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العالم
فلسطين

شهيد في الضفة...
والفصائل ترفض «االبتزاز األميركي»
ال تزال المواجهات
متواصلة في الضفة ،وإن لم
تكن بالوتيرة التي بدأت بها،
وبينما استشهد شاب في
الضفة أمس ،يواصل العدو
اإلسرائيلي «حفلة القوانين»
األخيرة ،ومنها إعدام
منفذي العمليات ،وذلك
في وقت لم تخفض فيه
واشنطن ضغوطها على
الفلسطينيين
اس ـت ـش ـهــد ش ـ ــاب ف ـل ـس ـط ـي ـنــي يــدعــى
مـصـعــب ف ــراس التميمي ( 17عــامــا)
ظهر أمس ،متأثرًا بجراحه الخطيرة
جراء إطالق قوات العدو اإلسرائيلي
النار عليه خالل مواجهات في قرية

دير نظام غرب مدينة رام الله ،وسط
الـضـفــة املـحـتـلــة ،ال ـتــي ف ــرض عليها
حـ ـص ــارًا ب ـعــد ق ـتــل ال ـت ـم ـي ـمــي ،حيث
انــدل ـع ــت م ــواج ـه ــات ف ــي ال ـقــري ــة بني
ال ـش ـب ــان وق ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال تـخـلـلـهــا
إط ـ ــاق ل ـل ــرص ــاص الـ ـح ـ ّـي وال ـق ـنــابــل
الغازية.
وبينما تستمر املــواجـهــات بصورة
مـ ـتـ ـقـ ـطـ ـع ــة ف ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق عـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
الضفة ،صـ ّـدق الكنيست اإلسرائيلي
(الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان) مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس ب ــالـ ـق ــراءة
التمهيدية (األولى) على قانون إعدام
منفذي العمليات بفارق بسيط .وأيد
القانون الــذي قدمته كتلة «إسرائيل
بيتنا»  52عضو كنيست مقابل 49
أع ــرب ــوا ع ــن م ـعــارض ـت ـهــم ،فـيـمــا أيــد
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ً
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،قـ ــائـ ــا إنـ ـ ــه س ـي ـف ـ ّـع ــل فــي
«حاالت استثنائية».
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«ه ـ ــآرت ـ ــس» أن جـ ـه ــاز األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
«الشاباك» «يعارض القانون بشدة»،
محذرًا من أن يؤدي إقراره إلى موجة
«عمليات خطف» في العاملني العربي
واإلســامــي لشخصيات إسرائيلية
ويهودية بهدف املساومة ،وفي سبيل
ذلـ ــك ،س ـي ـقــدم م ـس ــؤول ــو «ال ـش ــاب ــاك»

م ــوق ـف ـه ــم إل ـ ــى «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري
املـصـغــر» (الـكــابـيـنــت) عندما يلتئم،
كــذلــك ي ـعــارض املـسـتـشــار القضائي
للحكومة ،أفيحاي مندلبيت ،القانون
بسبب تشكيكه في جــدوى إقــراره أو
قدرته على ردع الفلسطينيني.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،أك ــدت «كتائب
الـ ـقـ ـس ــام» ،ال ـج ـن ــاح امل ـس ـل ــح ل ـحــركــة
«ح ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ،أن «وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـظـ ــل
القسامية (املخصصة ألســر الجنود
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن) ال ت ـ ـ ـ ــزال تـ ـم ــارس
مهمتها األســاسـيــة املـنــوطــة بها من
ال ـق ـيــادة .وقــالــت «ال ـق ـســام» فــي بيان

هدد ترامب بوقف
المساعدات للسلطة
بعد تهديد شبيه
لـ«األونروا»

أم ــس ،إن «االح ـتــال لــن يــرى جنوده
األسرى مهما حاول بكل ما يملك إال
بعقد صفقة تبادل».
من جهة أخرى ،حذرت «حركة الجهاد
اإلس ــام ــي ف ــي ف ـل ـس ـطــن» ،ف ــي بـيــان
أم ــس ،مــن «ن ـيــات صهيونية مبيتة
ل ـت ـص ـع ـيــد ال ـ ـعـ ــدوان ض ــد غـ ـ ــزة ،وإن
الـتـهــديــدات الـتــي تـضـ ّـج بـهــا وســائــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي
محاولة لخلق مبررات لهذا العدوان
املبيت» ،وذلــك في إشــارة إلى تهديد
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي صـ ـ ــدر أم ـ ـ ــس ،بــاغ ـت ـيــال
قـيــادة الـحــركــة فــي الــداخــل والـخــارج
واس ـت ـه ــداف بـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة ،بعد
ادعــائ ـهــا أن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ...أظـهــرت
أن م ــن أط ـل ــق ال ـص ــواري ــخ ف ــي األي ــام
األخيرة صوب املستوطنات املحاذية
للقطاع هي الجهاد».
ـان ،أعـلــن املـتـحــدث باسم
فــي مـلــف ثـ ـ ٍ
«وكـ ــالـ ــة غ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاج ـئ ــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن» (األون ـ ـ ـ ــروا) ،ســامــي
مشعشع ،أن البيت األبيض «لم يخبر
الــوكــالــة ب ــأي تـغـيـيــرات فــي التمويل
األم ـيــركــي ل ـه ــا» .وقـ ــال مـشـعـشــع في
ب ـي ــان أم ـ ــس ،إن «أكـ ـب ــر  10مــانـحــن
يـقــدمــون إل ــى الــوكــالــة أكـثــر مــن %80
من الدخل الذي نحصل عليه ،ونحن

أفادت القناة « »14العبرية
ف ــي وق ـ ــت م ـت ــأخ ــر م ـســاء
ّ
أم ــس أن ــه «م ــن امل ـتــوقــع أن
يـ ّ
ـرد الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ب ـ ـقـ ــوة ه ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـلــى
إطالق القذائف ،ليس فقط
ض ــد أهـ ـ ــداف حـ ـم ــاس ،بــل
ي ـم ـكــن أن ي ــوس ــع الـجـيــش
نطاق أهدافه».
م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـقـنــاة
«العاشرة» إن «التقدير في
قيادة املنطقة الجنوبية ،أن
حــركــة ال ـج ـهــاد اإلســامــي
ت ـق ــف وراء إطـ ـ ــاق ثــاثــة
صواريخ اليوم (أمس) من
قـطــاع غ ــزة وال ـتــي سقطت
فـ ــي م ـس ـت ــوط ـن ــات غ ــاف
غزة».
(األخبار)

مقالة

الخيار األخير
عبداهلل السناوي*
أخطر ما يحدث اآلن أن القضية الفلسطينية توضع على مذبح التصفية
تنبه حقيقي في العالم العربي ّ
النهائية من دون ّ
يؤسس ملواجهة تحدياته
وتداعياته ونكباته .بتوقيت متزامن أقدمت السلطات اإلسرائيلية على
إجــرائــن خطيرين ينهيا من طــرف واحــد اتفاقية «أوسـلــو» وأي أوهــام
علقت على التسوية السياسية .أولهما قانون من الكنيست يؤكد وحدة
ال ـقــدس تـحــت ال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة الـكــامـلــة وي ـصــادر أي مـفــاوضــات
بشأنها ،أو أي انسحاب منها ما لم يحظ بموافقة ثلثي نوابه .بالنظر إلى
التوازنات الداخلية وطبيعة الدولة العبرية نفسها فهذا شرط مستحيل.
بداللة التوقيت فهو استثمار سياسي واستراتيجي العتراف الرئيس
األميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل والشروع في نقل
سفارة بــاده إليها اعتمادًا على القوة املفرطة عنفًا وتمييزًا عنصريًا
ضد كل حق فلسطيني ـ أيًا كانت حجة القانون الدولي وقــرارات األمم
املتحدة.
وبــإغــواء القوة فــإن تهويد املدينة املقدسة ســوف يمضي إلــى آخــره ّأيًا
كانت حجة القانون الدولي ،أو بالغة بيانات اإلدانــة .من غير املستبعد
في مدى قريب هدم املسجد األقصى ،فالحفريات تحته تهدد بعمق قبة
الصخرة وحائط البراق.
سألني في منتصف تسعينيات القرن املاضي البابا الراحل «شنودة
الثالث»« :حاشا لله أن يحدث ذلك ،لكن لو افترضنا أن املسجد األقصى
قد قصف وتهدمت أركانه ،وقيل أن مجنونًا أقدم على هذا العمل ،فماذا
يفعل العالم العربي؟» .كان السؤال يشغله ،رغم اتفاقية «أوسلو» ،ولم
يكن مقتنعًا بـقــدرة النظم العربية وقتها على الــوفــاء بــواجــب القدس
وواجب األقصى .األمور اآلن أسوأ بفداحة مما كانت عليه ونذر الخطر
تتزايد .وثانيهما ،ما قررته باإلجماع اللجنة املركزية لـ«الليكود» ،الذي
يقود االئتالف الحكومي ،بضم التجمعات االستيطانية إلى الدولة العبرية
واعتبار الضفة الغربية كلها جزء من إسرائيل تخضع لسيادتها .القرار
ـ بنصه وروحه وإلزاميته السياسية ـ استهتار مرعب باملرجعيات الدولية
التي تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض تحت االحتالل.
كما أنه استثمار سياسي واستراتيجي آخر في «وعد ترامب» ورهان
متجدد على أن أقصى ما قد تفعله الدول العربية إبداء بعض االحتجاج
بدواعي الحرج.
وقــد بــدت ال ـقــرارات العربية واإلســامـيــة ،التي أعقبت ذلــك الــوعــد ،تحت
األسـقــف املنخفضة .لــم تـجــرؤ دول ــة واح ــدة على سحب سفيرها من

واشنطن ،أو خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي ،أو التلويح بإعادة
النظر في العالقات معها ،بل إن بعض الدول العربية لم تتورع عن املضي
في تطبيع العالقات مع إسرائيل ،رغم مشاهد الغضب التي تجلت داخل
األراضــي املحتلة وباتساع العالم على خلفية رفــض قــرار ترامب .كان
ذلــك مشجعًا للدولة العبرية على تصعيد إجــراءاتـهــا وفــرض الحقائق
على األرض إلنهاء القضية الفلسطينيةّ ،أيًا كانت صرخات الغضب ،أو
درجة التضامن اإلنساني .هكذا انتهت ما تسمى بعملية السالم بقرار
انـفــرادي أميركي إسرائيلي .كانت «أوسـلــو» ،بالطريقة التي جــرت بها
والتنازالت التي انطوت عليها ،جريمة تاريخية متكاملة األركــان بحق
القضية الفلسطينية.
لم تحسم ملفات الحل النهائي كالقدس وعودة الالجئني والحدود واملياه
والسيادة وترك كل شيء معلقًا على أهواء الطرف اآلخر ،الذي استنزف
الوقت من دون حسم أي ملف ،أو تقديم أدنى تنازل .من يوم آلخر توسع
استيطانيًا حتى بات ممكنًا الكالم عن ضم كل األراضــي املحتلة منذ
عام .١٩٦٧
ل ــم تـعــد ه ـنــاك أرض يـنـسـحــب مـنـهــا وال م ــوض ــوع ل ـل ـت ـفــاوض ،ال حق
الالجئني في العودة مطروح ،وال حل الدولتني ممكن .كان املبرر الرئيسي
للذهاب إلى التفاوض السري في «أوسلو» خشية قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية أن يسحب الـبـســاط مــن تحت أقــدامـهــا إذا مــا نجح الوفد
التفاوضي في مدريد برئاسة الدكتور «حيدر عبد الشافي» بالتوصل
إلى تسوية برعاية دولية متعددة في ظروف ما بعد انتهاء الحرب الباردة
وعلى خلفية االنتفاضة الفلسطينية األولى ،التي أعادت بصورة ملهمة
عرض القضية أمام العالم .اآلن تتحدث السلطة الفلسطينية املحاصرة
في رام الله عن عدم أهلية الواليات املتحدة للعب دور راعي السالم ،وأن
ً
هذا الدور يمكن أن يسند مستقبال ألطراف دولية متعددة ،وهو خيار
صحيح نظريًا ممتنع عمليًا ،والرهان عليه ال ّ
يغير كثيرًا في معطيات
القوة.
ليست هناك خيارات مفتوحة أمام الفلسطينيني ،فكل الطرق مسدودة،
وال ـح ــرب مـعـلـنــة عـلـيـهــم .إذا ل ــم يـمـسـكــوا ب ــزم ــام امل ــوق ــف وف ــق قــانــون
الرياضيات الشهير« :لكل فعل رد فعل مساو له في القوة مضاد له في
االتجاه» فإن قضيتهم سوف ّ
تتقوض لألبد رغم عدالتها وتضحيات
شعبها .الخطوة األكثر جوهرية إلغاء اتفاقية «أوسلو» بقرار فلسطيني
مضاد يسحب االعـتــراف بإسرائيل حتى تعود القضية إلــى جذورها
بال مساحيق تجمل ،أو ادعاءات تخدع ،كشعب تحت االحتالل والتمييز
العنصري.

املعنى نزع أية شرعية أخالقية وسياسية تسبغ على همجية القوة باسم
السالم والتسوية ووقف أي التزامات أمنية كاحتالل منخفض التكاليف
وفتح املجال لقلب الطاولة بالكامل .ذلك يستدعي مساندة االنتفاضة
الفلسطينية الجديدة بكل ما هو ممكن للحفاظ على زخمها في مواجهة
تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلية .لم يعد هناك ما يخسروه الفلسطينيون
سوى القيود والدفاع عما تبقى من حقوق مسألة حياة أو موت .بقدر
طاقة الفلسطيني املعذب على الصمود ألطول فترة ممكنة فإن إسرائيل
ســوف تجد نفسها في الــزاويــة محاصرة بضغوط دولية وإنسانية ال
طــاقــة لها على تحملها مهما كــان حجم الــدعــم األمـيــركــي .االنتفاضة
مفتاح املوقف وال مفتاح غيره.
بضغوطها يمكن توفير بيئة مناسبة ملصالحة حقيقية تعيد بناء
منظمة التحرير الفلسطينية من جديد ممثلة لوحدة الشعب والقضية
وفــق برنامج مرحلي يحدد األولــويــات ويضبط قواعد العمل املشترك
ويعيد طرح قضيته كمسألة تحرير وطني .من ناحية اإلرادة العامة فإن
للشعب الفلسطيني إرث طويل في التضحية واملقاومة ،وهــذه مسألة
ً
تضفي على القضية نبال إضافيًا .وقد كان هتاف الطلبة الفلسطينيون
بأعلى درج ــات الغضب وأس ــوأ الـنـعــوت ضــد زي ــارة مــديــر مــركــز «ابــن
ً
خلدون» الدكتور سعد الدين إبراهيم لجامعة «تــل أبيب» دليال جديدًا
على وحدة املوقف داخل الخط األخضر مع بقية الشعب الفلسطيني في
القدس والضفة وغزة والشتات.
أول عامل فلسطيني يصون القضية من التبديد وحدة املشاعر العامة
وإدراك أن الـعــذاب واحــد واملصير واح ــد .وثــانــي عامل يحفظ للقضية
مستقبلها ال تملك إسرائيل منعه أو صــده .بحسب جهاز اإلحصاء
الفلسطيني فقد تضاعف عدد الفلسطينيني نحو  ٩مــرات منذ مايو/
أيار  ١٩٤٨إلى مايو .٢٠١٦
وبـحـســب ت ـقــديــرات أخ ــرى ف ــإن أع ــداده ــم عـلــى األرض بـكــامــل ال ـتــراب
الفلسطيني التاريخي ربما يكون في حــدود  ٦.٥مليون نسمة .إذا ما
ضمت إسرائيل األراضــي املحتلة فإن معضلتها الديموغرافية ال حل
لها .التمييز العنصري أحد املخارج لكنه ليس بالسهولة التي يتصورها
غالة الصهيونية والتهجير الجماعي القسري شبه مستحيل .كما أن
دمج الفلسطينيني في الدولة العبرية ينهي يهوديتها ويجعل من حكم
األغلبية العربية مسألة وقت .كل االحتماالت والسيناريوهات تؤكد عدم
قــدرة إسرائيل على البقاء بينما نحن نعطيها بالعجز والـتـخــاذل كل
أسباب القوة.
* كاتب وصحافي مصري

