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«سلمت» القدس!
القمة التي ّ
عن ّ
بيار أبي صعب

سجلت نسبة حضور ضعيفة في التمثيل العالي واكتفت السعودية بإرسال وزير (أ ف ب)

الــرئـيــس األم ـيــركــي ال ـقــدس عاصمة
إســرائ ـيــل ،وتعليماته بنقل سـفــارة
بالده إليها ،انتهاك صارخ للقانون
الدولي واالتفاقات املوقعة ،وخاصة
قـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس األم ـ ـ ــن ،واس ـت ـف ــزاز
لـلـمـجـتـمــع ال ـ ــدول ـ ــي» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال
يمكننا أن نبقى سلطة دون سلطة،
وت ـح ــت احـ ـت ــال ب ــا ك ـل ـفــة ،وهـ ــو ما
يدعونا إلى إعادة تقييم املوقف عبر
أطــرنــا الفلسطينية وامل ـشــاورات مع
األشقاء واألصدقاء».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ل ـ ــم يـ ــوضـ ــح ع ـ ـبـ ــاس م ـتــى

طالب عباس بمليار
دوالر لدعم القدس...
ومواصلة زيارة المدينة

وك ـيــف سـتـكــون ه ــذه املــراج ـعــة ،دعــا
دول الـعــالــم إلــى «مــراجـعــة اعترافها
ّ
تصر على
بدولة إسرائيل ما دامــت
مـخــالـفــة ق ــواع ــد ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي...
منذ إنشائها فــي عــام  .»1948كذلك
طالب بدعم «مساعي دولة فلسطني
فــي االنـضـمــام إلــى جميع املنظمات
واملعاهدات الدولية ،باعتبارها حقًا
طـبـيـعـيــا ل ـه ــا ،وب ـ ـهـ ــدف ...ن ـيــل دول ــة
فلسطني عضويتها الكاملة في األمم
املتحدة».
ولم يخف رئيس السلطة أن «اإلدارة
األمـيــركـيــة صدمتنا فــي الــوقــت الــذي
كنا فيه منخرطني معها في العملية

السياسية من أجل الوصول إلى سالم
عادل وشامل في املنطقة ...بهذا تكون
الواليات املتحدة قد اختارت أن تفقد
أهليتها كوسيط» .كذلك ،لم يفت «أبو
م ـ ــازن» أن يــرجــو ت ـقــديــم دع ــم مــالــي،
ً
ق ــائ ــا إن «ت ـعــزيــز ص ـمــود أهـلـنــا في
القدس يتطلب دعم الــدول اإلسالمية
ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل امل ــادي ــة وامل ـع ـن ــوي ــة»،
مـشـيـرًا إل ــى «ضـ ــرورة اعـتـمــاد قمتنا
توصية الـتـعــاون اإلســامــي األخـيــرة
فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا املـ ـ ــوسـ ـ ــع املـ ــاضـ ــي
بتشكيل وقفية إسالمية دولية لدعم
فـلـسـطــن واملـ ـق ــدس ــات بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر» أميركي.
ورغ ــم الــوضــع الـحـســاس فــي املدينة
امل ـح ـت ـل ــة ،وطـُ ـ ــرد امل ـق ــدس ـي ــن ال ــوف ــد
ال ـب ـحــري ـنــي امل ـط ـ ّـب ــع ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ق ــال:
«لـقــد دع ــت م ـب ــادرة ال ـســام العربية
ً
إل ــى حــل الـقـضـيــة الفلسطينية أوال
قـبــل ال ــذه ــاب ف ــي إق ــام ــة أي عــاقــات
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،لـ ـك ــن هـ ـ ــذا ال يـعـنــي
االن ـق ـط ــاع ع ــن زيـ ـ ــارة الـ ـق ــدس دعـمــا
ألهـلـهــا وح ـمــايــة لـهــويـتـهــا الـعــربـيــة
واإلسالمية واملسيحية ،فهذا واجب
علينا جميعا ،ولذلك أدعــو الجميع
إلى زيارتها ...فزيارة السجني ليست
كزيارة السجان» .وأخيرًا ،أعلن «أبو
مــازن» أن السلطة ستتجه األسبوع
املـقـبــل إل ــى مـجـلــس األم ــن «م ــن أجــل
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـضـ ــويـ ــة ك ــام ـل ــة
ف ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،وإن ل ــم نـنـجــح
فسنتوجه فــي األس ـب ــوع ال ــذي يليه
وهـكــذا ،فهناك دول تقدمت عشرات
امل ـ ــرات ـ ــب ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ع ـضــويــة
كــامـلــة ،وحصلت عليها بالنهاية»،
م ـش ـي ـدًا ب ـم ــا س ـم ــاه ال ـ ـ ــدور األردن ـ ــي
وامل ــواق ــف الـسـعــوديــة الـثــابـتــة بشأن
قضية القدس.
(األخبار)

ً
كان ال ّبد من أن ننتظر أسبوعًا كامال بعد ّ قرار ترامب نقل
ّ
لنتوصل إلى
سفارة الواليات املتحدة إلى القدس املحتلة،
العربية واإلسالميةّ
ّ
اكتشافات مذهلة .لقد أجمعت األنظمة
ّ
على حب فلسطني ـ ـ وهو إنجاز استراتيجي بحد ذاته
ّ
التمسك
ـ ـ وأجمعت بالتصميم والعزيمة ّإياهما على
بالقدس (الشرقية فقط) عاصمة لدولة غامضة ،يسمونها
ّ
ّ
ّ
وعسكرية
واقتصادية
قانونية
«فلسطني» ،بال أسس
ّ
ّ
ووطنية« ،دولة» تضيق بالجزء األعظم من شعبها املشرد
في أربعة أقطار األرض .شكرًا لـ«قمة منظمة التعاون
اإلسالمي في إسطنبول» على هذا اإلنجاز الخطير الذي
ّ
واهتز كيان االستعمار
ارتعدت له فرائص بني صهيون،
َ
ّ
األميركي ،حتى دخل الكاوبوي ّاملعتوه في حالة من اإلحباط
وندم على فعلته .كما كان متوقعًا ،وكما استشرف إعالم
ّ
العدو تحديدًا ،فقد تمخض جبل الغضب العربي ـ اإلسالمي
(الرسمي) عن فأرة .قبل يومني كان وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو نفسه يشكو من ّ
«رد الفعل (العربي)
الضعيف» ،وال ّ
نظن ّأنه ّ
غير رأيه وهو يستمع إلى خطابات
ّ
ّ
محشوة باألدبيات املستهلكة منذ سبعني عامًا،
إنشائية
ال تترافق مع أدنى إجراء عملي ،وإلى بيان نهائي توفيقي
ّ
تشكل ّ
بأية خطوات ّ
خجول ،ال ّ
يلوح ّ
ردًا
عملية من شأنها أن
األميركية« .ربما ال يريدون أن ّ
ّ
يزعلوا
حقيقيًا على الحقارة
أميركا» ّ
ّ
دس تشاووش أوغلو بخبث ،قبل القمة .صحيح!
ّ
ّ
فهل بالده ـ ـ رغم النبرة االحتجاجية العالية التي تميزت بها
وأعطت للطوباويني بيننا بعضًا من أمل ـ ـ من شأنها أن
تفعل؟ وإلى أي حد؟
ّ
ّ
مسرحية
القمة التي شهدتها إسطنبول ،تشبه لألسف
ّ
تراجيكوميدية ،نعرف سلفًا أحداثها الكاريكاتورية،
ّ
ومواقفها املضخمة ،ونعرف بالضبط ما ستقول
شخصياتها وتفعل ،ونعرف خاتمتها املضحكة ـ ـ املبكية.
ممثلو  48دولة ،بينهم  16رئيس وملك وأمير ورئيس
حكومة ،ال يملكون مجتمعني أدنى جرأة على تحدي
ّ
العثمانية ،سمعنا
إسرائيل وتهديدها .في عاصمة الخالفة
ّ
جعجعة لكننا ،على األرجح ،لن نرى طحنًا .الرئيس التركي
إردوغان ،وهو الرئيس الدوري لـ«منظمة التعاون اإلسالمي»،
بدا «واكل ّ
ّ
وبعنترياته «التي ما
الجو» بمبادرته املشكورة،
قتلت ذبابة» بتعبير نزار قباني .وقف يطالب بالقدس ،ودماء
ّ
«الربيع» السوري ملا تجف عن يديهّ ،وكذلك مداد ّ اتفاقات
ّ
ّ
واالقتصادية التي وقعها وسيوقعها مع
العسكرية
التعاون
العدو اإلسرائيلي.
العاهل األردني عبد الله رأى بعقله االستراتيجي أن «الخطوة
األميركية تهدد األمن واالستقرار في املنطقة» .الرئيس
املصري لم يجد وقتًا للحضور ،فهو ساهر على منع شعبه
من النزول إلى الشارع ،ومحاكمة الذين نزلوا إلى التظاهرات
املاضية .سنقفز فوق السعودية طبعًا .لقد بخلت علينا حتى
بالجبير.
ّ
ّ
فولي العهد األملعي يحل هذه املشكلة
اتركوا السعودية،
ّ
العرضية مباشرة ،إذا أراد ،مع صديقه الحميم جاريد

كوشنر .ثم إن القمم ال تلذ إال في الرياض كي يرقص ترامب
العرضة .أو في القاهرة إلعالن الحرب على املقاومة .وإذا
ّ
ّ
مهتمة كثيرًا
للسر مطرحًا ،فإن اململكة غير
كنتم تملكون
هذه األيام بثالث الحرمني الشريفني ،فليأخذه إخوتنا اليهود:
عربونًا عن ّ
حبنا وتمسكنا بـ«حوار األديان» .لديهم أمور
ّ
أخطر وأهم :الجميع في مملكة الخير ،منهمك هذه األيام
ّ
ببناء املجتمع الحديث ،املنفتح ،الذي يشتمل حتى على دور
ّ
احتفالية كبرى بـ«صفقة القرن»
سينما (!) ،وذلك من ضمن
مع إسرائيل.
وأبو مازن؟ هل تسألون عن القائد الثوري أبو مازن؟ ال طبعًا
كان موجودًا ،وقال بالفم املآلن إن «واشنطن تجاوزت الخطوط
الحمر بشأن القدس»! لكن ماذا عساه يفعل ليقاصصها؟
العني بصيرة ،واليد قصيرة! يعرف أن األخ األكبر قادر على
إلغاء «زعامته» بكبسة زر ،واستبداله بالدحالن أو بسواه.
ّ
ّ
عبقرية
وشرعية وجوده .تلك
من هناك تأتي «سلطته»،
ُ
ّ
«أوسلو» وإنجازاتها العظيمة التي توجت أخيرًا بمصادرة
القدس .ثم إن أبو مازن املسكني منهمك كثيرًا ،في كل
ّ
األحوال ...منذ أسبوع ،لم يجد حتى وقتًا كي يزور شعبه في
«فلسطني» .ماذا تراه يفعل لكل هؤالء الذين يصرخون في
الشارع ،ويطالبون بحقوقهم وكرامتهم وأرضهم وتاريخهم
وقدسهم ،ويسقطون ويستشهدون ويعتقلون باملئات في
ّ
الضفة والقطاع والقدس وسائر أنحاء الوطن املسلوب؟ هو
على األقل يتركهم يتظاهرون كأي حاكم ديمقراطي.
لكن قمة إسطنبول تعتذر منكم عن عدم فرض عقوبات
على كيان العدو ،أو على أميركا ،كما يحلم بعض املتطرفني
ّ
األميركية
واإلرهابيني .ثم ما الضرورة إلقفال السفارات
في الـ 49عاصمة؟ بل حتى ما الحاجة إلى ّ
مجرد استدعاء
ّ
واإلسالمية؟ طيب يا سيدي
السفراء في تلك الدول العربية
بالش ،أقفلوا سفارات العدو اإلسرائيلي في دول التطبيع،
على أساس أن اتفاقيات السالم سقطت مع القدس ...ال ،ال،
الخطابات تكفي ،والبيان ضربة قاصمة ألميركا :لقد دعا
العالم إلى «االعتراف بدولة فلسطني وبالقدس الشرقية
ّ
«يصب في
املحتلة عاصمة لها» .واعتبر أن قرار ترامب
مصلحة التطرف واإلرهاب ويهدد السلم واألمن الدوليني».
وزمجر« :نعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها
املساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني
أو السياسي ملدينة القدس»! أما زلتم قلقون على مصير
ّ
وقضية فلسطني؟
القدس،
ّ
في الحقيقة لن يبقى من تلك القمة املخزية ،إال الصورة
ّ
التذكارية ...ورد فعل رئيس وزراء العدو الذي تلقف البيان
ُ
ّ
ّ
بتحية خاصة .قال إنه «ليس منبهرًا» .أتحداكم أن تبهروا
بيبي! الرجل واثق من جبروت زعماء العرب واملسلمني
مجتمعني .الحل األفضل حسب قوله «أن يقبل الفلسطينيون
باألمر الواقع» ...ونستريح جميعًا! إن ّقمة كهذه ،تستحق
ّ
التحية! في هذه األثناء الشعب الفلسطيني يقف
مثل تلك
ّ
وحيدًا ،متروكًا ملصيره .ها هو للمرة املليون ،يواجه لعنات
التاريخ وحيدًا .كما في قصيدة درويش الشهيرة« :ومن
الخليج إلى املحيط ،ومن املحيط إلى الخليج /كانوا ّ
يعدون
الجنازة /وانتخاب املقصلة».

اعتقاالت استباقية في الضفة ...وصواريخ غزة مستمرة
ال تزال الحرب األمنية بني املقاومة في
الضفة املحتلة وأجهزة العدو مستمرة.
رغم صعوبة العمل املقاوم في الضفة
بسبب التنسيق األمـنــي بــن السلطة
الفلسطينية وأج ـه ــزة االح ـت ــال ،فــإن
املـقــاومــة تسعى إل ــى تنفيذ عمليات،
ح ـتــى ل ــو أدى ذل ــك إل ــى ال ـق ـبــض على
بعض خــايــاهــا .إذ أعلن جهاز األمــن
اإلسرائيلي «الشاباك» ،أمس ،اعتقاله
خلية تابعة لـ«حركة املقاومة اإلسالمية
ـ ـ ح ـمــاس» كــانــت تـنــوي تنفيذ عملية
أس ــر ف ــي الـضـفــة املـحـتـلــة خ ــال «عيد
األن ـ ــوار» (ال ـحــانــوكــاه) .ووف ــق أجـهــزة
أمن العدو ،اكتشف أمر املجموعة خالل
الشهرين األخـيــريــن ،وهــي تتألف من
ثــاثــة مـقــاومــن مــن قــريــة تــل القريبة
م ــن مــدي ـنــة نــاب ـلــس (ش ـم ــال ــي الـضـفــة
املحتلة) ،كانوا يخططون ألسر جندي
أو مستوطن من محطة للحافالت في
أحد املفارق املركزية القريبة من نابلس

بعد تنكرهم بزي مستوطنني.
وق ــال «ال ـشــابــاك» إن الـثــاثــة هــم :معاذ
املجموعة
شتية ( 26عــامــا) ،ال ــذي قــاد
ّ
واشـ ـ ـت ـ ــرى وسـ ــائـ ــل ق ـت ــال ـي ــة ،ثـ ــم جــنــد
مـحـمــد وأح ـمــد رم ـضــان ال ـلــذيــن وافـقــا
على املشاركة في عملية األســر .وادعى
«الـشــابــاك» أن أعضاء املجموعة كانوا
ع ـلــى ات ـص ــال م ــع ق ـي ــادي ع ـس ـكــري من
«حماس» كان له دور في تحويل أموال
من غزة إلى الضفة.
وح ـ ـ ّـم ـ ــل ال ـ ـع ـ ــدو «حـ ـ ـم ـ ــاس» ف ـ ــي غ ــزة
ً
املسؤولية عن العملية ،قائال إن هدفها
الـ ــدفـ ــع ب ــاملـ ـف ــاوض ــات إلط ـ ـ ــاق سـ ــراح
أس ـ ــرى فـلـسـطـيـنـيــن .وك ـم ــا أورد في
التحقيقات ،جمع مـســؤول املجموعة،
شتية ،تفاصيل بشأن الشقق السكنية
الـتــي يمكن االخـتـبــاء فيها فــي منطقة
نابلس إلخفاء األسير اإلسرائيلي من
أجل إجراء مفاوضات.
ّ
وتـ ــزامـ ــن هـ ــذا ال ـك ـش ــف م ــع شـ ــن ق ــوات

االحـ ـت ــال حـمـلــة اع ـت ـق ــاالت ف ــي مدينة
ال ـ ـقـ ــدس املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،طـ ــاولـ ــت عـ ـ ـ ــددًا مــن
الـشـبــان ،إذ اقتحمت قــريــة العيساوية
ودهمت العديد من املنازل ،واعتقلت 14
شابًا وفتى .وأفاد رئيس «لجنة أهالي
األســرى املقدسيني» ،أمجد أبو عصب،
ب ـ ــأن «قـ ـ ـ ــوات االحـ ـ ـت ـ ــال ،ومـ ـن ــذ إعـ ــان
الرئيس األمـيــركــي ،تــواصــل اقتحامها
للقدس وقــراهــا وتــدهــم امل ـنــازل وتنفذ
يوميًا اعتقاالت بصفوف الشبان ،فيما
طاولت االعتقاالت الفتية واألطفال».
وفـ ــي س ــاع ــات م ـت ــأخ ــرة م ــن ف ـجــر أول
مــن أم ــس ،اسـتـشـهــدت املــواطـنــة حمدة
الزبيدات ( 60عامًا) إثر إصابتها بنوبة
قلبية خالل اقتحام قوات االحتالل بلدة
الزبيدات شمال أريحا ،وإلقائها قنابل
صوتية.
في غضون ذلــك ،شنت قــوات االحتالل
حملة اعتقاالت شملت اعتقال عدد من
قيادات الصف األول وكــوادر «حماس»

ف ــي ع ــدة م ــدن مـنـهــا نــابـلــس ورام الله
وجـنــن وال ـقــدس والـخـلـيــل .واقتحمت
ق ــوات االح ـتــال ع ــددًا مــن م ـنــازل نــواب
الحركة في الضفة ،ومــن بني املعتقلني
القيادي حسن يوسف.
ومع دخــول االعتصامات والتظاهرات
ف ــي األراض ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة املـحـتـلــة
أسبوعها الثاني ،قمعت قوات االحتالل
أمــس مـسـيــرات عــدة شهدتها مختلف
محافظات الضفة والقدس وقطاع غزة.
ومن املتوقع أن ترتفع حدة املواجهات
غدًا بعد صالة الجمعة بني املعتصمني
وأجهزة أمن العدو ،وهو ما أجبر قيادة
األخيرة على تعزيز االنتشار العسكري
(ش ــرط ــة حـ ـ ــدود ،وج ـي ــش) ف ــي الـضـفــة
والقدس.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي غ ـ ـ ـ ــزة ،ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ق ـصــف
ط ـيــران ال ـعــدو مجمعًا عـسـكــريــا تابعًا
للمقاومة في جنوب القطاع ،فتواصل
إطالق الصواريخ منها ،إذ نقلت القناة

الـســابـعــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة نـبــأ «اع ـت ــراض
صــاروخ واحد (مساء أمس) على األقل
فوق (مستوطنة) سديروت».
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ــق م ـ ــن م ـ ـسـ ــاء أم ـ ــس،
أص ـ ـ ــدرت ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» ب ـي ــان ــا في
الــذكــرى الثالثني النطالقتها (تحييها
ال ـيــوم) ،قــالــت فيه إن «ال ـقــدس عاصمة
فلسطني األبــديــة ال شرقية وال غربية،
عربية إسالمية» .ورأت أن «كل القرارات
البائسة إلعــان مدينة القدس عاصمة
لـ ــاح ـ ـتـ ــال ت ـع ـت ـب ــر قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات خـ ــرقـ ــاء
ستبوء بالفشل» ،مضيفة أن «ضريبة
االعـ ـت ــداءات عـلــى شعبنا ومقدساتنا
ارتفعت ...وللعدو نقول :موعد السداد
ق ــد اقـ ـت ــرب» .ك ــذل ــك أك ـ ــدت أن «مـنـظـمــة
ال ـت ـح ــري ــر هـ ــي إط ـ ـ ــار وطـ ـن ــي لـلـشـعــب
الفلسطيني في الداخل والخارج ،يجب
املحافظة عليه ،والعمل على تطويرها
وإعادة بنائها».
(األخبار)

