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مترير افتتاح السفارة األمريكية بالقدس!

د. صبحي عسيلة 

حتسبا لتداعيات مشهد افتتاح السفارة األمريكية ىف القدس ىف ذكرى النكبة، افتعل نتنياهو معركة أخرى هي ارتكاب جمزرة 
بحق الشعب الفلسطيني يف غزة شغلت الفلسطينيني والعرب، وأخذت جزءا كبريا من اهتاممهم لتمر عملية اغتصاب القدس 
بسالم. وهكذا حتولت األنظار من املشهد الرئيسى، وهو افتتاح السفارة إىل مشهد آخر تعودت عليه إرسائيل، إىل درجة أن 
اإلرضاب الشامل الذى دعت إليه منظمة التحرير الفلسطينية، والذى شمل بطبيعة احلال مدينة القدس قد جاء تضامنًا مع 
التظاهرات  ىف  منهم  اآلالف  إصابة  إىل  إضافة  فلسطيني,  شهيد  مئة  من  أكثر  بحياة  أودت  التى  املجزرة  بعد  غزة  قطاع  أهاىل 
لوزراء  الطارئ  االجتامع  أن  القدس. كام  األمريكية ىف  السفارة  افتتاح  مع  تزامنا  النكبة،  نظمتها حركة محاس ىف ذكرى  التى 
اخلارجية العرب »ندد باجلرائم اإلرسائيلية املمنهجة واسعة النطاق التى ترتكبها القوات اإلرسائيلية ضد املدنيني الفلسطينيني، 
ودعا األمم املتحدة لتشكيل جلنة دولية للتحقيق ىف تلك اجلرائم«. وبالفعل تبنى جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
 قرارا يدعو إىل إرسال جلنة حتقيق دولية مستقلة إىل غزة، وهذا النوع من اللجان هو أعىل مستويات التحقيق ىف األمم املتحدة. 
املحصلة النهائية أن نتنياهو نجح ىف مترير مشهد نقل السفارة، دونام تفجر الغضب العربى واإلسالمى. أما محاس التى سبق 
احُلمر«، وأهنا »لن  إياه »جتاوزا لكل اخلطوط  للقدس، معتربة  األمريكية  السفارة  نقل  أهنا ترفض  هلا وأعلنت مرارا وتكرارا 
الفلسطينى ستبقى مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته«، فإهنا اكتفت بام  املؤامرة أن متر، وأن خيارات الشعب  تسمح هلذه 
غزة  شهداء  »دماء  إن  هنية،  إسامعيل  محاس،  حلركة  السياسى  املكتب  رئيس  قال  السياق،  هذا  وىف  مظاهرات.  من  به  قامت 
غزة،  عن  كليا  احلصار  يرفع  أن  »إما  وأضاف  فلسطني«،  حترير  وهو  األكرب،  اإلنجاز  طريق  عىل  عظيمة  إنجازات  سطرت 
السابقة!  التفامهات  الوطنية وااللتزام بكل  الوحدة  يؤكد جاهزية حركته حلامية  أن  بالطبع  ينس  املسرية«، ومل  أن تستمر  وإما 
 أما حييى السنوار، قائد احلركة ىف غزة، فقال تزامنا مع ترصحيات هنية إن »ملف األرسى عىل رأس أولويات احلركة اآلن«. 
وفيام يتعلق بإيران، فيبدو أهنا وجدت ىف تغيري ميدان املعركة من القدس إىل غزة ضالتها إلزعاج إرسائيل التى تتهمها بتمويل 
ودعم مسريات العودة ىف قطاع غزة. وبينام كانت إيران قد توعدت بأن جتعل من نقل السفارة األمريكية إىل القدس »كابوسا« 
إلرسائيل لن تنجو منه إال عرب احلياة ىف املالجئ، فقد سارعت باستنكار ما تقوم به القوات اإلرسائيلية ضد قطاع غزة متعهدة 
األمريكى  الظلم  ىف  رشيكة  إياها  معتربة  الدول،  بعض  عىل  للهجوم  ذلك  واستغلت  القطاع،  ىف  للفلسطينيني  الدعم  بزيادة 
واإلرسائيىل للفلسطينيني ىف غزة. وهو األمر الذى يعنى أن إيران تسعى الستغالل ساحة قطاع غزة، إىل جانب الساحة السورية، 
للرصاع مع إرسائيل برصف النظر عن تداعيات ذلك عىل التوصل إىل حل حقيقى ىف الساحتني يضمن حقوق الشعبني وحيميهام 

من الضياع.
أما مرص، انطالقا من أن مقاربتها للقضية الفلسطينية، تقوم عىل مبدأ ثابت هو حق الشعب الفلسطينى ىف إقامة دولته املستقلة 
التام استخدام القوة ىف مواجهة  وعاصمتها القدس الرشقية. فقد أدانت ما تقوم به إرسائيل ىف القطاع، وعربت عن رفضها 
األراىض  ىف  اخلطري  التصعيد  هذا  ملثل  السلبية  »التبعات  من  حذرت  كام  وعادلة،  مرشوعة  بحقوق  تطالب  سلمية  مسريات 
مستشفياهتا،  ىف  اجلرحى  فاستقبلت  الفلسطينى  للشعب  كعادهتا  احلقيقى  الدعم  قدمت  أهنا  واألهم  املحتلة«،  الفلسطينية 
القضية  تتعامل مع  التى  إيران، وقطر، وتركيا  مزايدات دول، مثل  بعيدا عن  الفلسطينيني،  للتسهيل عىل  وفتحت معرب رفح 

الفلسطينية باعتبارها ورقة للمكايدة، أو املقايضة، أو حتصيل نقاط ىف معارك إقليمية أخرى، أو حلسابات أيديولوجية مقيتة. 
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