقالت
لنا أمس ،بفجور وفجاجة ،وضد إرادة جزء من حلفائها
وشركائها في املشروع االستعماري ،ما تقوله لنا على
ّ
امتداد الحقبات والعهود ،بأنها مصدر قهرنا وبؤسنا
وظلمنا .أي أننا لن نسترجع شبرًا من فلسطني إال
ّ
إذا أعلنا حربًا شاملة عليها ،وإذا عملنا على تحويل
حياتها إلى جحيم ،ورايتها إلى شعار العار ،وجيشها
إلى وحش متنقل في العالم .أما َآن أن يعي العرب أن
أميركا ،باختصار ،هي أصل البالء وأصل الشر؟ أما
إسرائيل ،فلنتركها جانبًا ،إذ مهما قيل عن ّ
«قوتها
ّ
وتفوقها وتحضرها» ،فليست سوى مستعمرة أميركية –
بريطانية ،ال يمكن أن تعيش يومًا واحدًا بال حماية الغرب،

لم يعد أمامنا سوى رفع الشعار
والقبضات والهتاف الواحد :الموت ألمريكا!
ورعايته ،ودعمه األعمى.
هذا الغرب االستعماري ،وتحديدًا الواليات املتحدة
ّ
ّ
األميركية ،هو علة وجود الكيان الغاصب ،وكل ما يبذله
من جهودّ ،
يمدد قسرًا وجود إسرائيل االصطناعي،
املخالف للحق وللمنطق ،ولحركة التاريخ ،في انتظار أن
تنتهي إلى حتفها األكيد .هذا هو الدرس الذي يلقنه اليوم
ّ
العربية ،مشعل الحرائق املعتوه في البيت األبيض.
للشعوب
بعض الحكام العرب الذين لم يفهموا منذ سبعني عامًا ،أن
«إسرائيل» هذه ،ليست شيئًا من دون حماية الغرب… ولن
يكون لها وجود من دون غطاء أميركا ودعمها« .إسرائيل»
ّ
هذه ،لم تعد مصدر الخوف والقلق ،بعد تحطم أسطورتها
ّ
ّ
الشعبية في لبنان
العسكرية على صخرة املقاومة
وفلسطني… وكل ما يمكن أن تقوم به ،وحدها ،ال يستطيع
أن يبقيها ،ولو لساعة واحدة ،على قيد الحياة.
اليوم ،في اللحظة التي يطلع بيننا ،نحن العرب ،من يعلن
الخضوع الكامل ألميركا ،تحت راية «سالم» ليس إال تبعيةّ
واستسالمًا… وفي اللحظة التي يقف فيها «العالم ّ
الحر»،
عاجزًا ومكتوف اليدين ،أمام جنون الكاوبوي ،لم يعد
أمامنا سوى أن ننتفض لكرامتنا ،أن نذهب إلى معالجة
جذر املشكلة ال عوارضها .لم يعد أمامنا من خيار ،سوى
أن نرفع الشعار والصوت والقبضات والهتاف الواحد:
«املوت ألمريكا»! أن نعلن الحرب الشاملة على أميركا
ومصالحها في كل مكان.
ّ
كان ال بد من هذه الخطوة ،وإن كانت متوقعة من زمن غير
ّ
الرمزية بالنسبة إلى العرب
قصير ،هذه الخطوة العالية
واملسلمني ،البالغة الخطورة والفظاعة ،التي نعتها الرئيس
نبيه ّبري بـ «وعد بلفور جديد»… كان ال ّبد منها لنتأكد
من أن معركتنا الحقيقية هي مع أميركا قبل إسرائيل.
أميركا التي تأسست مثل إسرائيل على املجزرة ،وعلى

ه ـن ـيــة ،ق ـبــل خ ـط ــاب ت ــرام ــب ،م ــن مغبة
ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي ،واصـ ـف ــا إيـ ـ ــاه بــأنــه
«مـ ـق ــام ــرة غ ـي ــر م ـح ـس ــوب ــة ،ولـ ــن ي ـكــون
لـ ـه ــا سـ ـق ــف بـ ـخـ ـص ــوص ردود ال ـف ـعــل
الفلسطينية والـعــربـيــة واإلســام ـيــة».
وق ـ ــال ف ــي ت ـصــريــح ل ـق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة»
القطرية إنــه تحدث مع عباس في هذا
ال ـشــأن ،فيما شــاطــره األخـيــر «خـطــورة
ً
امل ــوق ــف» ،نــاقــا عــن «أب ــو م ــازن» وعــده
أنـ ــه «إذا ات ـخ ــذ ت ــرام ــب قـ ـ ــراره ب ــإع ــان

ال ـقــدس عــاصـمــة إلســرائ ـيــل ،فـلــن يكون
بـ ـع ــد لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أي ع ــاق ــة
بعملية الـتـســويــة» .وق ــال إنـهـمــا اتفقا
على «احتجاج الجماهير الفلسطينية
والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر ع ـ ــن غ ـض ـب ـه ــا وت ـم ـس ـك ـه ــا
بالقدس عاصمة لفلسطني».
م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،رأى نـ ــائـ ــب األم ـ ــن
ال ـع ــام ل ـحــركــة «ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي في
ف ـل ـس ـط ــن» ،زيـ ـ ــاد ال ـن ـخ ــال ــة ،أن إع ــان
ت ــرام ــب الـ ـق ــدس «ع ــاص ـم ــة إلس ــرائ ـي ــل»

ّ
ّ
الحرية».
إبادة حضارة كاملة لتبني على أنقاضها «جنة
أميركا التي لم تزدهر يومًا إال عبر استغالل العالم،
ّ
االستعمارية .أميركا
والشعوب املستضعفة ،وعبر الحروب
ّ
ّ
التي غطت وتغطي على كل جرائم إسرائيل ،ومجازرها،
ّ
ّ
واالستيطانية… ال يجدي أن
العنصرية
وسياساتها
نحارب إسرائيل ونتركها .وربما كان بعض العرب يحتاج
إلى هذا الدرس اإلضافي ،بل قل هذه الصدمة ،هذا الزلزال،
إهداء القدس إلى الغزاة ،حتى يعرف أن الرهان على أميركا
ضرب من ضروب العبث أو االنتحار أو الخيانة الواعية.
اليوم تحديدًا ،بات على كل العرب أن يختاروا :فإما أميركا
وإما القدس!
ّإن من يختار القدس ،عليه أن يعلم أن املعركة تتطلب
التحالف مع كل من يقف في مواجهة أميركا .وعليه أن
يعي ،أن تحريض الناس على أميركا ،يعني دعوته إلى
معارضتها ومقاتلتها واالنتفاض عليها بكل الوسائل.
ورفض كل ما يأتي منها ،حتى ولو كان مغلفًا بأوهام
الحل ،أو الترياق املنشود.
ّإن من يختار االنتماء إلى القدس والدفاع عنها ،عليه العمل
من دون توقف ،وبكل ما أوتي من قوة ،لقتل كل جندي
اميركي خارج حدود بالده ،والحتالل سفارات أميركا
في كل العالم أو إحراقها وتدميرها .لنطرد من بالدنا
كل موظف أميركي ،دبلوماسي أو سياسي أو خالفه.
وكل من يتقاضى راتبًا من الحكومة األميركية .لنواجه
ديموقراطيتهم الزائفة ،نقطع السبل أمام كل مشاريع
مرتزقتهم املنتشرين في بالدنا والعالم ،في خدمة أجندات
مشبوهة ال تخدم إال إسرائيل ،خلف شعارات ّ
مزيفة عن
«حقوق اإلنسان والتنمية والتقدم».
ّإن من يختار القدس ،عليه أن يختار زمن املقاومة الشاملة،
التي تلزمنا بعملية ليست بسيطة ،لكنها ممكنة ،من أجل
التخلي عن كل ما له صلة بهم .ومن يختار القدس ،عليه
العمل على إشعار الشعب األميركي بأن مسؤوليته باتت
عظيمة ،وأنه سيكون من يدفع ثمن سياسات من يختارهم
لحكم بالده.
صحيح أنها عملية شاقة وطويلة ،لكنها مسار إلزامي
لكل من يريد التخلص من كابوس إسرائيل ،ومن خدمها
ّ
املتربعني على عروش السلطة في بالدنا ،مغتصبي
األذالء
ّ
والحرية .وما فعله حكام ممالك القهر
الشرعية والعدالة
في الخليج العربي ،وقبلهم حكومات في املشرق وشمالي
إفريقيا ،لم يكن ممكنًا لوال صمتنا عن تآمرهم ،ولوال
خنوع بعضنا ،وقبول هذا البعض ،بل الترويج ،لثقافة
االستسالم.
اليوم ،يفتح دونالد ترامب الباب أمام فرصة جديدة لتيار
املقاومة في فلسطني والعالم العربي« .يساعدنا» مشكورًا
على إعادة توجيه األنظار صوب الحقيقة القاسية ،وهي
أن نفوذ أميركا املباشر أو من خالل إسرائيل ،هو الهدف
الوحيد املفترضة مواجهته ،وقلب الطاولة على رؤوس
املتعاونني معه.

هـ ــو «إعـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ــرب» .وق ـ ـ ــال فـ ــي حـ ــوار
تلفزيوني أمس ،إن «هذا اليوم (أمس)
هــو ي ــوم ح ــداد لــأمــة ويـجــب النهوض
ملــواجـهــة االسـتـكـبــار األم ـيــركــي» .ورأى
النخالة أن «قرار ترامب محطة فاصلة
لـنـمـيــز ب ــن م ــن ه ــم م ــع فـلـسـطــن ،ومــن
هم أعداء فلسطني ،ومن هم مع القدس،
ومن هم ليسوا مع القدس».
وتـعـقـيـبــا عـلــى خ ـطــاب رئ ـيــس السلطة
مـ ـحـ ـم ــود عـ ـ ـب ـ ــاس ،أكـ ـ ــد أن «الـ ـخـ ـط ــاب

ليس بمستوى هــذا الـعــدوان األميركي
عـلــى شـعـبـنــا» ،حــاثــا الـسـلـطــة عـلــى أن
«ال ت ــراه ــن ع ـلــى ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة
فــي املـنـطـقــة ألنـهــا لــن تجني شيئًا في
املستقبل» ،مشيرًا إلــى أن «خطاب أبو
مــازن يوحي بأنه يراهن على خيارات
أخـ ــرى وت ـعــاطــف دولـ ـ ــي» .وشـ ــدد على
أن ــه «ي ـج ــب أن ت ــواج ــه ال ـف ـصــائــل كــافــة
هذا العدوان ...أعتقد (أن) الشعب لديه
اإلرادة والقدس للدفاع عن فلسطني».

