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الوطنية الفلسطينية أمام اختبار التاريخ

طرطشات

بقلم :د .فتحي أبو ُمغلي

• ليس سرًا
إس���رائيل أصبحت العبا أساس���يا في رس���م
السياس���ات ف���ي المنطق���ة بل وف���ي تقرير
مصير المنطقة ،ولم يعد هذا الموضوع س���را
تتداول���ه الصالون���ات السياس���ية ،بل اصبح
حدي���ث الصحافة والش���ارع وآخر م���ا قيل عن
الدور اإلس���رائيلي هو ما نشرته مجلة «فانيتي
في���ر» األميركية ،ح���ول المعلومات الس���رية
والدقيق���ة الت���ي كان���ت تنق���ل لألميركيين
فق���د كان مصدرها «الموس���اد» وقوات النخبة
التابعة للجي���ش اإلس���رائيلي الموجودة في
س���ورية ،وأضاف تقرير المجلة ان مروحيتين
إس���رائيليتين من طراز «يسعور» ،نقلتا جنودا
في وحدة النخبة التابعة للجيش اإلس���رائيلي
وعمالء «موساد» من القس���م التكنولوجي إلى
مهمتها في سورية.
• تمييز عنصري
تمييز عنصري لكن من نوع آخر ،هذا ما خلص
إليه احد بائعي الش���اورما التركية معلقا على
توجه االتح���اد األوروبي إلقرار قانون جديد من
ش���أنه ان يؤدي الى منع بيع وتقديم الشاورما
التركية التي تنتشر في اغلب المدن الرئيسة
األوروبية ،وأما س���بب التفكير في إصدار هذا
القانون فهو وجود ارتباط بين هذه الش���اورما
التركي���ة وبي���ن أم���راض القلب والش���رايين
الحتوائها على نس���ب عالية من الفوس���فات
تتجاوز النس���ب المس���موح بها ف���ي االتحاد
األوروب���ي ،بائع الش���اورما التركي صرح غاضبا،
ان الكثير من أنواع النقانق تحوي الفوس���فات
ولكنها مس���موحة ول���ن يتم حظره���ا ،وهذه
عنصرية وتمييز.
• ال تنظروا إليها
العمالت اإلس���رائيلية الجديدة أظهرت الوجه
القبي���ح لدولة إس���رائيل من خ�ل�ال ردات فعل
الجمهور المتدين على صور الش���خصيات التي
زينت العمالت الورقية الجديدة ،فالكثيرون قد
عبروا عن اس���تيائهم عن وضع صور شخصيات
ثقافية فقط ألنها لنساء وآخرون ومنهم الحاخام
بن صهيون موتسافي الذي حرم النظر الى ورقة
الخمس���ين ش���يكال ألنها تحمل صورة الشاعر
ش���اؤول تشرنيخوفس���كي ألنه كان متزوجا من
امرأة مس���يحية ،وليست يهودية وبالتالي فهو
قد الحق دمارا بأمته .ونتس���اءل كيف يمكن ان
يصدق العالم أن كيانا يملك مثل هذه القناعات
يمكن أن يدعي انه كيان ديمقراطيا.
• بيريت مورتينسون
بيريت مورتينسون لمن ال يعرفها عملت وال
تزال مديرة لمشروع رعاية القبالة والذي تموله
الوكال���ة النرويجية وينفذ بالتع���اون مع وزارة
الصحة لخدم���ة األمهات الحوامل في المناطق
النائية في فلسطين منذ العام  ،2006بيريت
مورتينس���ون منعتها سلطات االحتالل مؤخرا
م���ن دخول األراض���ي الفلس���طينية رغم انها
تمثل دول���ة النرويج كمدي���رة لبرنامج صحي
يهدف الى تعزيز صحة المرأة الفلس���طينية
في ظ���ل الظروف االس���تثنائية الصعبة التي
تعيشها األم الفلسطينية تحت االحتالل وعلى
وجه التحديد األمه���ات الحوامل في المناطق
البعيدة عن المستش���فيات ومراك���ز الخدمة
الطبي���ة ،بيري���ت منعت من دخ���ول األراضي
الفلس���طينية ألنها آمنت بضرورة الوقوف الى
جان���ب الحقوق الفلس���طينية العادلة وتعزيز
قدرة األم الفلس���طينية لتتمكن من المشاركة
في صياغة المستقبل وإقامة الدولة المستقلة.
• أين نحن؟
عندما س���ألت صاحبي :أين نحن ،أجاب :في
عصور انحطاط الحضارات ،يختلط السياس���ي
بالديني ،واالجتماعي بالف���ردي ،واالقتصادي
بالجغرافي ،وتتش���ابك عناصر وأس���باب هذا
االنحطاط وتتمظهر مفاعيله في صور ش���تى،
فهي في أح���د جوانبها ارت���داد المجتمعات
ّ
إلى عصور الخراف���ة ،وتنكب العلوم وتجاربها،
وسيادة اإلرهاب الفكري ،وهي تدهور فعاليات
االقتصاد المنتج ،وهي ش���يوع االنقس���امات
القبلي���ة والمذهبية وحروب الطوائف ،وتفاقم
الصراع على الس���لطة حتى بين أفراد السلطة
الحاكمة ،وأخيرًا مطاردة واضطهاد كل ذي فكر
حر ،ورجمه بالحجارة أو قتله أو نفيه.

بقلم :طالل عوكل
متأخر كثي���رًا ،الموقف الذي أعلن عنه الرئيس
األميركي دونالد ترامب بشأن القدس ،سواء كان
األمر يتعلق بنقل السفارة األميركية من تل أبيب
إلى القدس ،أو اإلعالن عنها عاصمة إلس���رائيل،
وس���واء أعلن عن ذلك في خطاب���ه أو أجل اإلعالن
إلى وقت الحق .ما تفكر به الواليات المتحدة ،هو
النتيج���ة المنطقية والطبيعية التي تتوافق مع
جوهر السياس���ة األميركية تجاه قضية الصراع
الفلس���طيني والعربي اإلس���رائيلي .هذا يعني
أن اإلدارات الس���ابقة من���ذ إدارة الرئيس جورج
ب���وش األب الذي أعلن عن مب���ادرة مؤتمر مدريد
للس�ل�ام ،وإلى وقتنا الراهن ،إنما كانت جزءًا من
استراتيجية استهالك الوقت لتمكين إسرائيل
من رس���م مالمح أي معالجة أو مب���ادرة لتحقيق
السالم.
اإلدارات الس���ابقة كانت تت���ذرع ،لتدير األزمة
بأنها لن تفرض على األطراف طبيعة التس���وية،
لكن هذه اإلدارة تنتقل من دور إدارة األزمة إلى
فرض الحل على الطريقة اإلسرائيلية ،وهي رغم
قصر عمرها فإنها ،تلجأ كل الوقت إلى سياس���ة
العصا الغليظة ضد الفلسطينيين.
وفي الواقع فإن البطانة من المستشارين التي
اختاره���ا الرئيس ترامب إلدارته ،تتش���كل في
معظمها من ش���خصيات يهودية ،أو تزايد على
اليهود المتطرفين في تطرفها ،ما يعني أن ثمة
تماثال ش���ديدا بي���ن اإلدارة اليمينية المتطرفة
في إسرائيل ،واإلدارة األميركية ،وعلى الرغم من
ّ
أن زم���ن النظام الدولي أح���ادي القطبية قد ولى
ً
بعد صعود روسيا والصين ،فضال عن أوروبا ،التي
تنزع نحو االستقاللية.
ّ
نق���ول رغم ذلك إال أن ترام���ب يحاول أن يعيد
عقارب الساعة إلى الوراء ،ويراهن على أنه الذي
س���يعيد للوالي���ات المتحدة مكانته���ا وقوتها
المتفوقة ،وصاحبة القرار في الشؤون الدولية.
يتجاهل الرئي���س األميركي ،المواقف الدولية
الجامع���ة ،حتى من قب���ل الحلف���اء الطبيعيين
للوالي���ات المتح���دة ،الذين حذروا م���ن خطورة

اإلقدام على القرار بش���أن القدس ويتجاهل في
الواق���ع حقيقة أنه في حال اتخ���اذه هذا القرار،
ً
فإن سياس���اته في المنطقة س���تحصد فش�ل�ا
ذريعًا ونقص���د فيما يتعل���ق بالتطبيع العربي
اإلسرائيلي ،واألحالف التي يسعى إلنشائها.
ال يدرك الرئيس المتهور بأن خطوة كهذه ،من
شأنها أن تعيد ترتيب القضية الفلسطينية في
صدارة اهتمامات وأولويات المنطقة ،ربما يعطل
قدرة أو رغب���ة أي طرف أو نظ���ام ،على االقتراب
ً
من اس���رائيل ،فضال عما يلحق ذل���ك من أضرار
للعالقات العربية واإلسالمية األميركية.
ول���و افترضنا أن الرئيس ترام���ب ،حيث كتبت
ه���ذه المقالة قبل خطاب���ه ،فإن الرس���الة التي
أرادها قد وصلت ومفادها ،أن صفقة القرن التي
يحل���م بالعمل من أج���ل تحقيقه���ا ،ال تتضمن
حقوق���ًا للفلس���طينيين ف���ي القدس .ه���ذا ما
ينبغي للفلسطينيين أن يبنوا عليها مواقفهم
وسياس���اتهم ونضاالتهم ،حيث أن المناخ الذي
خلقته تصريحات الرئيس األميركي ،من شأنها
أن تش���جع إس���رائيل الرس���مية وغير الرسمية
على االس���تعجال في الس���يطرة على المس���جد
األقصى ،وطالم���ا أنها تتوقع ف���ي كل األحوال،
تصاعد المقاومة الش���عبية والسياسية من قبل
الفلس���طينيين وقب���ل أن يحين موع���د صفقة
ترامب.
إسرائيل الفرحة بما ينتظرها ،تحتفل وترقص
طربًا ،فم���ا تفكر فيه اإلدارة األميركية يس���اوي
احتالل القدس ،ويفتح شهية الدولة العنصرية
على ّ
ضم الجوالن الس���وري ،وتصعي���د عمليات
التهويد للقدس واالستيطان في أراضي الضفة
الغربية.
األفق السياس���ي بالنسبة للفلسطينيين أصبح
ً
واضح���ًا ،وال ي���دع مج���اال للت���ردد أو التبرير ،أو
المراهنات ،فإذا كان عليهم أن يواصلوا الحديث
ع���ن الس�ل�ام ورؤي���ة الدولتين ،ف���إن ذلك فقط
لكي يخدم عملية تجنيد وتحش���يد الرأي العام
لمناصرة القضية الفلسطينية.

رقصة إسرائيلية على أنغام ترامب
بقلم :د .عبد المجيد سويلم
ح���ان موع���د الرقصة اإلس���رائيلية عل���ى أنغام
الرئيس األميركي ترامب.
ُ
سينهض اليمين بكل أنواعه في إسرائيل بعيد
خطاب ترامب ليبدأ «مراس���م» الرقص .وفي األيام
القادمة س���يبلغ الرقص ذروته وصخبه .إسرائيل
س���تحاول أن يمتد الرقص إلى كل مكان ،أما نحن
فلدينا ما نفعله بالمقابل.
أو ربم���ا أن ما نفعله اآلن هو ال���ذي كان يجب أن
نفعله قبل وقت طويل.
انتهت اللعبة ،وليس لدينا بعد اليوم ما ننتظره،
العك���س تمامًا هو الصحيح .ال���كل ينتظرنا .فهل
سنكون في الموعد المناسب؟
وحينه���ا ،إذا وصلنا إلى حيث يجب أن نصل وإذا
كنا على الموعد الصحيح في الوصول سيكتش���ف
الجمي���ع قيم���ة الحكم���ة التي تكمن ف���ي المثل
الش���عبي الفلس���طيني «م���ن يضح���ك أوال ليس
بالضرورة هو الذي سيضحك في النهاية».
نعود م���ن عالم المخاط���رة إلى عالم السياس���ة
المفعم بالحيرة والتحدي .ما الذي جعل رئيس بلد
ْ
كالواليات المتح���دة ُيقدم على هكذا خطوة أو قل
قفزة؟
أهي مقامرة أم مخاطرة أم مغامرة؟
أيك���ون الرج���ل قد ّ
أع���د لها من حس���ابات ومن
تداعيات؟
هل هي ّ
مجرد حالة من الرعونة السياس���ية ،من
ّ
ّ
المجردة عن كل خبرة ودراية؟ أم أن ما يقف
الخفة
وراء اتخاذه���ا أكبر بكثير مما تبدو عليه األمور في
ظاهرها؟
يريد ترامب من خ�ل�ال هذه «القفزة» البهلوانية
أن يصطاد عدة عصافير بطلقة واحدة.
البهلوانية السياس���ية ليس���ت بدع���ة ترامبية
ً
وليست بضاعة حصرية من صناعته.
في التاريخ القديم والمعاصر ّ
مرت شخصيات من
هذا النوع .وما يمك���ن أن ال يعرفه الرئيس ترامب
هو أن أحدًا من هذه الشخصيات لم ُيفلح أبدًا.

الرئي���س ترامب ي���رى أن وضع���ه الداخلي آخذ
في التده���ور ،وخارطة التحالف���ات التي يمكن أن
ّ
يبنيها تهت���ز أمامه كل يوم .ل���م يتبق للرئيس
البهلواني سوى اليمين المتطرف في أميركا ،وهو
اليمين التوأم لليمين المتطرف في إسرائيل لكي
«يضمن» أن ال يتم إقص���اءه عن هذه اإلدارة تحت
طائل���ة عدم األهلية ،هذا إذا اس���تثنينا األوصاف
األخطر لس���حب اإلدارة من عهدت���ه ،الحقيقة أن
الرئيس ترامب يكاد يكون ُمجبرًا على هذه القفزة
ألن المس���ألة على م���ا يبدو لها عالق���ة ببقائه من
عدمه.
لك���ن وبالمقابل فإن ه���ذه القف���زة البهلوانية
والتي ه���ي مقامرة م���ن النوع الثقي���ل محفوفة
بالمخاطر الكبيرة ،وأول ه���ذه المخاطر هو موقف
قطاعات أميركية كثي���رة وكبيرة ضد هذا التوجه
وذلك من موق���ع إدراك أهمية المصالح األميركية
ف���ي المنطقة ،ومن موقع األخطار التي تطال الدور
األميركي فيها.
ناهيك���م طبعًا عن ردود أفع���ال العالم واإلقليم،
والت���ي بدأت بش���ائرها تطل عل���ى ترامب قبل أن
ينطق بكلمة واحدة مم���ا يريد أن يقوله أو يتخذه
من قرارات.
يري���د ترام���ب لك���ي يخف���ف م���ن ردة الفعل
الفلس���طينية والعربي���ة واإلس�ل�امية واألوروبية
والدولية أن ّ
يقدم «رش���وة» سياس���ية لكل هؤالء
ً
دفعة واحدة.
أغلب الظن أن الرئيس ترامب سيقول إنه مقابل
هذه التوجهات حول القدس ،س���واء االعتراف بها
كعاصم���ة إلس���رائيل أو نقل الس���فارة األميركية
إليه���ا ..يريد أن يقول إن���ه مقابل ذلك يقبل بحل
الدولتين كأساس للحل.
ّ
ّ
هن���ا الرئيس األميركي يتخيل نفس���ه وقد قدم
ّ
تضحية عز مثيلها.
ويريد أن يقول بأنه ال بد أن تكون للفلسطينيين
دولة (في نهاية المطاف) ..وأن تكون بعض أجزاء

ت�صــدر عـن:

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية
تاأ�س�ست العام 1995

أما اس���تمرار المراهنة على تحقيق المش���روع
الوطن���ي من خ�ل�ال نهج البحث عن الس�ل�ام من
خالل المفاوضات ،فإن الوقائع على األرض حتى
قبل وضوح الموقف األميركي من قضية القدس،
تشير إلى أن هذه المراهنة قد انتهت منذ وقت،
ولم يعد ثمة ما يبرر استمرارها.
ال يكتشف الفلسطينيون القمر ،حين يعودون
إلى األصل ،واألصل ه���و أنه صراع وجود وحقوق
على كل أرض فلس���طين التاريخية ،وأنها بذلك
تعقد األم���ور أم���ام كتيبته���ا المتقدمة التي
تس���مى إس���رائيل .هنا تتبدل المراهنات لكي
تتجه نح���و المراهنة على حرك���ة التاريخ ،التي
ستنصف الفلسطينيين ال محالة وربما في آجال
ّ
ليس���ت بعيدة ،ألن هذه الدول���ة ال يمكن إال أن
تواص���ل التعريف بطبيعتها كدول���ة عدوانية،
عنصرية ،ومشروع اس���تعماري وظيفي وإن طال
أم���ده .المه���م أن ال تأخذ بعضنا الع���زة باإلثم،
فينفرد كل ط���رف بالرد على مواق���ف الواليات
المتحدة وإس���رائيل ،إذ يتطل���ب األمر ،التوافق
على قرار وسياس���ة وخيارات وطنية جامعة ،بما
في ذلك االتفاق على وسائل خوض المعركة.
الموقف الوطني الفلس���طيني العام هو الذي
يفت���رض أن يؤس���س لموقف عربي وإس�ل�امي،
ينبن���ي على م���ا صدر حتى اآلن م���ن تصريحات
ومواقف إيجابي���ة ،على الرغم م���ن أنها ال تزال
في مس���توى الكالم والبيان ،عل���ى أن أول خطوة
ينبغي عل���ى الفلس���طينيين أن يقدموا عليها
بشجاعة واستعجال ،تتمثل في إنجاز الخطوات
المق���ررة من اتف���اق المصالحة ،وإلط�ل�اق طاقة
الشعب الفلسطيني ،وتعزيز صموده على أرضه،
ما يستدعي إعادة ش���حن الوطنية الفلسطينية
بما يتج���اوز القضاي���ا المطلبية ،الت���ي ال يجوز
إهمالها وتجاهل أهمية تحقيقها .هذه اللحظة
هي لحظ���ة اختب���ار تاريخية لوطني���ة وحكمة
والتزام القيادات السياسية ولمدى استعدادها
لتقديم المصلحة الوطنية على المصالح والرؤى
الفصائلية ،والشخصية.

رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

القدس الشرقية تابعة لهذه الدولة المستقبلية.
ّ
هنا س���يكون الرئيس ترامب يب���دو وكأنه تفوق
في السخاء والكرم على حاتم الطائي نفسه.
ويري���د الرئي���س األميركي أن يقول لمعس���كر
االعت���دال العربي أن الصفق���ة التاريخية (صفقة
الق���رن) ه���ي عملية في ط���ور التأس���يس وليس
مطلوبًا من العرب سوى الدخول فيها (بعد التوكل
على الله طبعًا) والصب���ر على متاعبها لكي يصلوا
جميعًا في النهاية إلى التعاون واإلخاء والتعايش
الكريم ،وبذلك س���ينعم الشرق األوسط على يديه
(أقصد الرئيس ترامب) باألمن واألمان واالستقرار
واالزده���ار ،وحينها فإن إس���رائيل س���تكون جزءًا
ّ
منكم أيها األصدقاء العرب وأنتم لس���تم إال جزءًا
منها.
ّ
الرئيس ترامب يتخي���ل ـ وربما ما زال حتى اآلن
ّ
بع���د أن بدأت تهل علي���ه البش���ائر ـ أن الصفقة
مقبول���ة تمامًا .صفق���ة جيدة إلس���رائيل وجيدة
للع���رب وجي���دة للفلس���طينيين وال���كل مغتبط
ومبسوط.
المه���م أن الرئيس ترامب س���يظل ف���ي الحكم
ولن تطاله يد الس���وء وعندم���ا يقبل العرب ويقبل
الفلس���طينيون ،س���تنتهي المعارضة األوروبية
ّ
والروس���ية والصيني���ة ول���ن يتبقى أمامه س���وى
اس���تكمال المهم���ات الكبيرة في إي���ران وكوريا
وفنزوي�ل�ا وكوب���ا وبعض البلدان األخ���رى لينتقل
مباش���رة إلى تأديب األمم المتح���دة ومنظماتها
ً
وإعادة االعتبار لثاني وأول أكسيد الكربون ،وصوال
إل���ى اتفاقيات جديدة ف���ي كل المجاالت ومع كل
البلدان من وحي صفقة القرن الشرق أوسطية.
أع���ان الله الش���عب األميرك���ي وأعان الش���عب
الفلس���طيني عل���ى ه���ذا الحليف الخ���اص الذي
واصل الليل بالنهار إلنصافه ...وكان الله في عون
الشعوب العربية واإلسالمية على عدد سنوات بقاء
هذا الرئيس في س���دة الحكم ،وحسبنا الله ونعم
الوكيل على هذه المصيبة.

ليش بديش انتفاضة ثالثة؟
عل���ى ج���دار هنا وآخر هن���اك ،عاد ش���باب الى كتابة
الكلمة الفلسطينية-العالمية األثيرة «انتفاضة» برذاذ
بخاخات الدهان.
ً
فع�ل�ا ،مف���ردات االنتفاض���ة ع���ادت ،وأبرزه���ا الحجر
والمقالع واللثام ..وأع�ل�ام البالد وأيضًا رايات الفصائل.
هل هي «وميض جمر يوشك أن يكون له ضرام» .أم شرر
لن يصير حريقًا .ال أدري وال أجزم.
 ..لكن ،أعرف خالصة التكرار :بطولة .مأساة ..ثم مهزلة،
أو ال تذهب الى حرب بوس���ائل حرب س���ابقة .المفردات
هي هي ،س�ل�اح الضعيف إزاء القوي ،لكن المعطيات لم
تعد كما كانت :ميدانيًا وسياسيًا ..وربما شعبيًا.
نعم« ،أكثر النار من مستصغر الشرر» وشرارة احتجاج
شعبي-س���لمي في بلعين ،قبل سنوات ،صارت شررًا في
حزام يحيط بالجدار ،أو محيط المستوطنات ،او معتقالت
االحتالل أخيرًا ،كما في تظاهرات االحتجاج أمام س���جن
«عوفر» تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام.
االنتفاضة األول���ى العظيمة اندلعت من «حادث طرق»
مقصود أو غير مقصود؛ والثانية من اس���تفزاز مقصود
في الحرم القدسي ..وتالهما حريق شامل دام سنوات.
ال مكان ،أو ال أهمية للس���ؤال :عفوي���ة أم مدبرة ..أم أن
القيادة في تونس تحكمت في اللهب؛ والقيادة في رام
الله خرجت األمور عن س���يطرتها ..وفي الحالتين نعرف
كي���ف تندلع «الحرب» وقلما نع���رف كيف يخمد أوارها،
بعد فوضى «وفلتان أمن���ي» وتقهقر االقتصاد وتقاليد
المجتم���ع أيضًا في ميله���ا الى «ج���زر» المحافظة بعد
«المد» الراديكالي.
بدأت االنتفاضة األولى «راديكالية» حيث تمرد الشباب
على االحت�ل�ال والبطريركية «األبوية» معًا ،وانتهت الى
«محافظة» اجتماعيًا ،أو الى قيود على لباس النساء .من
يتأمل «س���احة التحرير» المصرية ف���ي عنفوان أيامها
األول ،ونقاشات سخيفة في البرلمان المصري المنتخب،
يعرف ما أقصد .األصولية أدهى أم االستبداد؟ من يتتبع
أمور االنتفاضة الثانية النارية ،بعد أسابيع من طابعها
الشعبي ،يعرف أن االحتالل جرنا الى خوضها بشروطه.
يمكن فه���م «العمليات االنتحارية» لوال االس���راف في
ممارستها ،واستهداف المدنيين عشوائيًا ،بينما جنود
االحتالل على الحواجز في األرض المحتلة.
ول���وال عمليات فدائية ش���جاعة (وهي خمس أو س���ت
عملي���ات باهرة) لكانت الصفة الغالب���ة على االنتفاضة
الثانية هي عمليات انتحاري���ة ،جردت االنتفاضة هذه
م���ن تعاطف عالمي نالت���ه بجدارة االنتفاض���ة األولى..
وبخاصة في مطالعها الش���عبية وغي���ر النارية ،وأعطت
العملي���ات االنتحارية (إرهاب ض���د إرهاب) عذرًا عالميًا
الس���لوب التصفيات و»القتل المس���تهدف» لنش���طاء
االنتفاضة.
اقتراب الس���لطة من حركة «فتح» وه���ذه من «كتائب
األقصى» أعطى جي���ش االحتالل ذريعة لتدمير ممنهج
ومتم���اد للس���لطة ذاته���ا ،ومقراتها اللوجس���تية ،أي
مفاصله���ا ..وانتهت بالضرب بال���رأس ،واغتيال القائد
التاريخي ،وعانى الشعب من حصار محكم ،بحيث كانت
المواصالت بين شمال الضفة ووسطها تمر عبر «زاروب»
مخيم الجلزون الضيق جدًا.
اآلن ،يبدو ش����رر االحتج����اج كأنه وضع ق����در الطبخ على
ن����ار هادئة ،والمبادرات بأيدي الش����باب المحتجين الذين
«فرضوا» اس����لوب المواجهة واالش����تباك ،دون أن يتمكن
جي����ش االحتالل من اإلمس����اك بزم����ام المب����ادرة ،كما في
االنتفاض����ة الثانية خصوص����ًا ،ويمارس الش����عب حياته
العادية ،ويرمم خراب االنتفاضة الثانية وفوضى «الفلتان
األمن����ي» .ه����ذا لعله أفضل م����ن طبخ االنتفاض����ة الثالثة
بطنجرة الضغط «البريستو» وتعطيل الحياة العامة.
انتفاضة هادئة ومفاوضات مديدة .لماذا ال؟ ولو تذمر
الناس من المفاوضات ،فإن الس���لطة في حالة «هجوم»
سياسي ،وإس���رائيل في حالة «دفاع» سياسية ..الى أن
تنضج الظروف العالمية والعربية واإلقليمية.
مراكمة المكاس���ب أج���دى من الرهان عل���ى انتفاضة
ثالثة ،وما يبدو «عزلة» سياسة القيادة عن شعبها يظل
أهون من «عزلة» إسرائيل في العالم.
اعترف���ت  105دول بمنظم���ة التحري���ر كحركة تحرير،
واآلن  133دول���ة تعترف بفلس���طين-دولة .الفارق مهم
ألنه مصيري.
كانت الحركة الفدائية نسيج وحدها ،والمنظمة نسيج
وحدها ،واالنتفاضة نسيج وحدها .والدولة نسيج وحدها
أيضًا( .إسرائيل فريدة ..وفلسطين فريدة).
تاريخ نشر المقال  5أيار 2012
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