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�شاهني*

بعد �إ�رضاب الأ�رسى ..حراك �سيا�سي و�رصاع داخلي

كرر

الرئي�س محمود عبا�س مراراً مقولته ال�شهيرة ب�أن �سنة  2017هي �سنة �إنهاء االحتالل الإ�سرائيلي،
مراهن ًا على �إعادة ا�ستئناف المفاو�ضات في �سياق جهود الإدارة الأميركية الجديدة .لكن الفل�سطينيين،
في معظمهم ،يعتقدون �أن هذا العام ي�شهد تعميق االحتالل واال�ستيطان ب�صورة غير م�سبوقة ،بل تزدحم فيه
ذكريات الم�أ�ساة الفل�سطينية المتوا�صلة :قرن على وعد بلفور؛ �سبعة عقود على النكبة؛ خم�سة عقود على هزيمة
حزيران/يونيو  1967واحتالل ما تب ّقى من فل�سطين؛ عقد على االنق�سام الداخلي.
و�أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجراه المركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية والم�سحية في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة في �آذار/مار�س الما�ضي ،حجم الفجوة بين خطاب القيادة الفل�سطينية وقناعات عامة النا�س� ،إذ �إن %24
من الفل�سطينيين فقط يعتقدون �أن االحتالل �سينتهي قريب ًا .وفي المقابل ،يرى � %32أن االحتالل �سي�ستمر 50
عام ًا �أُخرى ،و %29يرون �أنه �سينتهي بعد � 5أو � 10أعوام ،وربما �أكثر ،كما �أن  %60يعتبرون �أن ''حل الدولتين''
لم يعد عملي ًا ب�سبب اال�ستيطان .وفي نهاية المطاف ،ف�إن  %64يريدون ا�ستقالة الرئي�س.
ويبدو الر�أي العام الفل�سطيني �أكثر رغبة في التغيير عبر اعتماد �سيا�سات بديلة للخروج من الأزمة الراهنة:
 %77غير را�ضين عن رد القيادة الفل�سطينية على الحملة اال�ستيطانية الجديدة عقب تو ّلي �إدارة دونالد ترامب
الحكم؛  %77ي�ؤيدون االن�ضمام �إلى مزيد من المنظمات الدولية؛  %67ي�ؤيدون اللجوء �إلى مقاومة �شعبية غير
عنيفة وغير م�سلحة؛  %51ي�ؤيدون العودة �إلى انتفا�ضة م�سلحة؛  %49ي�ؤيدون حل ال�سلطة الفل�سطينية.
يدرك الفل�سطينيون �أن ذلك كله يتطلب تغييراً جذري ًا في الم�سار ال�سيا�سي ال يتفق مع الخيارات التي
تعتمدها القيادة الفل�سطينية الحالية ،وثمة م�ؤ�شرات �إلى ا�ستعداد قطاعات متزايدة من ال�شعب الفل�سطيني
لالنخراط في حراكات احتجاجية ،تارة في مواجهة االحتالل منذ اندالع الموجة االنتفا�ضية الأخيرة في
نهاية �سنة  ،2015وما رافقها وتالها من عمليات فردية كالطعن والده�س ،وطوراً في مواجهة �سيا�سات
ال�سلطة ذاتها على خلفية غياب العدالة االجتماعية وانتهاك الحريات العامة ،كما حدث العام الما�ضي في
حراك المعلمين وغيره من الفاعليات االحتجاجيةّ � .أما قطاع غزة الخا�ضع لل�سيطرة االنفرادية لحركة
''حما�س'' ،فيعتبره البع�ض �أ�شبه بطنجرة �ضغط تو�شك �أن تنفجر في وجه االحتالل� ،إن لم يكن في وجه ال�سلطة
�أو ''حما�س'' �أو كليهما.

* �صحافي فل�سطيني.
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دالالت معركة احلرية والكرامة
غير �أن النموذج الأهم لأ�شكال العمل الجديدة التي تتطور خارج المنظومة ال�سيا�سية التقليدية ،ممثلة في
منظمة التحرير وال�سلطة والف�صائل ال�سيا�سية ،برز في فاعليات الدعم إل�ضراب الأ�سرى (معركة الحرية
والكرامة) في �سجون االحتالل الذي بد�أ في  17ني�سان�/أبريل الما�ضي وا�ستمر  41يوم ًا .ويجدر بال�سلطة
والف�صائل الفل�سطينية التقاط الم�ؤ�شرات والدالالت المهمة التي برزت خالل الإ�ضراب ،ومن �أبرزها:
�أوالً :وجود قيادة وطنية للإ�ضراب قادرة على تحريك ال�شارع من داخل ال�سجون ،يقف على ر�أ�سها قائد
وطني ذو �شعبية وا�سعة ،هو مروان البرغوثي ،اتهمته و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية بمحاولة االقتداء بالنموذج
الملهم للزعيم الجنوب �أفريقي نيل�سون مانديالّ � .أما خارج ال�سجون ،فكان هناك محاوالت �أولية لم�أ�س�سة
الحراك ال�شعبي من خالل ت�شكيل اللجنة الوطنية لدعم �إ�ضراب الأ�سرى ،والتي كانت �أقرب �إلى القيادة الميدانية،
و�أظهرت ان�ضباط ًا في العمل وفق المحددات والمطالب التي و�ضعتها قيادة الإ�ضراب داخل ال�سجون.
وجهت فاعلياتها ''القيادة الوطنية
ّ
ويذكر وجود قيادة وطنية للإ�ضراب بتجربة االنتفا�ضة الأولى التي ّ
الموحدة'' �آنذاك ،وهو العامل الأهم الذي غاب عن الحراكات ال�سابقة ،بما فيها الموجة االنتفا�ضية الأخيرة،
با�ستثناء حراك المعلمين الذي جرت محاوالت لم�أ�س�سته عبر ت�شكيل �إطار قيادي با�سم ''حراك المعلمين
الموحد'' ،وت�شكيل تن�سيقيات بقيادته في محافظات ال�ضفة الغربية .لكن حراك المعلمين لم يتطور في اتجاه
التحول �إلى حراك اجتماعي ،على الرغم من ا�ستقطابه فئات �شعبية من غير المعلمين� ،إذ جرى التعامل معه
ب�شكل �أمني بولي�سي وفق نظريات مكافحة التمرد في مهده ،وال�سعي الحتواء مطالب المعلمين و�إبقائها في
نطاق التحرك النقابي المطلبي.
ثانياً :وجود حالة ان�صياع من طرف الإرادة ال�شعبية لقرار قيادة الإ�ضراب ،وقد تم التعبير عنه بااللتفاف
ال�شعبي الوا�سع حول مطالب الأ�سرى ،ودعم موقفهم المتم�سك بك�سر الموقف الإ�سرائيلي الراف�ض للتفاو�ض مع
ال عن تما�سك موقف قيادة الإ�ضراب من مختلف
قادة الإ�ضراب ،وعلى ر�أ�سهم الأ�سير مروان البرغوثي ،ف�ض ً
عبر عنه الأمين العام للجبهة ال�شعبية الأ�سير �أحمد �سعدات الذي رف�ض عر�ض ًا من قيادة
الف�صائل ،كما ّ
ا�ستخبارات ال�سجون للتفاو�ض ب�ش�أن مطالب الإ�ضراب ،م�ؤكداً التزامه الكامل بقيادة الإ�ضراب المتوافق عليها
وطني ًا وقرارتها (''وطن للأنباء''.)2017/5/4 ،
�شق وحدة الأ�سرى الم�ضربين
وقد �ساهمت وحدة الموقف الوطني وال�شعبي في �إف�شال محاوالت االحتالل ّ
عبر محاوالت فتح قنوات للتفاو�ض مع بع�ض الأ�سرى الم�ضربين في هذا ال�سجن �أو ذاك ،كما �أبقت كلمة
الف�صل لقيادة الإ�ضراب ولي�س لم�س�ؤولي ال�سلطة الذين �ساهموا في �إطالة �أمد الإ�ضراب ومعاناة الأ�سرى عبر
انخراطهم في مفاو�ضات مع الجانب ا إل�سرائيلي متزامنة مع رف�ضه التفاو�ض مع قيادة ا إل�ضراب ،وذلك بد ًال
من التم�سك برف�ض الموقف الإ�سرائيلي.
ثالثاً :وجود برنامج فاعليات وطنية يوظف مطالب الأ�سرى لتح�سين �أو�ضاع اعتقالهم من �أجل بناء حالة
نهو�ض وطني و�شعبي موحدة تلتزم بخيار �إعادة توجيه بو�صلة الكفاح الفل�سطيني نحو االحتالل .وقد تطورت
الفاعليات من الم�شاركة في خيام االعت�صام داخل المدن والقرى والمخيمات والإ�ضرابات الجزئية وال�شاملة،
�إلى االحتكاك مع قوات االحتالل على الحواجز الع�سكرية ،لكن هذه الحالة لم تكن منظمة في بداية الإ�ضراب،
ممن اعتبروا �أن ال�ضغط من �أجل تحقيق مطالب الأ�سرى يجب �أن
وظلت خا�ضعة لمبادرات �شبابية ،وخ�صو�ص ًا ّ
يتم عبر اال�شتباك الجماهيري مع قوات االحتالل والم�ستوطنين.
وعلى الرغم من ف�شل الف�صائل الفل�سطينية في تطوير وتو�سيع حالة اال�شتباك الجماهيري في مواجهة
االحتالل ،ف�إن قيادة الإ�ضراب المعزولة بع�ضها عن بع�ض ،وعن التوا�صل مع العالم الخارجي ،ت�أخرت �أي�ض ًا
في توظيف الدعم ال�شعبي لم�صلحة تطوير حالة النهو�ض الوطني باال�ستفادة من خبرات قيادة الإ�ضراب في
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االنتفا�ضة الأولى ب�صورة خا�صة ،وربما لتفادي ال�صدام مع ال�سلطة ذاتها .ومع ذلك ،جاءت دعوة البرغوثي
في ر�سالة ُن�شرت بعد نحو �شهر من بدء الإ�ضراب كي ت�شكل محطة نوعية على طريق ا�ستلهام تجارب
االنتفا�ضة الأولى ،عبر دعوته �إلى التحام حركة �إحياء النكبة وفاعلياتها مع الحركة ال�شعبية للت�ضامن مع
الأ�سرى ،و�صو ًال �إلى تطوير هذه الحالة �إلى ع�صيان مدني ووطني �شامل بالتزامن مع ذكرى مرور ن�صف قرن
على اال�ستعمار الكولونيالي للأرا�ضي العربية المحتلة منذ �سنة  ،1967و�إعادة االعتبار �إلى خطاب التحرر
الوطني (''وكالة مع ًا الإخبارية''.)2017/5/14 ،
وجاءت اال�ستجابة �سريعة لدعوة البرغوثي على الم�ستوى ال�شعبي العفوي .فعلى الرغم من �أن �أحداً لم
يترجم المق�صود بالع�صيان المدني والوطني من خالل برنامج فاعليات وا�ضحة ،ف�إن الفاعليات انطلقت في
اليوم التالي ،وتركزت من جهة على �إغالق مداخل المدن في ر�سالة هدفها الت�شوي�ش على مظاهر الحياة
الطبيعية في ظل الإ�ضراب ،وتو�سيع الفئات الم�شاركة في دعمه ،ومن جهة �أُخرى �إغالق الطرق التي ي�ستخدمها
جنود االحتالل والم�ستوطنون .وتزامنت هذه الفاعليات مع ذكرى النكبة ،وو�صلت �إلى ذروتها بتظاهرة
حا�شدة لإغالق �شارع حوارة جنوبي نابل�س ،ا�ست�شهد خاللها ال�شاب معتز بني �شم�سة ،و�أ�صيب الم�صور
ال�صحافي مجدي ا�شتية بر�صا�ص �أحد الم�ستوطنين (''وكالة مع ًا ا إلخبارية''.)2017/5/18 ،
انت�صرت �إرادة اال�سرى الم�ضربين بالتو�صل �إلى اتفاق خالل مفاو�ضات �أجبرت �إدارة �سجون االحتالل على
�إجرائها مع قادة الإ�ضراب بقيادة البرغوثي في �سجن ع�سقالن في  26و� 27أيار/مايو الما�ضي ،واعتبره
رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�سرى والمحررين عي�سى قراقع ''تحو ًال جذري ًا �أنجزه الإ�ضراب على �صعيد الحياة
ال على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم''
الإن�سانية والمعي�شية للأ�سرى ،ما �شكل �إنجازاً هام ًا ُيبنى عليه م�ستقب ً
(''وكالة مع ًا ا إلخبارية''.)2017/5/28 ،

''م ْر َونة'' الإ�رضاب
َ

في المقابل� ،أدت عدة عوامل دوراً �سلبي ًا في عدم تطور وتو�سع حالة النهو�ض الوطني وال�شعبي ،وبع�ضها
يعود �إلى الإخفاق في بناء موقف موحد وداعم لخطوة الإ�ضراب بين جميع ممثلي الف�صائل في �شتى ال�سجون،
الأمر الذي �أتاح الترويج الدعاءات ب�أن البرغوثي يهدف �إلى �إثبات �شعبيته وقدرته على تحريك ال�شارع من
داخل ال�سجن في �ضوء �إق�صائه عن تو ّلي �أي من�صب في اللجنة المركزية لحركة ''فتح'' ،وهو ادعاء روجت له
�أي�ض ًا و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية في �سياق محاوالت ك�سر الإ�ضراب .كما تعامل بع�ض الف�صائل بتردد مع
خطوة الإ�ضراب الذي بد�أ بدعوة من �أ�سرى ''فتح'' بقيادة البرغوثي ،وخ�صو�ص ًا حركة ''حما�س'' التي لم ينخرط
�أ�سراها ب�شكل وا�سع في ال�سجون خ�شية ا�ستثمار ''فتح'' للإ�ضراب في وقت ت�شهد العالقات بين الحركتين مزيداً
من االحتقان على خلفية الإجراءات ال�ضاغطة التي با�شر الرئي�س اتخاذها في قطاع غزة.
وافتقر موقف ''فتح'' ذاتها �أي�ض ًا �إلى الوحدة والتما�سك داخل ال�سجون وخارجها ،في ظل ما �أطلق عليه
''م ْر َونة'' الإ�ضراب� ،أي اعتباره خطوة من مروان البرغوثي لإثبات دوره القيادي في �سياق ال�صراع
البع�ض َ
على خالفة الرئي�س ،الأمر الذي يف�سر عدم اتخاذ موقف مركزي من طرف حركة ''فتح'' بالت�صعيد الميداني
الوا�سع خارج ال�سجون �إ�سناداً لمعركة الأ�سرى ،وال �سيما �أن �إعالن الإ�ضراب جاء ع�شية ا�ستعداد الرئي�س عبا�س
للقيام ب�أول زيارة للبيت الأبي�ض بعد تو ّلي ترامب الرئا�سة ،وانتعا�ش الرهان على �إمكان ا�ستئناف
المفاو�ضات.
ونقلت و�سائل الإعالم ت�صريحات غا�ضبة للرئي�س خالل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في
نهاية �أيار/مايو الما�ضي ،والتي حمل فيها ب�شدة على ا�ستخدام �إ�ضراب الأ�سرى ''للت�آمر'' عليه ،وقال�'' :إ�ضراب
الأ�سرى كان به لعب ،وهو لعب غير وطني من بع�ض �أو�ساط 'فتح' ،ومن بع�ض التنظيمات الأُخرى ،و�أنا لن
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فرد على ذلك
أمرره ''.وجرى خالل االجتماع توجيه انتقادات �إلى الرئي�س ب�أن القيادة لم تدعم الإ�ضرابّ ،
� ّ
ال�'' :إن القيادة الفل�سطينية �أح�ضرت للأ�سرى الم�ضربين جميع مطالبهم في اليوم  15للإ�ضراب ،لكن تم
قائ ً
أمرر هذا ،الذين ت�آمروا
�
''لن
وتابع:
مق�صرة''.
ال�سلطة
أن
�
و
يقبلوا،
ال
أن
�
و
�ضراب
ل
ا
إكمال
�
على
أ�سرى
ل
ا
تحري�ض
إ
ّ
من 'فتح' �أو الذين تدخلوا من خارج 'فتح' '' (''العربي الجديد''.)2017/6/1 ،
� ّأما على الم�ستوى ال�شعبي ،فكان هناك �شعور عام بتق�صير المنظمة وال�سلطة والف�صائل عامة عن القيام
وعبرت عن ذلك احتجاجات عائالت الأ�سرى �أمام �ضريح الرئي�س ال�شهيد يا�سر
بالدور المطلوب لدعم الأ�سرىّ ،
عرفات في مقر الرئا�سة (المقاطعة) ،والتي اع ُتبرت و�سيلة لل�ضغط على الرئي�س ذاته ،وال �سيما ع�شية لقائه
الرئي�س ترامب في مدينة بيت لحم في � 23أيار/مايو الما�ضي .كما ذهب البع�ض �إلى توجيه انتقادات �إلى
دعوة البرغوثي �إلى الع�صيان المدني والوطني ،باعتبار �أن الع�صيان المدني داخل المدن عبر الإ�ضرابات
ال عن الدفع نحو حالة من الفو�ضى عبر
و�إغالق الطرق يعني ا�ستهداف م�ؤ�س�سات ال�سلطة وتقوي�ضها ،ف�ض ً
الت�شوي�ش على �سير الحياة ب�إغالق الطرق داخل المناطق الخا�ضعة ل�سيطرة ال�سلطة ،والدفع �إلى �صدام بين
المحتجين والأجهزة الأمنية التي ت�صدت لهذه الخطوة في بع�ض المدن ،وخ�صو�ص ًا في ظل اال�ستعدادات
إلجراء االنتخابات المحلية وانطالق الحمالت االنتخابية في خطوة ر�أى البع�ض �أنها تحرف االهتمام ال�شعبي
عن �أولوية دعم الأ�سرى.
بين
�إ ّال �إن ا�ستطالع ًا للر�أي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية ''�أوراد'' خالل  21ــ � 23أيار/مايوّ ،
�أن �أهم نتيجتين لإ�ضراب الأ�سرى على الم�ستوى ال�سيا�سي هما �إعادة االعتبار �إلى الق�ضية الفل�سطينية على
الم�ستوى الدولي ،وتعزيز مكانة الأ�سير البرغوثي وت�أثيره .و�أظهر اال�ستطالع �أن  %83يعتبرون �أن الإ�ضرابات
التجارية ال�شاملة ،وتعطيل حركة ال�سير ،يدعمان �إ�ضراب الأ�سرى �إلى حد كبير �أو �إلى حد ما ،في الوقت الذي
�أيد  %97تو�سيع دائرة الت�ضامن ال�شعبي مع الإ�ضراب .و�صرح � %67أنهم غير را�ضين عن �أداء الرئي�س عبا�س،
عبر
كما �صرحت الن�سبة نف�سها �أنها غير را�ضية عن مواقف قيادة حركة ''حما�س'' تجاه الإ�ضراب ،في حين ّ
 %59عن عدم ر�ضاهم عن مواقف ال�سلطة الفل�سطينية و�أدائها ،و %48عن عدم ر�ضاهم عن مواقف الف�صائل
والقوى الوطنية والإ�سالمية جمعاء (''وكالة مع ًا الإخبارية''.)2017/5/27 ،

انتعا�ش الرهان على املفاو�ضات
مع تزايد م�شاعر اال�ستياء حيال دور كل من ال�سلطة والف�صائل ،ف�إن �إرها�صات حالة النهو�ض الوطني
وال�شعبي التي رافقت هذا الإ�ضراب في ظل الوحدة الميدانية ،تقدم نموذج ًا لمعالم الم�سار البديل لمواجهة
التحديات الناجمة عن اندفاع حكومة بنيامين نتنياهو في �سيا�سات اال�ستيطان والم�صادرة ،ومحاوالت �إدارة
ترامب طرح مقاربة جديدة لمفاو�ضات فل�سطينية ــ �إ�سرائيلية تقوم على �أ�سا�س الأمن واالقت�صاد �أو ًال ،وت�شكل
غطاء لم�سار �إقليمي لبناء ''ناتو'' �شرق �أو�سطي تكون �إ�سرائيل العب ًا �أ�سا�سي ًا في �إطاره .وهذه التحديات تتراجع
قدرة الحالة الفل�سطينية على مواجهتها في ظل ت�صاعد ال�صراع الداخلي مع اعتماد الرئي�س عبا�س �سل�سلة من
الإجراءات لت�ضييق الخناق ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي على قطاع غزة لإجبار حركة ''حما�س'' على
ت�سليم مقاليد الحكم �إلى حكومة رامي الحمد اللـه ،واحتماالت تزايد هذه الإجراءات باال�ستفادة من تطورات
الأزمة الخليجية بعد قطع عدد من الدول العربية عالقاتها مع قطر ،وبروز مطلب تو ّقف قطر عن دعم ''حما�س''
وطرد قادتها من الدوحة على خلفية ت�صنيف الحركة كتنظيم ''�إرهابي''.
من حيث التوقيت ،جاء �إ�ضراب الأ�سرى في وقت ي�شهد ''احتفاء'' فل�سطيني ًا ر�سمي ًا بدعوة الرئي�س �إلى البيت
الأبي�ض ،ثم زيارة الرئي�س ترامب للريا�ض والقمم الأميركية ــ العربية ــ الإ�سالمية بم�شاركة قادة من �أكثر من
خم�سين دولة ،قبل زيارته �إ�سرائيل وبيت لحم .فقد بدا االهتمام الأميركي بالتوا�صل مع ال�سلطة والرئي�س
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عبا�س خالف ًا للمخاوف التي تلت دخول ترامب البيت الأبي�ض ب�ش�أن تهمي�ش حل ال�صراع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي� ،أكثر �أهمية من �أهداف هذا التوا�صل وم�ضمونه ،في ظل ما يجري تداوله ب�ش�أن مالمح ''ال�صفقة
الكبرى'' التي يتحدث عنها ترامب في �سياق �إقليمي يبد�أ لبناء ''ناتو'' �شرق �أو�سطي.
وعزز �إرجاء خطوة نقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�س م�شاعر االرتياح لدى الجانب الفل�سطيني باعتبار
�أن ذلك يعك�س رغبة الإدارة الأميركية في �إعطاء جهود ا�ستئناف المفاو�ضات فر�صة ،على الرغم من ت�أكيد
حول مو�ضوع نقل
البيت الأبي�ض �أن الت�أجيل ال يعك�س تغييراً في الموقف ،و�إنما في التوقيت ،الأمر الذي ُي ّ
ال�سفارة �إلى �سيف م�سلط على رقبة الجانب الفل�سطيني كو�سيلة لل�ضغط واالبتزاز في حالة رف�ضه مقاربات
الحل التي ي�ستعد ترامب لطرحها .ومع ذلك ،حرر ''الت�أجيل الموقت'' الرئي�س عبا�س من حرج االنخراط في
عملية �سيا�سية لو تم نقل ال�سفارة ،وخ�صو�ص ًا مع تراجعه عن �شروطه ال�سابقة ال�ستئناف المفاو�ضات ،وفي
مقدمها وقف اال�ستيطان ،و�إطالق �سراح الدفعة الرابعة من الأ�سرى ،وااللتزام بجدول زمني للمفاو�ضات
ولعملية التنفيذ.
وبذلك قدم الجانب الفل�سطيني عربون ًا لت�سهيل �إطالق عملية �سيا�سية ال ُتعرف م�ضامينها ،وال تلتزم ب�أي
من مرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل الحد الأدنى من الحقوق الفل�سطينية .بل �إنه
ذهب �إلى �أبعد من ذلك باال�ستجابة ''الجزئية'' لل�ضغط الإ�سرائيلي ــ الأميركي ب�ش�أن وقف �صرف رواتب الأ�سرى
ومخ�ص�صات عائالت الأ�سرى وال�شهداء ،من خالل ال�شروع في وقف �صرف رواتب � 277أ�سيراً محرراً من دون
�إبداء الأ�سباب (موقع ''فل�سطين اليوم''.)2017/6/6 ،
وك�شفت م�صادر فل�سطينية �أن ترامب ب ّلغ عبا�س خالل لقائهما في بيت لحم� ،أنه �سيعلن ''مبادرة لل�سالم''
في غ�ضون �أ�سابيع ،و�أنه ما زال يدر�س مع فريقه عنا�صر هذه المبادرة التي من المتوقع �أن يعلنها ''في غ�ضون
�شهر'' ،وترتكز على �إطالق عملية �سيا�سية لفترة زمنية محدودة يتم خاللها التفاو�ض على ق�ضايا الو�ضع
النهائي منف�صلة ،و�صو ًال �إلى ''ال�صفقة الكبرى'' المتمثلة في اتفاق نهائي لل�سالم (''الحياة'' اللندنية،
 .)2017/5/24غير �أن م�صدراً فل�سطيني ًا �آخر كان �أكثر و�ضوح ًا في ت�صريحات ل�صحيفة ''ي�سرائيل هيوم''� ،إذ
قال �إن ترامب ب ّلغ عبا�س �أنه ينوي المبادرة �إلى ''عملية �سيا�سية ت�ستند �إلى مبادرة ال�سالم العربية'' ،لكن
بترتيب معكو�س ،في �إطار الدفع بخطة �إقليمية �شاملة� ،أي تطبيع العالقات بين �إ�سرائيل وبين دول عربية
و�إ�سالمية �أو ًال ،ثم حل الق�ضية الفل�سطينية في المرحلة التالية (موقع ''فل�سطين اليوم''.)2017/5/25 ،
وحفلت و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية بت�سريبات ب�ش�أن نقطة البداية في تف�صيالت هذه العملية التي لم تف�صح
�إدارة ترامب ر�سمي ًا عن تفا�صيلها ،والم�ستندة �إلى عن�صرين يمهدان لالنتقال �إلى التفاو�ض على ملفات الو�ضع
النهائي ب�شكل منف�صل :الأول هو تعزيز التن�سيق الأمني بين الجانبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي ،والثاني البدء
بخطوات ت�ستجيب لر�ؤية نتنياهو ب�ش�أن ''ال�سالم االقت�صادي'' .ومع �أن الجانب الفل�سطيني يوا�صل الت�أكيد �أن
الحل �سيا�سي ولي�س اقت�صادي ًا� ،إ ّال �إنه �شرع عملي ًا في التعامل مع ''الحل االقت�صادي'' الذي لن ُيف�ضي �سوى
�إلى �إنتاج ''�أو�سلو'' جديد.

�إعادة �إنتاج �أو�سلو
في هذا ال�سياق� ،أبدى الجانب الفل�سطيني تجاوب ًا في التعامل مع ''الت�سهيالت'' التي تنوي الحكومة
ا إل�سرائيلية منحها لل�سلطة الفل�سطينية ،بت�شجيع من ا إلدارة الأميركية ،فاجتمع رئي�س الحكومة الفل�سطينية
رامي الحمد اللـه بوزير المالية الإ�سرائيلي مو�شيه كحلون ،نهاية ال�شهر الما�ضي ،بناء على طلب الجانب
الإ�سرائيلي .و�أطلع الحمد اللـه مجل�س الوزراء على نتائج االجتماع ،م�شيراً �إلى �أنه طلب ''نقل ر�سالة �سيا�سية''
�إلى نتنياهو فحواها �أن ''قيادة ال�سلطة الفل�سطينية معنية بعملية �سيا�سية حقيقية على �أ�سا�س مبادرة ال�سالم
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العربية ،ت�ؤدي �إلى ت�سوية �شاملة ،و�إلى �إقامة دولة فل�سطين الم�ستقلة �إلى جانب �إ�سرائيل'' ،لكن مجمل ما تم
االتفاق عليه في االجتماع يندرج في �إطار ''عملية اقت�صادية'' ال �سيا�سية.
و�أو�ضح الحمد اللـه �أن كحلون ب ّلغه بالخطوات التي قررت الحكومة الإ�سرائيلية تنفيذها ،وت�شمل تمديد
يومي
�أوقات العمل على ج�سر الكرامة على مدار ال�ساعة اعتباراً من  20حزيران/يونيو ولمدة ثالثة �أ�شهر ،عدا َ
الجمعة وال�سبت ،وبدء الترتيبات لت�شغيل الج�سر � 24ساعة طوال �أيام ال�سنة ابتداء من العام المقبل ،وزيادة
�ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط بين ال�ضفة الغربية و�إ�سرائيل .كما تمت الموافقة على �إقامة مدينة
�صناعية في ترقوميا في محافظة الخليل ،وتجميد عمليات الهدم ''في مناطق معينة'' تقع في المنطقة ''ج''،
ومحاذية للمنطقتين ''�أ'' و''ب'' ،ونقل �صالحية التخطيط والبناء �إلى ال�سلطة الفل�سطينية في هذه المناطق،
عالوة على الموافقة على منح تراخي�ص لإقامة ك�سارات في بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم ،والبدء
بتجربة ال�سماح لثالثة م�صانع فل�سطينية من منطقة الخليل بالت�صدير مبا�شرة من هذه الم�صانع �إلى الموانئ
الإ�سرائيلية� ،أو الأماكن المحددة لها في �إ�سرائيل .و�أ�شار الحمد اللـه �إلى �أنه تم االتفاق على تفعيل اللجنة
االقت�صادية الم�شتركة لمراجعة تطبيقات بروتوكول باري�س االقت�صادي ،وحل الملفات المالية واالقت�صادية
العالقة مع الجانب الإ�سرائيلي (موقع ''فل�سطين اليوم''.)2017/6/6 ،
�إن �إعادة �إنتاج ''�أو�سلو'' هو الخطر الذي يتهدد الق�ضية الفل�سطينية في �إطار ال�سعي لتنفيذ الخطة ا إلقليمية
ال�شاملة لإدارة ترامب ،في حين يبدي نتنياهو ا�ستعداداً للتعامل مع الجهود الأميركية بما يخدم ر�ؤيته �إلى
حل اقت�صادي يكر�س ال�سلطة الفل�سطينية ب�صفتها �إدارة لحكم ذاتي ''مو�سع'' بعيداً عن �أي م�ضمون فعلي
للعملية ال�سيا�سية التي يطمح �إليها الجانب الفل�سطيني .وقد �أعاد نتنياهو ،خالل لقائه مع �سفيرة الواليات
المتحدة في الأمم المتحدة ،نيكي هايلي ،بتاريخ  7حزيران/يونيو ،الت�أكيد �أن جي�ش االحتالل ا إل�سرائيلي
''�سيبقى في ال�ضفة الغربية كلها'' ،و�أن ''الم�ستوطنات �ستبقى مكانها ''.وامتنع نتنياهو من ذكر م�صطلح ''دولة
فل�سطينية'' ،و�إنما ا�ستخدم م�صطلح ''كيان'' ،وكرر الحديث عن �شرطه للتو�صل �إلى اتفاق ب�أن يعترف
الفل�سطينيون ب�إ�سرائيل ب�صفتها ''الدولة القومية لل�شعب اليهودي'' (موقع ''�أمد'' الإخباري.)2017/6/7 ،

تفاقم ال�رصاع الداخلي
على الم�ستوى الفل�سطيني الداخلي ،يتزايد االن�شغال بال�صراعات الداخلية على مواقع القوة والنفوذ بين
ال�سلطتين في ال�ضفة والقطاع ،بد ًال من التركيز على تطوير حالة نهو�ض وطني و�شعبي موحدة باال�ستفادة من
درو�س �إ�ضراب الأ�سرى ،وتكون قادرة على مجابهة مخاطر التن�سيق الأميركي ــ الإ�سرائيلي لإطالق م�سار
ير�سخ الحكم الذاتي الفل�سطيني ،ويق�ضي على ما تب ّقى من �آمال بقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ،وباال�ستفادة
تعج بال�صراعات الطائفية واال�ستقطابات بين المحاور.
من بيئة �إقليمية ّ
وت�ؤكد تداعيات قمة الريا�ض بم�شاركة الرئي�س الأميركي ،و�ضمنها تفجر الخالفات الخليجية والعربية� ،أن
مزيداً من التراجع �سيطر�أ على مكانة الق�ضية الفل�سطينية لم�صلحة تقدم م�سارات التطبيع ال�سرية �أو العلنية بين
�إ�سرائيل وبع�ض الدول العربية ،الأمر الذي يتطلب تركيز الجهود الفل�سطينية على �إعادة بناء الوحدة الوطنية
الفل�سطينية ،بدءاً بالتوافق على خطة عمل وطني ب�ش�أن كيفية الت�صدي لل�سيا�سات الإ�سرائيلية وال�ضغوط
الأميركية والتطورات العا�صفة في المنطقة ،بعيداً عن �أوهام رهان ''حما�س'' على تحقيق اختراقات في
عالقات الحركة على الم�ستويين الإقليمي والدولي ،م�ستفيدة من ''المرونة'' الجديدة في وثيقتها ال�سيا�سية،
وبعيداً عن رهان ال�سلطة على ا�ستئناف عملية تفاو�ضية في �شروط �أ�سو�أ من الما�ضي ،وتهدد بت�صفية الحقوق
الوطنية الفل�سطينية.

