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خليل �شاهني*

بعد اإ�رصاب الأ�رصى.. حراك �شيا�شي و�رصاع داخلي

كرر 
الرئي�س محمود عبا�س مراراً مقولته ال�سهيرة باأن �سنة 2017 هي �سنة اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي، 

مراهنًا على اإعادة ا�ستئناف المفاو�سات في �سياق جهود الإدارة الأميركية الجديدة. لكن الفل�سطينيين، 

في معظمهم، يعتقدون اأن هذا العام ي�سهد تعميق الحتالل وال�ستيطان ب�سورة غير م�سبوقة، بل تزدحم فيه 

ذكريات الماأ�ساة الفل�سطينية المتوا�سلة: قرن على وعد بلفور؛ �سبعة عقود على النكبة؛ خم�سة عقود على هزيمة 

حزيران/يونيو 1967 واحتالل ما تبّقى من فل�سطين؛ عقد على النق�سام الداخلي.

الغربية وقطاع  ال�سفة  ال�سيا�سية والم�سحية في  الفل�سطيني للبحوث  المركز  اأجراه  ا�ستطالع للراأي  واأظهر 

غزة في اآذار/مار�س الما�سي، حجم الفجوة بين خطاب القيادة الفل�سطينية وقناعات عامة النا�س، اإذ اإن %24 

من الفل�سطينيين فقط يعتقدون اأن الحتالل �سينتهي قريبًا. وفي المقابل، يرى 32% اأن الحتالل �سي�ستمر 50 

عامًا اأُخرى، و29% يرون اأنه �سينتهي بعد 5 اأو 10 اأعوام، وربما اأكثر، كما اأن 60% يعتبرون اأن ''حل الدولتين'' 

لم يعد عمليًا ب�سبب ال�ستيطان. وفي نهاية المطاف، فاإن 64% يريدون ا�ستقالة الرئي�س.

ويبدو الراأي العام الفل�سطيني اأكثر رغبة في التغيير عبر اعتماد �سيا�سات بديلة للخروج من الأزمة الراهنة: 

77% غير را�سين عن رد القيادة الفل�سطينية على الحملة ال�ستيطانية الجديدة عقب توّلي اإدارة دونالد ترامب 

الحكم؛ 77% يوؤيدون الن�سمام اإلى مزيد من المنظمات الدولية؛ 67% يوؤيدون اللجوء اإلى مقاومة �سعبية غير 

عنيفة وغير م�سلحة؛ 51% يوؤيدون العودة اإلى انتفا�سة م�سلحة؛ 49% يوؤيدون حل ال�سلطة الفل�سطينية.

التي  الخيارات  مع  يتفق  ل  ال�سيا�سي  الم�سار  في  جذريًا  تغييراً  يتطلب  كله  ذلك  اأن  الفل�سطينيون  يدرك 

الفل�سطيني  ال�سعب  من  متزايدة  قطاعات  ا�ستعداد  اإلى  موؤ�سرات  وثمة  الحالية،  الفل�سطينية  القيادة  تعتمدها 

في  الأخيرة  النتفا�سية  الموجة  اندلع  منذ  الحتالل  مواجهة  في  تارة  احتجاجية،  حراكات  في  لالنخراط 

�سيا�سات  مواجهة  في  وطوراً  والده�س،  كالطعن  فردية  عمليات  من  وتالها  رافقها  وما   ،2015 �سنة  نهاية 

الما�سي في  العام  العامة، كما حدث  الحريات  العدالة الجتماعية وانتهاك  ال�سلطة ذاتها على خلفية غياب 

لحركة  النفرادية  لل�سيطرة  الخا�سع  غزة  قطاع  ا 
ّ
اأم الحتجاجية.  الفاعليات  من  وغيره  المعلمين  حراك 

''حما�س''، فيعتبره البع�س اأ�سبه بطنجرة �سغط تو�سك اأن تنفجر في وجه الحتالل، اإن لم يكن في وجه ال�سلطة 

اأو ''حما�س'' اأو كليهما.

* �سحافي فل�سطيني.
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دللت معركة احلرية والكرامة

غير اأن النموذج الأهم لأ�سكال العمل الجديدة التي تتطور خارج المنظومة ال�سيا�سية التقليدية، ممثلة في 

الحرية  )معركة  الأ�سرى  لإ�سراب  الدعم  فاعليات  في  برز  ال�سيا�سية،  والف�سائل  وال�سلطة  التحرير  منظمة 

بال�سلطة  ويجدر  يومًا.   41 وا�ستمر  الما�سي  ني�سان/اأبريل   17 في  بداأ  الذي  الحتالل  �سجون  في  والكرامة( 

والف�سائل الفل�سطينية التقاط الموؤ�سرات والدللت المهمة التي برزت خالل الإ�سراب، ومن اأبرزها:

اأوًل: وجود قيادة وطنية لالإ�سراب قادرة على تحريك ال�سارع من داخل ال�سجون، يقف على راأ�سها قائد 

وطني ذو �سعبية وا�سعة، هو مروان البرغوثي، اتهمته و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية بمحاولة القتداء بالنموذج 

لماأ�س�سة  اأولية  محاولت  هناك  فكان  ال�سجون،  خارج  ا 
ّ
اأم مانديال.  نيل�سون  اأفريقي  الجنوب  للزعيم  الملهم 

الحراك ال�سعبي من خالل ت�سكيل اللجنة الوطنية لدعم اإ�سراب الأ�سرى، والتي كانت اأقرب اإلى القيادة الميدانية، 

واأظهرت ان�سباطًا في العمل وفق المحددات والمطالب التي و�سعتها قيادة الإ�سراب داخل ال�سجون.

''القيادة الوطنية  هت فاعلياتها 
ّ

ويذّكر وجود قيادة وطنية لالإ�سراب بتجربة النتفا�سة الأولى التي وج

الموحدة'' اآنذاك، وهو العامل الأهم الذي غاب عن الحراكات ال�سابقة، بما فيها الموجة النتفا�سية الأخيرة، 

المعلمين  ''حراك  با�سم  قيادي  اإطار  ت�سكيل  عبر  لماأ�س�سته  محاولت  جرت  الذي  المعلمين  حراك  با�ستثناء 

الموحد''، وت�سكيل تن�سيقيات بقيادته في محافظات ال�سفة الغربية. لكن حراك المعلمين لم يتطور في اتجاه 

التحول اإلى حراك اجتماعي، على الرغم من ا�ستقطابه فئات �سعبية من غير المعلمين، اإذ جرى التعامل معه 

ب�سكل اأمني بولي�سي وفق نظريات مكافحة التمرد في مهده، وال�سعي لحتواء مطالب المعلمين واإبقائها في 

نطاق التحرك النقابي المطلبي.

ثانيًا: وجود حالة ان�سياع من طرف الإرادة ال�سعبية لقرار قيادة الإ�سراب، وقد تم التعبير عنه باللتفاف 

ال�سعبي الوا�سع حول مطالب الأ�سرى، ودعم موقفهم المتم�سك بك�سر الموقف الإ�سرائيلي الراف�س للتفاو�س مع 

البرغوثي، ف�ساًل عن تما�سك موقف قيادة الإ�سراب من مختلف  قادة الإ�سراب، وعلى راأ�سهم الأ�سير مروان 

قيادة  من  عر�سًا  رف�س  الذي  �سعدات  اأحمد  الأ�سير  ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمين  عنه  ر 
ّ
عب كما  الف�سائل، 

ا�ستخبارات ال�سجون للتفاو�س ب�ساأن مطالب الإ�سراب، موؤكداً التزامه الكامل بقيادة الإ�سراب المتوافق عليها 

وطنيًا وقرارتها )''وطن لالأنباء''، 2017/5/4(.

وقد �ساهمت وحدة الموقف الوطني وال�سعبي في اإف�سال محاولت الحتالل �سّق وحدة الأ�سرى الم�سربين 

كلمة  اأبقت  كما  ذاك،  اأو  ال�سجن  هذا  في  الم�سربين  الأ�سرى  بع�س  مع  للتفاو�س  قنوات  فتح  محاولت  عبر 

الف�سل لقيادة الإ�سراب ولي�س لم�سوؤولي ال�سلطة الذين �ساهموا في اإطالة اأمد الإ�سراب ومعاناة الأ�سرى عبر 

انخراطهم في مفاو�سات مع الجانب الإ�سرائيلي متزامنة مع رف�سه التفاو�س مع قيادة الإ�سراب، وذلك بدًل 

من التم�سك برف�س الموقف الإ�سرائيلي.

ثالثًا: وجود برنامج فاعليات وطنية يوظف مطالب الأ�سرى لتح�سين اأو�ساع اعتقالهم من اأجل بناء حالة 

نهو�س وطني و�سعبي موحدة تلتزم بخيار اإعادة توجيه بو�سلة الكفاح الفل�سطيني نحو الحتالل. وقد تطورت 

الفاعليات من الم�ساركة في خيام العت�سام داخل المدن والقرى والمخيمات والإ�سرابات الجزئية وال�ساملة، 

اإلى الحتكاك مع قوات الحتالل على الحواجز الع�سكرية، لكن هذه الحالة لم تكن منظمة في بداية الإ�سراب، 

ن اعتبروا اأن ال�سغط من اأجل تحقيق مطالب الأ�سرى يجب اأن 
ّ
وظلت خا�سعة لمبادرات �سبابية، وخ�سو�سًا مم

يتم عبر ال�ستباك الجماهيري مع قوات الحتالل والم�ستوطنين.

مواجهة  الجماهيري في  ال�ستباك  وتو�سيع حالة  تطوير  في  الفل�سطينية  الف�سائل  ف�سل  الرغم من  وعلى 

الحتالل، فاإن قيادة الإ�سراب المعزولة بع�سها عن بع�س، وعن التوا�سل مع العالم الخارجي، تاأخرت اأي�سًا 

في توظيف الدعم ال�سعبي لم�سلحة تطوير حالة النهو�س الوطني بال�ستفادة من خبرات قيادة الإ�سراب في 
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النتفا�سة الأولى ب�سورة خا�سة، وربما لتفادي ال�سدام مع ال�سلطة ذاتها. ومع ذلك، جاءت دعوة البرغوثي 

تجارب  ا�ستلهام  طريق  على  نوعية  محطة  ت�سكل  كي  الإ�سراب  بدء  من  �سهر  نحو  بعد  ُن�سرت  ر�سالة  في 

النتفا�سة الأولى، عبر دعوته اإلى التحام حركة اإحياء النكبة وفاعلياتها مع الحركة ال�سعبية للت�سامن مع 

الأ�سرى، و�سوًل اإلى تطوير هذه الحالة اإلى ع�سيان مدني ووطني �سامل بالتزامن مع ذكرى مرور ن�سف قرن 

اإلى خطاب التحرر  على ال�ستعمار الكولونيالي لالأرا�سي العربية المحتلة منذ �سنة 1967، واإعادة العتبار 

الوطني )''وكالة معًا الإخبارية''، 2017/5/14(.

لم  اأحداً  اأن  من  الرغم  فعلى  العفوي.  ال�سعبي  الم�ستوى  على  البرغوثي  لدعوة  �سريعة  ال�ستجابة  وجاءت 

يترجم المق�سود بالع�سيان المدني والوطني من خالل برنامج فاعليات وا�سحة، فاإن الفاعليات انطلقت في 

الحياة  مظاهر  على  الت�سوي�س  هدفها  ر�سالة  في  المدن  مداخل  اإغالق  على  جهة  من  وتركزت  التالي،  اليوم 

الطبيعية في ظل الإ�سراب، وتو�سيع الفئات الم�ساركة في دعمه، ومن جهة اأُخرى اإغالق الطرق التي ي�ستخدمها 

بتظاهرة  ذروتها  اإلى  وو�سلت  النكبة،  ذكرى  مع  الفاعليات  هذه  وتزامنت  والم�ستوطنون.  الحتالل  جنود 

الم�سور  واأ�سيب  �سم�سة،  بني  معتز  ال�ساب  خاللها  ا�ست�سهد  نابل�س،  جنوبي  حوارة  �سارع  لإغالق  حا�سدة 

ال�سحافي مجدي ا�ستية بر�سا�س اأحد الم�ستوطنين )''وكالة معًا الإخبارية''، 2017/5/18(.

انت�سرت اإرادة ال�سرى الم�سربين بالتو�سل اإلى اتفاق خالل مفاو�سات اأجبرت اإدارة �سجون الحتالل على 

واعتبره  الما�سي،  اأيار/مايو  و27  في 26  ع�سقالن  �سجن  في  البرغوثي  بقيادة  الإ�سراب  قادة  مع  اإجرائها 

الحياة  �سعيد  على  الإ�سراب  اأنجزه  جذريًا  ''تحوًل  قراقع  عي�سى  والمحررين  الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  رئي�س 

بنى عليه م�ستقباًل على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم'' 
ُ
الإن�سانية والمعي�سية لالأ�سرى، ما �سكل اإنجازاً هامًا ي

)''وكالة معًا الإخبارية''، 2017/5/28(.

َونة'' الإ�رصاب
ْ
''َمر

في المقابل، اأدت عدة عوامل دوراً �سلبيًا في عدم تطور وتو�سع حالة النهو�س الوطني وال�سعبي، وبع�سها 

يعود اإلى الإخفاق في بناء موقف موحد وداعم لخطوة الإ�سراب بين جميع ممثلي الف�سائل في �ستى ال�سجون، 

اإثبات �سعبيته وقدرته على تحريك ال�سارع من  اإلى  اأتاح الترويج لدعاءات باأن البرغوثي يهدف  الأمر الذي 

داخل ال�سجن في �سوء اإق�سائه عن توّلي اأي من�سب في اللجنة المركزية لحركة ''فتح''، وهو ادعاء روجت له 

بتردد مع  الف�سائل  الإ�سراب. كما تعامل بع�س  �سياق محاولت ك�سر  الإ�سرائيلية في  الإعالم  اأي�سًا و�سائل 

خطوة الإ�سراب الذي بداأ بدعوة من اأ�سرى ''فتح'' بقيادة البرغوثي، وخ�سو�سًا حركة ''حما�س'' التي لم ينخرط 

اأ�سراها ب�سكل وا�سع في ال�سجون خ�سية ا�ستثمار ''فتح'' لالإ�سراب في وقت ت�سهد العالقات بين الحركتين مزيداً 

من الحتقان على خلفية الإجراءات ال�ساغطة التي با�سر الرئي�س اتخاذها في قطاع غزة.

اأطلق عليه  ال�سجون وخارجها، في ظل ما  الوحدة والتما�سك داخل  اإلى  اأي�سًا  ''فتح'' ذاتها  وافتقر موقف 

القيادي في �سياق ال�سراع  البرغوثي لإثبات دوره  اأي اعتباره خطوة من مروان  نة'' الإ�سراب، 
َ
و

ْ
ر

َ
''م البع�س 

الميداني  ''فتح'' بالت�سعيد  اتخاذ موقف مركزي من طرف حركة  الذي يف�سر عدم  الأمر  الرئي�س،  على خالفة 

الوا�سع خارج ال�سجون اإ�سناداً لمعركة الأ�سرى، ول �سيما اأن اإعالن الإ�سراب جاء ع�سية ا�ستعداد الرئي�س عبا�س 

ا�ستئناف  اإمكان  على  الرهان  وانتعا�س  الرئا�سة،  ترامب  توّلي  بعد  الأبي�س  للبيت  زيارة  باأول  للقيام 

المفاو�سات.

في  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  خالل  للرئي�س  غا�سبة  ت�سريحات  الإعالم  و�سائل  ونقلت 

نهاية اأيار/مايو الما�سي، والتي حمل فيها ب�سدة على ا�ستخدام اإ�سراب الأ�سرى ''للتاآمر'' عليه، وقال: ''اإ�سراب 

اأو�ساط 'فتح'، ومن بع�س التنظيمات الأُخرى، واأنا لن  الأ�سرى كان به لعب، وهو لعب غير وطني من بع�س 
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ذلك  على   
ّ
فرد الإ�سراب،  تدعم  لم  القيادة  باأن  الرئي�س  اإلى  انتقادات  توجيه  الجتماع  خالل  وجرى  ره.'' 

ّ
اأمر

اليوم 15 لالإ�سراب، لكن تم  الم�سربين جميع مطالبهم في  اأح�سرت لالأ�سرى  الفل�سطينية  القيادة  ''اإن  قائاًل: 

ر هذا، الذين تاآمروا 
ّ
تحري�س الأ�سرى على اإكمال الإ�سراب واأن ل يقبلوا، واأن ال�سلطة مق�سرة.'' وتابع: ''لن اأمر

من 'فتح' اأو الذين تدخلوا من خارج 'فتح' '' )''العربي الجديد''، 2017/6/1(.

ا على الم�ستوى ال�سعبي، فكان هناك �سعور عام بتق�سير المنظمة وال�سلطة والف�سائل عامة عن القيام 
ّ
اأم

رت عن ذلك احتجاجات عائالت الأ�سرى اأمام �سريح الرئي�س ال�سهيد يا�سر 
ّ
بالدور المطلوب لدعم الأ�سرى، وعب

عرفات في مقر الرئا�سة )المقاطعة(، والتي اعُتبرت و�سيلة لل�سغط على الرئي�س ذاته، ول �سيما ع�سية لقائه 

اإلى  انتقادات  اإلى توجيه  البع�س  الما�سي. كما ذهب  اأيار/مايو  الرئي�س ترامب في مدينة بيت لحم في 23 

الإ�سرابات  عبر  المدن  داخل  المدني  الع�سيان  اأن  باعتبار  والوطني،  المدني  الع�سيان  اإلى  البرغوثي  دعوة 

عبر  الفو�سى  من  حالة  نحو  الدفع  عن  ف�ساًل  وتقوي�سها،  ال�سلطة  موؤ�س�سات  ا�ستهداف  يعني  الطرق  واإغالق 

بين  اإلى �سدام  والدفع  ال�سلطة،  ل�سيطرة  الخا�سعة  المناطق  داخل  الطرق  باإغالق  الحياة  �سير  الت�سوي�س على 

ال�ستعدادات  ظل  في  وخ�سو�سًا  المدن،  بع�س  في  الخطوة  لهذه  ت�سدت  التي  الأمنية  والأجهزة  المحتجين 

لإجراء النتخابات المحلية وانطالق الحمالت النتخابية في خطوة راأى البع�س اأنها تحرف الهتمام ال�سعبي 

عن اأولوية دعم الأ�سرى.

ن 
ّ
اإّل اإن ا�ستطالعًا للراأي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية ''اأوراد'' خالل 21 ــ 23 اأيار/مايو، بي

الفل�سطينية على  الق�سية  اإلى  اإعادة العتبار  ال�سيا�سي هما  الم�ستوى  الأ�سرى على  اأهم نتيجتين لإ�سراب  اأن 

الم�ستوى الدولي، وتعزيز مكانة الأ�سير البرغوثي وتاأثيره. واأظهر ال�ستطالع اأن 83% يعتبرون اأن الإ�سرابات 

التجارية ال�ساملة، وتعطيل حركة ال�سير، يدعمان اإ�سراب الأ�سرى اإلى حد كبير اأو اإلى حد ما، في الوقت الذي 

اأيد 97% تو�سيع دائرة الت�سامن ال�سعبي مع الإ�سراب. و�سرح 67% اأنهم غير را�سين عن اأداء الرئي�س عبا�س، 

ر 
ّ
اأنها غير را�سية عن مواقف قيادة حركة ''حما�س'' تجاه الإ�سراب، في حين عب كما �سرحت الن�سبة نف�سها 

59% عن عدم ر�ساهم عن مواقف ال�سلطة الفل�سطينية واأدائها، و48% عن عدم ر�ساهم عن مواقف الف�سائل 

والقوى الوطنية والإ�سالمية جمعاء )''وكالة معًا الإخبارية''، 2017/5/27(.

انتعا�ش الرهان على املفاو�شات

الوطني  النهو�س  اإرها�سات حالة  فاإن  والف�سائل،  ال�سلطة  ال�ستياء حيال دور كل من  تزايد م�ساعر  مع 

لمواجهة  البديل  الم�سار  لمعالم  نموذجًا  تقدم  الميدانية،  الوحدة  الإ�سراب في ظل  رافقت هذا  التي  وال�سعبي 

التحديات الناجمة عن اندفاع حكومة بنيامين نتنياهو في �سيا�سات ال�ستيطان والم�سادرة، ومحاولت اإدارة 

ترامب طرح مقاربة جديدة لمفاو�سات فل�سطينية ــ اإ�سرائيلية تقوم على اأ�سا�س الأمن والقت�ساد اأوًل، وت�سكل 

غطاء لم�سار اإقليمي لبناء ''ناتو'' �سرق اأو�سطي تكون اإ�سرائيل لعبًا اأ�سا�سيًا في اإطاره. وهذه التحديات تتراجع 

قدرة الحالة الفل�سطينية على مواجهتها في ظل ت�ساعد ال�سراع الداخلي مع اعتماد الرئي�س عبا�س �سل�سلة من 

الإجراءات لت�سييق الخناق ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي على قطاع غزة لإجبار حركة ''حما�س'' على 

ت�سليم مقاليد الحكم اإلى حكومة رامي الحمد اللـه، واحتمالت تزايد هذه الإجراءات بال�ستفادة من تطورات 

الأزمة الخليجية بعد قطع عدد من الدول العربية عالقاتها مع قطر، وبروز مطلب توّقف قطر عن دعم ''حما�س'' 

وطرد قادتها من الدوحة على خلفية ت�سنيف الحركة كتنظيم ''اإرهابي''.

من حيث التوقيت، جاء اإ�سراب الأ�سرى في وقت ي�سهد ''احتفاء'' فل�سطينيًا ر�سميًا بدعوة الرئي�س اإلى البيت 

الأبي�س، ثم زيارة الرئي�س ترامب للريا�س والقمم الأميركية ــ العربية ــ الإ�سالمية بم�ساركة قادة من اأكثر من 

والرئي�س  ال�سلطة  مع  بالتوا�سل  الأميركي  الهتمام  بدا  فقد  لحم.  وبيت  اإ�سرائيل  زيارته  قبل  دولة،  خم�سين 
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ــ  الفل�سطيني  ال�سراع  حل  تهمي�س  ب�ساأن  الأبي�س  البيت  ترامب  دخول  تلت  التي  للمخاوف  خالفًا  عبا�س 

''ال�سفقة  اأكثر اأهمية من اأهداف هذا التوا�سل وم�سمونه، في ظل ما يجري تداوله ب�ساأن مالمح  الإ�سرائيلي، 

الكبرى'' التي يتحدث عنها ترامب في �سياق اإقليمي يبداأ لبناء ''ناتو'' �سرق اأو�سطي.

وعزز اإرجاء خطوة نقل ال�سفارة الأميركية اإلى القد�س م�ساعر الرتياح لدى الجانب الفل�سطيني باعتبار 

اأن ذلك يعك�س رغبة الإدارة الأميركية في اإعطاء جهود ا�ستئناف المفاو�سات فر�سة، على الرغم من تاأكيد 

ل مو�سوع نقل 
ّ
حو

ُ
البيت الأبي�س اأن التاأجيل ل يعك�س تغييراً في الموقف، واإنما في التوقيت، الأمر الذي ي

ال�سفارة اإلى �سيف م�سلط على رقبة الجانب الفل�سطيني كو�سيلة لل�سغط والبتزاز في حالة رف�سه مقاربات 

الحل التي ي�ستعد ترامب لطرحها. ومع ذلك، حرر ''التاأجيل الموقت'' الرئي�س عبا�س من حرج النخراط في 

عملية �سيا�سية لو تم نقل ال�سفارة، وخ�سو�سًا مع تراجعه عن �سروطه ال�سابقة ل�ستئناف المفاو�سات، وفي 

للمفاو�سات  زمني  بجدول  واللتزام  الأ�سرى،  من  الرابعة  الدفعة  �سراح  واإطالق  ال�ستيطان،  وقف  مقدمها 

ولعملية التنفيذ.

وبذلك قدم الجانب الفل�سطيني عربونًا لت�سهيل اإطالق عملية �سيا�سية ل ُتعرف م�سامينها، ول تلتزم باأي 

من مرجعيات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تكفل الحد الأدنى من الحقوق الفل�سطينية. بل اإنه 

ذهب اإلى اأبعد من ذلك بال�ستجابة ''الجزئية'' لل�سغط الإ�سرائيلي ــ الأميركي ب�ساأن وقف �سرف رواتب الأ�سرى 

ومخ�س�سات عائالت الأ�سرى وال�سهداء، من خالل ال�سروع في وقف �سرف رواتب 277 اأ�سيراً محرراً من دون 

اإبداء الأ�سباب )موقع ''فل�سطين اليوم''، 2017/6/6(.

وك�سفت م�سادر فل�سطينية اأن ترامب بّلغ عبا�س خالل لقائهما في بيت لحم، اأنه �سيعلن ''مبادرة لل�سالم'' 

في غ�سون اأ�سابيع، واأنه ما زال يدر�س مع فريقه عنا�سر هذه المبادرة التي من المتوقع اأن يعلنها ''في غ�سون 

الو�سع  ق�سايا  على  التفاو�س  خاللها  يتم  محدودة  زمنية  لفترة  �سيا�سية  عملية  اإطالق  على  وترتكز  �سهر''، 

اللندنية،  )''الحياة''  لل�سالم  نهائي  اتفاق  في  المتمثلة  الكبرى''  ''ال�سفقة  اإلى  و�سوًل  منف�سلة،  النهائي 

2017/5/24(. غير اأن م�سدراً فل�سطينيًا اآخر كان اأكثر و�سوحًا في ت�سريحات ل�سحيفة ''ي�سرائيل هيوم''، اإذ 

لكن  العربية''،  ال�سالم  مبادرة  اإلى  ت�ستند  �سيا�سية  ''عملية  اإلى  المبادرة  ينوي  اأنه  عبا�س  بّلغ  ترامب  اإن  قال 

دول عربية  وبين  اإ�سرائيل  بين  العالقات  تطبيع  اأي  �ساملة،  اإقليمية  الدفع بخطة  اإطار  في  بترتيب معكو�س، 

واإ�سالمية اأوًل، ثم حل الق�سية الفل�سطينية في المرحلة التالية )موقع ''فل�سطين اليوم''، 2017/5/25(.

وحفلت و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية بت�سريبات ب�ساأن نقطة البداية في تف�سيالت هذه العملية التي لم تف�سح 

اإدارة ترامب ر�سميًا عن تفا�سيلها، والم�ستندة اإلى عن�سرين يمهدان لالنتقال اإلى التفاو�س على ملفات الو�سع 

النهائي ب�سكل منف�سل: الأول هو تعزيز التن�سيق الأمني بين الجانبين الفل�سطيني والإ�سرائيلي، والثاني البدء 

بخطوات ت�ستجيب لروؤية نتنياهو ب�ساأن ''ال�سالم القت�سادي''. ومع اأن الجانب الفل�سطيني يوا�سل التاأكيد اأن 

ف�سي �سوى 
ُ
اإّل اإنه �سرع عمليًا في التعامل مع ''الحل القت�سادي'' الذي لن ي الحل �سيا�سي ولي�س اقت�ساديًا، 

اإلى اإنتاج ''اأو�سلو'' جديد.

اإعادة اإنتاج اأو�شلو

الحكومة  تنوي  التي  ''الت�سهيالت''  مع  التعامل  في  تجاوبًا  الفل�سطيني  الجانب  اأبدى  ال�سياق،  هذا  في 

الفل�سطينية  الحكومة  الأميركية، فاجتمع رئي�س  الإدارة  الفل�سطينية، بت�سجيع من  لل�سلطة  الإ�سرائيلية منحها 

الجانب  طلب  على  بناء  الما�سي،  ال�سهر  نهاية  كحلون،  مو�سيه  الإ�سرائيلي  المالية  بوزير  اللـه  الحمد  رامي 

الإ�سرائيلي. واأطلع الحمد اللـه مجل�س الوزراء على نتائج الجتماع، م�سيراً اإلى اأنه طلب ''نقل ر�سالة �سيا�سية'' 

اإلى نتنياهو فحواها اأن ''قيادة ال�سلطة الفل�سطينية معنية بعملية �سيا�سية حقيقية على اأ�سا�س مبادرة ال�سالم 



205 فصليات بعد إضراب األسرى.. حراك سياسي وصراع داخلي

العربية، توؤدي اإلى ت�سوية �ساملة، واإلى اإقامة دولة فل�سطين الم�ستقلة اإلى جانب اإ�سرائيل''، لكن مجمل ما تم 

التفاق عليه في الجتماع يندرج في اإطار ''عملية اقت�سادية'' ل �سيا�سية.

الإ�سرائيلية تنفيذها، وت�سمل تمديد  الحكومة  التي قررت  بّلغه بالخطوات  اأن كحلون  اللـه  الحمد  واأو�سح 

ي 
َ
اأوقات العمل على ج�سر الكرامة على مدار ال�ساعة اعتباراً من 20 حزيران/يونيو ولمدة ثالثة اأ�سهر، عدا يوم

اأيام ال�سنة ابتداء من العام المقبل، وزيادة  الجمعة وال�سبت، وبدء الترتيبات لت�سغيل الج�سر 24 �ساعة طوال 

�ساعات عمل المعابر التجارية التي تربط بين ال�سفة الغربية واإ�سرائيل. كما تمت الموافقة على اإقامة مدينة 

�سناعية في ترقوميا في محافظة الخليل، وتجميد عمليات الهدم ''في مناطق معينة'' تقع في المنطقة ''ج''، 

المناطق،  هذه  في  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإلى  والبناء  التخطيط  �سالحية  ونقل  و''ب''،  ''اأ''  للمنطقتين  ومحاذية 

والبدء  بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم،  الموافقة على منح تراخي�س لإقامة ك�سارات في  عالوة على 

بتجربة ال�سماح لثالثة م�سانع فل�سطينية من منطقة الخليل بالت�سدير مبا�سرة من هذه الم�سانع اإلى الموانئ 

اللجنة  تفعيل  على  التفاق  تم  اأنه  اإلى  اللـه  الحمد  واأ�سار  اإ�سرائيل.  في  لها  المحددة  الأماكن  اأو  الإ�سرائيلية، 

القت�سادية الم�ستركة لمراجعة تطبيقات بروتوكول باري�س القت�سادي، وحل الملفات المالية والقت�سادية 

العالقة مع الجانب الإ�سرائيلي )موقع ''فل�سطين اليوم''، 2017/6/6(.

اإن اإعادة اإنتاج ''اأو�سلو'' هو الخطر الذي يتهدد الق�سية الفل�سطينية في اإطار ال�سعي لتنفيذ الخطة الإقليمية 

اإلى  ال�ساملة لإدارة ترامب، في حين يبدي نتنياهو ا�ستعداداً للتعامل مع الجهود الأميركية بما يخدم روؤيته 

فعلي  م�سمون  اأي  عن  بعيداً  ''مو�سع''  ذاتي  لحكم  اإدارة  ب�سفتها  الفل�سطينية  ال�سلطة  يكر�س  اقت�سادي  حل 

الوليات  اأعاد نتنياهو، خالل لقائه مع �سفيرة  الفل�سطيني. وقد  الجانب  اإليها  التي يطمح  ال�سيا�سية  للعملية 

الإ�سرائيلي  الحتالل  اأن جي�س  التاأكيد  بتاريخ 7 حزيران/يونيو،  نيكي هايلي،  المتحدة،  الأمم  في  المتحدة 

''�سيبقى في ال�سفة الغربية كلها''، واأن ''الم�ستوطنات �ستبقى مكانها.'' وامتنع نتنياهو من ذكر م�سطلح ''دولة 

يعترف  باأن  اتفاق  اإلى  للتو�سل  �سرطه  عن  الحديث  وكرر  ''كيان''،  م�سطلح  ا�ستخدم  واإنما  فل�سطينية''، 

الفل�سطينيون باإ�سرائيل ب�سفتها ''الدولة القومية لل�سعب اليهودي'' )موقع ''اأمد'' الإخباري، 2017/6/7(.

تفاقم ال�رصاع الداخلي

القوة والنفوذ بين  الداخلية على مواقع  الن�سغال بال�سراعات  الداخلي، يتزايد  الفل�سطيني  الم�ستوى  على 

ال�سلطتين في ال�سفة والقطاع، بدًل من التركيز على تطوير حالة نهو�س وطني و�سعبي موحدة بال�ستفادة من 

م�سار  لإطالق  الإ�سرائيلي  ــ  الأميركي  التن�سيق  مخاطر  مجابهة  على  قادرة  وتكون  الأ�سرى،  اإ�سراب  درو�س 

ير�سخ الحكم الذاتي الفل�سطيني، ويق�سي على ما تبّقى من اآمال بقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة، وبال�ستفادة 

 بال�سراعات الطائفية وال�ستقطابات بين المحاور.
ّ
من بيئة اإقليمية تعج

وتوؤكد تداعيات قمة الريا�س بم�ساركة الرئي�س الأميركي، و�سمنها تفجر الخالفات الخليجية والعربية، اأن 

مزيداً من التراجع �سيطراأ على مكانة الق�سية الفل�سطينية لم�سلحة تقدم م�سارات التطبيع ال�سرية اأو العلنية بين 

اإ�سرائيل وبع�س الدول العربية، الأمر الذي يتطلب تركيز الجهود الفل�سطينية على اإعادة بناء الوحدة الوطنية 

وال�سغوط  الإ�سرائيلية  لل�سيا�سات  الت�سدي  كيفية  ب�ساأن  وطني  عمل  خطة  على  بالتوافق  بدءاً  الفل�سطينية، 

في  اختراقات  تحقيق  على  ''حما�س''  رهان  اأوهام  عن  بعيداً  المنطقة،  في  العا�سفة  والتطورات  الأميركية 

ال�سيا�سية،  وثيقتها  في  الجديدة  ''المرونة''  من  م�ستفيدة  والدولي،  الإقليمي  الم�ستويين  على  الحركة  عالقات 

وبعيداً عن رهان ال�سلطة على ا�ستئناف عملية تفاو�سية في �سروط اأ�سواأ من الما�سي، وتهدد بت�سفية الحقوق 

الوطنية الفل�سطينية. 


