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غضب فلسطيني على أبو مازن واالحتالل ال ُيمانع أن يريه صفد
لن تكون هناك
أبدًا انتفاضة مسلحة
ثالثة (ضد إسرائيل) ما
دمت رئيسًا

ّ
ّ
ظن أبو مازن أنه يملك الشعب الفلسطيني وخياراته.
وصلت به درجة التزلف الى االحتالل ّ
حد التمني برؤية
وأجداده التي حضنته صغيرًا.
قريته صفد ،أرض آبائه ّ
ال يريد أن يعيش فيها .جل ما يريده أن يراها ،أن تطأ
ّ
عائدًا .أعطى نفسه الحق بالتخلي
قدمه ترابها زائرًا ،ال ّ
عن فلسطني نيابة عن كل الفلسطينيني .ذهب الى أكثر

من ذلك .وعد بمنع أي انتفاضة ثالثة ما بقي رئيسًا .الى
محمود عباس ،توجه الفلسطينيون بالقول «ال ّ
يشرفنا
ً
أن تكون فلسطينيًا» .لكن ّ
الرد األكثر إذالال له جاء على
لسان أحد متحدثي سلطة االحتالل« :إذا كان يريد ان يرى
صفد ...سيسعدنا أن نريه أي مكان ،لكن نحن نتفق على
أنه ليس له الحق في أن يعيش في اسرائيل»

لن أتنازل عن صفد
التي تحمل ابنتي اسمها
وسأعود إليها يومًا زائرًا
وربما مقيمًا

من
املواجهات
في قرية
املعصرة
قرب بيت لحم
أمس (موسى
الشاعر ــ
أ ف ب)

ّ
من وعد بلفور إلى وعد عباس
رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
ف��ي مثل ي��وم أم��س ع��ام  1917أص ��در آرث��ر
جيمس بلفور ،وزي��ر خارجية بريطانيا،
وع��رف
وع��د «بلفور» املشؤوم فلسطينيًاُ ،
ف��ي م��ا بعد باسمه .وبموجبه قطع وع�دًا
ي �م �ث��ل ح� �ك ��وم ��ة االن � � �ت� � ��داب ال �ب ��ري �ط ��ان ��ي،
وي�ق�ض��ي ب�م�ن��ح ال �ي �ه��ود وط �ن��ًا ق��وم�ي��ًا في
ف�ل�س�ط�ين .وف ��ي ح�ي�ن�ه��ا ش �ه��دت فلسطني
م��وج��ات م��ن ال �ه �ج��رة ،وص �ف��ت بريطانيا
بعضها بالشرعي وال�ب�ع��ض اآلخ��ر بغير
الشرعي ،وانتهت بإحالل املهاجرين مكان
الشعب الفلسطيني ال��ذي ُط��رد من أرض��ه،
قبل  95عامًا.
وبعد قرابة ق��رن على ه��ذه الفاجعة ،التي
ال ت ��زال م�س�ت�م��رة ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذاُ ،سئل
الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،في
ن�ش��رة أخ�ب��ار التلفزيون اإلس��رائ�ي�ل��ي عما
إذا ك��ان يريد أن يعيش في صفد بمنطقة
ال �ج �ل �ي��ل ،وه� ��ي ال �ب �ل��دة ال �ت��ي ع� ��اش فيها
ط�ف��ول�ت��ه ،ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ف�ل�س�ط�ين تخضع
رد عباس« :لقد زرت
لالنتداب البريطانيّ .
ص�ف��د م� � ّ�رة م��ن ق �ب��ل ،ل�ك�ن�ن��ي أري� ��د أن أرى
صفد ،من حقي أن أراها ،ال أن أعيش فيها».
وتابع «فلسطني اآلن في نظري هي حدود
 67والقدس الشرقية عاصمة لها ،هذا هو
الوضع اآلن وإلى األب��د .هذه هي فلسطني
في نظري .إنني الجئ لكنني أعيش في رام
الله ،واعتقد أن الضفة الغربية وغ��زة هي
فلسطني ،واألج��زاء األخرى هي ّ
إسرائيل».
اذًا ،حسمها ال��رئ�ي��س الفلسطيني وق � ّ�رر
ال �ت�خ� ّ�ل��ي ع��ن أرض� ��ه وت��اري �خ��ه ل�لاح�ت�لال،
وك� � � ّ�أن� � ��ه ي �م �ل ��ك ه � � ��ذا ال � �ح� ��ق ع � ��ن ال �ش �ع��ب
الفلسطيني.
ل �ي ��س ه � ��ذا ف� �ق ��ط .وع � ��د ع� �ب ��اس ب �ح �م��اي��ة
االح �ت�لال م��ن أي انتفاضة ث��ال�ث��ة .أك��د أنه
م��ا دام ف��ي السلطة «ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك أب �دًا
انتفاضة مسلحة ثالثة (ض��د إسرائيل)».
وقال «ال نريد أن نستخدم اإلرهاب .ال نريد
ان ن�س�ت�خ��دم ال �ق��وة .ال ن��ري��د ان نستخدم
األسلحة .نريد ان نستخدم الدبلوماسية.
ن ��ري ��د ان ن �س �ت �خ��دم ال �س �ي ��اس ��ة .ن ��ري ��د ان
نستخدم امل �ف��اوض��ات .ن��ري��د ان نستخدم
املقاومة السلمية».
ت �ص ��ري �ح ��ات أث� � � ��ارت ردودًا ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
غ��اض �ب��ة ،أك � ��ان ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��رس �م��ي،

أم ال� �ش� �ع� �ب ��ي ،ال � � ��ذي ت� ��وج� ��ه ال� � ��ى م ��واق ��ع
ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي م ��ن «ف��اي �س �ب��وك»
و«ت��وت �ي��ر» للتعبير ع��ن اح �ت �ق��اره مل��واق��ف
عباس ،ال��ذي خ� ّ�ول نفسه حق التنازل عن
فلسطني وق��راه��ا .ورأى عيسى رش�م��اوي
ّأن� ��ه «ال ي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ت�ض�خ�ي��م امل��وض��وع
ع�ل��ى األق ��ل ملصلحة ال�ج��ان��ب الفلسطيني
ال �ض �ع �ي��ف ،ن �ع��م إن� �ه ��ا ت �ص��ري �ح��ات غ�ي��ر
فعال هي الخيار
مرغوب فيها ،وإن كانت ً
الفلسطيني وأش��ك ف��ي ذل��ك ،ه��ذه ال��وع��ود
أصال هي مشكلة الجانب الفلسطيني في
ً
امل�ف��اوض��ات ،فهو ال يملك ال �ق��درة الفعلية
على التصريحات امل�س��ؤول��ة وال�ت��ي تنبع
من صلب منظمة التحرير» .وقال رشماوي
«لقد تعودنا على تصريحات انهزامية من
كثير من املسؤولني الفلسطينيني ،ولكن ما
ال يريحني هو أنها ص��درت ه��ذه امل��رة من

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير،
ف �ع �ل��ى أع �ض��ائ �ه��ا م �ن��اق �ش��ة م ��ا ص� ��در عن
رئيسهم ف��ورًا ،إن كان هذا هو خيارهم أو
خياره الفردي».
أم � � ��ا س� ��ام� ��ي ع � � ��وض ف � �ق� ��ال إن «ال �ش �ع ��ب
�ذك��ر أول
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ه� ��ذا ال� �ي ��وم ي �ت� ّ
خيانة عاملية (وعد بلفور) باتجاهه التي
ل�ح�ق�ت�ه��ا خ �ي��ان��ات وم ��ؤام ��رات ل��م تتوقف
ح �ت��ى ه ��ذا ال ��وق ��ت»؛ ف��ال��واج��ب اآلن على
ال�ش�ع��ب وال �ق �ي��ادة أن ال ت�ت�ن��ازل أك�ث��ر لكي
يتبقى القليل املتبقي ،ويجب العمل «حتى
ل��و كنا ف��ي وض��ع ال�ط��رف األض �ع��ف» على
خ �ل��ق رؤي� ��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ه ج ��دي ��دة وش��ام�ل��ه
ت�ل�ب��ي ج�م�ي��ع ال �ح �ق��وق امل �ش��روع��ة للشعب
الفلسطيني« ،وب�ن�ف��س ال��وق��ت تستقطب
ج �م��اه �ي��ر ال �ش �ع��ب اإلس��رائ �ي �ل��ي ل�ل�ش��راك��ة
ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال � �س �ل�ام وال� �ع ��دال ��ة

وامل�س��اواة واالستقرار كأرضية تسبق أي
حديث عن حلول سياسية لن تدوم».
ال�لاج��ئ هيثم أب��و عطية اع�ت�ب��ر أن «وع��د
بلفور ال��ذي حصل ع��ام ّ 1917
يكرر نفسه،
م��ن ال ي�م�ل��ك أرض فلسطني ي�ع�ط��ي مل��ن ال
يستحقها (في اشارة الى عباس) .هو وعد
ال ي ��زال ينفذ م�ن��ذ ذل��ك ال �ت��اري��خ وب��رع��اي��ة
تدعي
األنظمة العربية خصوصًا وال�ت��ي ّ
املمانعة تحديدًا» .وأضاف «الرئيس عباس
ال يختلف عن غيره من زعماء العرب ،فهو
ضد
اآلن يعطي وعدًا بأن ال انتفاضة ثالثة ّ
اسرائيل ويصفها باإلرهاب ،ويعطي وعدًا
ص��ري�ح��ًا إلس��رائ �ي��ل أن ال ع ��ودة لالجئني،
عندما ق��ال إن دول��ة فلسطني ح��دوده��ا 67
وأن م��ا ت�ب�ق��ى ه��ي اس��رائ �ي��ل ،ول �ي��س ألي
فلسطيني هجر أرض ��ه أن ي�ع��ود ليعيش
ب�ه��ا وب��أح �س��ن األح � ��وال زي� ��ارة م �ك��ان ك��ان

«حماس» تندد
في قطاع غزةّ ،نددت حركة «حماس» بتصريحات محمود
ّ
عباس .وقال املتحدث ،سامي أبو زهري إن عباس «ال يعبر
إال عن نفسه فقط» ،مشيرًا الى أنه «لن يقبل أي فلسطيني
التنازل عن حق الفلسطينيني في العودة إلى ديارهم وقراهم
وبلداتهم التي نزحوا منها» ،مضيفًا أنه اذا كان الرئيس أبو
م ��ازن ال ي��ري��د ص�ف��د ف ��إن ص�ف��د ال
يشرفها أن تستقبله».
أم��ا ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال�س�ي��اس��ي ،ع��زت
ال ��رش ��ق ،ف �ق��ال «ال أح� ��د ،ك��ائ �ن��ا من
ك� ��ان ،ي�م�ل��ك ال �ح��ق ف��ي ال �ت �ن��ازل عن
ح��ق ال �ع ��ودة ..ف�ح��ق ع ��ودة الالجئني
الفلسطينيني إل��ى دي��اره��م ومدنهم
وق � � ��راه � � ��م وم� �س ��اك� �ن� �ه ��م ال� � �ت � ��ي ت��م
تهجيرهم منها حق مقدس ال تفريط
فيه» .وأك��د أن «األرض الفلسطينية

ليست موضعا للتنازل أو املساومة والشعب الفلسطينى
لن يفرط بذرة تراب واحدة من أرض فلسطني كل فلسطني
من البحر إل��ى النهر» .كما انتقد املتحدث باسم الحكومة
امل�ق��ال��ة ف��ي غ ��زة ،ط��اه��ر ال �ن��ون��و ،ال�ت�ص��ري�ح��ات ،ورأى أن��ه ال
يوجد فرق بني تصريحات عباس وبني وعد بلفور .وقال إن
عباس يؤكد في كل مناسبة شرعية
وج��ود إسرائيل وأنها وج��دت لتبقى
وأن��ه ض� ّ�د املقاومة املسلحة .الشارع
ال �غ ��زي ،ب � ��دوره ،أك ��د أن تصريحات
ّ
أبو مازن «ال تعبر عن الفلسطينيني.
هي تعبر فقط عن شخصية رهنت
نفسها لالحتالل» .وق��ال أحدهم «ال
نريد اع�ت��ذارًا م��ن عباس ولكن نريد
منه التنحي ع��ن الساحة السياسية
الفلسطينية».

له سابقًا وه��و اآلن اسرائيلي» ،وبالتالي
«هما وعدان ال يختلفان باملضمون».
فادي عاروري فضل كتابة رسالة للرئيس
ق��ال فيها «س �ي��دي ال��رئ�ي��س ل��ن أط �ي��ل ،أن��ا
ل �س��ت ب�ل�اج ��ئ ،ول� ��م أذق م� � ��رارة ال �ل �ج��وء،
أن��ا ل��م أع��ان��ق ال �ق��دس إال م��رت�ين ،ل��م أر أي
م��دي �ن��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أخ� � ��رى ف ��ي ح �ي��ات��ي،
لكن ل��ن أتخلى ع��ن حقي الكامل بمعانقة
ك��ام��ل ت��راب ال��وط��ن رغ��م االح �ت�ل�ال ،فلماذا
يا سيدي الرئيس تقول ليس من حقك أن
تعيش ف��ي صفد؟ ب��ل حقك وأك�ث��ر ،وحقي
وحق أوالدي وأوالد أوالدي أن يعيشوا في
كل فلسطني» .وأض��اف «منذ  1948ونحن
نفاوض وحتى اليوم لم يعترف بنا أحد.
ن�ح��ن نعيش أص�ل ً�ا م��ن ف�ت��ات انتفاضتنا
األخ �ي��رة ،فلماذا أت�ن��ازل ع��ن أراض��ي 1948
واالحتالل لم يعطني الـ.»1967
لكن اإلعالمي وليد بطراوي طلب التريث
فكتب يقول «ل��م نسمع أو نشاهد املقابلة
امل�ف�ت��رض��ة م��ع ال��رئ�ي��س .س��رب��ت الصحافة
االسرائيلية بعضًا مما جاء فيها .الحظوا
ُس ��رب ��ت ال �ق �ض��اي��ا األك� �ث ��ر ت �ع �ق �ي �دًا .ث ��ارت
ردود الفعل قبل أن نشاهد املقابلة كاملة.
اس��رائ�ي��ل حققت ال�ه��دف .لنشاهد املقابلة
كاملة ونضعها في سياقها الكامل قبل أن
نثور ونشتم».
الصحافي الفلسطيني الالجئ في لبنان،
ق ��اس ��م ق� ��اس� ��م ،ك� �ت ��ب ي �س �خ��ر م� ��ن ع �ب��اس
حقي أن أرى صفد ال أن أعيش
«عباس :من ّ
فيها ..قاسم :الله يطفي النور اللي بعيونك
حتى ال تعيش وال تشوف» .أما زميله الذي
يعيش في غ��زة رائ��د الف��ي فكتب «أن��ا مش
م��ن ص�ف��د ،ب��س ل��ن أت �ن��ازل ع��ن ص�ف��د التي
تحمل ابنتي اسمها ،وس��أع��ود لها يومًا
زائ �رًا وربما مقيمًا كرمال عيون حبيبتي
صفد االبنة».
ت �ص��ري �ح��ات ع � ّ
رد
�ًا
�
ض
�
�
ي
أ
�ا
�
ه
�
ل
�ان
�
�
ك
�اس
�
�ب
ّ
وعلق املتحدث
اسرائيلي ليزيدها خزيًاّ .
باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ،بول
ه�ي��رش�س��ون ،ع�ل��ى مقابلة ع�ب��اس بالقول
«إذا ك��ان ي��ري��د ان ي��رى صفد أو أي مكان
آخر في اسرائيل ،فانه في ما يتعلق بذلك
سيسعدنا أن نريه أي مكان» .وأضاف أنه
ن�ظ�رًا ألن ع�ب��اس ليس مواطنًا اسرائيليًا
«ف ��ان ��ه ل �ي��س ل ��ه ال �ح��ق ف ��ي أن ي�ع�ي��ش في
اسرائيل .نحن نتفق على هذا».

