
205
فصليات

خليل �شاهني*

هّبة الأق�شى و''الفر�ص املهدورة''

تخ�شى 
�لأو�ش�ط �لفل�شطينية �لر�شمية من �أن تكون تقدير�ته� �ل�ش�بقة ب�ش�أن عدم وجود خطة �أميركية 

للحل غير دقيقة، وذلك بعد �أن �أ�شبحت مالمح �لروؤية �لأميركية �أكثر و�شوحً� خالل �لأ�ش�بيع 

�لم��شية، وخ�شو�شً� لجهة �عتم�ده� مق�ربة �لحل �لإقليمي �أوًل. فقد ج�ءت جولة وفد مبعوثي �لرئي�س دون�لد 

نيت على �إمك�ن �لت�أثير 
ُ
تر�مب في عدد من دول �لمنطقة، في �آب/�أغ�شط�س �لم��شي، لتظهر �أن �لح�ش�ب�ت �لتي ب

في �أ�ش�س هذه �لروؤية و�أهد�فه�، منذ دخول تر�مب �لبيت �لأبي�س قبل �أكثر من �شبعة �أ�شهر، ك�نت م�شللة، وب�تت 

بح�جة �إلى مر�جعة.

�لأميركي  ب�لحتك�ر  �لرته�ن  مربع  مغ�درة  �أ�ش��س  على  �لمر�جعة  هذه  مثل  �إجر�ء  �إلى  دعو�ت  وهن�ك 

�أنه� تخ�شع لعدة  �ل�شي��شية، و�شق م�ش�ر كف�حي و�شي��شي جديد يك�شر هذ� �لحتك�ر، غير  �لمتو��شل للعملية 

�لقي�دة  �لتز�م  ل�شم�ن  �لعربية،  �لرتد�د�ت  ذ�ت  �لأميركية  ــ  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شغوط  مقدمه�  في  �عتب�ر�ت، 

م�  �لإد�رة  هذه  �إعط�ء  حدود  في  ولو  ح�شريً�،  تر�مب  �إد�رة  جهود  �إط�ر  في  �لمف�و�ش�ت  بخي�ر  �لفل�شطينية 

تحت�ج �إليه من وقت لبلورة خطته� للعملية �ل�شي��شية حتى نه�ية �لع�م �لج�ري.

لكن هذ� �لوقت لإطالق عملية �شي��شية �شكلية على �لم�ش�ر �لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي، ي�شّكل ج�شر�ً للعبور �إلى 

�إليه حكومة نتني�هو للم�شي في تعميق �لحتالل و�ل�شتيط�ن بم�  ''�شفقة �لقرن'' �لإقليمية، وهو م� تحت�ج 

يقطع �لطريق �أم�م �إمك�ن قي�م دولة فل�شطينية م�شتقلة. وهن� �أي�شً�، تكمن قوة �لموقف �لفل�شطيني �إذ� �خت�ر 

تحويل هذ� �لتهديد �إلى فر�شة، من خالل �إحب�ط �أو تعطيل �لم�ش�ر �لإقليمي عبر مق�ومة �ل�شغوط لتوفير �لغط�ء 

�أوًل  �لفل�شطيني له. وهو م� يتطلب مر�جعة فل�شطينية تف�شي �إلى بلورة ��شتر�تيجي� �شي��شية ون�ش�لية تر�كم 

�أر�شه  على  و�شموده  �لوطنية  بحقوقه  �لفل�شطيني  �ل�شعب  ك 
ّ
تم�ش مقدمه�  وفي  �لذ�تية،  �لقوة  عن��شر  على 

ة �لأق�شى في تموز/يوليو �لم��شي، 
ّ
رت عنه� �لإر�دة �ل�شعبية في هب

ّ
ومق�ومته للمخطط�ت �لإ�شر�ئيلية كم� عب

�لتحرير  منظمة  م�شتوى  على  �لوطنية  �لوحدة  بن�ء  �إع�دة  ت�شكل  وطني  نهو�س  ح�لة  لإطالق  ذلك  وتوظف 

و�ل�شلطة.

هّبة الأق�شى

لأ�شبوعين  و��شتمرت  �لم��شي  تموز/يوليو  �أو��شط  في  �ندلعت  �لتي  �لأق�شى  ة 
ّ
هب �إلى  �لنظر  يمكن  ل 

�لم�شجد  على  �ل�شيطرة  �إلى  �لر�مية  �لإ�شر�ئيلية  �لإجر�ء�ت  على  مب��شرة  �شعبية  فعل  ردة  مجرد  ب�عتب�ره� 

* �شح�في فل�شطيني.
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�لأق�شى �لمب�رك من خالل ن�شب �لك�مير�ت و�لبو�ب�ت �لإلكترونية على مد�خله. فهذه �لإجر�ء�ت �لتي ح�ولت 

حكومة نتني�هو من خالله� توظيف �لعملية �لتي نفذه� ثالثة �شب�ن من مدينة �أم �لفحم في 14 تموز/يوليو 

�لم�شجد  على  �شيطرته�  فر�س  �أجل  من  �لحتالل،  قو�ت  من  جنديين  ومقتل  ب��شت�شه�دهم  و�نتهت  �لم��شي، 

�لأق�شى و�لبو�ب�ت �لموؤدية �إليه، ك�نت بمث�بة �ل�شر�رة �لتي �أ�شعلت ن�ر�ً تحت �لرم�د.

�لح�لة  ت�شهده�  و�لثق�في  و�ل�شي��شي  �لكف�حي  �لعمل  من  �أ�شك�ل جديدة  �شي�ق  في  ة 
ّ
�لهب هذه  لقد ج�ءت 

�لفل�شطينية في �لأعو�م �لأخيرة، خ�رج �لمنظومة �ل�شي��شية �لتقليدية، ومن دون قر�ر �أو توجيه من مكون�ته�، 

ع منظوم�ت �ل�شيطرة 
ّ
�شو�ء على م�شتوى منظمة �لتحرير �أو �ل�شلطة �أو �لف�ش�ئل. فهي ت�أتي رد�ً على �ت�ش�ع وتنو

و�لم�ش�درة  و�ل�شتيط�ن  �لع�شكرية  �لقوة  عبر  �لإ�شر�ئيلية،  �لحكومة  قه� 
ّ
تطب �لتي  �ل�شتيط�نية  �ل�شتعم�رية 

في  �لمدنية''  ''�لإد�رة  دور  وتو�شيع  �لمختلفة،  �لرق�بة  و�أنظمة  و�لك�مير�ت  و�لبو�ب�ت  و�لحو�جز  و�لعتق�لت 

مح�ولة �شبط حي�ة �لفل�شطيني على �إيق�ع ت�ش�ريح �لعمل و�لمرور و�ل�شفر، وتحويل �ل�شلطة �لفل�شطينية �إلى 

مجرد وكيل �إد�ري و�أمني و�قت�ش�دي ل�شلطة �لحتالل ذ�ته�. كم� �أنه� ت�أتي في �شي�ق ملء �لفر�غ �لن�جم عن 

تفكك �لحقل �ل�شي��شي �لوطني، وتر�جع دور مكون�ت �لحركة �لوطنية، وربم� ك�أحد �إره��ش�ت �إع�دة بن�ء هذ� 

�لحقل �لوطني.

�نتف��شية  وموج�ت  �شعبية  �ت 
ّ
هب متعددة:  �أنم�ط  وفق  �ل�شعبي  �لفعل  من  �لجديدة  �لأ�شك�ل  هذه  تتطور 

ل �لعملي�ت �لفردية ب��شتخد�م �لطعن و�لده�س و�لأ�شلحة �لن�رية �لبد�ئية 
ّ
متت�لية من دون قي�دة غ�لبً�، تحو

�إلى ن�شق من �لمق�ومة �ل�شعبية �لذ�تية )ك�شف جه�ز �ل�ش�ب�ك عن �إحب�ط 2000 عملية ذ�تية ''فردية'' في �شنة 

2016 فقط ــ �لموقع �لإلكتروني ل�شحيفة ''�لحدث''، 2017/6/27(؛ حمالت مق�طعة ولج�ن دف�ع عن حق 

�لعودة؛ مجموع�ت �شب�بية متنوعة وحمالت تك�فل وعمل تطوعي ومب�در�ت ثق�فية ذ�تية في مي�دين �لرو�ية 

�إلى �إنه�ء �لنق�ش�م �لد�خلي، ومب�در�ت  و�ل�شعر و�لفنون ع�مة؛ وغير ذلك كثير، ف�شاًل عن �لف�علي�ت �لر�مية 

�لدف�ع عن �لحري�ت في مو�جهة تف�قم مظ�هر �لحكم �ل�شتبد�دي �لفردي في كل من �ل�شفة �لغربية وقط�ع 

غزة.

وبينم� تبدو هذه �لأ�شك�ل مبعثرة، ومن دون �أج�ش�م للتن�شيق �أو �لت�شبيك بينه�، �أو برن�مج عمل م�شترك، �أو 

ر عن قوى ن��شطة جديدة يحتل كل منه� حيز�ً في ف�ش�ء جديد ل يقطع مع قو�عد �لحقل 
ّ
�إنه� تعب �إّل  قي�دة، 

�ل�شي��شي �لوطني �لتقليدي ومكون�ته، بل يتولد منه في �تج�ه �إع�دة بن�ئه. �أي �أنه� �لقوى �لتي تب�ّشر ب�إع�دة 

بلورة تي�ر وطني و��شع يوؤمن ب�إع�دة �إحي�ء �لق�شية �لفل�شطينية ب�عتب�ره� ق�شية تحرر وطني.

�أو  قي�دة  على  �لقدرة  �إلى  و�لف�ش�ئل  و�ل�شلطة  �لتحرير  ومنظمة  �لفل�شطينية  �لقي�دة  تفتقر  �لمق�بل،  في 

�إلى  �ل�شي��شي، فتلج�أ  �ل�شي��شية و�لتنظيمية وفكره�  �لذي يتطور خ�رج منظوم�ت عمله�  �ل�شي�ق  توجيه هذ� 

� �ل�شلطت�ن �لق�ئمت�ن في 
ّ
�للتح�ق �لمت�أخر ب�أ�شك�ل �لفعل �ل�شعبي، �أو �دع�ء تبّنيه�، �أو مح�ولة �حتو�ئه�. �أم

�أ�ش�ليب  من  عليه  تنطوي  بم�  �لتمرد  ومك�فحة  �لمجتمع  �شبط  نظري�ت  فتعتمد�ن  و�لقط�ع،  �ل�شفة  من  كل 

�حتو�ء وترغيب وترهيب وقمع �إن تتطلب �لأمر.

ة �لأق�شى. ففي بد�يته� لم 
ّ
ك�ن �لحتو�ء و�ل�شتثم�ر �ل�شي��شي هم� �لأ�شلوب �لذي ��شُتخدم للتع�مل مع هب

يكن هن�ك تقدير لدى �لقي�دة �لفل�شطينية ومختلف �لف�ش�ئل لمدى قوته� وقدرته� على �إجب�ر حكومة نتني�هو 

على �لتر�جع عن �إجر�ء�ته�، ثم جرى ركوب موجته�، في حين �ختب�أ �لموقف �لفل�شطيني �لر�شمي خلف موقف 

�لأول  �جتم�عه�  �لفل�شطينية  �لقي�دة  تعقد  �أن  قبل  �ل�شعبية،  �لمو�جهة  م�شهد  رت 
ّ
ت�شد �لتي  �لدينية  �لمرجعية 

ة، �إذ �أعلن �لرئي�س 
ّ
لبحث تطور�ت �لأو�ش�ع في �لقد�س في 21 تموز/يوليو، �أي في �ليوم �لث�من لندلع �لهب

مو�جهته�،  في  �ل�شعبي  للحر�ك  و�لد�عمة  �لإ�شر�ئيلية،  لالإجر�ء�ت  �لر�ف�شة  �لقر�ر�ت  من  عدد�ً  عب��س  محمود 

�إلى  �لتن�شيق �لأمني،  �لم�شتوي�ت، بم� في ذلك  عالوة على تجميد �لت�ش�لت مع دولة �لحتالل، على جميع 

حين �لتز�م �إ�شر�ئيل ب�إلغ�ء �إجر�ء�ته� )�شحيفة ''�لقد�س �لعربي''، 2017/7/22(.
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خيارات �شيا�شية مع وقف التنفيذ

ة �لأق�شى مدى ت�أثير �لقوة �لك�منة لدى ع�شر�ت �لآلف من �لمقد�شيين وفل�شطينيي �أر��شي 48 
ّ
�أظهرت هب

و� �آلة �لقمع �لإ�شر�ئيلية ب�لحت�ش�د و�ل�شالة خم�س مر�ت يوميً� على �لبو�ب�ت �لموؤدية �إلى �لم�شجد 
ّ
�لذين تحد

�إلى �لق�شية �لفل�شطينية، وفي �لقلب منه�  �لأق�شى، و�أجبرو� حكومة نتني�هو على �لتر�جع، و�أع�دو� �لعتب�ر 

�لحكومة  تج�هل  بعد  �ل�شي��شي  �لم�شهد  �شد�رة  �إلى  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أع�دو�  كم�  محتلة.  كمدينة  �لقد�س 

�لإ�شر�ئيلية لل�شلطة، وح�شر �ت�ش�لته� في �لبحث في �لحلول مع �أطر�ف عربية ودولية، في مح�ولة لإق�ش�ء 

�لج�نب �لفل�شطيني عن �لبحث في �أي ق�شية تتعلق ب�لقد�س.

�لوطني تنطلق من  �لنهو�س  ة لتطوير ح�لة موحدة من 
ّ
�لهب �لذي حققته  �لبن�ء على �لنت�ش�ر  وبدًل من 

�لدف�ع عن مدينة �لقد�س كق�شية �إجم�ع وطني، وت�شكيل مرجعية وطنية علي� في �لمدينة تكون بمث�بة قي�دة 

�إلى �شد�رة �لم�شهد  وطنية ودينية وموؤ�ش�ش�تية موحدة في �لقد�س، جرى �لتركيز على ��شتثم�ر عودة �ل�شلطة 

�ل�شي��شي، بم� في ذلك �لت�ش�لت �لعربية و�لدولية �لمكثفة مع �لرئي�س عب��س، من �أجل مح�ولة تفعيل �لجهود 

�لدولتين''  ''حل  بـ  �للتز�م  �لأميركية تج�ه  �لروؤية  ب�لت�أثير في  �أماًل  �ل�شي��شية،  �لعملية  ��شتئن�ف  �إلى  �لر�مية 

كهدف نه�ئي للمف�و�ش�ت، �إلى ج�نب وقف �ل�شتيط�ن.

�لأخيرة  �لجولة  �إلى  و�شوًل  �لم��شية،  �لأ�شهر  طو�ل  تر�مب  �لرئي�س  لمبعوثي  �لمكوكية  �لجولت  �أن  غير 

�لج�نب  لدى  �لخيبة  م�ش�عر  ت�شيع  ب�تت  كو�شنر،  ج�ريد  و�شهره  م�شت�ش�ريه  كبير  برئ��شة  �لأميركي  للوفد 

�لفل�شطيني. وقد �شملت هذه �لجولة في �لأ�شبوع �لأخير من �آب/�أغ�شط�س �لمن�شرم �شبع محط�ت، منه� خم�س 

�لإ�شر�ئيليين  �لم�شوؤولين  مع  �للق�ء�ت  قبل  و�لأردن،  وم�شر  وقطر  و�لإم�ر�ت  �ل�شعودية  هي  عربية  دول 

للم�ش�ر  �لأولوية  تعطي  �لتي  �لأميركية  �لروؤية  مالمح  ب�شّن  �أولية  ر�ش�لة  �عُتبر  �لذي  �لأمر  و�لفل�شطينيين، 

�لإقليمي، وتعزيز �لتع�ون �لقت�ش�دي و�لأمني بين �ل�شلطة �لفل�شطينية و�إ�شر�ئيل، وتح�شين �لأو�ش�ع �لمعي�شية 

في قط�ع غزة، ك�أ�ش��س يمّكن من تهيئة �لظروف لإطالق مف�و�ش�ت لحل �ل�شر�ع �لفل�شطيني ــ �لإ�شر�ئيلي في 

ظل تو�فق�ت عربية ــ �إ�شر�ئيلية معلنة ت�شكل ع�مل �شغط يدفع �لج�نب �لفل�شطيني �إلى تقديم تن�زلت جديدة 

ت�شل �إلى م�شتوى �لقبول بعدم قي�م دولة فل�شطينية م�شتقلة، �أو مو�جهة خي�ر�ت �شعبة، �أقله� نقل ملف حل 

�لق�شية �لفل�شطينية �إلى �أيد عربية.

ح م�شوؤولون فل�شطينيون �أن عدم �لتز�م �إد�رة تر�مب �إطالق عملية �شي��شية تهدف �إلى 
ّ
وفي �لوقت �لذي �شر

�إق�مة دولة فل�شطينية م�شتقلة من �ش�أنه �أن يدفع �لفل�شطينيين نحو مق�ربة �لتدويل، بم� في ذلك �ل�شعي لحل 

�لق�شية �لفل�شطينية في �إط�ر دولي يك�شر �لحتك�ر �لأميركي، وي�شتند �إلى مرجعي�ت �لق�نون �لدولي وقر�ر�ت 

�لأمم �لمتحدة، و�لعمل للح�شول على �لع�شوية �لك�ملة لدولة فل�شطين في �لأمم �لمتحدة، و�لتقدم �إلى �لمحكمة 

�لجن�ئية �لدولية بطلب �إح�لة ب�ش�أن ملف �ل�شتيط�ن، ع�دت �لت�شريح�ت �لفل�شطينية �لر�شمية �إلى خف�س �شقف 

�لع�مة  �أم�م �لجمعية  �لرئي�س عب��س في خط�به  �لتي قد يعلنه�  �لتوقع�ت، ول �شيم� فيم� يتعلق ب�لخطو�ت 

لالأمم �لمتحدة، مع تردد �أنب�ء عن خ�شوع �لج�نب �لفل�شطيني ل�شغوط من �أجل �إعط�ء �لإد�رة �لأميركية مهلة 

�إلى �لعملية �ل�شي��شية قبل نه�ية �لع�م، و�نتظ�ر نت�ئج لق�ء محتمل بين �لرئي�شين  من �لوقت لبلورة روؤيته� 

عب��س وتر�مب على ه�م�س �جتم�ع�ت �لجمعية �لع�مة.

 �
ّ
وفي جميع �لأحو�ل، تقترب �لقي�دة �لفل�شطينية من لحظة �لحقيقة فيم� يتعلق ب�لجهود �لأميركية، ف�إم

ل تبع�ت �أي مو�جهة محتملة 
ّ
�أن تخت�ر �شين�ريو �لخروج من هذ� �لم�ش�ر، بم� ينطوي عليه من ��شتعد�د لتحم

خالل  �لأميركية  �لجهود  مع  ب�لتع�مل  �لوقت  من  مزيد  تقطيع  �شين�ريو  تخت�ر   �
ّ
و�إم �لأميركية،  �لإد�رة  مع 

�لمرحلة �لمقبلة، و�ل�شتم�ع �إلى �لن�ش�ئح �لعربية بتف�دي �لمو�جهة، مع مح�ولة تح�شين �لموقف �لعربي عبر 

�لتم�شك بحل �لق�شية �لفل�شطينية كمدخل للحل �لإقليمي وفق مب�درة �ل�شالم �لعربية.
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�لوفد  �أن  �لعبرية  ''ه�آرت�س''  ذكرت �شحيفة  �إذ  �لر�هنة.  �لمرحلة  في  �لمرجح  هو  �لث�ني  �ل�شين�ريو  ويبدو 

�لأميركي بد� متف�ئاًل عقب جولته �ل�شرق �لأو�شطية �لأخيرة من ''�إطالق �لمف�و�ش�ت وتحريك مب�درة تر�مب، 

وخ�شو�شً� �أنهم نجحو� في �إقن�ع عب��س ب�لبق�ء �شمن �إط�ر عملية �لمف�و�ش�ت، وبذلك منح و��شنطن فر�شة 

دبلوم��شية  بخطو�ت  �لقي�م  بعدم  و�لتعهد  �لمف�و�ش�ت،  لتحريك  م�ش�عيه�  ومو��شلة  �أور�قه�  لترتيب  �أُخرى 

�لمتحدة.''  �لأمم  �أو  �لدولية  �لمح�فل  �إ�شر�ئيل في  و�شك�وى �شد  بدع�وى  ب�لتوجه  �لج�نب  �أح�دية  فل�شطينية 

و�أ�ش�رت �إلى �أن �أطر�فً� عربية �أقنعت �لرئي�س عب��س ب�أن �لإد�رة �لأميركية ''ج�دة في مب�درته� للتو�شل �إلى 

ي 
ّ
جد تر�مب  و�أن  خ��شة  فر�شة،  �لأبي�س  �لبيت  منح  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  على  و�أن  �إقليمية،  و�شفقة  ت�شوية 

وم�شمم على تحريك �لمف�و�ش�ت و�لتو�شل �إلى �شفقة'' )موقع ''�أمد'' �لإخب�ري، 2017/9/6(.

ت�شدعات داخلية جته�ص فر�ص النهو�ص

�أف�شل  ب�شروط  �لمف�و�ش�ت  ��شتئن�ف  �أو  و�لدولية،  �لإقليمية  �لظروف  تغير  �نتظ�ر  �شي��شة  مو��شلة   
ّ
ُتعد

�إلى  �إليه بفعل �لنحي�ز �لأميركي  فل�شطينيً�، بمث�بة مح�ولة لت�أجيل �شين�ريو �لمو�جهة �لذي �شيتم �لو�شول 

�لموقف �لإ�شر�ئيلي �لر�ف�س لمبد�أ قي�م دولة فل�شطينية، مع ت�ش�عد �لتن�ف�س بين �أقط�ب �ليمين �لمتطرف في 

�لمن�زل و�شحب مزيد من  �لفل�شطينية وهدم  �لز�حف لالأر��شي  �ل�شتيط�ن و�ل�شم  حكومة نتني�هو على دعم 

�إد�رة �شوؤونهم من خالل  �شالحي�ت �ل�شلطة، كم� حدث بمنح �لم�شتوطنين في قلب مدينة �لخليل �شالحي�ت 

من  �لنه�ئي  و�لتحلل  �لمدينة،  من  �لقديمة  �لبلدة  �شم  طريق  على  �أولى  خطوة  في  بلدية،  �أو  هيئة  ت�شكيل 

بروتوكول �لخليل وم� يمنحه للج�نب �لفل�شطيني من �شالحي�ت مدنية �إد�رية في �لمنطقة �لخ��شعة لل�شيطرة 

.)H2( لأمنية �لإ�شر�ئيلية�

وفي هذ� �ل�شي�ق، ل تز�ل �لح�لة �لفل�شطينية تفتقر �إلى توفر متطلب�ت �لتحول نحو خي�ر�ت جديدة، ع�جاًل 

�أم �آجاًل. بل يمكن �لقول �إن �لفترة �لمقبلة ربم� ت�شهد مزيد�ً من �لخالف�ت و�ل�شر�ع�ت �لد�خلية �لتي تبدد فر�س 

�لوحدة  و��شتع�دة  �لنق�ش�م  �إنه�ء  ملف  في  �لتقدم  ��شتع�ش�ء  �شوء  في  �لوطني،  �لنهو�س  من  ح�لة  �إحد�ث 

ة �لأق�شى وبعده�، لتحقيق �ختر�ق في ملف 
ّ
�لوطنية، على �لرغم من �لمب�در�ت �لعديدة �لتي ن�شطت قبل هب

�لم�ش�لحة. ف�لرئي�س عب��س يتم�شك ب�شروطه �لمتمثلة في حل �للجنة �لإد�رية �لتي �شكلته� ''حم��س'' كحكومة 

رئ��شية  �نتخ�ب�ت  �إلى  و�لتوجه  غزة،  قط�ع  في  بمهم�ته�  �لقي�م  من  �لحكومة  وتمكين  غزة،  قط�ع  في  ظل 

ل �لحكومة م�شوؤولي�ته� �أوًل ك�شرط لحل �للجنة 
ّ
ك ''حم��س'' بموقفه� �لمط�لب بتحم

ّ
وت�شريعية، في مق�بل تم�ش

�لإد�رية.

�إلى  �لحكم  ت�شليم  على  و�إجب�ره�  ''حم��س''  على  لل�شغط  خطته  تطبيق  �لرئي�س  يو��شل  �لأثن�ء،  هذه  في 

�لموظفين،  �لآلف من  و�إح�لة  �ل�شلطة،  رو�تب موظفي  �لإجر�ء�ت ك�لح�شم من  �شل�شلة من  �ل�شلطة، من خالل 

�إلى  وخ�شو�شً� في قط�ع�ت حيوية ك�لتعليم و�ل�شحة، على �لتق�عد، ووقف تمويل توريد �لوقود �لإ�شر�ئيلي 

�أن ''حم��س'' على ��شتعد�د  �إنف�ق'' على �لقط�ع. ول يبدو  ''�شفر  �إلى  �إلى �لتهديد ب�لو�شول  قط�ع غزة و�شوًل 

�إذ �إنه� تر�هن على �إمك�ن تحقيق �نفر�جة في عالق�ته� مع م�شر، ب�ل�شتف�دة من  للر�شوخ ل�شروط �لرئي�س، 

تف�هم�ته� مع تي�ر محمد دحالن، ت�شمح بفتح معبر رفح �أم�م تنّقل �لم�ش�فرين على فتر�ت متق�ربة، وكذلك 

ويوفر  �لقط�ع،  �شك�ن  على  �لقت�ش�دية  �ل�شغوط  بم� يخفف  غزة،  وقط�ع  بين م�شر  �لتج�رية  �لحركة  �أم�م 

لحركة ''حم��س'' مو�رد م�لية �إ�ش�فية من ع�ئد�ت �ل�شر�ئب و�لجم�رك. كم� تر�هن على �إمك�ن �إق�مة عالق�ت 

مفتوحة مع عدة �أطر�ف �إقليمية، مثل قطر وتركي� و�إير�ن من جهة، وم�شر و�لإم�ر�ت من جهة �أُخرى، في �إط�ر 

مع�دلة تبدو م�شتحيلة في ظل ح�لة �ل�شتقط�ب �لن�جمة عن ��شتمر�ر �لأزمة �لخليجية.

و�إلى ج�نب ذلك، نقلت و�ش�ئل �إعالم �أن �لتف�هم�ت بين �لق�ئد �لع�م لحركة ''حم��س'' في قط�ع غزة يحيى 
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في  �أثر�ً  وتركت  ''حم��س''،  في  ''�شرخً�''  �أحدثت  ''فتح'' محمد دحالن،  �لمف�شول من حركة  و�لقي�دي  �ل�شنو�ر، 

�ل�شي��شي  مكتبه�  رئي�س  �أن  �لحركة  في  م�ش�در  عن  �للندنية  ''�لحي�ة''  �شحيفة  ونقلت  �لإقليمية.  تح�لف�ته� 

�ل�ش�بق خ�لد م�شعل، �لمقيم في �لع��شمة �لقطرية، يع�ر�س هذه �لتف�هم�ت ب�شدة، و�أن تي�ر�ً و��شعً� في �لحركة، 

هذه  ''يع�ر�شون  �لغربية،  �ل�شفة  في  �لحركة  قي�ديي  بع�س  ومعهم  �لدوحة،  في  مقيمين  قي�ديين  ي�شم 

رت تركي� وقطر 
ّ
�أنه� تلحق �شرر�ً بتح�لف�تهم �لإقليمية.'' وبح�شب �لم�ش�در ذ�ته�، عب �لتف�هم�ت، ويعتقدون 

قي�د�ت  لدى  �لتف�هم�ت  هذه  على  �عتر��شه�  �شجلت  ''�لدوحة  �أن  كم�  �لتف�هم�ت،  هذه  من  �نزع�جهم�  عن 

�لحركة في قطر، وجمدت �لدعم �لم�لي للحركة.'' وقد ظهرت �لخالف�ت د�خل ''حم��س'' بعد زي�رة وفد من قي�دة 

�لحركة في �ل�شفة للرئي�س عب��س، و�لحديث عن �لتو�شل �إلى بع�س �لتف�هم�ت معه، منه� �إع�دة رو�تب �أ�شرى 

محررين من �لحركة ك�نت �ل�شلطة �أوقفته� في وقت �ش�بق )�شحيفة ''�لحي�ة'' �للندنية، 2017/9/5(.

�ل�شفة  بين  ك�مل  �نف�ش�ل  �تج�ه  في  قه 
ّ
تعم وتف�دي  �لنق�ش�م  لإنه�ء  مب�در�ت  عدة  ُقدمت  قد  وك�نت 

ن معظمه� عن��شر مت�ش�بهة تنطلق من �شرورة تحقيق مع�دلة من �ل�شر�كة في �إط�ر �لنظ�م 
ّ
و�لقط�ع، وت�شم

�ل�شي��شي �لفل�شطيني، عبر �إنه�ء �شيطرة ''حم��س'' �لنفر�دية على �لقط�ع، و�إنه�ء هيمنة ''فتح'' على موؤ�ش�ش�ت 

منظمة �لتحرير و�ل�شلطة. وفي هذ� �لإط�ر، وّقع �أكثر من 1200 �شخ�شية وموؤ�ش�شة فل�شطينية ند�ء ع�جاًل ط�لب 

ب�تخ�ذ �إجر�ء�ت فورية لوقف �لتدهور �لج�ري في �لح�لة �لوطنية �لفل�شطينية، و�لت�شدي لمخطط�ت ت�شفية 

ل �لنق�ش�م �إلى �نف�ش�ل، من خالل عدة خطو�ت من �أبرزه� حل �للجنة �لإد�رية 
ّ
�لق�شية �لفل�شطينية، وخطر تحو

�إز�ء قط�ع غزة، وعدم �تخ�ذ خطو�ت جديدة  �لم�شّكلة من طرف حركة ''حم��س''، ووقف تطبيق خطة �لرئي�س 

تعزز �لنق�ش�م، مثل دعوة �لمجل�س �لوطني �أو �لمجل�س �لت�شريعي �إلى �لنعق�د من دون �تف�ق وطني، �أو تو�شيع 

�أو تعديل �لحكومة �أو �للجنة �لإد�رية، وتمكين �لحكومة من �لعمل في �ل�شفة و�لقط�ع �إلى حين �لتف�ق على 

ت�شكيل حكومة وف�ق وطني، �أو حكومة وحدة وطنية )وك�لة ''وطن'' لالأنب�ء، 2017/6/22(.

وج�ء توجه �لرئي�س �إلى عقد جل�شة للمجل�س �لوطني ب�شيغته �لقديمة في �أيلول/�شبتمبر قبل توجهه �إلى 

''حم��س''  حركَتي  م�ش�ركة  �إمك�ن  عدم  �شوء  في  �شيم�  ول  �لد�خلية،  �لخالف�ت  في  ليزيد  �لع�مة  �لجمعية 

و�لجه�د �لإ�شالمي ب�شفتهم� ف�شيلين كب�قي ف�ش�ئل �لمنظمة في مثل هذ� �لجتم�ع. فقد �أخفق �لرئي�س في 

عقد  على  ب�لمو�فقة  �لمن�شرم  �آب/�أغ�شط�س   9 في  �جتم�عه�  خالل  �لتحرير  لمنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �إقن�ع 

�لمجل�س، في �شوء عدم وجود ح�لة تو�فق بين �أع�ش�ء �للجنة، وخ�شو�شً� ممثلي �لف�ش�ئل �لذين �أكدو� �شرورة 

�تف�ق  وفق  �لمجل�س  في  �لإ�شالمي  و�لجه�د  ''حم��س''  م�ش�ركة  �أي�شً�  ي�شمل  ك�مل  فل�شطيني  تو�فق  وجود 

�لم�ش�لحة وم� تو�شلت �إليه �للجنة �لتح�شيرية لعقد �لمجل�س خالل �جتم�عه� في بيروت مطلع �لع�م �لح�لي 

)�شحيفة ''�لقد�س �لعربي''، 2017/8/24(.

لذلك، �كتفت �للجنة �لتنفيذية ب�إ�شد�ر بي�ن يتحدث عن ��شتمر�ر �لت�ش�لت ب�ش�أن عقد �لمجل�س، بخالف 

ط له ب�لتف�ق على تحديد موعد �لجتم�ع ومك�نه. وعلى �لرغم من مو��شلة �لم�ش�رو�ت مع بع�س  م� ك�ن يخطَّ

�لف�ش�ئل عقب �لجتم�ع، ف�إن م�ش�در فل�شطينية �أكدت ��شتمر�ر �لخالف�ت بين ف�ش�ئل �لمنظمة ب�ش�أن �لعديد 

�شوء  في  �شيم�  ول  �لإ�شالمي،  و�لجه�د  ''حم��س''  وم�ش�ركة  �لمجل�س،  �نعق�د  مك�ن  مقدمه�  في  �لنق�ط،  من 

�ل�شعبية  �أن يوؤدي غي�ب �لتو�فق على عقد �لمجل�س ومق�طعة ف�ش�ئل رئي�شية له، مثل �لجبهتين  �لخ�شية من 

و�لديمقر�طية، �إلى �لطعن في �شرعية عقد �لمجل�س وتمثيل �لمنظمة للكل �لفل�شطيني، وتحويله� بدًل من ذلك 

�إلى طرف في �ل�شر�ع �لد�خلي. 


